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This thesis studies the transmission of Khon Mask craftsmanship at the 

Khon Mask department in the Royal Craftsmen School in the Utestaksina building in 
the Grand Palace, Bangkok, and suggests methods for safeguarding this traditional 
craft. The study analyzed published papers and available reports, interviewed a 
teacher and students of the Khon Mask department: eight people were involved 
over a period of ten months. 

The result showed that most common technique for transferring 
knowledge of Khon Mask craft to students in the Royal Craftsmen School was  
a teacher described and demonstrated the process of making masks. Students 
observed, memorized and absorbed the demonstration and then practiced what the 
teacher demonstrated to improve their skills and experience. The classroom teaching 
style was face to face in which was a teacher monitored and guided students 
individually. Graduates learned how to make tools and created only one Khon Mask. 
At the Royal School, traditional procedures and forms: styles and colors of Khon 
Mask faces strictly followed traditional rules for creating Khon masks. However some 
materials have been modified over time, for example, natural tree glue (Yang Ruk) 
has been replaced by modern chemical glue. However, the inheritance of Khon mask 
craftsmanship was included the integrated activities cooperated by schools and Khon 
Mask teacher. In conclusion, the teaching of Khon Mask at the Royal Craftsmen 
School helps to safeguard traditional craftsmanship by inheriting skills and research. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

งานศิลปกรรมที่เกิดจากผลงานของช่างฝีมือด้ังเดิม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อรับ
ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์หรือสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาหรือสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อวิถี
ชีวิตประจําวัน ล้วนเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาถึงเรื่องราวความเป็นมาของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
ตกทอดมาถึงคนไทยในปัจจุบัน มรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากงานช่างฝีมือเป็นงานที่รวมมรดกทาง
วัฒนธรรมไว้ 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Resource) และ 
ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Resource) คือ ผลงานหรือสิ่งที่ช่างฝีมือสร้างสรรค์ขึ้น  
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ส่วนองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดทั้งคติความเชื่อ  
ที่อยู่ในตัวของช่างฝีมือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งช่างฝีมือแต่ละคนต้องใช้ฝีมือ 
ทั้งแรงกายและแรงใจในการสร้างสรรค์งานของตน เพื่อให้ได้ผลงานที่ประณีต จึงพิถีพิถันในแต่ละ
ขั้นตอนที่ผลิต  ดังนั้น องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดทั้งคติความเช่ือที่อยู่ในภายในช่างฝีมือ
แต่ละคน จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง หากช่างฝีมือไม่ถ่ายทอดหรือส่งต่อองค์ความรู้
ของตนไปยังคนรุ่นต่อไป องค์ความรู้เหล่านั้นอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย หรืออาจถูกปรับเปลี่ยนไป 
ตามพลวัตของวัฒนธรรม ความสําคัญของงานช่างฝีมือที่มีหลากหลายในแต่ละสาขา นับวันจึงมีความ
เสี่ยงต่อการสูญหายไป หากไม่ได้รับการถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อไป อาจทําให้ขาดผู้ที่รู้จริง หรือคนรุ่นใหม่
ได้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการสร้างไปตามพลวัตของวัฒนธรรม ซึ่งปัญหาของงานช่างฝีมือที่เกิดขึ้นเหล่านี้
เป็นปัญหาในวงกว้างและได้ส่งผลกระทบต่องานช่างฝีมือในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ทําให้องค์การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) ตระหนักถึงความสําคัญของงานช่างฝีมือเหล่านี้  
จึงได้จัดการยกระดับกลุ่มงานช่างฝีมือให้อยู่ใน 5 สาขาของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
(Intangible Cultural Heritage หรือ ICH) ที่ต้องได้รับการจัดการและการสงวนรกัษา ซึ่งมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ มุขปาฐะ ศิลปะการแสดง พิธีกรรมและเทศกาล ความเชื่อ
ในธรรมชาติและจักรวาล และงานฝีมือช่างด้ังเดิม  ซึ่งยูเนสโกได้ดําเนินการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้อย่างต่อเนื่อง และกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการสมัครเข้าเป็นประเทศภาคีเพื่อเข้าร่วม
อนุสัญญาในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ โดยที่ประเทศภาคีต้องมีการกําหนด
แนวทางปฏิบัติขึ้นใช้ในการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของตน เพื่อให้สอดคล้องกับความ
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ต้องการของแต่ละประเทศ (UNESCO, 2003: 3–4) ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่
การเป็นภาคีของอนุสัญญานี้ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่
ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งบัญญัติศัพท์คําว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
เพื่อเทียบเคียงคาํศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่า Intangible Cultural Heritage และแบ่งมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม ออกเป็น 7 สาขา ได้แก่ มุขปาฐะและภาษา ศิลปะการแสดง และงานช่างฝีมือด้ังเดิม 
ประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อ สาขากีฬา การละเล่นพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ความรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล โดยมีงานช่างฝีมือด้ังเดิมอยู่ใน 7 ประเภทเหล่านี้ (กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม, 2558) 

พระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทาน 
ในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษเรื่อง การช่างศิลป์ไทย วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2536 มีความว่า งานช่างศิลป์
ไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสืบสานกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึดรูปแบบศิลปะเดิมไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ (กรมศิลปากร, 2537: 15-16)  

ดังนั้น งานช่างฝีมือด้ังเดิม จึงเป็นสาขาหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาฯของยูเนสโก และจัดอยู่ในสาขาของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ตระหนักถึงความสําคัญของงาน
ช่างฝีมือด้ังเดิมที่เสี่ยงต่อการสูญหาย หรือขาดผู้ที่รู้จริงเหล่านี้ ทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องการสืบสาน
งานช่างฝีมือด้ังเดิม และเลือกงานช่างฝีมือหัวโขน เพราะเป็นงานช่างฝีมือที่บูรณาการองค์ความรู้ของ
ช่างสิบหมู่ในหลากหลายสาขา ได้แก่ ช่างเขียน ช่างป้ัน ช่างหล่อ ช่างหุ่น ช่างแกะสลัก ช่างรัก และ
ช่างปิดทองประดับกระจก เป็นต้น และเลือกพื้นที่ศึกษา คือ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เพราะเป็น
สถานศึกษาที่เปิดสอนงานช่างฝีมือไทยประเพณีที่มีบุคลากรผู้สอนที่รู้จริงในงานช่างฝีมือแต่ละสาขา  
ที่เหลือผู้รู้จํานวนน้อยคน อีกทั้ง การเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ
และประสบการณ์จริง คือวิธีการเรียนการสอนในแบบโบราณตามแบบแผนจารีตประเพณี จึงไม่มีการ
จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน ซึ่งการศึกษาเรื่องการสืบสานงานช่างฝีมือด้ังเดิมนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ที่ผลการศึกษาสามารถนํามาใช้เป็นแนวทาง 
ในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในสาขางานช่างฝีมือด้ังเดิมต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาการสืบสาน ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม  
2.2 เพื่อเสนอแนวทางในการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม  
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3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา 

แผนกช่างหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
3.2 ขอบเขตของรูปแบบและกิจกรรม 

ศึกษากระบวนการหรือกิจกรรมที่ใช้ในสืบสานความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม 
โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว โดยศึกษาเกี่ยวกับ 

3.2.1 เนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน  
3.2.2 กระบวนการเรียนการสอน 

3.3 ขอบเขตของผู้ให้ข้อมูล 
แบ่งกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูล ทั้งหมด 2 กลุ่ม จํานวนทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้ 
3.3.1 ครูผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอด จํานวน 1 คน 
3.3.2 นักเรียนหรือผู้รับการถ่ายทอด จํานวน 7 คน 

 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

การสืบสาน หมายถึง การอนุรักษ์ ให้วัฒนธรรมที่สนใจนั้นยังคงอยู่ โดยการสร้างให้คน
แต่ละรุ่นได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมที่ต้องการสืบสาน โดยการสืบสาวถึงประวัติ 
ความเป็นมาของวัฒนธรรมที่สืบสานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากนั้น ส่งผ่านความรู้โดยการสืบทอด
และถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้วัฒนธรรมยังคงดํารงอยู่ถึงปัจจุบัน 

ช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม (Khon Mask Craftsman) หมายถึง ผู้ที่ทํางานด้านศิลปะ  
โดยใช้ฝีมือ ความสามารถ ความรู้ และความเชื่อในการสร้างหัวโขนตามแนวประเพณี เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้งานหัวโขน 

งานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม (Khon Mask Craftsmanship) หมายถึง ผลงานที่เกิดจาก
ช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม โดยใช้ความรู้หรือภูมิปัญญา ทักษะของช่างที่ได้รับการสั่งสม รวมทั้งเทคนิค
และวิธีการในการเลือกใช้วัสดุ ซึ่งแสดงอัตลักษณ์ของสกุลช่างหัวโขนดั้งเดิม ต้ังแต่กลุ่มช่างหรือช่าง 
ในระดับปัจเจกชน 

ขนบนิยม คือ รูปแบบที่ครูช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมได้กําหนดไว้เพื่อใช้ในการสร้างหัวโขน 
เช่น การกําหนดสีของหัวโขน ลักษณะของหัวโขน การกําหนดเส้นเดินหน้า ลวดลายที่ใช้ ตําแหน่งการ
วางลวดลาย ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

พงศ์เรื่องรามเกียรติ์ คือ ตําราโบราณที่ระบุถึงตัวละครทุกตัวในเรื่องรามเกียรต์ิ ว่าเป็น
ตัวละครที่อยู่ในเผ่าพงศ์ วงศ์ตระกูลใด เช่น เผ่าพงศ์พระ นาง ยักษ์ ลิง เทวดา หรือฤษี ซึ่งตํารานี้ 
จะระบุถึงสีและลักษณะของตัวละครทุกตัวในเรื่อง ทําให้ช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมจะต้องใช้ตํารานี้ในการ
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สร้างหัวโขนตามชื่อตัวละคร แยกตามพงศ์ของหัวโขนที่สร้าง ซึ่งการกําหนดสีของหัวโขนให้ตรงกับ
ตําราท่ีกําหนดไว้ ตลอดทั้งลักษณะของหน้าตาตัวละครที่ช่างฝีมือด้ังเดิมจะต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด รายละเอียดของพงศ์เรื่องรามเกียรต์ิ ศึกษาได้จากภาคผนวก ฉ 

เส้นเดินหน้า คือ การวัดสัดส่วนของตําแหน่งหน้าตาหัวโขน โดยการกําหนดสัดส่วน
ความยาวของทั้งใบหน้าหัวโขน เพื่อนํามากําหนดสัดส่วนของการวางตําแหน่งของคิ้ว ตา จมูก ปาก
และใบหูของหัวโขน เพื่อให้ได้ระยะองศาของใบหน้าทั้งหมดตรงตามสูตรของการสืบสานที่ครูช่างได้
กําหนดไว้ เป็นขนบนิยมของช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น ตําแหน่ง
ปลายคิ้วจะต้องทํามุมกับปากตามองศาที่กําหนด เป็นต้น 

กระแหนะลาย คือ การปั้นลวดลายที่จะนําไปติดบนหัวโขน โดยการกดลวดลาย 
ที่ต้องการจากพิมพ์หินสบู่ที่ได้แกะลวดลายต่าง ๆ ไว้  

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบขั้นตอนและกระบวนการสืบสาน สืบทอดความรู้ งานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม 
ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสานงานช่างฝีมือด้ังเดิม 

2. ทราบแนวทางในการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม เพื่อนําไปต่อยอดในการ 
สืบสานงานช่างฝีมือด้ังเดิมสาขาอื่น ๆ เพื่อนําไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
จากการค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสืบสานงานช่างฝีมือดั้งเดิม ผู้วิจัยพบนิยาม

คําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการสืบสานหลายคําด้วยกัน จึงรวบรวมพร้อมอธิบายคําศัพท์ที่เก่ียวข้องในเรื่อง
การสืบสาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน จากนั้น จึงศึกษาในเรื่องของช่างฝีมือดั้งเดิม การให้นิยาม
และความหมายและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับช่างฝีมือดั้งเดิม ตลอดทั้งพัฒนาการและวิธีการสืบสานงาน
ช่างฝีมือดั้งเดิมในวัง วัด และบ้านว่ามีการสืบสานกันอย่างไร จากการจัดกลุ่มของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทําให้งานช่างฝีมือดั้งเดิมเป็นสาขาหนึ่งของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงศึกษาในเรื่องมรดกภูมิปัญญารวมถึงลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา ตลอดทั้ง
ศึกษาแนวคิดในเรื่องการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้งาน
ช่างฝีมือ ซึ่งการศึกษาค้นคว้าทั้งเอกสารและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ แ บ่งเป็นประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คํานิยามท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสานงานช่างฝีมือดั้งเดิม 
2. งานช่างฝีมือดั้งเดิม (Craftsmanship) 
3. บทบาทของช่างและการสืบสานงานช่างฝีมือในวัง วัด และบ้าน 
4. แนวคิดเก่ียวกับการสืบสานมรดกภูมิปัญญา 

4.1 มรดกภูมิปัญญา หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
4.2 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา  

5. แนวคิดการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ค านิยามที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานงานช่างฝีมือดั้งเดิม 

งานช่างฝีมือดั้งเดิมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งคําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการ  
สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปรากฏในเอกสารหลายคําด้วยกัน ผู้วิจัยจึงรวบรวมคําศัพท์  
ที่เก่ียวข้องเหล่านี้และนํามาสังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน จากนั้น จึงทบทวน คําว่า  
สืบสาน ซึ่งเป็นคําศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยเล่มนี้ คําศัพท์ที่นํามาสังเคราะห์ ได้แก่ ภูมิปัญญา มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  การอนุรักษ์ การสงวนรักษา การสืบทอด   
การถ่ายทอด การส่งต่อ (Transmission) โดยสังเคราะห์คําศัพท์ที่เก่ียวข้องตามลําดับ ดังนี้ 
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โครงการสารานุกรมไทย ได้อธิบายถึง ภูมิปัญญาและลักษณะของภูมิปัญญาไว้ ดังนี้ 
(โครงการสารานุกรมไทย, 2550: 16) 

ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ  ความเชื่อ และศักยภาพ  
ในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันอย่าง ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ  
ทุกสาขา ทั้งนี้ ภูมิปัญญาไทย  หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจ  หรือ
ผลงานของบุคคลอันเกิดจากการสะสมองค์ความรู้ทุกด้านที่ผ่านกระบวนการสืบทอด พัฒนาปรับปรุง 
และเลือกสรรมาเป็นอย่างดี  สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสม  
กับยุคสมัย ทําให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  จึงเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคิด
ขึ้น และนํามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน โดยอาศัยศักยภาพที่มี
อยู่ในการแก้ปัญหาการดําเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย  

ลักษณะของภูมิปัญญาไทย มีดังนี้   
1. มีลักษณะทีเ่ป็นทั้งความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม 
2. แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และคนกับ  

สิ่งเหนือธรรมชาติ 
3. เป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคน 
4. เป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว และการเรียนรู้เพ่ือความอยู่รอด

ของบุคคล ชุมชน และสังคม 
5. เป็นพื้นฐานสําคัญในการมองชีวิต เป็นพ้ืนฐานความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
6. มีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง 
7. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม 
สรุป ภูมิปัญญา  คือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชื่อ ที่นํามาใช้ในการ

แก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งมีการสืบทอดต่อกันมา มีการพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี โดยมีความ
เชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่ง ภูมิปัญญาไทย  คือ องค์ความรู้และ
ความสามารถโดยส่วนรวม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ขณะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ องค์ความรู้และ
ความสามารถในระดับท้องถิ่นซึ่งมีขอบเขตจํากัดในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาษาไทยเป็นภูมิปัญญาไทย 
ในขณะที่ภาษาอีสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นคําศัพท์
ภาษาไทยเพ่ือใช้เรียกแทนคําในภาษาอังกฤษ คือ Intangible Cultural Heritage หรือย่อว่า ICH 
หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อ ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา โดยที่ ชุมชน กลุ่มชน หรือ
ปัจเจกบุคคลยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน ซ่ึงมรดกภูมิปัญญาทาง
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วัฒนธรรม จะมีการ ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่ง  ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง  เพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาวิถีชีวิต ก่อให้เกิดความสมดุลกับสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมกับยุคสมัย กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมจึงบัญญัติคําศัพท์ว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  เพ่ือใช้แทนคําศัพท์ภาษาอังกฤษว่า 
Intangible Cultural Heritage ที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญาต่าง ๆ ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2558) 

การอนุรักษ์  หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่าไว้  และให้หมายรวมถึง   
การปูองกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะ  ( กรมศิลปากร , 2558)  
ซึ่งกระบวนการในการอนุรักษ์เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าถึงประวัติความเป็นมา ของมรดกวัฒนธรรม
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่น โบราณสถาน วัด วัง เป็นต้น และมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม) เช่น ประเพณี พิธีกรรม เทศกาลต่าง ๆ 
เป็นต้น การอนุรักษ์ เพ่ือก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน ความเข้าใจต่อมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือ
สร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของคนรุ่นต่อไป (กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม, 2558) 

การสืบทอด  หมายถึง กระบวนการในการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อไป  
โดยเริ่มจากการศึกษาประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การศึกษาขั้นตอนในการสร้าง และ  
การรักษามรดกทางวัฒนธรรม  จากนั้น จึงมีการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อไป  

การถ่ายทอด หมายถึง ระบบที่ได้รับการสั่งสม สั่งสอน ค่านิยม ทัศนคติ การปฏิบัติของ
คนในสังคมจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง เป็นการถ่ายทอดความรู้ในครอบครัวและสังคมที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา เดิมการถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญาจะสืบทอดกันในครอบครัว คนในครอบครัวจดจํา
นําไปเลียนแบบ ทําให้เกิดการซึมซับความรู้ โดยอัตโนมัติ (ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์, 2535: 62) 

คําว่า สืบสาน ประกอบด้วยคําที่มีความหมาย 2 คํา คือ สืบและสาน ซึ่ง พระธรรมปิฎก   
(2539: 28 - 30) ให้ความหมายว่า  สืบ หมายถึง การสืบสาว คือการศึกษาย้อนลงไปถึงความเป็นมา 
เพ่ือหาเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในอดีต มี 2 ด้าน คือ 

1. การสืบสาว เชิงประวัติศาสตร์  เพ่ือหาความเป็นมาในอดีตว่า  วัฒนธรรมที่ศึกษานี้  
สืบเนื่องมาจากอะไร  ต้นตออยู่ที่ไหน  และสืบต่อกันมาอย่างไร  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รากฐานที่มาในประวัติศาสตร์แห่งวัฒนธรรมของตน  โดยการสืบสาว นี้จะเป็นการหาประวัติความ
เป็นมา 

2. การสืบทอด  คือการสืบต่อไปข้างหน้าจากปัจจุบันสู่อนาคต  นั่นคือวางแผนในการ  
ส่งต่อวัฒนธรรมเพื่อให้คงอยู่ในวันข้างหน้า 
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ส่วนคําว่า สาน คือ การจัดสรร วัฒนธรรมที่สืบมาจากเดิมให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับ  
ยุคสมัยในสภาพปัจจุบันให้เป็นประโยชน์แก่คนที่ดําเนินชีวิตอยู่  การสานทําให้สิ่งที่สืบมาเกิดผลเป็น
ประโยชน์และมีชีวิตชีวา ฉะนั้นเราจึงต้องมีการสานวัฒนธรรมด้วย ไม่ใช่สืบอย่างเดียว 

สรุป คําว่า สืบสาน หมายถึง การสืบหาเรื่องราวหรือประวัติความเป็นมาของเรื่องที่จะ
ศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงท่ีมาท่ีไปว่าเกิดจากไหน มาได้อย่างไร จากนั้น จึงนําเรื่องราวที่สืบได้มาสานเข้า
ปัจจุบัน เพ่ือนํามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต 

รวีะวรรณ บุญประกอบ ( 2553: 50) กล่าวว่า การสืบสาน  หมายถึง การรับช่วงองค์
ความรู้จากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง โดยการปฏิบัติให้ดู เล่าให้ฟัง และบอกเล่าต่อกันไป ในเรื่องที่เก่ียวกับ
วัฒนธรรมที่กําลังสืบสาน เพื่อให้คงอยู่และมีความเหมาะสมกับยุคสมัย เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิต  
คนในสังคมและธรรมชาติ 

จากคําศัพท์ที่กล่าวมา ผู้วิจัยนํามาสังเคราะห์ได้ดังนี้ การอนุรักษ์ คือการทําให้มรดกทาง
วัฒนธรรมนั้นคงอยู่ และสืบสาวประวัติความเป็นมา จากนั้น จึงสืบทอดหรือถ่ายทอดเพ่ือส่งต่อความรู้
และเทคนิคต่าง ๆ ไปยังรุ่นต่อไป คําว่า สืบสาน  จึงรวมไปถึงการอนุรักษ์ให้วัฒนธรรมนั้นคงอยู่  
เพราะเห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของตน จากนั้น จึงสืบสาวถึงประวัติ ความเป็นมาของวัฒนธรรม ที่
สนใจ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และส่งผ่านความรู้และเทคนิคโดยการสืบทอดและถ่ายทอด ให้คนรุ่น
ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ทําให้วัฒนธรรมยังคงดํารงอยู่ถึงปัจจุบัน ดังแผนภูมิที่ 1  

 

แผนภูมิที่ 1 ความหมายของการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(จากการประมวลผลโดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
 

 
อนุรักษ์ 

 
สืบสาน 
 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ 
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  

ศึกษาประวัติความ
เป็นมา และรักษา

สภาพดั้งเดิมให้คงอยู ่

อนุรักษ์ สืบทอด 
ถ่ายทอด และสาน
ต่อให้กับรุ่นต่อไป 
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2. งานช่างฝีมือดั้งเดิม (Craftsmanship) 
งานช่าง ฝีมือดั้งเดิมมีความเกี่ยวข้องกั บวิถีชีวิตของคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะ

เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือวิถีชีวิตชาวบ้าน ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือ
จึงปรากฏให้เห็นตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งที่วัง วัด และบ้าน ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือ
เหล่านี้จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) และเป็นหลักฐานทาง
วัตถุท่ีทรงคุณค่ายิ่ง ช่างกับสังคมไทยมีลําดับความเป็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังรายละเอียดที่จะ
กล่าวต่อไป 

2.1 ความหมายของค าว่า “ช่าง”  
ช่าง (Craftsman) เป็นคําท่ีใช้เรียก ผู้ที่มีความชํานาญ ในงานศิลปะ โดยการทํางาน

ฝีมือ เช่น ช่างเขียน ช่างปั้น ช่างรัก หรือช่างไม้ เป็นต้น คําว่า “ครูช่าง” จึงหมายถึง ช่างที่มีฝีมือและ
ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่คนที่พบเห็นโดยเฉพาะช่าง ในงานศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ ผู้ที่ได้
พบเห็นผลงานมีความชื่นชมและยกย่องว่าเป็นครู ส่วนพระสงฆ์ที่ทํางานช่างฝีมือและมีความโดดเด่น
จะเรียกว่า “พระอาจารย์ ” พระสงฆ์ท่ีมีผลงานโดดเด่นปรากฏตามวัดต่าง ๆ เ ช่น พระอาจารย์แดง  
วัดหงส์รัตนาราม พระอาจารย์ลอย วัดสุวรรณาราม และอาจารย์อินโข่ง วัดราชบูรณะ (อุไร สิงห์
ไพบูลย์พร, 2541: 11) 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทาน
แก่ผู้ที่มาเฝูาในพิธีเปิดงานแสดงแนะนําอาชีพของสโมสรโรตารี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  
พ.ศ. 2513 จึงอัญเชิญสําเนาพระราชดํารัสที่ทรงพระราชทานความหมายของช่าง คือ ผู้ทํางาน  
ใช้ฝีมือ หมายถึง ผู้ใช้ฝีมือในการให้บริการผู้อื่น ช่างทุกประเภทเป็นกลไกสําคัญยิ่งในชีวิตของ
บ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มาจากฝีมือช่าง  
ทุกวัน (การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, 2540: 5) 

ศิลป์ พีระศรี อธิบายว่า ช่างฝีมือ (Artisan) หมายถึง ผู้ผลิตศิลปกรรมที่งามน่าดู   
น่าใช้สอย  เป็นอลังการ ผลงานหรือสิ่งที่ทําเป็นอาชีพของช่างฝีมือนี้ เรียกว่า ศิลปะ อันเป็นผล งานที่
เกิดจากฝีมือความสามารถและความรู้ของช่างฝีมือผู้นั้น และเป็นความสามารถ เฉพาะ บุคคล   
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ผลงาน หรือสิ่งที่ ช่างฝีมือสร้างข้ึ นโดยไม่ใช้เครื่องจักร เช่น อาชีพงานช่างฝีมือ  
สลักโลหะ ช่างแกะสลักไม้ ช่างปั้นลายคราม ช่างทอผ้า ช่างทอง ช่างไม้ ช่างรัก ช่างประดับกระจก 
ช่างถม ผลงานที่เกิดจากช่างเหล่านี้เรียกว่า “ศิลปะ” (กรมศิลปากร 2537: 29) 

ช่างและศิลปินมีความต่างกัน ตรงที่ ศิลปินส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษา และ
ได้รับการฝึกฝนจากโรงเรียนศิลปะหรือสถาบันศิลปะโดยตรง ต่างกับช่างหัตถกรรม (Craftsman)  
ที่ในอดีตไม่ได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนอย่างเป็นระบบ แต่ ได้รับการฝึกฝนจากบรรพบุรุษ  หรือจาก
เพ่ือนบ้านจนเกิดความชํานาญ หากผู้ทํามีความชํานาญ และพัฒนาฝีมือได้สูงขึ้น ทําให้ผลงานมีคุณค่า
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ทางศิลปะที่โดดเด่น เรียกว่า งานศิลปหัตถกรรม (Art Craft) เช่น งานหัตถกรรมประเภทประณีตศิลป์ 
ที่ส ร้างขึ้นเพ่ือความงดงามมากกว่าประโยชน์ใช้สอย พบได้จาก งานหัตถกรรมของราชสํานัก 
(Aristocratic Craft) ซึ่งสร้างโดยช่างหลวง (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2532) 

งานช่างฝีมือไทย หมายถึง ผลงานที่สร้างจากผู้ที่ชํานาญในการฝีมือ หรืองานศิลปะ  
มีการแสดงออกซ่ึงอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ และรวมสิ่งที่จํากัดเฉพาะวิจิตรศิลป์ เป็นงาน หรือ
สิ่งที่ทําโดยผู้ชํานาญในการฝีมือที่เป็นคนไทย ทําในประเทศไทย (กรมศิลปากร, 2537: 27) 

งานช่างฝีมือดั้งเดิม ให้ความหมายโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คือ ภูมิปัญญา ทักษะ  
ฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธีการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม
และวัฒนธรรมของกลุ่มชน 

 สรุปว่า  ช่างฝีมือดั้งเดิม  ( Craftsman) คือ ผู้ที่ทํางานด้านศิลปะ โดยใช้ ฝีมือ  
ความสามารถและความรู้ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้อื่นซึ่งผลงานของช่างฝีมือปรากฏ  
ให้เห็นในวิถีชีวิตของคนในสังคม งานช่างฝีมือดั้งเดิม (Craftsmanship) หมายถึง ผลงานที่เกิดจาก
ช่างฝีมือดั้งเดิม โดยใช้ความรู้หรือภูมิปัญญา ทักษะของช่างที่ได้รับการสั่งสม รวมทั้งเทคนิคและ
วิธีการในการเลือกใช้วัสดุ ซึ่งแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มคนหรือปัจเจกชน  

2.2 ประเภทของช่าง 
จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ บุหลง ศรีกนก และเพลินพิศ กําราญ (ช่างสิบหมู่ , 2540 : 

6 - 8) แบ่งช่างในสังคมไทยออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ช่างประเภททําของใช้ แบ่งเป็น ช่างหัตถกรรม 
และช่างหัตถศิลป์ และ  2.ช่างประเภททําของชม  แบ่งเป็น ช่างประณีตศิลป์ และช่างวิจิตรศิลป์  
ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

2.2.1 ช่างประเภทท าของใช้ เรียกว่า “ช่างฝีมือ” หมายถึง ผู้มีฝีมือ มีความชํานาญ
ในการสร้างทําสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ต้องการใช้สิ่งของนั้น ๆ 
แบ่งเป็น 2 พวก คือ ช่างหัตถกรรม และช่างหัตถศิลป์ 

2.2.1.1 ช่างหัตถกรรม คือผู้ที่ใช้ฝีมือทําการสร้างสิ่งต่าง ๆ จําพวกเครื่อง
อุปโภคท่ีมีความสําคัญแก่ความต้องการใช้สําหรับความเป็นอยู่ การงานประจําวันและการทําอาชีพ
ต่าง ๆ อาทิ ช่างปั้นหม้อ ช่างทําเกวียน ช่างจักสาน ช่างทอเสื่อ ช่างตีมีด เป็นต้น 

2.2.1.2 ช่างหัตถศิลป์ คือผู้ที่ต้องใช้ฝีมือทําการสร้างสิ่งของต่าง ๆ ทั้งจําพวก
เครื่องอุปโภคท่ีจะใช้สนองความต้องการเป็นพิเศษกว่าปกติ ใช้สําหรับพิธีกรรม หรือใช้ในโอกาส
เทศกาลต่าง ๆ ที่มีความต้องการความสวยงามเป็น “ศิลปลักษณะ” เป็นที่พึงตาแก่ทั้งผู้เป็นเจ้าของ 
และผู้ร่วมใช้พอสมควร อาทิ ช่างสลักกระดาษ ช่างแทงหยวก ช่างทอผ้า ช่างเครื่องเขิน ช่างหล่อ  
เต้าปูน เป็นต้น 
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ช่างทั้งสองจําพวกนี้ทําหน้าที่บริการผู้คนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ 
ทีส่ะดวกสบายมาตั้งแต่โบราณ  

2.2.2. ช่างประเภทท าของชม  ช่างประเภทนี้ได้รับการขนานนามว่า  
“ช่างสิปป” หรือปัจจุบันเรียกว่า “ศิลปิน” เป็นช่างที่มีฝีมือในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นอย่างมี
ศิลปะลักษณะ เป็นสําคัญ สร้างให้เป็นสิ่งสวยงาม ควรเป็นของชมมากกว่าของใช้ แบ่งได้เป็น  
2 ประเภท คือ ช่างประณีตศิลป์และช่างวิจิตรศิลป์ 

2.2.2.1 ช่างประณีตศิลป์ คือผู้ที่ใช้ฝีมือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์สําหรับการตกแต่ง เพ่ิมพูนความสวยงามให้มีข้ึนแก่เครื่องที่จะใช้ในโอกาสพิเศษ  
ใช้ในเทศกาล ใช้สําหรับพิธีกรรม อาทิ ช่างทําเครื่องสด ช่างทําดอกไม้ ช่างเย็บบายศรี ช่างปักสะดึง 
ช่างรัก ช่างโลหะรูปพรรณ เป็นต้น 

2.2.2.2 ช่างวิจิตรศิลป์ คือผู้ที่ใช้ฝีมือทําการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงออกซ่ึงความงามทางศิลปะ  โดยมิได้คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
เช่น ช่างเขียนภาพจิตรกรรม ช่างปั้น ช่างสลักไม้ เป็นต้น 

ดังนั้น ช่างในสังคมไทยมี 2 ประเภท คือ ช่างทําของใช้และช่างทําของชม โดยช่าง
ทําของใช้จะเป็นช่างที่บริการผู้คนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมาตั้งแต่โบราณ  ขณะที่ช่าง
ทําของชม แบ่งเป็น ช่างประณีตศิลป์  และช่างวิจิตรศิลป์  ซึ่งงานช่างฝีมือหัวโขน จะสร้างหัวโขนไว้
สําหรับสวมใส่เพ่ือการแสดงโขน หรือเพ่ือประกอบในงานพิธีกรรม เช่น ในพิธีไหว้ครู และปัจจุบัน
พบว่าการสร้างหัวโขนแบบย่อส่วนให้เล็กลงเพ่ือจําหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึก เช่น พวงกุญแจหัวโขน 
หรือหัวโขนจิ๋ว เป็นต้น 

แผนภูมิที่ 2 ผู้วิจัยแสดงการแบ่งประเภทช่างของไทย และลําดับถึง ช่างฝีมือหัวโขน 
ว่าเป็นช่างทําของชม ประเภทประณีตศิลป์ ซ่ึงเป็นช่างฝีมือทีส่ร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่สวยงาม  
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แผนภูมิที่ 2 ประเภทช่างของไทย 
(จากการประมวลผลของผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 

 
2.3 องค์ประกอบของสถาบันช่าง 

การศึกษาในเรื่องช่าง พบว่า ช่างเป็นผู้ที่มีแบบแผนในการทํางานและมีแบบฉบับที่มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะต่างไปจากวิถีชีวิต การงานและอาชีพของคนท่ัวไป จึงจัดให้ช่างเป็นสถาบันหนึ่งที่
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย (การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย , 2540: 9) ซ่ึงองค์ประกอบของสถาบัน
ช่าง (ฐิรชฐา มณีเนตร, 2553: 248) กล่าวไว้ดังนี้ 

1. ตัวช่าง คือ บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน อย่างชํานาญ 
2. วิชาการช่าง คือ ความรู้ที่ช่างแต่ละคนต้องเรียนรู้ และฝึกฝนทั้งภาคทฤษฏีและ

การปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ นําไปใช้ทํางานช่างได้เป็นอย่างดี 
3. ขนบธรรมเนียมของช่าง  หรือขนบนิยม  คือ แบบอย่าง และแนวทางสําหรับการ

เรียนรู้ ในการทํางานช่างประเภทต่าง ๆ  
4. ผลงาน ของ ช่าง คือ สิ่งที่ช่างสร้างหรือทําขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน และเนื่องด้วยคติความเชื่อ 

ช่างของไทย 

ช่างทําของใช้ ช่างทําของชม 

ช่างหัตถกรรม ช่างหัตถศิลป ์ ช่างประณีตศิลป ์ ช่างวิจิตรศิลป ์

ช่างจักสาน 

ช่างปั้นหม้อ 

ช่างตีมีด 

ช่างแทงหยวก ช่างหัวโขน 

ช่างรัก 

ช่างเย็บบายศร ี

ช่างเขียนภาพ 

ช่างเครื่องเขิน ช่างปั้น 
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5. สกุลช่าง คือ ระเบียบ วิธีหรือแบบแผนที่กําหนดขึ้นไว้เป็นแนวปฏิบัติในการสร้าง
งานช่างอย่างเป็นระบบ เป็นระเบียบวิธีเฉพาะในหมู่ช่าง แต่ละกลุ่ม แต่ละพวก  ประกอบด้วยหลักวิชา
ช่าง รูปแบบขนบนิยม กระบวนการสร้างสรรค์งานช่าง เทคนิควิธีต่าง ๆ ซึ่งมีการสืบทอดและส่งต่อ
ให้แก่กันในแต่ละสกุลช่าง โดยการฝึกหัด  เรียนรู้กันในครอบครัว หรือในชุมชน  หรือช่างอาวุโส หรือ  
ครูช่างผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งบรรดาช่างประเภทต่าง ๆ จะเป็นที่รู้จักและมีความสําคัญ  
ก็ต่อเมื่อมีผลงานหรือผลิตภัณฑ์เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วไป จึงมีสํานวนไทยโบราณที่ว่า  
“รู้จักคุณช่างก็อยู่ที่ผลงาน รู้จักหมอพยาบาลก็อยู่ที่ยามเจ็บไข้ ” (การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย , 
2540: 10) 

ดังนั้น องค์ประกอบของช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมจะมีรูปแบบอย่างไร ผู้วิจัยจะศึกษา
ต่อไป 

 
3. บทบาทของช่างและการสืบสานวิชาช่างในวัง วัด และบ้าน 

งานช่างฝีมือดั้งเดิมมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระพุทธศาสนา และวิถี
ชีวิตของชาวบ้าน วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2529) เขียนเรื่อง ศิลปะไทยน่ารู้ โดยกล่าวถึงบทบาทของช่าง  
ในกรุงรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะท่ี 1 ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 แบ่งช่าง
เป็น 4 ประเภทคือ ช่างหลวง ช่างพระ ช่างพ้ืนบ้านพื้นเมือง และช่างเชลยศักดิ์ ซึ่งช่างหลวงจะทํางาน
ที่เก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือราชวงศ์และเจ้านายชั้นสูง ซึ่งช่างหลวงจะเข้ารับราชการและมี
สังกัดอยู่ในกรมกองต่าง ๆ ซึ่งอยู่กระจายตัวเพ่ือรับใช้เจ้านาย ราชวงศ์และพระมหากษัตริย์ ในระยะ  
ที่ 1 ช่างหลวงมีความสําคัญถึงขั้นท่ีเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศ หรือเป็นเครื่องแสดงบุญบารมีของ  
ผู้ที่เป็นเจ้านาย ทําให้ช่างหลวงเป็นที่ต้องการอย่างมากในชนชั้นเจ้านาย (ศรัณย์ ทองปาน, 2534: 110) 
ช่างหลวงมีหน้าที่สร้างสรรค์งาน เช่น ซ่อมแซมพระมหาราชวัง พระที่นั่ง เครื่องราชูปโภค เป็นต้น  
ช่างพระจะสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น สร้างหรือซ่อมแซมวัด โบสถ์ วิหาร หากเป็นพระ
ประสงค์ของพระมหากษัตริย์ในการบูรณซ่อมแซมหรือสร้างวัด จะทําให้ช่างหลวง ช่างพระ ช่าง
พ้ืนบ้านพื้นเมืองได้มาทํางานในด้านศาสนาร่วมกัน ส่วนช่างพ้ืนบ้านพื้นเมืองจะสร้างสรรค์งานตาม
ความต้องการของประชาชนทั่วไป เช่น ทําเครื่องใช้ สิ่งของต่าง ๆ ขณะที่ช่างเชลยศักดิ์ เป็นช่างที่
ทํางานรั บจ้างทั่วไป เป็นช่างที่ชอบอิสระ ไม่ต้องการเป็นข้าราชการ แต่ต้องการใช้ฝีมือช่างและ
ความสามารถเลี้ยงชีพอย่างอิสระ ซึ่งช่างผู้มีฝีมือโดดเด่นในช่วงนี้จะถูกเกณฑ์ไปเป็นช่างหลวง ทําให้
ช่างมักจะปิดบังฝีมือของตน เพราะเกรงจะถูกเกณฑ์ ไปเข้าวัง บทบาทของช่างในระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารเกี่ยวกับช่างหลวง โดยโปรดเกล้าฯ  
ให้รวบรวมช่างหลวงที่กระจัดกระจายในที่ต่าง ๆ ให้มารวมกันจัดตั้งเป็นกรมช่างสิบหมู่ข้ึนกับ
กระทรวงวัง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายกรมช่างต่าง ๆ ให้มารวมเป็นกรมศิลปากร 
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ในสมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้รวมหอสมุดวชิรญาน หอพิพิธภัณฑสถาน และกรมศิลปากร
บางส่วนเข้ากับราชบัณฑิตยสภาและเปลี่ยนชื่อเป็นศิลปากรสถาน และให้งานในกรมศิลปากรส่วน
หนึ่งไปข้ึนกับกระทรวงวัง ตั้งเป็นกรมวังนอก เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบ
ประชาธิปไตย ปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลยุบราชบัณฑิตยสภา และให้กรมวังนอกและงานมหรสพมาสมทบ
กับงานของราชบัณฑิตยสภา ตั้งเป็นกรมศิลปากร ปัจจุบันช่างหลวงที่รวมเป็นกรมช่างสิบหมู่ใน
กระทรวงวังได้กลายเป็นแผนกหนึ่งในกองหัตถศิลป์ของกรมศิลปากร ซึ่งบทบาทหน้าที่ของช่างต่าง ๆ 
ที่มีมาแต่เดิมได้เปลี่ยนแปลงไปตามระบบบริหารงานราชการ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ , 2529 : 10–20)  
ซึ่งในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 ทางราชการได้โอนงานการช่างและกรมมหรสพจากสํานัก
พระราชวังมาข้ึนอยู่กับกรมศิลปากร (ธนิต อยู่โพธิ์, 2495: คํานําหน้า ฉ) 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การรวบรวมช่างหลวงมาไว้ในที่เดียวกัน และการ
โอนงานการช่างจากสํานักพระราชวังมาข้ึนอยู่กับกรมศิลปากร ซึ่งช่างหลวงบางคนอาจจะลาออกจาก
ราชการและย้ายกลับภูมิลําเนาของตน จากนั้น จึงประกอบอาชีพเป็นช่างพ้ืนบ้านพื้นเมืองและสืบสาน
งานช่างหลวงให้กับลูกหลานหรือคนในตระกูลเพื่อใช้เป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัว การยุบรวม การโอน
งานหรือการโยกย้ายช่างหลวงจึงเป็นสาเหตุให้การสืบสานงานช่างฝีมือของช่างหลวงในสํานัก
พระราชวังขาดความต่อเนื่องของการถ่ายทอดความรู้มาตั้งแต่ในครั้งนั้น  จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
ขาดแคลนช่างฝีมือดั้งเดิมเม่ือมีโครงการบูรณะซ่อมแซมพระบรมมหาราชวัง ในปีสมโภช  
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

จากการศึกษาเก่ียวกับวิชาช่างสิบหมู่ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รุ่งอรุณ กุลธํารง (2540) 
ให้นิยามคําว่า ช่างสิบหมู่ คือ ชื่อเฉพาะของหน่วยงานของรัฐ ที่สันนิษฐานว่าตั้งข้ึนตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยา ซึ่งช่างสิบหมู่หรือกรมช่างสิบหมู่จะรวบรวมบุคคลที่มีวิชาความรู้ในการช่างฝีมือไทย และ
จําแนกงานออกเป็นหมู่ ๆ โดยแบ่งวิชาช่างสิบหมู่ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ วิชาช่างสิบหมู่ในวัง 
วัดและบ้าน ซึ่งงานช่างฝีมือหัวโขนเป็นงานช่างฝีมือที่อยู่ในวิชาช่างสิบหมู่เช่นกัน ผู้วิจัยจึงศึกษาการ
สืบสานวิชาช่างสิบหมู่ในวัง วัดและบ้าน เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบของการสืบสานงานช่างฝีมือดั้งเดิม  
ในอดีตว่ามีข้ันตอนและลักษณะอย่างไร เพ่ือนํามาวิเคราะห์ถึงการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม
ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของงานช่างสิบหมู่นี้  

ดังนั้น บทบาทของช่างและ การสืบสานวิชาช่างใน วัง วัด และ บ้าน  มีดังนี้ (รุ่งอรุณ  
กุลธํารง, 2540: 43-150) 

3.1 การสืบสานวิชาช่างในวัง 
ช่างในวัง หรือช่างหลวง เป็นข้าราชการในพระราชวัง หรือในวังต่าง ๆ ซึ่งจะได้รับ

เบี้ยหวัดและศักดินา ในสมัยที่มีการปกครองโดยระบบสมบูรนายาสิทธิราช โดยการสืบสานวิชาช่างใน
วังจะสืบสานส่งต่อให้กับลูกหลานหรือคนในตระกูล ทั้งนี้เพื่อให้ลูกหลานได้เข้ารับราชการและรับใช้
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เจ้านายเหมือนดั่งตน สําหรับช่างชาวบ้านจะเข้ามาเป็นช่างในวังได้นั้น ก็ต่อเมื่อช่างชาวบ้านผู้นั้นมี
ฝีมือดี มีผู้กล่าวขานถึงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จึงจะถูกเกณฑ์เข้ามาเป็นช่างในวังเพื่อรับใช้
เจ้านายหรือพระมหากษัตริย์ต่อไป เนื่องจากในอดีตยังไม่มีระบบการเรียนการสอนช่างอย่างเป็นระบบ  
ทําให้มีการใช้เส้นสายของเจ้านายในวังเพ่ือฝากให้ลูกหลานของตนได้เข้ารับราชการเป็นช่างหลวง
ต่อไป แต่เมื่อสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 เป็นต้นมา คือ มีการเปิดโรงเรียนเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการศึกษาแทนวัด ทําให้มีการปรับปรุงการศึกษาวิชาช่างสิบหมู่จากวัง วัด และบ้านมาสู่
โรงเรียน (รุ่งอรุณ กุลธํารง , 2540: 80) การศึกษาวิชาของช่างในวัง ซึ่ง เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัติ
วงศ์ ได้ทรงเขียนในสาส์นสมเด็จ สรุปความว่า งานในราชพิธีจะมีผลงานของช่างฝีมือชั้นครูในสมัย
รัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นผลงานที่งดงามมากยากที่จะทําตามได้ เพราะท่านเองเคยจําไปเขียนตามแบบหลาย
ครั้งแต่ยังเขียนไม่งามเท่าครูช่างเหล่านี้  (สมเด็จเจ้าฟูา กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์และสมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพ, 2499: 168) 

สรุปได้ว่า ช่างในวังมีการศึกษาเรียนรู้จากการได้สังเกตเห็นสิ่งของสวย ๆ งาม ๆ  
ในพระราชวัง ซึ่งเป็นงานฝีมือของช่างชั้นครู เมื่อได้เห็นตัวอย่างงานที่สวยงาม ช่างหลวงจึงจดจําและ
นําไปฝึกมือปฏิบัติตามตัวอย่างที่เห็น และช่างหลวงจะทํางานในราชพิธีต่าง ๆ โดยช่างหลวงที่ฝีมือยัง
ไม่เก่งจะต้องฝึกฝนโดยการปฏิบัติงานเป็นลูกมือให้กับครูช่างที่มีฝีมือดี จึงเป็นการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติงานจริง และการสืบสานงานช่างสิบหมู่ในวัง อีกอย่างหนึ่งคือ การที่วังต่าง ๆ จ ะมีการเปิดสอน
วิชาช่างสิบหมู่ ตามสาขาวิชาที่ช่างหลวงในวังแต่ละคนถนัด เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ท้องพระโรง  
วังท่าพระ เปิดเป็นโรงเรียนในพระราชวัง ที่สอนวิชาช่างสิบหมู่เป็นแห่งแรก คือ วิชาช่างไม้ ช่างเขียน 
ช่างสลัก ช่างประดับกระจก และช่างเขียนทองลายผ้า ซึ่งยังเป็นการสอนในระบบปิด คือเป็นการ
ถ่ายทอดวิชาให้กับช่างหลวงหรือผู้ที่อยู่ในวังเท่านั้น อีกทั้งช่างหลวงยังมีพิธีไหว้ครูช่างที่สืบต่อมาจาก
สมัยกรุงศรีอยุธยา (โชติ กัลยาณมิตร, 2520: 38) 

3.2. การสืบสานวิชาช่างในวัด  
วัด เป็นแหล่งให้การศึกษามาแต่โบราณ โดยเฉพาะในสมัยที่ ยังไม่มีการสร้าง

โรงเรียน ทําให้วัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สําหรับผู้ที่ ศรัทธาและใฝุรู้ในวิชาช่างสิบหมู่ โดยใช้วิธีศึกษา  
จากการเข้าชมศิลปวัตถุของวัด  หรือการสังเกตจากช่างที่กําลังสร้างวัด  ซึ่งวัดจะเป็นสถานศึกษาวิชา  
ช่างสิบหมู่ ของชาวบ้าน ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกับในสมัยกรุงศรีอยุธยา  เนื่องจาก
พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาล การสร้างวัดต้องใช้ความรู้ของช่างต่าง ๆ 
เช่น ช่างไม้ ช่างหล่อ ช่างปั้น ช่างเขียน ช่างปูน (เสถียรโกเศศ , 2510: 164) พระและวัดจึงเป็นผู้สืบ
ทอดวิชาช่างสิบหมู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

นอกจากนี้ วัดยังเป็นแหล่งเก็บ บันทึกความรู้ที่เป็นการเรียนการสอนของ  
ช่างสิบหมู่ในวัด คือ ตําราวิชาช่างทอง ซึ่งบันทึกไว้ในส่วนของวิธีการเล่าเรียน ตามข้อบังคับของ  
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โบราณศึกษา คือ การเป็นช่างจะต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือให้ชํานาญ จากนั้น จะต้องมีความเข้าใจ
และความรู้ในการหลอมทองและการทําทองรูปประพรรณต่าง ๆ และช่างทองที่ดีควรมีความซื่อสัตย์  
ไม่นําทองของลูกค้าไปทําประโยชน์อย่างอ่ืน ซึ่ง ตําราวิชาช่างทอง ที่ยกบางตอนมาให้เห็นนี้ แสดงให้
เห็นถึงศึกษาวิชาช่างสิบหมู่แต่โบราณ ที่จะสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างงาน โดยผู้เรียน
จะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์เป็นอย่างดี จากนั้น  จึงจะเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนในการ
สร้างงาน และการแทรกหลักจรรยาบรรณในการเป็นช่างทองที่ดี คือ ช่างทองต้องไม่ขโมยหรือเปลี่ยน
ทองของผู้อื่นไปขาย ซึ่งเป็นการปลูกฝังถึงคุณสมบัติของการเป็นช่างสิบหมู่สาขาช่างทองที่ดีให้แก่ผู้
เป็นลูกศิษย์ ทําให้เห็นถึงการสืบสานงานช่างฝีมือดั้งเดิมท่ีไม่ได้สอนเฉพาะแค่วิธีการทํางานเพียงอย่าง
เดียว แต่ช่างจะต้องเรียนรู้ถึงการใช้เครื่องมือ และการสอนยังสอดแทรกถึงหลักในการทํางานให้มี
ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า 

การเข้าเป็นช่างในวัด เริ่มจากเม่ือบุตรหลานชาวบ้าน มีอายุพอ ที่จะศึกษาได้  
ชาวบ้านจะนํา บุตรหลานไปฝากไว้กับพระสงฆ์ เพ่ือให้ บวชเป็นสามเณร เรียน พระธรรมวินัยและ
วิชาชีพตามความรู้ของพระสงฆ์ ในแต่ละวัด (เสถียรโกเศศ , 2510: 149-163) เด็กบางคนเรียนแค่พอ
อ่านออกเขียนได้ บางคนบวชเพ่ือเรียนต่อ หรือบางคนมาเพ่ือขอเรียนวิชาช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างมุก 
ช่างเครื่องสด เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นกับว่าพระสงฆ์วัดไหนที่มีชื่อเสียงวิชาไหน  พระที่มีชื่อเสียงในการ
ช่างฝีมือ เรียกว่า พระอาจารย์ ซึ่งการนําบุตรมาฝากวัดไว้นี้จะทําให้บุตรหลานไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน
และกินอยู่ในวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักฐานของวัดที่เป็นสถานเรียนรู้ เช่น การจารึกสรรพวิชาต่าง 
ๆ ที่วัดพระเชตุพน (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชนุภาพ อ้างถึงใน อุไร สิงห์ไพบูลย์พร 2541: 50)  
ซึ่งการสอนของพระสงฆ์ท่ีเป็นครูสอนวิชาช่างสิบหมู่แก่ลูกชาวบ้านด้วยการให้ลูกศิษย์ทํางานร่วมกับ
ครู ลูกศิษย์จึงต้องเรียนรู้และจดจําสิ่งที่ได้พบเห็นที่เก่ียวเนื่องกับวิชาช่างสิบหมู่ ครูสอนจะใช้วิธีสอน
ด้วยการแนะหรือบอกตามลําดับ ลูกศิษย์ที่มีความสนใจเรียนและเอาใจใส่จะสามารถศึกษาได้เร็ว 
พระอาจารย์จึงให้โอกาสลูกศิษย์ได้ทํางานแทนครูเพื่อแสดงวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาแล้ว  ดังนั้น วัดจึง
เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาช่างสิบหมู่ (รุ่งอรุณ กุลธํารง, 2540: 80)  

3.3. การสืบสานวิชาช่างในบ้าน 
ในอดีตอาชีพช่างเป็นอาชีพที่รองจากการทํานา บางครั้งช่างในบ้านเริ่มจากการทํา

เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อใช้สอยกันในครัวเรือน แต่เมื่อกิจการงานมีความเจริญดี มีผู้สนใจซื้อไปใช้ จึงได้
ยึดงานช่างเป็นอาชีพ และขยายออกไปสู่ครัวเรือนอื่น ๆ กลายเป็นหมู่บ้านช่าง เช่น บ้านบุ บ้านช่าง
หล่อ บ้านช่างทอง เป็นต้น การเรียนการสอนวิชาช่างไม่มีเอกสารตําราเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะมี
เพียงสมุดภาพร่างหรือต้นแบบของครูช่างในสํานักต่าง ๆ ส่วนใหญ่การสอนจะเป็นการถ่ายทอดสืบต่อ
กันในลักษณะมุขปาฐะ หรือสอนกันด้วยคําพูด การทําให้เห็น และการให้ลงมือทําด้วยกัน จากนั้น  
ผู้เรียนหรือเรียกว่า ผู้ที่มาฝากตัวเป็นศิษย์หรือลูกศิษย์ จะนําไปฝึกฝน การมาฝากตัวเป็นศิษย์ คือ การ
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เข้ามาอยู่อาศัยในบ้านครู โดยที่ศิษย์มีหน้าที่ปฏิบัติรับใช้ครูทั้งในด้านความรู้ และด้านส่วนตัวเพ่ือ
ทดแทนพระคุณครู จึงทําให้ศิษย์ไม่เสียค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการอาศัยที่บ้านครู เมื่ออยู่บ้านครู
และได้รับใช้ครูไปนาน ๆ กระทั่งศิษย์มีความชํานาญในด้านช่างมากขึ้น ครูจะให้ศิษย์เป็นผู้ลงมือ
ทํางานแทนตนเริ่มจากงานที่ไม่ยากนัก โดยครูจะคอยควบคุม แนะนําและให้รางวัลบ้างตามสมควรแก่
ฝีมือ เมื่อฝึกหัดและเล่าเรียนกระทั่งชํานาญมากข้ึนแล้ว ศิษย์จึงออกจากบ้านครูเพื่อไปประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวเองต่อไป (เสถียรโกเศศ, 2512: 179-228) โดยการสร้างงานจะเป็นไปตามขนบนิยมของแต่ละ
สกุลช่าง ช่างรุ่นหลังจึงมักทําตามแบบอย่างครู ไม่มีโอกาสแสดงความสามารถของตนอย่างอิสระ หรือ
นอกครู ทั้งนี้ วิชาช่างบางประเภทต้องสงวนไว้เพื่อเป็นอาชีพของคนในกลุ่ม จึงไม่ถ่ายทอดให้คนนอก 
เพราะเกรงว่าจะแย่งงานไปทํา จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ช่างโบราณหวงวิชา วิชาช่างจึงจํากัดอยู่ในวง
แคบไม่แพร่หลาย โดยเฉพาะช่างที่มีชื่อเสียงจะมีผู้มาขอเป็นศิษย์เพ่ือเรียนวิชาด้วย หากไม่ได้พิจารณา
ความสามารถหรือนิสัยใจคอ ผู้ที่ตนรับเป็นศิษย์อาจทําให้เสียชื่อเสีย งได้ เป็นเหตุผลหนึ่งที่ครูช่าง
อยากจะให้วิชาความรู้ต่าง ๆ ของตัวตกอยู่กับลูกหลานมากกว่าจะเป็นคนอ่ืน (กรมศิลปากร 2541: 6-7) 

จากการศึกษาถึงการสืบสานวิชาช่างในวัง วัด และบ้าน สรุปเป็นตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 การศึกษาของช่างสิบหมู่ในวัง วัด และบ้าน  

รายการ ช่างในวัง ช่างในวัด ช่างในบ้าน 

1. สถานท่ี วัง เป็นแหล่งรวมบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถทางวิชา

ช่างฝีมือดั้งเดิมไวม้าก 

 

วัด ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

เป็นต้นมา วัดเป็นแหล่งกําเนิด

ของศิลปวิทยาต่าง ๆ ดังนั้น 

วัดจึงเป็นสถานศึกษาวิชา

ช่างฝีมือดั้งเดิมของชาววัง  

ชาววัด และชาวบ้าน เพราะ

การสร้างวัดต้องใช้ความรู้ของ

ช่างฝีมือดั้งเดิมสาขาต่าง ๆ  

บ้าน อาชีพช่างฝีมือ เป็น

อาชีพรองของชาวบ้าน 

เพราะส่วนใหญ่จะทํานา  

- บางบ้านท่ีทํางาน

ช่างฝีมือเป็นงานอดิเรก

เพื่อทําของใช้สอยใน

ครัวเรือน 

- หากมีผู้สั่งบ่อย ๆ เข้าจึง

ยึดเป็นอาชีพ 
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ตารางที่ 1 การศึกษาของช่างสิบหมู่ในวัง วัด และบ้าน (ต่อ) 
รายการ ช่างในวัง ช่างในวัด ช่างในบ้าน 

2. ผลงานของ

ช่าง 

- ช่างสิบหมู่ในวัง สร้างผลงาน

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ

พระมหากษัตริย์ และได้รับเบี้ย

หวัดต่าง ๆ  

- สร้างพระบรมมหาราชวัง 

พระราชวังบวรสถานมงคล

และวังต่าง ๆตลอดทั้งการ

สร้างวัดต่าง ๆ อีกมากมาย 

- ช่างสิบหมู่ในวัด  

สร้างงานเพื่อถวายเป็นพุทธ

บูชา 

 

- สร้างวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะใน

สมัยรัชกาลที่ 3 มีการสร้างวัด

มากมาย 

- ช่างสิบหมู่ในบ้าน สร้าง

งานเพื่อเป็นเครื่องใช้ใน

ครัวเรือน หรือช่วยสร้าง

วัด เพื่อเป็นพุทธบูชา 

- สร้างวัด ร่วมกับพระ 

และช่างสิบหมู่ในวัง 

- เครื่องใช้ภายในบ้าน 

3. ที่มาของช่าง - ช่างสิบหมู่ในวัง ได้แก่ 

พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านาย 

ชนช้ันสูง ขุนนางข้าราชการ 

หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

พระมหากษัตริย ์

- ช่างชาวบ้านที่มีฝีมือเป็นท่ี

ประจักษ์ จะถูกเรียกตัวเข้ามา

รับใช้เจ้านายในวัง โดยได้เข้า

รับราชการ และรับเงิน 

เบี้ยหวัด 

 

- ช่างสิบหมู่ในวัด ได้แก่ พระ

และชาวบ้าน 

- ชาวบ้าน นําลูกของตนไป

ฝากเป็นลูกศิษย์วัด หรือไป

บวชในวัดกับพระที่มีช่ือเสียง 

โดยมีดอกไม้  

ธูปเทียนจัดใส่พานหรือภาชนะ

ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งพาน

หมากพลู จากนั้นนําไปถวาย

พระอาจารย์ที่ตนฝากไว้ ถือว่า

เป็นการขึ้นครูหรือไหว้ครู เพื่อ

ฝากให้ลูกของตนได้เรียน

หนังสือ หรือเรียนวิชาชีพต่าง 

ๆ ในวัด 

 

- ช่างจะเป็นผู้ฝึกลูกหลาน

ของตนในครอบครัว 

- กรณีมีชาวบ้านมาฝาก

ตนเป็นศิษย์ ทําให้ผู้ที่เป็น

ศิษย์จะต้องเรียนวิชาช่าง

อยู่ท่ีบ้านครู นั่นคือ ศิษย์

ต้องมีหน้าที่คอยปรนนิบัติ 

รับใช้ครูที่บ้าน เพื่อเป็น

การตอบแทนคุณแก่

ครูผู้สอนวิชาช่างแก่ตน  

- บางกรณี ศิษย์อาจ

แต่งงานกับลูกหรือหลาน

ของครูผู้นั้น หรือครูยกลูก

สาวให้กับศิษย์ จึงเกี่ยว

ดองเป็นญาติกับครู เหตุนี้

จึงเกิดเป็นครอบครัวของ

ช่างที่อยู่รวมกัน คือผู้ที่มี

วิชาชีพเดียวกันอยู่รวมกัน

เป็นหมู่บ้าน หรือตําบล 

เรียกว่า หมู่บ้านช่าง 
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ตารางที่ 1 การศึกษาของช่างสิบหมู่ในวัง วัด และบ้าน (ต่อ) 
รายการ ช่างในวัง ช่างในวัด ช่างในบ้าน 

4. การสืบสาน
วิชาช่างสิบหมู่ 

- วังต่าง ๆ เปิดสถานท่ีภายในวัง 
เพื่อให้ช่างฝีมือในวัง ขุนนาง 
ข้าราชการ ได้ศึกษา หาความรู้
เพิ่มเติม เช่น  
- ท้องพระโรง วังท่าพระ เปิด
สอนวิชาช่างประดับกระจก 
- ช่างในวังจะสืบสานงานช่างสิบ
หมู่ของตนให้กับช่างในวัง
ด้วยกันหรือลูกหลานในสาย
ตระกูลของตน 

- ลูกศิษย์ที่มาเรียนที่วัดหาก
อ่านหนังสือได้เบื้องต้น จึงจะ
บวชเป็นสามเถร เรียนพระ
ธรรมวินัย และศึกษาวิชาชีพ
ที่สนใจ  
- พระสงฆ์ที่ทรงความรู้ใน
วิชาใด จะมีชาวบ้านให้ช่วย
ทํางานในวิชาที่พระท่านมี
ช่ือเสียง ซึ่งพระสงฆ์จะนําลูก
ศิษย์ติดตามไปช่วยด้วย  
- หากอาจารย์เห็นว่า 
ลูกศิษย์คนใดมีความรู้พอจะ
ทําได้ จึงให้ศิษย์ผู้นั้นไปทํา
แทน จึงเป็นการฝึก
ปฏิบัติงานไปในตัว 
- ลูกศิษย์จะได้ทํางานร่วมกับ
ครู จึงต้องเรียนรู้ จดจําสิ่งที่
ได้พบเห็น ซึ่งครูอาจสอน
ด้วยวิธีการแนะนําหรือบอก
ขั้นตอนตามลําดับ 

- ลูกศิษย์จะต้องอาศัยอยู่
ที่บ้านครู โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายอะไร เมื่อรับใช้
ครูไปนาน ๆ และได้เรียนรู้
วิชาช่างสิบหมู่  
- โดยการสังเกตจากการ
ทํางานของครู  
- จากการได้ฝึกปฏิบัติ
ตามที่ครูได้มอบหมาย - 
กระทั่ง ครูเห็นว่าศิษย์มี
ความชํานาญ  
ครูจึงมอบงานบางอย่างให้
ศิษย์ทําแทนตน  
- หากศิษย์คิดว่าตนมี
ความรู้ดีแล้ว จึงขอออกไป
ตั้งตัว เพื่อมีอาชีพเป็นของ
ตัวเอง 

5. แหล่งศึกษา
เพิ่มเติมของช่าง
สิบหมู ่

- ศึกษาจากบุคคลที่เป็นช่างใน
วังด้วยกัน  
- ศึกษาจากศิลปวัตถุต่าง ๆ 
ภายในวัง เช่น เครื่องราชูปโภค 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
- ศึกษาจากถาวรวัตถุ เช่น 
พระบรมมหาราชวัง พระที่น่ัง
ต่าง ๆ 
- ศึกษาจากงานพระราชพิธีหรือ
กิจกรรมในวัง เช่น  
งานพระราชทานเพลิงศพ งาน
แสดงและการละเล่นในวัง 

- ศิลปวัตถุท่ีเกี่ยวเนื่องกับวัด 
เช่น  
- บานประตูพระมณฑปพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุร ี
- ลายสลักบานพระวิหารวัด
สุทัศน์  
- ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
- ลายตู้พระธรรม 

- เครื่องใช้ภายในบ้าน 
- ศิลปวัตถุในวัด 
- การละเล่นต่าง ๆ  
 

(จากการประมวลผลโดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
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สรุป การสืบสานของช่างสิบหมู่ในวัง วัด บ้าน ดังนี้ 
วัง ช่างในวังจะมีโอกาสได้พบเห็นศิลปวัตถุ ถาวรวัตถุ ตลอดทั้งงานพระราชพิธีต่าง ๆ 

ภายในวัง ซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์แต่ละชิ้นล้วนเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเพ่ือถวายพระมหากษัตริย์  
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ทําให้มีความประณีต วิจิตรบรรจง งดงาม และงบประมาณในการสร้างงาน  
เป็นทรัพย์ของพระราชวัง ทําให้มีกําลังในการซื้อวัสดุอุปกรณ์และสามารถจ้างคนทํางานได้เป็นจํานวนมาก 
ซึ่งช่างในวังได้เห็นและจดจําไปผลงานที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานของตน  

การสืบสานงานช่างสิบหมู่ในวังนั้น จะเป็นการเปิดสอนภายในวัง หรือเกิดจากการที่
ช่างหลวงผู้นั้นถ่ายทอดวิชาให้กับคนในครอบครัวหรือคนในตระกูลเพ่ือให้ได้เข้ารับราชการเหมือนตน 

วัด เป็นศูนย์กลางการศึกษาของสังคมไทย เป็นแหล่งชักนําให้ผู้ศึกษาศรัทธาและ  
ใฝุรู้ในวิชาช่างสิบหมู่ โดยใช้วิธีการศึกษาจากการดูการสังเกตจากศิลปวัตถุหรือโบราณวัตถุต่าง ๆ  
ซึ่งวัดจะเป็นสถานศึกษาวิชาช่างสิบหมู่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกับในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

การสืบสานงานของช่างในวัด คือการที่ชาวบ้านฝากลูกหลานไว้ให้ทํางานกับพระที่มี
ชื่อเสียงในงานช่างฝีมือ หรือให้ลูกหลานบวชเป็นศิษย์ของพระท่ีมีชื่อเสียงใน งานช่างฝีมือ โดยพระจะ
สอนลูกศิษย์โดยการให้สังเกต หรือให้ลงมือปฏิบัติตาม ทั้งนี้ หากพระอาจารย์เห็นว่าลูกศิษย์  
มีฝีมือในการช่างจึงจะมอบหมายให้ไปศิษย์ไปทํางานแทนตน 

บ้าน  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา ทําให้งานช่างสิบหมู่ จัดเป็นอาชีพรอง  
ซึ่งผลงานที่ทําส่วนใหญ่จะเป็นการทําเครื่องใช้ในครัวเรือน หรือการสร้างวัดเพ่ือเป็นพุทธบูชา   
หากบ้านใดที่มีผู้จ้างให้ทําเครื่องมือบ่อยข้ึนจึงจะยึดเป็นอาชีพช่างฝีมือต่อไป 

การสืบสานงานช่างสิบหมู่ในบ้าน คือ การที่ช่างฝีมือถ่ายทอดความรู้งานช่าง  
ซึ่งหมายถึงอาชีพในการหารายได้ให้กับลูกหลานหรือคนในครอบครัว สําหรับคนนอกครอบครัวนั้น 
จะต้องฝากตัวเข้าเป็นลูกศิษย์กับครูที่ต้องการเรียนวิชาด้วย จากนั้นลูกศิษย์จะเข้ามาอาศัยในบ้านครู  
โดยการทํางานและปรนนิบัติรับใช้ครู เพื่อเป็นการตอบแทนค่าวิชาที่ครูได้สอนตน โดยลูกศิษย์จะ
เรียนรู้วิชาช่างจากการสังเกต และการได้ฝึกปฏิบัติตามที่ครูได้มอบหมาย เรียกว่า มาเป็นลูกมือครู 
หากครูเห็นว่าลูกศิษย์ คนใดท่ีมีฝีมือดีจึงจะมอบหมายให้ทํางานแทนตน และหากลูกศิษย์เห็นว่าตนมี
วิชาความรู้ในการช่างดีพอแล้วจึงจะขอลาครูเพื่อออกไปทําอาชีพของตนเองต่อไป  บางกรณีครูช่างยก
ลูกสาวของตนให้แก่ลูกศิษย์ เพื่อสร้างครอบครัว และอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เป็นส่วนหนึ่งที่
เรียกว่า บ้านช่าง เพราะเป็นบริเวณท่ีช่างอาชีพเดียวกันอยู่อาศัยใกล้กัน เช่น บ้านบาตร บ้านช่าง
หล่อ เป็นต้น 

สรุป การศึกษาเรื่องการสืบสานงานช่างสิบหมู่ในวัง วัด บ้าน ทําให้ทราบว่า  
ครูถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์โดยการให้ลงมือปฏิบัติงานจริง เริ่มจากการให้เป็นฝึกลูกมือของ  
ครูช่าง เพ่ือให้ลูกศิษย์ได้สังเกตและจดจํา การที่ครูทําให้ดูจากตัวอย่างจริงและให้ลูกศิษย์ลงมือลงมือ
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ปฏิบัติตามจากงานที่ง่ายไปหางานที่ยากเป็นลําดับ ซึ่งวิธีการสืบสานเหล่านี้จะนําไปเป็นแนวทางใน
การศึกษาการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม ต่อไป 

 
4. แนวคิดที่เกี่ยวกับการสืบสานมรดกภูมิปัญญา 

ผู้วิจัยศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 
4.1 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible 

Cultural Heritage, ICH) 
4.2 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา  
4.1 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

(Intangible Cultural Heritage, ICH) 
คําว่า Intangible Cultural Heritage หรือเรียกอย่างย่อว่า  ICH เป็นคําท่ีใช้อย่าง

กว้างขวางในวงวิชาการไทย หากยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยอย่างชัดเจน จึงทําให้มีชื่อท่ี
ใช้เรียกในภาษาไทยหลากหลายคําด้วยกัน เช่น วัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ หรือมรดกวัฒนธรรมที่ไม่ใช่กายภาพ (เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ , 2554: 72) ซึ่งคําที่ยกตัวอย่าง
เหล่านี้ล้วน กล่าวถึงมรดกทางวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรม หรือ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้คําว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

องค์การยูเนสโก  (UNESCO, 2003: 2) ให้นิยามคําว่า มรดก ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม ในมาตรา 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้ 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) หมายถึง 
การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ 
และพื้นที่ทางวัฒนธรรม ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับชุมชน กลุ่มคน และในบางกรณีหมายถึงปัจเจก
บุคคล ซ่ึงท้ังหมดที่กล่าวนี้ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน 

สําหรับประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดําเนินงาน 
ควบคุมและดูแลมรดกวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมทั้ง 2 ประเภท คือ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
(Tangible Cultural Heritage) ดูแลโดยกรมศิลปากร และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ดูแล
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดําเนินการศึกษาค้นคว้า  อนุรักษ์ ส่งเสริม 
เผยแพร่ ฟ้ืนฟ ูและพัฒนาวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่อง วันที่ 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ก าหนดใช้ค าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ” โดยให้
ความหมายดังนี้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ 
ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น  ซึ่งชุมชน 
กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล  ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน  ซึ่งมรดกภูมิ
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ปัญญาทางวัฒนธรรม จะถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่ม
ชนสร้างข้ึนใหม่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน  เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวก
เขาที่มีต่อธรรมชาติ  และประวัติศาสตร์ของตน  และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์  
และความต่อเนื่อง ดังนั้น จึงก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2558: 4) 

จากนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ 
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อภารกิจในการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่  

การดําเนินการจัดเก็บข้อมูล  และจัดทําฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
จํานวน 890 เรื่อง แบ่งเป็น  ด้านศิลปะการแสดง  จํานวน 350 เรื่อง ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม  จํานวน  
500 เรื่อง และด้านมุขปาฐะ จํานวน 40 เรื่อง 

การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็นหลักฐานสําคัญของชาติและ
เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ก่อ ให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน   
อันจะนําไปสู่การสร้างความรู้  ความเข้าใจ  การเห็นคุณค่า  และยอมรับในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขของคนในสังคมต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในส่วนของงานช่างฝีมือหัวโขนถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ประเภทงานศิลปกรรมพื้นบ้าน ปี พ.ศ. 2556  

จากที่กล่าวข้างต้น สรุปความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หรือ 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ว่าหมายถึง วิถีการปฏิบัติ การแสดงออกโดยใช้ความรู้และทักษะ  
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาที่สั่งสมจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน หรือกลุ่มคน หรือปัจเจกบุคคล 
โดยมีการส่งผ่านความรู้และทักษะนี้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยที่ชุมชนหรือกลุ่มชน ยอมรับ
ในอัตลักษณ์ของตน และเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้อื่น 

4.1.1 ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
องค์การยูเนสโก (UNESCO, 2003: 2) กล่าวถึงลักษณะของมรดก ภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม  ว่า มรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะ ถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง  
โดยชุมชนหรือกลุ่มคน  ซึ่งมีการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นอย่างสม่ําเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ของตน เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ หรือเพ่ือประวัติศาสตร์ของตน ทําให้ กลุ่มคนเหล่านี้รู้สึกถึง  
การมีอัตลักษณ์ในกลุ่มของตน โดยดําเนิน การสิ่งนี้อย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิด การเคารพต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  
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4.2.2 ประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีความหลากหลายซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยการ

สงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแบ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
(UNESCO, 2011c: 4 - 15) 

1. การแสดงออกทางมุขปาฐะ รวมถึงภาษาในฐานะสื่อกลางของมรดก ภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม (Oral traditions and expressions including language as a vehicle of 
the Intangible Cultural Heritage) 

2. ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 
3. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล (Social practices, 

Rituals and Festival events) 
4. ความรู้และวิถีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge 

and practice about Nature and the Universe) 
5. ฝีมือช่างแนวประเพณีนิยม (Traditional craftsmanship) รวมถึงทักษะ

ความรู้ในการประดิษฐ์งานหัตถกรรม และการส่งผ่านทักษะความรู้เชิงช่างสู่คนในกลุ่มวัฒนธรรม
เดียวกัน 

จากการแบ่งประเภทมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้ง 5 ประเภท  โดย
องค์การยูเนสโกตามข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ยูเนสโกจัดแบ่งข้ึน อย่างไรก็ตามประเทศที่เข้าร่วม
เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สามารถกําหนดและแบ่ง
ประเภทมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามความเหมาะสมกับประเทศของตนเองได้ (UNESCO, 
2003: 5) 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรม จัดประเภทมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็น 7 สาขา ดังนี้ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม , 
2558: 5-12) 

1. ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สื่อสารในวิถีการดํารงชีวิตของกลุ่มชนต่าง ๆ 
ซึ่งสะท้อนโลกทัศน์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนนั้น ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือ
สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนเสียงพูด แบ่งเป็น 3 ประเภทตามหน้าที่ทางสังคม คือ ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น 
และภาษาสัญลักษณ์ 

2. วรรณกรรมพ้ืนบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชาวบ้าน โดย
ครอบคลุมวรรณกรรมท่ีถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งเป็น  
7 ประเภท ได้แก่ นิทานพ้ืนบ้าน ประวัติศาสตร์บอกเล่า บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม บทร้อง
พ้ืนบ้าน สํานวน ภาษิต ปริศนาคําทาย และตํารา 
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3. ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รํา เต้น และละครที่แสดงเป็น
เรื่องราว ทั้งท่ีเป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ /หรือการแสดงร่วม
สมัย การแสดงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความงาม ความบันเทิง 
และ/หรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิดวิพากย์ นําไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของสังคม 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ดนตรี และการแสดง 

4. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นําไปสู่สังคมแห่ง
สันติสุข แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้น ๆ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มารยาท 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และงานเทศกาล 

5. งานช่างฝีมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุ 
และกลวิธีการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน 
แบ่งเป็น 10 ประเภท ได้แก่ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักรสาน เครื่องรัก เครื่องปั้นดินเผา 
เครื่องโลหะ เครื่องไม้ เครื่องหนัง เครื่องประดับ งานศิลปกรรมพ้ืนบ้าน และผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืน 

6. ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องค์ความรู้
วิธีการ ทักษะ ความเชื่อ แนวปฏิบัติ และการแสดงออกท่ีพัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน
กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ อาหารและโภชนาการ  
การแพทย์แผนไทย โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ และไสยศาสตร์ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ชัยภูมิ และการตั้งถิ่นฐาน 

7. กีฬาภูมิปัญญาไทย หมายถึง การละเล่น กีฬา และศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว 
ที่มีปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทย และมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การเล่นพื้นบ้าน  
กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว 

จากข้อมูลที่ศึกษาในเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงนําเสนอการจัดประเภทของ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จาก 2 หน่วยงาน ในตารางที่ 2 ดังนี้ 
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 ตารางที่ 2 มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม แบ่งตาม 2 องค์กร 
 องค์การยูเนสโก แบ่งมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม เป็น 5 สาขา 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แบ่งมรดกภูมิปัญญา

วัฒนธรรม เป็น 7 สาขา 
1. วัฒนธรรมทางภาษา และการสร้างสรรค์

ทางภาษา รวมทั้งการแสดงออกโดยใช้
ภาษาเป็นสื่อถ่ายทอด 

1. ภาษา 
2. วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 

2. ศิลปะการแสดงและการดนตรี 3. ศิลปะการแสดง 
3. การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และ

ประเพณีหรือเทศกาล 
4. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และ 

งานเทศกาล 
4. ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ

และจักรวาล 
5. ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ 

และจักรวาล 
5. ผลงานซึ่งเป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. งานช่างฝีมือดั้งเดิม 

 7. กีฬาภูมิปัญญาไทย 
(จากการประมวลผลโดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
 

จากการแบ่งสาขาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พบว่า องค์การยูเนสโก
แบ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็น 5 สาขา ขณะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แบ่งมรดก ภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม เป็น 7 สาขา กล่าวคือ องค์การยูเนสโก แบ่งสาขาการแสดงออกทางมุขปาฐะ รวมถึง
ภาษาท่ีเป็นสื่อกลางของมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็น 1 สาขา ขณะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
แบ่งสาขานี้ออกเป็น  2 สาขา คือ ภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน ซึ่งใน 2 สาขาที่ได้แบ่งละเอียด
ออกมานี้ ได้รวมถึงการแสดงออกทางมุขปาฐะและสื่อกลางของมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ไว้ด้วย 
และได้เพ่ิมกีฬาภูมิปัญญาไทยขึ้นเพ่ือให้เห็นถึงภูมิปัญญาของกีฬาไทยได้เด่นชัดขึ้น ทําให้การแบ่ง
สาขาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมากกว่าองค์การยูเนสโก 2 สาขา 

การแบ่งสาขาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ผู้วิจัยแสดงในแผนภูมิที่ 3  
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แผนภูมิที่ 3 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้ง 7 สาขา โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
(การประมวลผลโดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 

 
4.2 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  จะได้รับ  
การสืบทอดหรือถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งแนวคิดในการถ่ายทอดหรือส่งผ่านมรดกภูมิปัญญานี้  
เอกวิทย์ ณ ถลาง  (2541 : 300 –307)  ได้อธิบายถึงลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติ  
ของมนุษย์ ซึ่งผู้วิจัยจะนํามาใช้เป็นแนวทางในการอธิบายถึงกระบวนการถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขน  
มี 8 ข้อ ดังนี้ 

4.2.1 เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก  เป็นวิธีการทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่มี
ใครสอน ซึ่งมีความเสี่ยงเพราะยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําจะถูกต้องหรือไม่ จะแก้ปัญหาอย่างไร ประสบการณ์  
ที่เกิดจากการลองผิดลองถูกจะสะสมเป็นความรู้ ความรู้ที่ถูกสั่งสมนี้ทําให้ลดความเสี่ยงที่จะทํา
ผิดพลาดได้ และจะถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อไป  ซึ่งงานช่างฝีมือ เป็นการทํางานที่ใช้ฝีมือ และทักษะ
ความสามารถ ทําให้ในบางครั้งจะต้องมีการลองผิดลองถูกในการใช้เครื่องมือ วัสดุ หรือการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ จาก ประสบการณ์ ที่ได้พบในแต่ละวัน เมื่อ เรียนรู้ถูกสั่งสม เกิดเป็นความรู้และความเข้าใจ
ตามแบบ ของตน  จึงมีการ ถ่ายทอด ความรู้ ให้กับรุ่นต่อไป การมีข้อ ห้ามและเป็นข้อปฏิบัติ ต่าง ๆ  

มรดก 
ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม 

 
ภาษา 

 
วรรณกรรม
พ้ืนบ้าน 

 
ศิลปะ 

การแสดง 

แนวปฏิบัติทาง
สังคม 

พิธีกรรม และ
งานเทศกาล 

ความรู้และ
แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับ

ธรรมชาติและ
จักรวาล 

งาน
ช่างฝีมือ
ดั้งเดิม 

กีฬา 
ภูมิปัญญา

ไทย 

งานช่างฝีมือ
หัวโขน
ดั้งเดิม 
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เมื่อนานเข้าจึงเกิดเป็นจารีต ธรรมเนียมและวัฒนธรรม กลายเป็นภูมิปัญญาสั่งสมในการดํารงชีวิต ของ
แต่ละกลุ่ม  

4.2.2 เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติหรือลงมือกระท าจริง  การดําเนินชีวิตของ
ชาวบ้าน เช่น เรื่องการเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์ การทําเหมืองฝายกั้นน้ํา  การหาของปุา  การจับปลา
ของชาวเล  คนในอดีต เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  จากการพบเห็นปัญหาและปรับแก้ จากนั้น  
ส่งต่อความรู้เหล่านี้ ไปยังบุตรหลาน กลายเป็นวิถีชีวิต ธรรมเนียมปฏิบัติ  จากการลงมือปฏิบัติกระทํา
จริง จึงเป็นการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงและเกิดความรู้ที่แม่นยํายิ่งกว่าการเรียนรู้จากตํารา  

4.2.3 เรียนรู้จากการถ่ายทอดความรู้ด้วยการสาธิต  จากการเรียนรู้ โดยได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงทําให้มีการพัฒนากลายเป็นการส่งต่อ (Transmission) ให้กับคนรุ่นหลังด้วยวิธีการสาธิต 
การสั่งสอนด้วยการบอก เล่า (Oral Tradition) โดยทั่วไปการถ่ายทอดภูมิปัญญาของทุกภูมิภาคจะ
นิยมสองวิธีแรก คือ สาธิตวิธีการและสอนเป็นวาจา ในองค์ความรู้ที่มีความละเอียดซับซ้อนจะมีการส่ง
ต่อโดยการสร้างองค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปของตํารา  (Literary Tradition) เช่น ตํารายา 
ตําราโหราศาสตร์  หรือผูกเป็นวรรณกรรมคําสอนคําตักเตือน  สุภาษิต  ตํานาน  นิทาน เป็นต้น 
โดยทั่วไปการส่งต่อภูมิปญัญาของชาวบ้านทุกภูมิภาคนิยมใช้ 2 วิธีแรก คือ สาธิตวิธีการ และสอนด้วย
วาจา รูปแบบการส่งต่อจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยและการรับรู้ ของคนผู้ เป็นเจ้าของวัฒนธรรม
นั้น ซึ่งความรู้ที่สั่งสมไว้อาจถดถอยหรือสูญหายได้ 

4.2.4 การเรียนรู้โดยพิธีกรรม  ในเชิงจิตวิทยา พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์  และมี
อํานาจ จึงโน้มน้าวจิตใจของผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมได้ จึงใช้พิธีกรรมเป็นการตอกย้ําในความเชื่อ  
การประพฤติในกรอบศีลธรรมจรรยาของกลุ่มชน แนวปฏิบัติต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจกแจงเหตุผล แต่ใช้
ศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมเป็นการสร้างกระแสความเชื่อ เน้นในด้านการก่อให้เกิดจิตสํานึก 
ซึ่งในพิธีกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งผ่าน ภูมิปัญญา เช่น พิธีไหว้ครู พิธีกรรมสืบชะตาแม่น้ํา  บวช
ต้นไม้ เป็นต้น พิธีกรรมมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของจิตวิญญาณ  เกิดผลทางด้านจิตใจต่อผู้เข้าร่วมพิธี 
ดังนั้น พิธีกรรมจึงไม่ใช่เรื่องงมงาย แต่เป็นวิธีทางวัฒนธรรมที่มีผลในการปลูกฝัง บ่มเพาะ ความเชื่อ 
คุณค่า และแนวทางประพฤติ  

4.2.5 เรียนรู้โดยศาสนา  สถาบันศาสนามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของคนท่ีอยู่รวมกัน 
เป็นแก่นและกรอบในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ให้ความมั่นคงและอบอุ่นทางจิตใจ  
เป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่คนในการเผชิญชีวิต ศาสนาจึงเป็นหลักในการหล่อหลอมบ่มเพาะทั้งความประพฤติ
และสติปัญญา 

4.2.6 เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  ระหว่างกลุ่มคนที่
แตกต่างกันทําให้กระบวนการเรียนรู้ขยายตัว มีความคิดใหม่ วิธีการใหม่เข้ามา ทําให้เกิดการเรียนรู้
กว้างขวางในสังคมในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าพัฒนาไปไกล  การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
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เป็นไปอย่างรวดเร็ว  กระจายและขยายตัวเข้าถึงความรู้ได้ง่าย  จึงเกิดบุคคลแห่งการเรียนรู้  ที่มีการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  หากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่าง
หลากหลาย ไม่มีสิ้นสุดทั้งในด้านสาระ รูปแบบและวิธีการ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีเครือข่ายแห่ง
การเรียนรู้ที่มภีูมิปัญญาทั้งเก่าและใหม ่ 

4.2.7 เรียนรู้จากการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม  (Cultural reproduction) 
หมายถึง  การแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจและสังคม  โดยการนําความเชื่อและธรรมเนียม
ปฏิบัติที่สืบทอดกันในสังคมประเพณี  มาผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม  ให้ตรงกับฐานความเชื่อเดิม   
ซึ่งสามารถแก้ปัญหาในบริบทใหม่ได้ ในระดับหนึ่ง การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้
อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมไทย เช่น การแสวงหาความมั่นคงด้านจิตใจด้วยการบูชา
เจ้าแม่กวนอิม  เสด็จพ่อรัชกาลที่  5 หรือการขอลาภผล  การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  การรักษาทางใจด้วย
พิธีกรรมต่างๆ  เช่นผูกข้อมือเรียกขวัญ  การสืบชะตา  เหล่านี้ถือเป็นการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม   
เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งในสังคม 

4.2.8 เรียนรู้จากครูพักลักจ า  เป็นลักษณะของการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่มีมาในอดีต
และจะคงอยู่ต่อไป เนื่องจากการเรียนรู้แบบครูพักลักจํานี้เ ป็นกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ ที่ผู้สนใจ
จะเฝูาสังเกต การเรียนรู้ทํานองแอบเรียนวิชาจากต้นแบบ แอบเอาอย่าง แอบลองทําดู ตามแบบอย่าง
ที่เฝูาสังเกตดูอย่างเงียบ ๆ แล้วรับเอามาเป็นของตนเมื่อสามารถทําได้จริง วิธีนี้เหมือนเป็นการขโมย
ภูมิปัญญาของคนอ่ืน  เป็นวิธีธรรมชาติของคนในการเรียนรู้จากผู้อื่น ซึ่งในชีวิตจริงของทุกคนจะมี
พฤติกรรมครูพักลักจําอยู่ไม่มากก็น้อย หรือเป็นสิ่งที่ ครูหรือพ่อแม่ปฏิบัติ แล้วลูกหลาน นํามาปฏิบัติ
ตาม ซ่ึงครูพักลักจําจะไม่เก่ียวกับการขโมยลิขสิทธิ์ทางปัญญาท่ีมีการฟูองร้องกันในสมัยปัจจุบัน 

สรุปว่า การถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญา  มีวิธีการส่งผ่านความรู้ และการเรียนรู้
หลากหลายวิธี ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ จะมีการปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของผู้สอนและ
ผู้เรียน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมจะมีรูปแบบในการส่งผ่านความรู้
แบบใด จะได้กล่าวถึงต่อไป 
 
5. แนวคิดการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม  (Safeguarding Intangible Cultural 
Heritage) 

สืบเนื่องจาก พลวัตทางวัฒนธรรมที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมาได้รับการเปลี่ยนแปลง หรืออาจเกิดการสูญหาย
เนื่องจากคนรุ่นใหม่ละเลยและไม่เห็นความสําคัญ หรือมรดกทางวัฒนธรรมถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่  
เพ่ือตอบสนองต่อวิถีการดํารงชีวิตตามยุคสมัย จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในบางครั้งขาดการเคารพจาก  
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การฟื้นฟ ู
(Revitalization) 

การถ่ายทอด 
(Transmission) 

การเชิดช ู 
(Enhancement) 

การส่งเสริม 
(Promotion) 

การคุ้มครอง 
(Protection) 

การอนุรักษ์ 
(Preservation) 

การวิจัย 
(Research) 

การบันทึกหลักฐาน 
(Documentation) 

 

การจําแนก 
(Identification) 

การสงวนรักษา
มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 

 

คนภายนอกที่ได้พบเห็น พ.ศ. 2546 ได้มีการประชุมสมัชชา องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  หรือยูเนสโก เพ่ือจัดทํา อนุสัญญาเพ่ือการสงวนรักษามรดก ภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม  (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
2. เพื่อให้เกิดการเคารพ ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนกลุ่ม คน หรือบุคคล

ที่เก่ียวข้อง 
3. เพื่อสร้างความตระหนักในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  ในการให้

ความสําคัญกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการสร้างความมั่นใจและความชื่นชมร่วมกัน 
4. เพ่ือสร้างความร่วมมือและความช่วยเหลือ ระหว่างประเทศ 
อนุสัญญานี้ได้ให้นิยามของคําว่า สงวนรักษารักษา (Safeguarding) ดังนี้ 
การสงวนรักษา (Safeguarding)  หมายถึง มาตรการเพ่ื อให้มรดก ภูมิปัญญา ทาง

วัฒนธรรมดํารงอยู่รอดต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการจําแนก การบันทึกหลักฐาน การวิจัย อนุรักษ์ คุ้ มครอง 
ส่งเสริม เชิดชู  การถ่ายทอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านทางการ ศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมทั้ ง
การฟ้ืนฟูมรดกดังกล่าวในด้านต่าง ๆ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2558) ดูแผนภูมิที่ 4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 4 แนวทางในการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

(จากการประมวลโดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
 
จากความหมายของการสงวนรักษา มรดก ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม  ซึ่งกล่าวถึงการ

ถ่ายทอด มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมผ่านทางการ ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  ทําให้ผู้วิจัย  
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นํามาตรการในการสงวนรักษารักษา มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม นี้มาใช้ เพ่ือหาแนวทางในการ
สงวนรักษางานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไป 

จากแนวคิดเรื่องการสงวนรักษา มรดก ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม  ผู้วิจัยจึงศึกษาถึง
มาตรการต่าง ๆ ในการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้ 

มาตรการในการสงวนรักษารักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  (Convention 

for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) กําหนดมาตรการในการจัดการ
มรดก ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม  ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งขออธิบายม าตรการ  
ในระดับชาติ ดังนี้ (UNESCO, 2003: 3-4) 

มาตรการในการจัดการมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับชาติ  ได้แก่ 
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษารักษามรดก ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม  มาตราที่  11–15 โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้ 

มาตราที่ 11 บทบาทของรัฐภาคี  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องใช้มาตรการที่จําเป็น
เพ่ือให้แน่ใจว่าการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอยู่ในดินแดนของตน 

มาตราที่ 12 การจัดทําบัญชีรายชื่อ (Inventories) เพ่ือให้ประชาชนมีมุมมองใน
การสงวนรักษา แต่ละรัฐภาคีจะต้องร่างแผนในการจัดทําบัญชีรายชื่อของมรดก ภูมิปัญญา ทาง
วัฒนธรรม ที่อยู่ในดินแดนของตนให้มากขึ้น ซึ่งการจัดทําบัญชีรายชื่อเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับปรุง
อย่างสม่ําเสมอ และส่งรายงานต่อคณะกรรมการตามมาตรา 29 เป็นระยะ ๆ  

มาตราที่ 13 มาตรการอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการสงวนรักษาได้รับการพัฒนาและ
การส่งเสริม มรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอยู่ในดินแดนของตน แต่ละรัฐภาคีจะต้องพยายามที่จะ
ปฏิบัติ มาตราที่ 13 ซึ่งมีข้อย่อย 4 ข้อ คือ 

มาตราที่ 1 3 (ก) นํานโยบายที่มุ่งส่งเสริมการทํางานของมรดก ภูมิ
ปัญญา ทางวัฒนธรรมในสังคม และบูรณาการสงวนรักษามรดก ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมลงใน
โปรแกรมการวางแผน 

มาตราที่ 13 (ข) กําหนดหรือสร้างหนึ่งหรือหน่วยงานที่มีอํานาจมาก
ขึ้นสําหรับการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอยู่ในดินแดนของตน 

มาตราที่ 13 (ค) ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทางด้าน
เทคนิค และศิลปะเช่นเดียวกับวิธีการวิจัย เพื่อการสงวนรักษามรดก ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ตกอยู่ในอันตราย 

มาตราที่ 13 (ง) การใช้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมทางด้าน
เทคนิคการบริหารและการเงินมุ่งเปูาไปที่การสนับสนุนให้เกิดการสร้างหรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
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ของสถาบันการฝึกอบรม ในการจัดการมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการส่งผ่านของมรดกทาง
วัฒนธรรมดังกล่าวผ่านทางฟอรั่มต่าง ๆ การสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงมรดก ภูมิปัญญา ทาง
วัฒนธรรมการจัดตั้งสถาบันเอกสาร สําหรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและอํานวยความสะดวกใน
การเข้าถึงพวกเขา 

มาตรา 14 การศึกษา เพ่ือการสร้างความตระหนัก รัฐภาคีแต่ละรัฐจะพยายาม
โดยทุกวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งมาตราที่ 14 มี 3 ข้อย่อย คือ 

มาตราที่ 14 (ก) เพ่ือ ให้แน่ใจว่ามีการรับรู้ การเคารพและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน 

1. การศึกษาการสร้างความตระหนักและโปรแกรมข้อมูลมุ่งเปูา 
ไปที่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนหนุ่มสาว 

2. การศึกษาและการฝึกอบรมเฉพาะภายในชุมชนและกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

3. กิจกรรมการสร้างความสามารถในการสงวนรักษามรดก ภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ 

4. วิธีการที่ไม่เป็นทางการของการส่งความรู้ 
มาตราที่ 14 (ข) ระบุต่อว่าให้สาธารณชนได้รับทราบถึงอันตรายที่คุกคาม 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังกล่าว และจัดกิจกรรมดําเนินการ ตลอดทั้งการติดตามของอนุสัญญานี้ 
มาตราที่ 14 (ค) ให้ ส่งเสริมการศึกษาสําหรับการปูองกันของพ้ืนที่

ธรรมชาติและสถานที่ของหน่วยความจําที่มีการดํารงอยู่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการแสดงมรดก ภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม 

มาตรา 15 การมีส่วนร่วมของชุมชน  กลุ่มและบุคคล ภายในกรอบของกิจกรรม
การปูองกันของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  แต่ละรัฐภาคีจะต้องพยายามเพ่ือให้แน่ใจว่าการมีส่วน
ร่วมที่ของชุมชนและกลุ่มที่เหมาะสม มีบุคคลที่สร้าง รักษาและส่งมรดก ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพวกเขาอย่างแข็งขัน 

จากมาตรการที่ 11–15 ที่กล่าวมา พบว่า การเรียนการสอนวิชา
ช่างฝีมือดั้งเดิม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของการสงวนรักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
จากมาตราที่ 14 เรื่องการศึกษา  เพ่ือการสร้างความตระหนัก โดยมุ่งเปูาไปที่ประชาชนทั่วไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนหนุ่มสาว  และในมาตราที่ 14 ยังเน้นเรื่องการศึกษา การฝึกอบรมเฉพาะ
ภายในชุมชนและกลุ่มที่เก่ียวข้อง  คือ การเรียนการสอนให้กับนักเรียนช่างใน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง 
(ชาย) จัดเป็นกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับมรดก ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม  โดยเป็นสถาบันที่ผลิตช่าง
ประเภทงานฝีมือช่างแนวประเพณีนิยม (Traditional craftsmanship) ที่แบ่งโดยองค์การ



32 

ยูเนสโก และจัดอยู่ในประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิม ของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยขอนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
การศึกษาเรื่อง การสืบสานงานช่า งฝีมือหัวโขนดั้งเดิม ณ โรงเรียนข่างฝีมือในวัง (ชาย)   

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ 
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับช่างฝีมือดั้งเดิม จํานวน 2 เรื่อง  
6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานช่างฝีมือหัวโขน จํานวน 4 เรื่อง 
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จํานวน 2 เรื่อง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับช่างฝีมือดั้งเดิม จ านวน 2 เรื่อง รายละเอียด ดังนี้ 

6.1.1 ศรัณย์ ทองปาน (2534) ศึกษาเรื่องชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาค
กลางสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ.  2448 โดยศึกษาช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น จากเอกสารประวัติศาสตร์ งานวิจัยนี้เลือกประเภทช่างเขียนเป็นกรณีศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาล
ที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5 ก่อนการเปลี่ยนแปลงเรื่องการช่างของไทยอย่างเป็นทางการ ผลจากการศึกษาได้
จําแนกประเภทงานช่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  1.จําแนกตามประเภทงานช่าง เรียกว่า “ช่างสิบหมู่ ”  
2. นามานุกรมช่าง ซึ่งศึกษาเรื่องช่างเขียนจากเอกสาร “สาส์นสมเด็จ” เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ  
เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ฯ และสมเด็จ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งรวบรวมเรียกว่า  
“จดหมายเวร ” จากลายพระหัตถ์ที่ใช้โต้ตอบกันระหว่างพระเจ้าบรมวงศ์เธอทั้งสองพระองค์ มี
ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2457 ถึง 2486 รวม 29 ปี 3. ช่างไทยในสังคม จากคํานําของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 
ปราโมช ในหนังสือ “ผลงาน 6 ศตวรรษของช่างไทย ” กล่าวถึงช่าง 3 ประเภท คือ  ช่างหลวง  
ช่างศาสนา และช่างเชลยศักดิ์หรือช่างอิสระ  ซึ่งคํานํานี้ได้มีผู้นําไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเก่ียวกับเรื่อง
ช่างไทยจํานวนมาก 

งานวิจัยนี้ทําให้ทราบถึงความเป็นมาของช่างภาคกลางของกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่
เริ่มต้น ถึงปี พ.ศ. 2448 ก่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองช่าง ในสมัยรัชกาลที่ 5  
แตก่รณีศึกษาที่ยกมา มีเฉพาะงานด้านช่างเขียน ทําให้ไม่ได้กล่าวถึงช่างอ่ืน ๆ จึงทําให้ขาดข้อมูลด้าน
อ่ืน ๆ รวมทั้งข้อมูลช่างหัวโขน 

6.1.2 รุ่งอรุณ กุลธํารง (2540) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร : การศึกษา
วิชาช่างสิบหมู่ สมัยรัตนโกสินทร์ งานวิจัยนี้ศึกษาถึงงานช่างสิบหมู่โบราณ รวมทั้งการศึกษาวิชาช่าง
สิบหมู่ในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน พบว่า ช่างสิบหมู่ สังกัดในหน่วยงานที่เป็นกรม คือ
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กรมช่างสิบหมู่ ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 ที่รวบรวมช่างเป็นกรมช่าง
สิบหมู่ มี งานช่าง 10 ประเภท คือ ช่างเขียน ช่างสลัก ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างปั้น ช่างหุ่น ช่างรัก  
ช่างบุ และช่างปูน ต่อมาในสมัยรัชกาล 2 –9 จึงมีการปรับ ลดหมู่ของช่างนี้ต่างกันออกไป แต่ยังคงใช้
ชื่อว่า ช่างสิบหมู่ ซึ่งช่างฝีมือหัวโขนจัดอยู่ในหมู่ช่างหุ่น ในการศึกษาของช่างสิบหมู่ ด้านการศึกษา
วิชาช่างสิบหมู่ มีให้เรียนรู้ 3 สถานที่ด้วยกัน คือ วัง วัด และบ้าน ซึ่งวังจะให้การศึกษาในวงจํากัด
เฉพาะชนชั้นสูงหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวังเท่านั้น ขณะที่วัดจะเป็นแหล่งศูนย์กลางในการศึกษาของ
ช่างสิบหมู่ เนื่องจากพระมหากษัตริย์จะทรงสร้างวัด และต้องมีการรวมช่างไปช่วยในการสร้าง
มากมาย ทําให้เป็นจุดที่ช่างสิบหมู่จากสถานท่ีต่าง ๆ ได้มาเรียนรู้ ดูงานซึ่งกันและกัน ช่างสิบหมู่ใน
บ้านจึงมีโอกาสได้เห็นวิชาจากช่างสิบหมู่ในวัง งานวิจัยเรื่องนี้จึงเป็นแหล่งข้อมูลของงานช่างสิบหมู่ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ ทําให้เห็นพัฒนาการของช่างสิบหมู่ไทย แต่ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดมากในเรื่อง
ของกระบวนการถ่ายทอดงานช่างฝีมือสิบหมู่ เพียงแต่กล่าวไว้ว่าช่างสิบหมู่ในวังต้องมีการใช้เส้นสาย
จึงจะเข้าไปได้ แต่เม่ือเป็นช่างสิบหมู่ในวังมีข้อดีคือ จะได้รับราชการ ได้เงินเดือน และศักดินา จึงทําให้
ช่างสิบหมู่ในวังส่วนใหญ่จะสืบสายจากคนในตระกูลของช่างคนเดิม ส่วนการจะเป็นช่างสิบหมู่ในวัด 
พ่อแม่จะต้องฝากบุตรกับพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในงานช่างฝีมือ จากนั้นให้บุตรบวชเรียน ตั้งแต่เป็น
เณรแล้วศึกษาพระธรรมวินัยและเรียนวิชาอาชีพช่างสิบหมู่ไปพร้อมกัน ขณะที่ช่างสิบหมู่ในบ้าน
จะต้องมีการฝากตัวเป็นศิษย์ และทํางานที่บ้านของครู โดยคอยช่วยงานในบ้าน ปรนนิบัติรับใช้ครู 
เพ่ือตอบแทนบุญคุณที่สอนวิชาและพักอาศัย กินอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เมื่อครูเห็นว่าลูกศิษย์มี
วิชา ความรู้ในการเป็นช่างที่ดีจึงจะมอบหมายให้ทํางานแทนตน ขณะที่ลูกศิษย์เมื่อรู้ตัวว่ามีฝีมือดี จึง
จะขอแยกออกไปประกอบอาชีพของตนเอง ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีพระราชดําริให้มีการเปิดโรงเรียน
สอนวิชาช่างอย่างเป็นทางการ ทําให้กระบวนการในการเป็นช่างสิบหมู่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
ระบบตั้งแต่นั้นมา  

6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานช่างฝีมือหัวโขน จ านวน 4 เรื่อง รายละเอียด ดังนี้ 
จากการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับ งาน ช่าง ฝีมือหัวโขน  พบว่ามีงานวิจัย  

จํานวน 4 เรื่องท่ีศึกษาเก่ียวกับการทําหัวโขน โดยมีงานวิจัย 2 เรื่องท่ีศึกษาการเรียนการสอนจาก
สถาบันการศึกษา คือ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง และที่ศูนย์
หัตถกรรมวัดเทพากร  และอีก 2 เรื่องศึกษางานช่างฝีมือหัวโขนเป็นรายบุคคล เมื่อศึกษางานวิจัย  
ทั้ง 4 เรื่องนี้ ทําให้ผู้วิจัยทราบถึงข้ันตอนการถ่ายทอดและเทคนิคการทําหัวโขนของที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

6.2.1 นฤทธิ์ สัญจรวารี (2544) ศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะและกรรมวิธีในการ
สร้างหัวโขน กรณีศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษากรรมวิธีการสร้างหัวโขนของ
นักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง โดยผู้สอน คือ นายวรวินัย หิรัญมาศ 
หัวหน้าสาขาศิลปไทย ที่ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนจาก ม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์   
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ศุขสวัสดิ์ ช่างฝีมือหัวโขนอิสระ ซึ่งข้อจํากัดของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาเฉพาะการทําหัวโขนประเภท
ยักษ์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กรรมวิธีการสร้างหัวโขนของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตเพาะช่างจะเป็นสกุลช่างของ ม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ช่างประดิษฐ์หัวโขน ที่มีชื่อเสียง 
เป็นที่ยอมรับทั้งจากชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยท่านได้เริ่มต้นจากการเป็นลูกค้าหัวโขนของ  
ครูชิต แก้วดวงใหญ่ จากนั้นได้ศึกษาขั้นตอนการทําหัวโขนด้วยตนเอง โดยขอคําแนะนําจากครูชิต 
และศึกษาจากหัวโขนโบราณ จากนั้นได้พัฒนาเป็นหัวโขนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ท่านเป็นผู้
ประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ช่างไทยอีกด้วย มีทายาทผู้สืบทอดวิชาช่างหัวโขน 
คือ บุตรชายทั้งสองคน ได้แก่ หม่อมหลวงพงศ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ และหม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์  
ผู้สืบทอดวิชาหัวโขน ปัจจุบันอาศัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรรมวิธีในการสร้างหัวโขน คือ ผู้สอนจะมอบหัวหุ่นปูนพลาสเตอร์ให้กับ
ผู้เรียน จากนั้นผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีปิดกระดาษ โดยใช้กระดาษสาพรมน้ําให้ชื่น จากนั้นฉีกเป็นชิ้นขนาด 
1 คูณ 1 นิ้ว แล้วปิดทับลงไปที่หัวหุ่นปูนพลาสเตอร์ ปิดทับประมาณ 10 –12 ชั้น ให้มีความหนา
พอประมาณ และนําไปพึ่งลมให้แห้ง จากนั้นจึงมาผ่าหัวหุ่นกระดาษสาออก โดยใช้มีดคม ๆ กรีดจาก
ด้านท้ายทอยของหุ่นกระดาษ ถึงบริเวณจุดกึ่งกลางหัว จากนั้นจึงดึงหุ่นกระดาษออกจากหุ่นปูนพลา
สเตอร์ โดยดึงออกทางด้านหน้าของหุ่นปูนพลาสเตอร์ จากนั้นใช้ลวดเบอร์ 2 เย็บหัวหุ่นกระดาษ  
ให้ติดกันและใช้กระดาษสาทากาวปิดทับรอยลวดที่เย็บให้เรียบร้อย จึงมาทําการพอกหุ่นโดยใช้สีโปฺว  
สีขาว พึ่งให้แห้ง จากนั้น ขัดให้เนียน จึงนํามาปั้น เพิ่มในส่วนของคิ้ว และปากให้สวยงาม จากนั้น  
จึงกระแหนะลายติด โดยผู้สอนจะแจกแม่พิมพ์กระแหนะลายเรซิ่น ที่มีอยู่แล้วให้ผู้เรียน พร้อมกันนี้
ผู้เรียนจะต้องฝึกการแกะหินสบู่ เพื่อแกะลวดลายให้เหมือนกับเรซิ่นที่แจกไป  

งานวิจัยนี้ ทําให้ทราบถึง ขั้นตอนในการสร้างหัวโขน ของสถาบันเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง โดยผู้สอนจะมีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยการให้
คะแนนในชั้นเรียน และคะแนนของผลงานหัวโขนที่ผู้เรียนได้สร้างสําเร็จ งานวิจัยนี้ไม่ได้กล่าวถึง
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน และไม่ได้กล่าวถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างหัวโขน 

6.2.2 เรวดี คงสุวรรณ (2544) ศึกษาเรื่อง การศึกษากระบวนการท าหัวโขนของ
ศูนย์ฝึกอาชีพศิลปหัตถกรรมเครื่องประดับโขน ชุมชนวัดเทพากร และแนวทางการอนุรักษ์  
ได้ศึกษาถึงการถ่ายทอดความรู้การทําหัวโขนที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวัดเทพากร โดยมีนายสถาพร  
เลี้ยงสอน เป็นครูผู้สอน จากการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการเรียนการสอน เพราะ
จะเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน โดยการถ่ายทอดการท าหัวโขนของนาย
สถาพรจะคล้ายกับช่างหัวโขนในสมัยก่อน คือการให้ผู้เรียนฝึกการสังเกตในเบื้องต้น จากนั้น  
ให้ลงมือปฏิบัติ หากผู้เรียนไม่เข้าใจผู้สอนจึงจะให้ค าแนะน า และการสอนจะมีข้ันตอนที่ไม่แน่นอน  
ในห้องเรียนจะใช้วิธีการแนะนําให้ผู้เรียนฝึกลงมือปฏิบัติ โดยไม่มีการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เช่น 
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ไม่มีการอธิบายเรื่องสัดส่วนหรือลักษณะของหัวโขน ดังนั้น การเรียนที่จะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด  
จึงขึ้นอยู่กับความใส่ใจของผู้เรียน  

ศูนย์ฝึกอาชีพฯ เป็นศูนย์ฯ ที่จัดตั้งโดยเอกชน และไม่มีหลักสูตรในการ
ฝึกอบรมที่แน่นอน ทําให้การฝึกหัดไม่สามารถเรียงลําดับขั้นตอนเหมือนกันทุกคน แต่ทุกคนที่เรียน
การสร้างหัวโขนจะต้องฝึกขั้นตอนแรกที่เหมือนกัน นั่นคือ การทําเก้ียว (เครื่องประดับศีรษะ)  
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการทํางานขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก คือ การฝึกหัดทําเก้ียว โดยให้ผู้เรียนฝึกหัดเอง และผู้สอนไม่ได้
ให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องหัดทําเกี้ยวก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อผู้ที่เรียนมาก่อนมีความชํานาญจึงมาช่วย
ถ่ายทอดคนรุ่นต่อไปโดยไม่มีค่าตอบแทน แต่เมื่อมีใครมาจ้างทําหัวโขน จึงจะนํารายได้มาแบ่งกัน 
และมีการถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องโดยไม่มีค่าตอบแทนเช่นเดียวกับครูผู้สอน 

1. การโปฺว ใช้กับโครงสร้างที่ทําจากกระดาษ 
2. การทําลูกแก้ว เป็นพ้ืนฐานในการวางแนวเครื่องประดับต่าง ๆ ในหัวโขน 
3. การตีลายและวาง ซึ่งต้องใช้ในการทําหัวโขนและเครื่องประดับทุกประเภท 

ทั้งโครงสร้างกระดาษและหนังประเก็น 
4. การลงสีพื้น การลงสีเฟล็ก การปิดทองและการประดับเพชร พลอย  

เป็นพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้ก่อนการทําหัวโขนและเครื่องประดับอ่ืน ๆ  
จากการศึกษา เรวัตร คงสุวรรณ ผู้ทําการวิจัยได้เก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม 

โดยการฝึกหัดทํา 1. เครื่องประดับและหัวโขน ในการทําเครื่องประดับเก้ียว ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
เครื่องประดับอ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการทําหัวโขน ฝึกด้านการโปฺวหุ่น การผ่าหุ่นเย็บหุ่น การตีลาย 
การวางลาย ติดลาย และการลงทอง ซึ่งใช้เวลาในการฝึกหัด ประมาณ 5 วัน 

เนื่องจากการเก็บข้อมูลการสร้างหัวโขนในงานวิจัยมีเนื้อหายังไม่ครบถ้วน  
เรวัตร คงสุวรรณ ศึกษาเพ่ิมเติม โดยการศึกษาแนวทางการทําหัวโขนที่ปรับปรุงใหม่ที่อิงกับ
กระบวนการทําหัวโขนแบบโบราณ โดยศึกษาจากนายสุรพล ฟื้นศิลป์ ช่างหัวโขน สังกัดกรมศิลปากร 
รายละเอียด ดังนี้ 

สุรพล ฟ้ืนศิลป์ ตําแหน่งนายช่างของฝุายช่างสิบหมู่ กองหัตถศิลป์ กรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นช่างผู้ที่ทําหัวโขนและเครื่องศิราภรณ์ของกรมศิลปากร ผู้วิจัยได้
ศึกษากระบวนการทําหัวโขนของนายสุรพล จาก “ตําราประดิษฐ์หัวโขน ” ซึ่งนายสุรพลเป็นผู้เขียน 
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยที่นายสุรพล ฟื้นศิลป์มีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการสร้างหัวโขน
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง คือ วัสดุที่ใช้ในการทําหัวโขนแบบโบราณ จะเป็นวัสดุที่หาได้ในขณะนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กระดาษข่อย  หนังสัตว์และยางรัก ซึ่งปัจจุบันจะหาวัสดุดังกล่าวได้ยากและ
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ยังพบว่าคุณภาพไม่ดีเท่าโบราณ ทําให้การผลิตหัวโขนในปัจจุบันจะมีการนําวัสดุสังเคราะห์มาทดแทน
การใช้วัสดุจากธรรมชาติมากข้ึน งานวิจัยนี้พบว่า วัสดุธรรมชาติที่ถูกทดแทนมากท่ีสุดคือ ยางรัก  
ทําให้เกิดมีวัสดุทนแทนท่ีหลากหลาย เช่น รักสมุก รักกระแหนะ หรือรักน้ําเกลี้ยง วัสดุที่มีการทดแทน
รองมาคือ กระดาษข่อยที่จะใช้กระดาษสาทดแทน การใช้วัสดุทดแทนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นกับความ
ถนัดของช่างแต่ละคน ซึ่งสุรพล ใช้แทนรักนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. วัสดุที่ใช้ทดแทนรักสมุก และรักกระแหนะ คือ การนําผงเลื่อย (ไม้สัก)  
ชันผง ปูนขาวหรือปูนแดง และสมุกใบตองมาผสมตามสัดส่วนที่ได้ทดลองแล้วว่าสามารถทดแทนรัก 
ซึ่งคุณสมบัติของวัสดุทดแทนคือ มีน้ําหนักเบา และปูองกันการกัดกินของแมลงได้ 

2. วัสดุที่ใช้ทดแทนรักน้ําเกลี้ยงและรักเทือก วัสดุที่ใช้เป็นตัวประสานเชื่อม
ติดสิ่งที่จะประดับลงบนหัวโขนใช้กาวลาเท็กซ์ และนําสีเหลืองยี่ห้อเฟล็กซ์ตราทหาร มาใช้แทนวัสดุ
สําหรับการปิดทอง ส่วนผสม คือ สีเหลืองแฟล็กซ์ น้ํามันสนเชียงใหม่และน้ํามันตั้งอ้ิวแท้ มาผสมกัน 
เพ่ือเป็นวัสดุทดแทนรักน้ําเกลี้ยง  

สําหรับการเขียนหน้าหัวโขนของสุรพล ฟ้ืนศิลป์ บางครั้งจะใช้สีฝุุนตามแบบ
โบราณโดยใช้กาวกระถินในส่วนผสมเพื่อให้สีฝุุนติดคงทนมากขึ้น แต่บางครั้งจะใช้สีพลาสติกยี่ห้อ  
ซินแคร์เป็นวัสดุทดแทน ซึ่งมีสีให้เลือกมากกว่าและมีสถานที่จัดจําหน่ายมากกว่าสีฝุุน จากการศึกษา
ขั้นตอนการทําหัวโขนของสุรพล ฟ้ืนศิลป์ พบว่ายังคงยึดแบบแผนการทําหัวโขนแบบโบราณ แต่มีการ
ปรับเปลี่ยนและทดแทนวัสดุที่ใช้ในการทําหัวโขน เพื่อให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

สรุป งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานช่างฝีมือหัวโขน จํานวน 4 เรื่อง พบว่า การสืบสาน
งานช่างฝีมือหัวโขนนอกจากจะมีการสืบสานโดยการสอนที่บ้านของช่างหัวโขนแล้ว ยังมี
สถาบันการศึกษาของรัฐที่เปิดสอนการทําหัวโขนอีกด้วย ซึ่งงานวิจัยที่ศึกษากล่าวถึงสถาบันที่สืบสาน
งานช่างฝีมือหัวโขนโดยการเปิดสอน 2 สถาบัน คือ สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะ
ช่าง ที่มีการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องในระบบการศึกษาปกติ และโรงเรียนวัดเทพากรที่มีการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่งกล่าวถึงการสร้างหัวโขนของสุรพล ฟ้ืนศิลป์ ช่างฝีมือหัวโขนจาก  
กรมศิลปากร พบว่า ช่างที่กรมศิลปากรมีการสร้างหัวโขนตามแบบแผนขนบนิยมเดิม แต่มีการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้สร้างตามยุคสมัย เนื่องจากวัสดุทดแทนมีการหาซื้อได้ง่ายและมีคุณสมบัติ
เทียบเท่ากับวัสดุเดิมที่ใช้ 

6.2.3 ธีระยุทธ อมรพรหมภักดี (2546) ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การ
สร้างสรรค์หัวโขนของช่างผู้ช านาญการท าหัวโขนในประเทศไทย  ศึกษาประเด็นวิเคราะห์การ
สร้างสรรค์หัวโขนของช่างผู้ชํานาญ การทําหัวโขนในประเทศไทย โดยรวบรวมกระบวนการผลิต 
ศึกษารูปแบบเฉพาะของการทําหัวโขน โดยการเลือกช่างที่มีประส บการณ์ในการทําหัวโขนมากกว่า 
20 ปี แบบเจาะจง จํานวน 6 คน ได้แก่ 1. มล.พงษ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์  2. ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่   
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3. สําเนียง ผดุงศิลป์ 4. สมชาย ล้วนวิลัย 5. สาคร ยังเขียวสด และ 6. สุรพล ฟ้ืนศิลป์ จากการศึกษา 
พบว่า องค์ความรู้การทําหัวโขนของ ช่างฝีมือทั้ง 6 คน มีลักษณะร่วม  ลักษณะต่าง และเอกลักษณ์
เฉพาะ  โดยยึดหลักปฏิบัติแบบโบราณแยกตามเทคนิคของแต่ละ คน วัสดุที่ใช้มีการปรับเปลี่ยน
บางอย่าง เนื่องจากวัสดุเดิมหายาก หรือการผลิตวัสดุเปลี่ยนตามยุคสมัย เช่น กระดาษข่อย เป็นวัสดุ
หายากจึงใช้กระดาษสา ทดแทน เป็นต้น  งานวิจัยนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้ในการทําหัวโขน 3 หัว
ด้วยกัน ได้แก่ 1. หัวโขน พระราม 2. หัวโขน ทศกัณฐ์ และ  3. หัวโขน หนุมาน โดย ใช้การสัมภาษณ์
ช่างฝีมือทั้ง 6 คน ถึง วิธีการประดิษฐ์หัวโขน โดยใช้ประเด็น คําถามเดียวกันเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้าง
หัวโขน 8 ขั้นตอน พบว่า ช่างฝีมือแต่ละคนได้รับการสืบสานด้านเทคนิคการทําหัวโขนจากบรรพบุรุษ
ของตน จากนั้น  จึงเกิดการพัฒนาต่อยอดเทคนิคท่ี ได้จากประสบการณ์ทํางาน และการศึกษาค้นคว้า
เฉพาะตน แต่สิ่งที่ช่าง ฝีมือทุกคนให้ความเห็นตรงกัน คือ สูตรการท าหัวโขนตามแบบโบราณ  
เป็นสูตรที่ดีที่สุด เพราะหัวโขนจะมีความทนทานเป็นร้อยปี ขณะที่วัสดุปัจจุบัน อายุใช้งานประมาณ 
10 ปีจะมีการเสื่อมสภาพ  งานวิจัยนี้ได้ระบุถึงแหล่งจําหน่ายวัสดุ ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ช่าง ฝีมือ 
แต่ละคนที่บอกแหล่งของวัสดุที่ใช้อย่างไม่หวง ได้แก่ แหล่งที่ซื้อทองคําเปลว สีต่าง ๆ ร้านกลึงยอด
หัวโขน ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจอย่างยิ่ง  แต่งานวิจัยนี้ยังไม่ได้ศึกษาวิธีการถ่ายทอดการทําหัวโขน  
ไปยังผู้ที่สนใจอย่างเป็นขั้นตอน  งานวิจัยของ ธีระยุทธ อมรพรหมภักดี  ผู้วิจัยได้สรุปไว้เป็นตารางที่ 3  
ในภาคผนวก ก 

สรุป งานวิจัยนี้การศึกษาช่างทําหัวโขนและ เทคนิคการทําหัวโขนแยกตามช่าง  
แต่ละ คน เรียกว่า “สกุลช่าง ” กล่าวคือ แต่ละสกุลช่างมีกรรมวิธีการทําหัวโขนในแบบโบราณ  
ตามบรรพบุรุษของตน และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละช่าง ข้อสังเกตคือ การทําหัวโขนตามประเพณี
โบราณในสมัยรัชกาลที่ 6  ยังคงมีการสืบทอดกันถึงปัจจุบัน โดยตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ผู้เป็น
บุตรสาว ของครูชิต แก้วดวงใหญ่ ช่างหัวโขนอิสระในรัชกาลที่ 9 ผู้สืบทอดวิชาช่างฝีมือหัวโขนจาก
บรรพบุรุษ คือ พระเทพยนต์ หัวหน้าช่างหัวโขนในกรมช่างสิบหมู่ สมัยรัชกาลที่ 6 แต่ยังไม่มีงานวิจัย
ใดที่ศึกษาองค์ความรู้และเทคนิคการทําหัวโขนฝีมือดั้งเดิมสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นการเฉพาะเจาะจง   
ซึ่งในงานวิจัยนี้ทําให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่เก่ียวกับองค์ความรู้ที่ช่างฝีมือหัวโขนผู้ชํานาญ ทั้ง 6 คน ที่ได้รับ
การถ่ายทอดมา โดยนํามาแสดงเป็นตารางที่ 2 ในภาคผนวก ก ซึ่งนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ได้รับองค์ความรู้การสร้างหัวโขนของช่างผู้มีประสบการณ์ในการสร้างหัวโขนมากว่า 20 ปี จํานวน  
6 คน พบว่า ช่างฝีมือหัวโขนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างหัวโขนจากบรรพบุรุษ มีจํานวน 
3 คน ได้แก่ 1. หม่อมหลวงพงษ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ 2. ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ และ 3. สมชาย ล้วนวิลัย 
โดยได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้การสร้างหัวโขนตั้งแต่ยังเด็ก จากบิดาผู้เป็นช่างหัวโขน โดยบิดาจะ
ให้ลูก ๆ ได้มาช่วยทําหัวโขนในข้ันตอนที่ง่าย ๆ จากนั้นลูก ๆ จะซึมซับการทําหัวโขนทีละน้อยซึ่งการ
สอนจะไม่เป็นขั้นตอน ส่วนช่างฝีมือหัวโขน จํานวน 2 คน ได้เรียนรู้ขั้นตอนจากผู้ที่เป็นช่างหัวโขนที่
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ตนได้ทํางานด้วย ได้แก่ สําเนียง ผดุงศิลป์ และสุรพล ฟื้นศิลป์ โดยได้รับการฝึกให้ทําหัวโขนจากการ
ปฏิบัติงานจริง ตลอดทั้งฝึกให้ซ่อมหัวโขนที่ชํารุด เพ่ือเป็นการศึกษาหัวโขนโบราณอีกทางหนึ่ง สําหรับ
ช่างฝีมือหัวโขนที่ศึกษาการสร้างหัวโขนด้วยตนเอง ได้แก่ สาคร ยังเขียวสด ซึ่งเป็นผู้ที่มีใจรักในงาน
ปั้น จึงฝึกด้วยตนเองและได้ขอคําแนะนําจากช่างฝีมือการปั้นในวัด ตลอดทั้งได้เรียนรู้จากกลุ่มศิลปิน
ในสาขาต่าง ๆ  

6.2.4 นันทรัตน์ บรรเทิง (2545) ศึกษาเรื่อง การประดิษฐ์หัวโขนของโจหลุยส์  
ศึกษาข้ันตอนการทําหัวโขน เป็นกรรมวิธีเฉพาะในแบบของโจหลุยส์ ได้รับการถ่ายทอดเทคนิคและ
วิธีการจากสาครยังเขียวสด ผู้เป็นบิดาผู้สืบทอดอาชีพการแสดงโขนและการเชิดหุ่นละครเล็กจาก
บรรพบุรุษ ทําให้สนใจศึกษาการทําหัวโขนโดยอาศัยครูพักลักจํา จากการสังเกตหัวโขนโบราณ  
การหัดปั้น และสอบถามความรู้จากผู้ใหญ่ที่เป็นนายช่างที่วัดพระพิเรนช่วยแนะนําเทคนิคต่าง ๆ 
จากนั้น  จึงเริ่มทําหัวโขนกํามะลอ และพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นหัวโขนจริง เพ่ือจําหน่ายเป็นอาชีพ  
ลูกศิษย์เรียกว่า “ครูโจหลุยส์ ” ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (หุ่นละครเล็ก) ประจําปี พ.ศ. 2539 ในฐานะผู้ฟื้นฟูชีวิตหุ่นละครเล็กให้กลับมาเป็น
ศิลปะการแสดงที่เชิดหน้าชูตาของประเทศชาติ โดยงานวิจัยกล่าวถึงข้ันตอนและเทคนิคการทําหัวโขน
ในแบบฉบับของตระกูลโจหลุยส์ ซึ่งนายสาคร ยังเขียวสด ผู้เป็นบิดาได้ศึกษาการทําหัวโขนจากวิธี  
ครูพักลักจํา  คือการสังเกตการทําหัวโขนจากผู้อ่ืนโดยไม่มีการเรียนการสอน จากนั้น นํากลับไปฝึก
ปฏิบัติเอง กระท่ังได้เทคนิคที่เป็นของตัวเอง  และการสังเกตหัวโขนโบราณ ตลอดทั้งได้สอบถาม
ความรู้จากช่างผู้รู้ที่วัดพระพิเรน และมีการถ่ายทอดการทําหัวโขนให้กับบุคคลที่สนใจทั่วไป 

6.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จ านวน 2 เรื่อง 

6.3.1. ธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริฐ ศึกษาเรื่อง การสืบทอดการแสดงหุ่นละครเล็ก 
กรณีศึกษา นาฎยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)  พบว่า ครูแกร ศัพทวนิช ช่างเชิดหุ่นและสร้างหุ่น
ละครเล็ก ไม่ได้ถ่ายทอดวิชาการสร้างหุ่นไว้ให้ลูกหลาน ทําให้ขั้นตอนในการสร้างหุ่น  
ขาดหายไป เมื่อครูแกร ถึงแก่กรรมจึงไม่มีใครสืบทอดต่อ จากนั้นหุ่นละครเล็กของครูแกร ได้ตกทอด
มาถึงครูสาคร ยังเขียวสด จึงได้ทดลองสร้างหุ่นละครเล็กขึ้นเอง โดยใช้พื้นฐานงานช่างฝีมือหัวโขน 
และการใช้เครื่องประดับโขน จากนั้นครูสาครได้ประดิษฐ์กลไกในการจับหุ่นเชิด โดยสังเกตจากกลไก
ของหุ่นหลวง จึงเกิดเป็นคณะหุ่นละครเล็ก ชื่อ นาฎยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ขึ้น ซึ่งก่อนหน้านั้น 
การแสดงหุ่นละครเล็กได้หายไปจากประเทศไทยมากว่า 50 ปี 

ปัจจุบัน การสืบทอดการแสดงหุ่นละครเล็กของคณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก  
(โจหลุยส์) ได้สืบทอดมาถึง 3 รุ่น จากเดิมท่ีจะหัดให้เฉพาะลูกหลาน หรือศิษย์ที่อยู่ร่วมคณะเท่านั้น 
ขณะนี้ได้เปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการเชิดหุ่นและการแสดงหุ่น ส่วนการสร้างหุ่นละคร
เล็กนั้น ยังคงเป็นการถ่ายทอดวิชาการสร้างให้เฉพาะลูกหลานภายในครอบครัวเท่านั้น 
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ในงานวิจัยนี้ได้กล่าวถึง ผู้เป็นช่างในสมัยก่อนมักจะหวงวิชาจึงมีการปิดบังขั้นตอน
การสร้างไม่ให้ผู้ใดพบเห็น แต่ช่างฝีมือผู้มีชื่อเสียงจะต้องมีผู้ช่วยในการทํางานเสมอ เรียกว่า ลูกมือ  
ซึ่งพวกลูกมือจะมีโอกาสได้ช่วยงานช่างฝีมือ ทําให้ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ไปด้วย เมื่อลูกมือ
พัฒนาฝีมือได้เก่งมากขึ้นช่างฝีมือจึงมอบหมายให้ช่วยในงานที่เหมาะสม ซึ่งลูกมือที่มีทักษะและ
ความสามารถในการทํางานแทนครูได้จะได้รับการยอมรับให้เป็นศิษย์ โดยผ่านพิธีไหว้ครู ซึ่งช่างฝีมือ
ให้ความเคารพในพิธีกรรมนี้อย่างมาก เชื่อว่าผู้ที่เป็นช่างฝีมือทุกคนจะต้องผ่านพิธีกรรมไหว้ครู เพ่ือขอ
เรียนวิชาและมอบตัวเป็นลูกศิษย์ อีกทั้งเป็นการระลึกถึงบุญคุณของครูช่างผู้ที่ให้วิชาความรู้กับตน  

6.3.2 เอกรัฐ อินต๊ะวงศา (2545) ศึกษาเรื่องการถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างปั้นสิงห์ 
ในจังหวัดเชียงใหม่  พบว่า งานช่างฝีมือในการปั้นสิงห์ด้วยปูนซีเมนต์และปูนสตายจิ๋นเคยเป็นอาชีพ  
ที่สําคัญของชุมชนอย่างมาก เพราะเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์ในงานด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนและเชื่อมโยงกับศาสนาและศิลปะ ปัจจุบันงานช่างปั้นสิงห์ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคลด
น้อยลงทําให้มีผู้สนใจเข้ารับการสืบทอดในอาชีพนี้ลดน้อยตามไปด้วย แรงจูงใจในการเรียนรู้งานช่าง
ปั้นสิงห์เพราะมีแรงจูงใจจากผู้ใหญ่ในครอบครัวและความสนใจส่วนตัวเพราะภาวะทางเศรษฐกิจทําให้
ต้องการเรียนวิชาชีพเสริมเม่ือว่างจากงานหลัก  

ส่วนวิธีการถ่ายทอดงานช่างปั้นสิงห์ ผู้ถ่ายทอดจะใช้วิธีบอกเล่าถึงเทคนิคการ
ทํา และทําให้ดูเป็นตัวอย่าง จากนั้น จึงให้ผู้รับการถ่ายทอดปฏิบัติตามทีละขั้นตอน ใครที่ยังทําไม่ได้ผู้
ถ่ายทอดจะแนะนําวิธีให้อีกครั้งหนึ่ง ผู้รับการถ่ายทอดจึงได้ดูแบบอย่างจากการปฏิบัติจริงของผู้ที่
ถ่ายทอดและจดจําไว้ ขณะเดียวกันได้สังเกตและได้ดูจากตัวอย่างจริงและทําตามตัวอย่างนั้น การได้
ลงมือปฏิบัติหัดทําด้วยตนเองจึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทํางานจริง ซึ่งบรรยากาศในการเรียน
คือ สถานที่ทํางานของช่างฝีมือปั้นสิงห์ แต่อุปสรรคของการถ่ายทอดคือ คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจใน
งานปั้นสิงห์น้อยมาก เพราะมีสิ่งอ่ืนที่อยู่รายล้อมรอบตัวกระตุ้นให้มีความสนใจในระยะสั้นและหันไป
สนใจในสิ่งใหม่อยู่เรื่อย ๆ ต่างจากคนรุ่นก่อนที่สนใจอะไรมักจะเข้าไปศึกษาและทําสิ่งนั้นอย่างจริงจัง
และตั้งใจ อีกทั้งค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่เห็นว่างานปั้นสิงห์เป็นงานที่โบราณ ล้าสมัย และต้องใช้เวลา
ในการฝึกฝนที่นาน ทําให้ความสนใจในการเรียนรู้อาชีพนี้ลดน้อยลง 

สรุป งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พบว่า รูปแบบ
ในการศึกษาจะค้นคว้าเอกสารเพื่อหาประวัติความเป็นมาของมรดกภูมิปัญญา เช่น ประวัติความ
เป็นมาของหุ่นละครเล็ก และประวัติการสร้างสิงห์ปูนปั้น จากนั้น จึงเก็บข้อมูลปัจจุบันโดยการ
สัมภาษณ์ผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด ข้อมูลประวัติของผู้ถ่ายทอดและผู้ถูกถ่ายทอด วิธีการสืบ
สานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่พบ คือ ผู้ถ่ายทอดใช้วิธีการบอกเล่า การสาธิตขั้นตอนให้กับผู้รับ
การถ่ายทอดได้จดจําและทําตาม จึงเป็นการเรียนรู้แบบซึมซับในขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมทั้งได้สังเกตจาก
ตัวอย่างจริงและทําตามตัวอย่างนั้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นตารางที่ 4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 สรุปประเด็นของงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จํานวน 8 เรื่อง 

ชื่องานวิจัย (ปี พ.ศ.) 

ประเด็นของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติความ

เป็นมาของ

ช่างฝีมือดั้งเดิม 

ขั้นตอนการ

ท าหัวโขน 

การสืบสานมรดก

ทางวัฒนธรรมที่

จับต้องไม่ได้ 

1. ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัย

รัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. 2448  
 - - 

2. วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร : การศึกษาวิชาช่าง

สิบหมู่ สมัยรัตนโกสินทร์ 
 - - 

3. การศึกษาลักษณะและกรรมวิธีในการสร้างหัวโขน 

กรณีศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร 
-  - 

4. การศึกษากระบวนการทําหัวโขนของศูนย์ฝึก

อาชีพศิลปหัตถกรรมเครื่องประดับโขน ชุมชนวัด

เทพากร และแนวทางการอนุรักษ์ 

-  - 

5. การศึกษาวิเคราะห์การสร้างสรรค์หัวโขนของช่าง

ผู้ชํานาญการทําหัวโขนในประเทศไทย 
-  - 

6. การประดิษฐ์หัวโขนของโจหลุยส์ -  - 

7. การสืบทอดหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ - -  

8. การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างปั้นสิงห์  

ในจังหวัดเชียงใหม่ 
   

(จากการประมวลผลโดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
 

จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาท้ังหมดจํานวน 8 เรื่องนี้ ผู้วิจัยจะนํารูปแบบการวิจัย  
มาปรับใช้ โดยการศึกษาประวัติความเป็นมาของงานช่างฝีมือหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)  
ว่ามีความเป็นมาอย่างไร วิธีการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนในแผนกช่างหัวโขน การศึกษาประวัติของ  
ผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด ศึกษารูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนและในแผนก พร้อมทั้ง  
นําแนวคิดของกระบวนการในการสืบสานภูมิปัญญาในแบบธรรมชาติของมนุษย์ และแนวทางสงวน
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลําดับต่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิงานวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการสืบสานงานช่างฝีมือด้ังเดิม: กรณีศึกษาแผนกช่างหัวโขน โรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง (ชาย) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม  
ในแผนกช่างหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) และเพื่อเสนอแนวทางในการสงวนรักษางานช่างฝีมือ 
หัวโขนดั้งเดิม โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)  
โดยการเก็บข้อมูลวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การสัมภาษณ์ครูผู้สอน และนักเรียนในแผนกช่างฝีมือหัวโขน  
โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการใช้ข้อมูลเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. การเลือกพืน้ที่และกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยนี้ได้ศึกษาการเรียนการสอนงานช่างฝีมือ ณ แผนกช่างหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือ
ในวัง (ชาย) โดยแบ่งกลุ่มประชากรการวิจัยเป็น 2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ 

1. ครูผู้สอน ในแผนกช่างหัวโขน จํานวน 1 คน 
ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน คือทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 

2. นักเรียนช่างหัวโขน ปีการศึกษา 2553 
 เรียนจบหลักสูตรจํานวน 7 คน จากผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจํานวน 11 คน 
 

2. วิธีการเก็บข้อมูล 
2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

การวิจัยเรื่องการสืบสานงานช่างฝีมือ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการสัมภาษณ์ 
จึงเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมกับการเก็บข้อมูลด้านทัศนคติของบุคคล แบ่งเป็น 

1. การสัมภาษณ์ กึ่งมีโครงสร้าง คือ การสัมภาษณ์ที่มีการเตรียมคําถามไว้ล่วงหน้า 
แต่สามารถซักถามเพิ่มเพื่อให้ได้คําตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนประกอบด้วยกลุ่มประชากรในการวิจัย
ทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ ครูผู้สอน และกลุ่มนกัเรียนช่างหัวโขน 

2. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ผู้วิจัยจะใช้วิธีนี้เฉพาะ
เมื่อมีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะทําให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจระหว่างการสังเกตยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีนี้กับ
ทั้ง 2 กลุ่ม 
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2.2 การสงัเกต (Observation) แบ่งเป็น 
2.2.1 สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยได้ทําการสังเกต

แบบมีส่วนร่วมในบางกิจกรรมของการถ่ายทอดงานช่างหัวโขน โดยเข้าเป็นส่วนหนึ่งและทํากิจกรรรม
ร่วมกับนักเรียนในชั้น 

2.2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) คือ การสังเกต 
อยู่เฉพาะภายนอก โดยผู้วิจัยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ดังนี้ 

เวลา 08.30 – 09.30 น. กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ 
เวลา 15.-30 – 16.30 น. (เฉพาะวันที่มีพิธี) กิจกรรมงานดนตรีหลวง โดยทาง 

โรงเรียนจะคัดเลือกเฉพาะนักเรียนชายที่ต้องฝึกตีกลองให้เข้ากับจังหวะดนตรีในงานพิธีหลวง ซึ่งจัด
ขึ้นตามใบงานของสํานักพระราชวัง เฉพาะวันที่มีพิธี 
 
3. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย คือ 

แบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เตรียมคําถามไว้ล่วงหน้า (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ช) วิธีการเก็บข้อมูลใช้ 

การสังเกตการแบบมีส่วนร่วมและข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นหลัก ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์โดยใช้
เครื่องบันทึกเสียงในการช่วยบันทึกเสียงสัมภาษณ์  
 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลในภาคสนาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต จดบันทึก

และภาพถ่าย ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และภายนอกชั้นเรียน เช่น การเข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพ การเข้าชมโขนพระราชทาน เป็นต้น 

4.2 ข้อมูลทุตยิภูมิ (secondary Data) 
ข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมไว้แล้ว ผู้วิจัยนํามาศึกษาค้นคว้า ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฏี 

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและใช้ศึกษาประวัติศาสตร์งานช่างฝีมือหัวโขน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
หนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ บทความ เว็บไซต์ และรายการโทรทัศน์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยนี้เลือกใช้แนวคิดการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาเป็นกรอบในการวิจัย
และเป็นแนวทางการจัดการความรู้งานช่างฝีมือหัวโขน โดยศึกษารูปแบบกิจกรรมของการเรียนการ
สอนในแผนกช่างหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือวิทยาลัยในวัง (ชาย) ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
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จาก 3 วิธี คือ การสัมภาษณ์ การสังเกต และจากเอกสาร ผู้วิจัยจึงตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมได้ 
วิเคราะห์เชิงพรรณนาโวหาร โดยใช้ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการวิเคราะห์เพื่อสรุปข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะต่อไป 
 
6. กรอบแนวทางการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่5 กรอบแนวคิดในการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม 

(จากการประมวลผลโดยผู้วิจยั พ.ศ. 2558) 

งานช่างฝีมือ
หัวโขน

แนวคิดการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

แนวคิดการสงวนรักษา 
มรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม 

- ผลงานช่าง
- การบรรยาย 
- การสาธิต 
- เครื่องมือ/วัสดุ 
- ตํารา/เอกสาร 
- คลิปวีดีโอ 
- จิตรกรรมฝาผนัง  
- ภาพถ่าย 

- ทักษะ
- ประสบการณ์ 
- ความเชื่อ 
- ทัศนะคติ 

มรดกทางวัฒนธรรม
ท่ีจับต้องได้

มรดกทางวัฒนธรรม 
ท่ีจับต้องไม่ได้ 
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บทที่ 4 

โรงเรียนช่างฝมีือในวัง (ชาย) และ 
กระบวนการสบืสานงานชา่งฝีมือดั้งเดิม ในแผนกชา่งหวัโขน 

 
การวิจัยเรื่องการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ผู้วิจัย

ต้องการจะศึกษาถึงกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมของโรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง (ชาย) ว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง โดยนําแนวคิดของการถ่ายทอดความรู้ตาม
ธรรมชาติที่ได้ทบทวนไว้มาเป็นแนวทางในการศึกษา ทั้งนี้ ผู้วิจัยเริ่มจากการศึกษาประวัติความเป็นมา
ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) จากน้ัน สืบสาวประวัติความเป็นมาของความรู้งานช่างฝีมือหัวโขน
ของโรงเรียนว่ามีความเป็นมาอย่างไร บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขน 
และประวัตของนักเรียน ซึ่งเนื้อหาการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
2. ความเป็นมาของงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
3. บุคลากรในแผนกช่างฝีมือหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 

3.1 ประวัติและผลงานของครูผู้สอนงานช่างฝีมือหัวโขน 
3.2 องค์ความรู้ของครูผู้สอนงานช่างฝีมือหัวโขน 
3.3 ประวัติผู้เรียน  

4. กระบวนการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
4.1 จุดประสงค์ของการเรียน 
4.2 หลักสูตรการเรียนการสอน 
4.3 การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนระหว่างครูผู้สอน 
4.4 การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนจากครูไปยังนักเรียน 

ผู้วิจัยขอเสนอเนื้อหา ตามลําดับหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ประวัตคิวามเป็นมาของโรงเรียนชา่งฝมีือในวัง (ชาย) 
ปี พ.ศ. 2525 กรุงเทพมหานครมีอายุครบ 200 ปี รัฐบาลมีโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ได้ชํารุดทรุดโทรม
ตามกาลเวลา และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานคร คณะรัฐบาลจึงกราบบังคมทูลพระกรุณา
จากพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ขอพระบรมราชานุญาติดําเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ปราสาทราชมณเฑียร 
และวัดพระศรี รัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน์  
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ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานกรรมการอํานวยการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตน
ศาสดารามและพระบรมหาราชวัง  

ในขั้นตอนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมหาราชวังนั้น 
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบว่าประเทศไทยขาดบุคลากรด้านการ
อนุรักษ์ บํารุงรักษาโบราณวัตถุ โบราณสถาน รวมทั้งขาดแคลนช่างฝีมือด้ังเดิม พระองค์จึงมี
พระราชดําริให้จัดต้ังโรงเรียนช่างฝีมือด้ังเดิม เพื่อให้มีการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างที่ขาดแคลน 
และเพื่อให้ช่างมีศักยภาพเพียงพอที่จะฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ จึงทรง
ให้มีการจัดการเรียนและการฝึกอบรมงานช่างฝีมือด้ังเดิมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของงานศิลปะโบราณวัตถุ  และงาน
ช่างฝีมือด้ังเดิม ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือด้ังเดิมจะได้ฝึกทักษะและสามารถนํามาใช้
ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไป 

เอกสารของสํานักพระราชวัง ที่ พว 0001/1579 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2532  
เรื่องอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนผู้ใหญ่ โดยที่สํานักพระราชวังได้สนองพระราชดําริ โดยการติดต่อ
ประสานงานกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีการจัดต้ังโรงเรียนช่างฝีมือ 
ในวัง (ชาย) โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้หออุเทสทักสินา ในพระบรมมหาราชวัง  
ถนนมหาราช แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารเรียน ดังภาพที่ 1  
ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประเภทฝึกวิชาชีพ โดยใช้เงินงบประมาณของพระบรมมหาราชวัง 

 

 
ภาพที่ 1 หออุเทสทักสินา ในพระบรมมหาราชวัง 

(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2554) 
 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เปิดสอนครั้งแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2532  
โดยเปิดสอน 2 สาขา ได้แก่ งานช่างฝีมืองานเขียน งานช่างฝีมืองานปั้น ต่อมาปี พ.ศ. 2533 จึงเปิด
สาขางานช่างฝีมืองานแกะสลัก (สุพัตรา, 2537: 259-264) ซึ่งงานช่างฝีมือในแต่ละสาขาท่ีเปิดสอน
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ไม่ได้มีการสืบสานกันในสํานักพระราชวัง ทําให้ในระยะแรกของการเปิดโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
ต้องเฟ้นหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากรายช่ือช่างฝีมือด้ังเดิมผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการบูรณะพระราชวัง
ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เพื่อให้เข้ามาสอนในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เนื่องจาก
สํานักพระราชวังไม่มีช่างฝีมือด้ังเดิมหลงเหลืออยู่เพราะช่างหลวงทั้งหลายได้ถูกโอนย้ายออกไปสังกัด
กับกรมศิลปากรดังที่กล่าวข้างต้น  

ดังนั้น การสืบสานงานช่างฝีมือดั้งเดิมที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) จึงเป็นการ
เรยีนรู้งานจากคนภายนอกวัง เพราะการสืบสานในวังได้ขาดช่วงไป แต่ผู้ที่ถูกรับเชิญเข้ามาสอนนี้
เป็นระดับครูช่างฝีมือดั้งเดิมที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากสํานักพระราชวัง  
ว่าเป็นผู้ที่ยังคงสืบสานวิชาช่างโบราณและมีผลงานอย่างโบราณแท้ ๆ เมื่อเปิดสอนไปได้สักระยะ 
สํานักพระราชวังจึงมีการคัดเลือกช่างฝีมือจากภายนอกมาสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการในสังกัดสํานัก
พระราชวัง โดยทําหน้าที่เป็นครูสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งในระยะแรกครูรุ่นใหม่จะได้รับการถ่ายทอด
และสืบต่องานช่างฝีมือจากวิทยากรรับเชิญในรุ่นแรกเช่นกันโดยเรียนรู้และฝึกปฏิบัติไปพร้อม ๆ  
กับนักเรียนช่างในห้องเรียน จากนั้น ครูรุ่นใหม่จึงทําการสอนนักเรียนอย่างเต็มตัว ทําให้กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ของงานช่างฝีมือด้ังเดิมที่เคยขาดหายไปจากพระราชวังได้กลับมาฟ้ืนฟูขึ้นอีกครั้ง  
การรับนักเรียนช่างในระยะแรกจะเริ่มจากเฉพาะบุตรชายของข้าราชบริพารในพระราชวัง ภายหลังจึง
เปิดรับประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจศึกษาเล่าเรียนในสาขาช่างฝีมือทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปี
และจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเข้ามาศึกษา  

ปี พ.ศ. 2555 เปิดสอน 7 สาขา ดังตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5 สาขาวิชาช่างฝีมือที่เปิดสอน จํานวน 7 สาขา 

สาขาที่เปิดสอน 
จํานวนชั่วโมงในการเรียน 

วิชาเอก วิชาบังคับ วิชาเลือกเสรี
1. ช่างฝีมืองานเขียน 

800 ชั่วโมง 100 ชั่วโมง 100 ชั่วโมง 

2. ช่างฝีมืองานปัน้ 
3. ช่างฝีมืองานแกะสลัก 
4. ช่างฝีมืองานประดับมุก 
5. ช่างฝีมือลายรดน้ํา 
6. ช่างฝีมือหัวโขน
7. ช่างฝีมืองานปกัจักร (อุตสาหกรรม)

(การประมวลผลโดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
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หลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียน ประกอบด้วยวิชาเอกซึ่งนักเรียนต้องเลือกเรียน 1 สาขาวิชา 
วิชาละ 800 ช่ัวโมง ได้แก่ ช่างฝีมืองานเขียน ช่างฝีมืองานปั้น งานฝีมืองานแกะสลัก ช่างฝีมืองาน
ประดับมุก ช่างฝีมืองานปักจักร (อุตสาหกรรม) ช่างฝีมืองานลายรดน้ํา และช่างฝีมืองานหัวโขน วิชา
บังคับ (100 ช่ัวโมง) ได้แก่ งานดนตรีในพิธีหลวง เฉพาะนักเรียนชาย นักเรียนหญิงให้ปฏิบัติงานในชั้น
เรียน วิชาเลือกเสรีให้เลือกเรียนอย่างน้อย 1 วิชา 100 ช่ัวโมง ได้แก่ งานลงรักปิดทอง งานวาดเส้น  
งานสีน้ํา งานแทงหยวก โดยเปิดรับสมัครผู้เรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพื้นฐานความรู้ ต้ังแต่ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีความสนใจหรือความถนัดทางช่างศิลปกรรมไทย และมีความ
ประพฤติดี 

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา คือผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ตามวัน
และเวลาที่กําหนด เมื่อนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ข้อเขียนที่แต่ละแผนกได้กําหนดไว้ จึงจะมีสิทธ์ิเข้า
สอบสัมภาษณ์ จากนั้น ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ที่กระดาน
ประกาศข่าวสารของโรงเรียน  

เกณฑ์ในการเข้าเรียน คือ นักเรียนขาดเรียนเกิน 12 ครั้ง จะถูกตัดสิทธ์ิในการเรียนทันที 
โดยครูผู้สอนในแต่ละแผนกจะขานรายชื่อของนักเรียนในช่วงเช้าก่อนเวลา 08.30 น. หากนักเรียนมา
ไม่ทันในเวลาขานชื่อ จะถือเป็นการมาเรียนสายและการมาสายจํานวน 3 ครั้งถือเป็น 1 วันขาดเรียน 
ซึ่งกฎเกณฑ์นี้ใช้บังคับ เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติกาในสังคม  

การจัดการเรียนการสอน จะนับเป็นรายวิชาตามจํานวนชั่วโมงที่ระบุไว้ในหลักสูตร  
โดยไม่มีการเก็บค่าหน่วยการเรียน มีการประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ซึ่งนักเรียนสามารถนําผล
การเรียนไปเทียบโอนในหมวดวิชาชีพ วิชาเลือกเสรีตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2531 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 
2530 การเรียนการสอนจะใช้ภาษาไทยโดยการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า ทํารายงาน 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และสอนเป็นรายบุคคล ระยะเวลาในการเรียนเต็มวันและในเวลาราชการ 
ต้ังแต่เวลา 08.30–16.30 น. เป็นเวลา 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 5 เดือน  

พื้นที่ศึกษาวิจัย คือ แผนกวิชาช่างฝีมืองานหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)  
ดังแผนภูมิที่ 6  
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แผนภูมิที ่6 หลักสูตรวิชาช่างฝีมือที่เปิดสอนจํานวน 7 แผนกวิชา และพื้นที่วิจัย 
(การประมวลผลของผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
 
โดยแผนผังที่ต้ังของชั้นเรียนแผนกหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ดูแผนภูมิที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่7 ผงัห้องเรียน หออุเทสทักสินา ในพระบรมมหาราชวัง 

(จากการประมวลผลของผู้วิจยั พ.ศ. 2558) 
 

เปิดสอนงาน
ช่างฝีมือ  

7 แผนกวิชา

แผนกวิชา
ช่างฝีมือ 
งานเขียน 

แผนกวิชา
ช่างฝีมือ 
งานปั้น 

แผนกวิชา
ช่างฝีมือ

งานแกะสลัก

แผนกวิชา
ช่างฝีมือ
งานลายรด 

แผนกวิชา
ช่างฝีมือ
งานประดับ

แผนกวิชา
ช่างฝีมือ 
ปักจักร

อุตสาหกรรม 

แผนกวิชา
ช่างฝีมือ 

งานหวัโขน 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

พ้ืนที่ศึกษาวิจัย 

ประตูทางเข้า 

แผนกช่างฝีมอื
หัวโขน

แผนกช่างฝีมือ
งานปั้น 

แผนกช่างฝีมืองานเขียน  

ห้อง
ธุรการ 

บันไดขึ้นชั้น 2บันไดขึ้นชั้น 2

ชั้น 1
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2. ความเป็นมาของงานชา่งฝีมือหัวโขนดัง้เดิม ที่โรงเรียนช่างฝีมือในวงั (ชาย) 
การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขน ที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) พบว่าวิชาความรู้งาน

ช่างฝีมือหัวโขนที่สืบสานในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) คือ ความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนของพระเทพ
ยนตร์ และขุนสกลบัณฑิต 2 พี่น้อง ผู้เป็นช่างสิบหมู่ ในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ ช่างสิบหมู่ในวัง ซึ่งช่างสิบ
หมู่ในวังทั้ง 2 คน คือ คุณตาของครูชิต แก้วดวงใหญ่ บิดาของครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ หากนับปี 
พ.ศ.ที่รัชกาลที่ 6 ทรงครองราชย์ พบว่า ความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)  
มีมาก่อน ปี พ.ศ. 2453 ดังนั้น ความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนนี้มีมานานกว่า 100 ปี (นับถึง พ.ศ. 2558) 
และงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมมีการเรียนการสอนที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) พ.ศ. 2543  
เมื่อครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ซึ่งเป็นช่างฝีมือหัวโขนภายนอกวังถูกเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อสอน
วิชาช่างฝีมือหัวโขนให้กับนักเรียนช่างปั้นและสอนต่อเนื่องถึง ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งครูทนงศักด์ิ ได้เรียนรู้
การทําหัวโขนไปพร้อม ๆ กับนักเรียนในห้องเรียนเช่นกัน จากน้ัน ครูทนงศักด์ิจึงเป็นผู้ถ่ายทอดงาน
ช่างฝีมือหัวโขนสืบต่อจากครูตาบทิพย์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา  

 

แผนกช่างฝีมือหัวโขน มีบรรยากาศของชั้นเรียน ดังภาพที่ 2  
 

ภาพที่ 2 ห้องเรียน แผนกช่างฝีมือหัวโขน 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 มิถนุายน 2558) 

 
ความเป็นมาของงานช่างฝีมือหัวโขนในแผนก ดูจากแผนภูมิที่ 8   
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แผนภูมิที ่8 ประวัติความเป็นมาของงานช่างฝีมือช่างหัวโขนดั้งเดิม โรงเรียนช่างในวัง (ชาย) 
(จากการวิเคราะห์โดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่างสิบหมู่ (หัวโขน)
สมัยรัชกาลที ่6 

คือ พระเทพยนตร์

พระเทพยนตร์และ
ขุนสกลบัณฑิต  
สอนหลาน คือ 

ครูชิต แก้วดวงใหญ่

ครูชิต แก้วดวงใหญ่
สอนลูก ๆ ทั้ง 8 คน 

ครูชิต แก้วดวงใหญ ่
แนะนําให้กับ 

คนภายนอกที่สนใจ 

ช่างสิบหมู่ (หัวโขน) 
สมัยรัชกาลที ่6 

คือ ขุนสกลบัณฑิต 

ปีพ.ศ. 2543 
ครูตาบทิพย์  
แก้วดวงใหญ่ 

สอนให้ครทูนงศักด์ิ 

พ.ศ. 2543 - 2545 
ครูตาบทิพย์  
แก้วดวงใหญ่ 

สอนให้นักเรียนช่าง 
จํานวน 3 รุ่น 

พ.ศ. 2544 
หลักสูตรวิชา 

ช่างฝีมือหัวโขน

พ.ศ. 2546 
ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 
สอนให้กับนักเรียนช่าง 

คร
อง

รา
ชย

์พ.ศ
. 2

45
3 

เกิด
พ.ศ

.2
45

2-
25

24
เกิด

พ.ศ
.2

49
3-

ปัจ
จบ

ัน
ตั้ง

แต
่พ.ศ

.2
54

3
พ.ศ

.2
54

6-
ปัจ

จบ
ัน
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3. บุคลากรในแผนกช่างฝีมอืหัวโขน โรงเรียนชา่งฝีมือในวัง (ชาย) 
ผู้วิจัยแบ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานงานช่างฝีมือในแผนกช่างฝีมือหัวโขน 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เป็น 2 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มผู้ถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนคือ ครูผู้สอนในแผนกช่างฝีมือหัวโขน  
2. กลุ่มผู้รับการถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนคือ นักเรียนในแผนกช่างฝีมือหัวโขน หรือ

ศิษย์เก่าที่เรียนจบไปแต่ขอเข้ามาฝึกฝีมือเพิ่มเติม  
บุคลากรทั้ง 2 กลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดวิชางานช่างฝีมือหัวโขน

ด้ังเดิม จากการลงพื้นที่โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า ครูผู้สอนมีจํานวน 1 คน และ
นักเรียนผู้เข้าเรียนและสําเร็จการศึกษา จํานวน 7 คน รายละเอียดของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขน มีดังนี้ 

3.1 ประวัติและผลงานของครูผู้ถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขน 
ครูผู้ถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนในระยะแรกเป็นวิทยากรรับเชิญจากภายนอกวัง 

เมื่อปี พ.ศ. 2543 - 2545 จํานวน 1 คน ได้แก่ ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ หรือครูตาบทิพย์ โดยครูตาบทิพย์  
เป็นบุตรสาวของครูชิต แก้วดวงใหญ่ ช่างฝีมือหัวโขนที่รับทํางานซ่อมและสร้างหัวโขน รวมทั้งฉากใน
การแสดงต่าง ๆ ให้กับกรมศิลปากร ทําให้ครูชิต แก้วดวงใหญ่มีช่ือเสียงในระดับบรมครูของวงการ
ช่างฝีมือหัวโขน ซึ่งครูชิตมีคุณตาเป็นหัวหน้าช่างฝีมือหัวโขนในกรมช่างสิบหมู่ในวัง สมัยรัชกาลที่ 6 
(ศิลป์แผ่นดินไทย, 2556: 384) ครูตาบทิพย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนจากบรรพบุรุษ  
ครูตาบทิพย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องงานช่างฝีมือหัวโขนในสถาบันต่าง ๆ และเขียน
บทความเกี่ยวกับองค์ความรู้ของช่างฝีมือหัวโขน ทําให้ครูตาบทิพย์ เป็นผู้ที่มีช่ือเสียงในวงการของ
ช่างฝีมือหัวโขนสืบต่อจากบิดา (ศิลป์แผ่นดินไทย, 2556: 384) 

พ.ศ. 2546 ครูผู้ถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนในระยะต่อมาคือ ทนงศักด์ิกลิ่นธรรม 
หรือครูทนงศักด์ิ จบการศึกษาแผนกศิลปะประจําชาติ สาขางานปั้นไทย ที่วิทยาลัยเพาะช่าง และ
ศึกษาต่อปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลอง 6 ปี พ.ศ. 2541  
ครูทนงศักด์ิ เป็นครูสอนที่แผนกช่างฝีมืองานปั้น ที่โรงเรียนแห่งนี้  

รายละเอียดประวัติและผลงานของครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่และครูทนงศักด์ิ  
กลิ่นธรรม ศึกษาได้จากภาคผนวก ข 

3.2 องค์ความรู้ของครูผู้ถ่ายทอด 
ครูผู้ถ่ายทอดวิชาช่างฝีมือหัวโขน พ.ศ. 2543–2545 คือ ครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ 

เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาช่างฝีมือหัวโขนคนแรกของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ซึ่งครูตาบทิพย์ได้รับการ
ถ่ายทอดวิชาช่างฝีมือหัวโขนจากผู้เป็นบิดา คือครูชิต แก้วดวงใหญ่ โดยที่ความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนที่
ครูชิตถ่ายทอดให้กับครูตาบทิพย์ผู้เป็นบุตรสาว ต้ังแต่อายุ 7–8 ขวบ เริ่มจากงานที่ง่ายไปหายาก คือ 
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ให้ป้ันลวดลายเล็ก ๆ สําหรับติดหัวโขนประมาณ 10–20 ตัว เมื่ออายุได้ 18 ปี ครูตาบทิพย์จึงเรียนรู้
การทําหัวโขนได้ทุกกระบวนการ และอายุ 25 ปี ครูตาบทิพย์จึงเป็นช่างฝีมือหัวโขนอย่างเต็มตัวเพื่อ
ช่วยงานบิดาหารายได้เลี้ยงครอบครัว (ธีระยุทธ อมรพรหมภักดี, 2546: 51) 

องค์ความรู้ของครูตาบทิพย์ มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเรียนรู้การทํา
หัวโขนตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ได้เห็นได้ซึมซับและได้ลงมือปฏิบัติการสร้างหัวโขนจริง ซึ่งตาบทิพย์ 
ได้รับการเรียนรู้กระบวนการสร้างหัวโขนอย่างสมบูรณ์เมื่ออายุ 18 ปี และความรู้ที่ได้รับการสืบสาน
เป็นความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากการให้สัมภาษณ์ของตาบ
ทิพย์ในงานวิจัยของธีระยุทธ อมรพรหมภักดี (2546) พบว่า ในยุคสมัยของครูตาบทิพย์ ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุบางอย่างที่ใช้ในการสร้างโขนทําให้วัสดุที่ใช้ในการสร้างหัวโขนของครูตาบทิพย์ 
มีความแตกต่างไปจากวัสดุที่ใช้ในการสร้างหัวโขนของบิดา คือครูชิต แก้วดวงใหญ่ เนื่องจาก
คุณสมบัติของวัสดุในยุคสมัยของครูตาบทิพย์ไม่ได้มาตรฐานเหมือนโบราณ และบางวัสดุมีขั้นตอนการ
เตรียมงานที่ยุ่งยาก ทําให้ครูตาบทิพย์ เปลี่ยนมาใช้วัสดุใหม่เพื่อทดแทนวัสดุเดิม แต่ครูตาบทิพย์ยังคง
สร้างหัวโขนตามรูปแบบและขนบนิยมในการสร้างหัวโขนของครูชิตอย่างเคร่งครัด วัสดุเดิมที่ถูก
ทดแทน เช่น ยางรัก ในปัจจุบันมีคุณสมบัติไม่ได้มาตรฐานเหมือนโบราณ ครูตาบทิพย์จึงใช้วัสดุ
ทดแทนยางรัก คือกาวซีเมนต์ (Epoxy) ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับยางรักคือมีความเหนียว ทนทาน
และปั้นได้ แต่มีข้อดีกว่ายางรักคือ อีพ็อกซี่ มีน้ําหนักที่เบากว่าและขั้นตอนในการเตรียมงานง่ายกว่า 
การใช้สีน้ํามันทดแทนการใช้สีฝุ่น เพราะสีฝุ่นมีขั้นตอนการเตรียมที่ยุ่งยาก รักษายาก มีกลิ่นฉุน และ
หาซื้อได้ยาก ตาบทิพย์จึงใช้วัสดุทดแทนคือ สีน้ํามัน ซึ่งหาซื้อได้ง่ายและมีขั้นตอนการเตรียมที่ง่ายกว่า 
เป็นต้น 

ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม หรือครูทนงศักด์ิ ในระยะแรกเป็นครูสอนที่แผนกช่างฝีมืองาน
ป้ันที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพ.ศ.2543 ครูทนงศักด์ิได้ศึกษาเรียนรู้วิชาช่างฝีมือหัวโขนที่บ้าน
ของครูตาบทิพย์เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากนั้น ครูตาบทิพย์ได้เป็นวิทยากรพิเศษเพื่อสอนวิชาช่าง
หัวโขนที่โรงเรียนแห่งนี้ ครูทนงศักด์ิจึงได้รับการถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนจากครูตาบทิพย์พร้อม ๆ 
กับนักเรียน เป็นเวลา 3 ปี 

องค์ความรู้ของครูทนงศักด์ิ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนจากครูตาบทิพย์ 
และครูทนงศักด์ิยังคงสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนต่อจากครูตาบทิพย์อย่างเคร่งครัด การสืบสาน 
ทั้งรูปแบบการสร้างหัวโขนตามขนบประเพณีและวัสดุจึงยังคงใช้วิธีการเดิม  

ผู้ วิจัยนําองค์ความรู้ของตาบทิพย์  ที่ ให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยของธีระยุทธ  
อมรพรหมภักดี (2546) มาเขียนเป็นขั้นตอนของการสร้างหัวโขนไว้โดยละเอียด รวมทั้งขั้นตอนที่
ถ่ายทอดความรู้ไว้ให้กับครูทนงศักด์ิ โดยละเอียดเช่นกัน ศึกษาได้จากภาคผนวก ค 
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ดังนั้น การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เริ่มจาก
ครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ เป็นผู้ถ่ายทอดวิชางานช่างฝีมืหัวโขนดั้งเดิมให้กับครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 
ซึ่งครูตาบทิพย์ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมจากบิดา ผู้วิจัยนําเสนอเป็น
ภาพของบุคคลที่ถ่ายทอดความรู้จากภาพที่ 6 และตารางที่ 36 ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 7 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
(การประมวลผลของผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 

 
การถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมจากครูชิต แก้วดวงใหญ่ ไปยังครูตาบทิพย์  

แก้วดวงใหญ่ และครูตาบทิพย์ ถ่ายทอดให้ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม แสดงในตารางที่ 12 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 12 การถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดมิ จากครูชิต แก้วดวงใหญ ่ไปยังครูตาบทิพย์  
แก้วดวงใหญ่ และครูตาบทพิย์ แก้วดวงใหญ่ ถ่ายทอดใหค้รูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 

องค์ความรู้การทํา
หัวโขนดั้งเดิม 

ครูชิต แก้วดวงใหญ่
ถ่ายทอดให้ 

ครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ 

ครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ 
ถ่ายทอดให้ 

ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 

รูปแบบ 
และ 

เทคนคิ 

วัสดุ
ที่ใช้ 

การเขียนลายไทย สอนการเขียนลายไทย สอนการเขียนลายไทย  
การทําเครื่องมือแกะ สอนการทําเครื่องมือ สอนการทําเครื่องมือ  
การแกะหินสบู่ สอนการแกะหินสบู่ สอนการแกะหินสบู่  
การเตรียมหุ่น เตรียมหุ่นด้วยดินเหนียว

ปั้นให้ได้อารมณ์ตามตัวละคร 
เตรียมหุ่นด้วยขี้ผึ้ง/ดินน้ํามัน 
ปั้นให้ได้อารมณ์ตามตัวละคร 

  

การปิดกระดาษ และ
การผ่าหุ่น 

ทาด้วยน้ําสบู่เคี่ยวกับน้ํามัน
การปิดกระดาษน้ํา 
และกระดาษข่อย ติดเป็นชั้น 

ทาด้วยวาสลีน
การปิดกระดาษน้ํา 
และกระดาษสา ติดเป็นชั้น 

  

 
 

ครูชิต แก้วดวงใหญ่ ครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม
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ตารางที่ 12 การถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม จากครูชิต แก้วดวงใหญ ่ไปยังครูตาบทิพย์  
แก้วดวงใหญ่ และครูตาบทพิย์ แก้วดวงใหญ่ ถ่ายทอดใหค้รูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม (ต่อ) 

องค์ความรู้การทํา
หัวโขนดั้งเดิม 

ครูชิต แก้วดวงใหญ่
ถ่ายทอดให้ 

ครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ 

ครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ 
ถ่ายทอดให้ 

ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 

รูปแบบ 
และ 

เทคนคิ 

วัสดุ
ที่ใช้ 

การปั้นหัวหุ่น ใช้รักสมุกผสมขี้เลื่อย
ปั้นหน้าให้ได้องศาตามเส้น
เดินหน้า 

ใช้ผงถ่านผสมขี้เลื่อยและกาว 
ปั้นหน้าให้ได้องศาตามเส้น
เดินหน้า 

  

การแกะหินสบู่ หินสบู่และเครื่องมือแกะ
โดยแกะลายตามแบบโบราณ 

หินสบู่และเครื่องมือแกะ 
โดยแกะลายตามแบบโบราณ 

  

การติดลวดลาย ใช้ยางรัก และติดลวดลายตาม
ขนบนิยมโบราณ 

ใช้อีพ็อกซ่ีหรือกาวเคมี และ 
ติดลวดลายตามขนบนิยมโบราณ 

  

จอนหูและใบหูของลิง
และยักษ์ 

ใช้หนังวัว ปะเก็น หรือ
อะลูมิเนียม วางแบบและฉลุ
ตามตัวแบบโบราณ 

ใช้หนังวัว ปะเก็น หรืออะลูมิเนียม 
วางแบบและฉลตุามตัวแบบ
โบราณ 

  

การปิดทอง ใช้รักน้ําเกลี้ยงและสีน้ํามัน
ใช้ทองคําเปลว 

ใช้สีน้ํามัน
ใช้ทองคําเปลว 

  

การติดพลอย หรือการ
ประดับแวว 

ใช้พลอยเทียม และเพชรเทียม
ซ้ือร้านท่ีแนะนํา 

ใช้พลอยเทียม และเพชรเทียม 
ซ้ือร้านท่ีแนะนํา 

  

การเขียนสี สีฝุ่น กาวกระถิน และยาง
มะขวิด ผสมสีตามโบราณ 

สีอะครีลิค 
แต่ผสมสีให้เหมือนสีโบราณ 

  

การทํายอดและจอนหู ติดลวดลายตามแบบขนบ
โบราณ 

ติดลวดลายตามแบบขนบโบราณ   

(การวิเคราะห์ของผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า ขั้นตอนการสร้างหัวโขนในสมัยครูชิต แก้วดวงใหญ่ ถ่ายทอด
ให้กับครูตาบทิพย์ บุตรสาว ถึงรุ่นครูทนงศักด์ิ มีลําดับขั้นตอนของการสร้างหัวโขนคงเดิม แต่วัสดุมี
การปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เช่น ครูชิตสอนการใช้ดินเหนียวในการเตรียมหุ่น ขณะที่ครูตาบทิพย์
ถ่ายทอดให้ครูทนงศักด์ิโดยการใช้ดินน้ํามันหรือขี้ผึ้งในการเตรียมหุ่นซึ่งเป็นวัสดุทดแทนที่หาซื้อได้ง่าย
กว่าดินเหนียว และขั้นตอนในการทําวัสดุเคลือบผิวในการติดกระดาษสมัยครูชิต จะใช้น้ําสบู่มาเคี่ยว
กับน้ํามัน เพื่อเป็นสารหล่อลื่นใช้ในการเคลือบผิว ขณะที่สมัยครูตาบทิพย์ได้เปลี่ยนเป็นวาสลีนในการ
เคลือบผิวซึ่งเป็นวัสดุทดแทนที่หาซื้อได้ง่ายและเปิดใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการเคี่ยวน้ําสบู่
กับน้ํามันเหมือนสมัยก่อน  และปรับเปล่ียนจากกระดาษข่อยเป็นการใช้กระดาษสาเนื่องจาก 
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กระดาษข่อยไม่มีการผลิตออกมาขาย และขั้นตอนการติดลวดลายสมัยครูชิตจะใช้ยางรักในการปั้น
ลวดลาย และใช้รักน้ําเกลี้ยงในการทาเคลือบลวดลายก่อนการปิดทอง สมัยครูตาบทิพย์ ยางรักมี
คุณภาพไม่ได้มาตรฐานเหมือนโบราณ จึงเปลี่ยนวัสดุเป็นกาวเคมี (อีพ็อกซี่) ทดแทน ซึ่งมีคุณสมบัติใน
การป้ันลวดลายได้งดงามเหมือนยางรักและมีน้ําหนักที่เบากว่ายางรัก และเปลี่ยนวัสดุจากรักน้ําเกลี้ยง
เป็นสีน้ํามันในการเคลือบลวดลายก่อนการปิดทอง  ซึ่งครูตาบทิพย์ได้ถ่ายทอดขั้นตอนในการสร้าง
หัวโขนให้กับครูทนงศักด์ิ โดยใช้วัสดุทดแทนวัสดุเดิม แต่ได้อธิบายให้ครูทนงศักด์ิได้รับทราบว่า วัสดุที่
โบราณใช้แต่เดิมคืออะไร และสาเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนวัสดุเพราะเหตุใด ทั้งนี้ ครูตาบทิพย์ยังรักษา
รูปแบบการสร้างหัวโขนตามแบบอย่างครูชิตอย่างเคร่งครัด คือ การปั้นหัวโขนให้มีสัดส่วนอารมณ์
หน้าเหมือนตัวละคร การสร้างหัวโขนให้มีการระบายลมภายในหัวโขนได้ดีเมื่อนักแสดงสวมใส่แสดงจะ
ไม่ร้อนอบอ้าวในหัว การใช้แกะลวดลายไทยตามแบบโบราณ การวางลายบนหัวโขนตามโบราณ  
การระบายสีหัวโขนให้ตรงตามที่ระบุไว้ในพงศ์ในเรื่องรามเกียรต์ิ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นรูปแบบการ
สร้างหัวโขนตามขนบนิยมที่ครูชิตได้สอนไว้ แต่สมัยครูตาบทิพย์มีการปรับเปลี่ยนวัสดุในการสร้าง
หัวโขนตามยุคสมัย เนื่องจากวัสดุบางอย่างมีคุณสมบัติไม่ดีเหมือนโบราณ เช่น ยางรัก วัสดุบางอย่างมี
ขั้นตอนในการเตรียมที่ยุ่งยาก เช่น น้ําสบู่เคี่ยวกับน้ํามัน การทํารักสมุก การทํารักน้ําเกลี้ยง หรือการ
ใช้กระดาษสาทดแทนกระดาษข่อยที่ไม่มีการผลิตในปัจจุบัน 

3.3 ประวัติของนักเรียนหรือผู้รับการถ่ายทอด 
ผู้รับการถ่ายทอด คือ นักเรียนช่างฝีมือหัวโขน ปีการศึกษา 2553 จํานวน 7 คน 

ผู้วิจัยใช้ลําดับตัวเลขแทนชื่อของนักเรียน คือ นักเรียนคนที่ 1 ถึง 7 จากการสัมภาษณ์ พบว่า  
ในชั้นเรียนนี้มีนักเรียนที่มีพื้นฐานงานช่างฝีมือ จํานวน 3 คน คือ นักเรียนคนที่ 4 และคนที่ 6  
มีพื้นฐานการเขียนลายไทย และนักเรียนคนที่ 5 มีพื้นฐานในการเขียนลายไทยและงานปั้นไทย  
ส่วนนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานงานช่างฝีมือ จํานวน 4 คน คือ นักเรียนคนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 และคนที่ 7 
ซึ่งรายละเอียดประวัติของนักเรียนทั้ง 7 คน ศึกษาได้จากภาคผนวก ข 
 
4. กระบวนการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม โรงเรียนชา่งฝีมือในวัง (ชาย) 

ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง 
(ชาย) โดยศึกษาจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตร และการสืบสานงาน
ช่างฝีมือหัวโขนของบุคลที่เกี่ยวข้อง ตามลําดับ ดังนี้  

4.1 จุดประสงค์ของหลักสูตรงานช่างหัวโขน 
4.2 หลักสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่ หมู่ช่างหุ่น (งานหัวโขน) โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)  
4.3 การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนระหว่างครูผู้สอน 
4.4 การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนจากครูไปยังนักเรียน 
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แสดงรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 

4.1 จุดประสงค์ของหลักสูตรงานช่างหัวโขน 
จุดประสงค์ของหลักสูตรงานช่างหัวโขน เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม

จุดประสงค์ที่กําหนดไว้ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์จุดประสงค์ของหลักสูตรงานช่างหัวโขนว่ามีความสอดคล้อง
กับการสงวนรักษางานช่างฝีมือด้ังเดิม หรือไม่ แสดงในตารางที่ 13 ดังนี้  

 

ตารางที่ 13 จุดประสงค์ของหลักสูตรการสอนในแผนกช่างหัวโขนเทียบกับการสงวนรักษางานช่างฝีมือด้ังเดิม 
จุดประสงค์ของหลักสูตร

ช่างฝีมือหัวโขน 
การสงวนรักษา 
งานช่างฝีมือด้ังเดิม 

1. เพื่อให้มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาอาชีพช่างฝีมือ มีความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนางานช่างฝีมืองานช่างหัวโขน 

 ตรงกับการสงวนรักษา 
ในการสร้างทัศนคติท่ีดีต่องานช่างฝีมือดั้งเดิม 

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และซาบซ้ึงในคุณค่า
ของศิลปกรรมไทย และการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบทอด
ศิลปกรรม อันเป็นมรดกของชาติ 

ตรงกับการสงวนรักษา 
ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอด 
งานช่างฝีมือดั้งเดิม 

3. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ และการปฏิบัติงานตามแบบอย่าง
ช่างไทยได้ถูกต้อง 

ตรงกับการสงวนรักษา 
ในการอนุรักษ์และสืบทอดงานช่างฝีมือดั้งเดิม 

4. เพื่อให้เกิดทักษะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน
ช่างฝีมืองานช่างหัวโขนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้ 

ตรงกับการสงวนรักษา 
ในการสืบทอดงานช่างฝีมือดั้งเดิม เพื่อให้ช่าง
เกิดทักษะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

5. เพื่อให้นําความรู้ ความสามารถไปประกอบอาชีพอิสระ 
และงานหัตถกรรมในโรงงานได้ 

ตรงกับการสงวนรักษา 
ในการสืบทอดงานช่างฝีมือดั้งเดิม เพื่อใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

6. เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปศึกษาต่อในงานช่างหัวโขนให้
สูงขึ้นไปได้ 

ตรงกับการสงวนรักษา 
ในการสืบทอดงานช่างฝีมือดั้งเดิม 

(การประมวลผลของผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า จุดประสงค์ทั้ง 6 ข้อ ของหลักสูตรช่างหัวโขน มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้มีพื้นฐานความรู้กับวิชาชีพงานช่างฝีมือหัวโขน โดยปลูกฝังทัศนะคติที่ดีต่อวิชาชีพช่างฝีมือ 
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะงานศิลปกรรม และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่าง
อิสระ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิธีการสงวนรักษางานช่างฝีมือด้ังเดิม โดยการสืบสานงานช่างฝีมือ
หัวโขนเพื่อให้คงอยู่ต่อไป โดยการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนและนําไปประกอบอาชีพ  



57 

4.2 หลักสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่ หมู่ช่างหุ่น (งานหัวโขน) ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)  
หลักสูตรงานช่างฝีมือหัวโขนเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยทําให้การจัดการศึกษา

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ (สมนึก ธาตุทอง, 2545: 4-5) ซึ่งหลักสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่  
หมู่ช่างหุ่น (งานหัวโขน) ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) สํานักพระราชวัง จัดทําหลักสูตรวิชาอาชีพ
ช่างฝีมืองานช่างหัวโขนขึ้น โดยคณะผู้จัดทําหลักสูตร ปี พ.ศ. 2545 รายละเอียดในภาคผนวก ง  
โดยรายชื่อคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร พ.ศ. 2545 พบว่า ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม ตําแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เป็นบุคลเดียวกับครูผู้สอนในชั้นเรียน แผนกช่างหัวโขน พ.ศ. 2554  
ซึ่งมีครูผู้สอนเพียงท่านเดียว ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ว่า ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรมเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถึง
หลักสูตรนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นคณะกรรมการผู้ร่างหลักสูตรและเป็นผู้สอนในชั้นเรียนนี้ด้วย 

รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่ หมู่ช่างหุ่น (งานหัวโขน)  
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ง 

 

โครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่ หมู่ช่างหุ่น (งานหัวโขน) นํามาจัดเป็นแผนภูมิที ่9 ดังนี้ 

 -ความรู้พื้นฐานงานช่างสิบหมู่  -การร่างแบบหัวโขน      -การเตรียมพื้นที่และ 
-การเขียนลายเบื้องต้น   -การปั้นรูปหัวโขน           การปิดทองหัวหุ่น 
-การผูกลายเบื้องต้น   -การทําพิมพ์และการถอดพิมพ์    -การเขียนสี และลวดลาย 
-การแกะหินสบู่    -การปิดกระดาษลงบนหุ่น          ลงบนหัวหุ่น 
-ความรู้พื้นฐานหน้าพระ ยักษ์ ลิง  -การทําพื้นหุ่น       -การประกอบลวดลาย 
     -การเขียนแบบยอดต่าง ๆ           ลงหัวหุ่น 

    -วัสดุท่ีใช้ตกแต่งในงานหัวโขน  
-การติดลวดลายลงบนหัวโขน 

 

แผนภูมิที ่9 โครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่ หมู่ช่างหุ่น (งานหัวโขน) 
(การประมวลผลของผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 

โครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพ
ช่างสิบหมู่ 

หมู่ช่างหุ่น (งานหวัโขน) 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
งานหัวโขน 
(250 ชั่วโมง) 

หมวดวิชาความรู้
งานหัวโขน 

(300 ช่ัวโมง) 

 

หมวดวิชาความรู้ 
การตกแต่งหัวโขน 

(250 ช่ัวโมง) 
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จากแผนภูมิที่ พบว่า หมวดวิชาความรู้งานหัวโขนใช้เวลาในการศึกษานานที่สุด คือ  
300 ช่ัวโมง 

4.3 การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนระหว่างครูผู้สอน 
พ.ศ. 2543 ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนในแผนกช่างฝีมืองานปั้น  

มีความสนใจในงานช่างฝีมือหัวโขน จึงได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และสอบถามจากเพื่อน ๆ เกี่ยวกับ
งานช่างฝีมือหัวโขน ขณะที่สืบค้นข้อมูลทนงศักด์ิ ได้พบผลงานหัวโขนที่มีความประณีตและงดงาม  
ในงานนิทรรศการที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร จึงได้ข้อมูลเกี่ยวกับช่างฝีมือ
ผู้สร้างผลงานนี้ จากนั้น ทนงศักด์ิจึงติดต่อขอเข้าศึกษากับตาบทิพย์แก้วดวงใหญ่ ช่างผู้สร้างผลงาน
หัวโขนที่ได้แสดงผลงานในนิทรรศการ ซึ่งต้องมีการเรียนการสอนวิชาช่างหัวโขนที่บ้าน ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากทนงศักด์ิ ต้องทํางานในวันและ
เวลาราชการ เมื่อสําเร็จการเรียนรู้การสร้างหัวโขน โดยการสร้างหัวโขนสําเร็จ 1 หัว คือ หัวโขน
รามสูรหน้าทอง จากนางสาวตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ทําให้ทนงศักด์ิ มีความสนใจที่จะเปิดแผนก
ช่างฝีมือหัวโขนอีกหนึ่งแผนก จึงได้เชิญตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ มาเปน็วิทยากรพิเศษ ซึ่งในระยะแรก
ของการเรียนการสอนวิชาช่างฝีมือหัวโขนจึงเกิดขึ้นในแผนกช่างฝีมืองานปั้น ซึ่งตรงกับภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2543 ทําให้ผู้สําเร็จการศึกษาวิชางานช่างฝีมือหัวโขนในปีแรก คือ นักเรียนจาก
ช่างฝีมืองานปั้น จํานวน 11 คน จึงนับเป็นนักเรียนช่างฝีมือหัวโขนรุ่นแรก ซึ่งหัวโขนที่สร้างสําเร็จ
ได้แก่ พระราม พระลักษณ์ ทศกัณฑ์ หนุมานบวช และเศียรพระพิฆเนศ 

พ.ศ. 2544 ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม ได้ร่างหลักสูตรงานช่างฝีมือด้ังเดิมหัวโขน โดยมี 
ครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ เป็นผู้ให้คําแนะนําในการร่างหลักสูตรในครั้งนี้ ซึ่งเป็นปีแรกของการเปิด
หลักสูตรแผนกช่างฝีมือหัวโขน ณ โรงเรียนช่างฝืมือในวัง (ชาย) หัวโขนที่สร้างสําเร็จ ได้แก่  
เศียรพระฤษีนารอด เศียรพระพิลาพ เป็นต้น โดยครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ เป็นผู้เบิกเนตรให้กับ
เศียรของเทพเจ้าที่สร้างสําเร็จ หลักสูตรของวิชาหัวโขน ศึกษาได้จากภาคผนวก ง. 

สรุป ความเป็นมาของการเรียนการสอนในแผนกช่างฝีมือหัวโขน ณ โรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง (ชาย) อาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม คนแรก คือตาบทิพย์ 
แก้วดวงใหญ่ ในตําแหน่งวิทยากรพิเศษ สอนวิชาช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม ต้ังแต่พ.ศ. 2543–2545  
มีนักเรียนช่างที่ได้ศึกษาจํานวน 3 รุ่น ด้วยกัน ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้คนที่ 2 คือ ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 
ผู้เป็นลูกศิษย์ ซึ่งดําเนินการสอนถึงปัจจุบัน 

4.4 การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมจากครูไปยังนักเรียน 
ผู้ วิจัยลงพื้นที่ศึกษากระบวนการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม โดยการ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม คือเรียนรู้ขั้นตอนการสืบสานการสร้างหัวโขนพร้อม ๆ กับนักเรียนในชั้น
เรียน กระทั่งจบการศึกษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม ครูผู้สอนในแผนกช่างฝีมือ
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หัวโขน กล่าวว่า การเรียนการสอนในห้องเรียนจะดําเนินการตามลําดับของรายวิชาและจํานวนชั่วโมง
ที่ได้กําหนดไว้ตามหลักสูตรของงานช่างฝีมือหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) วิชาเอกช่างฝีมือ
หัวโขน จํานวนทั้งสิ้น 800 ช่ัวโมง (ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม, 2554) ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตรศึกษาได้
จากภาคผนวก ง 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลขณะที่ครูทนงศักด์ิกําลังดําเนินการสอนวิธีการสร้างหัวโขน
ให้กับนักเรียนในชั้น และเก็บข้อมูลขณะที่นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน โดยการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ คือการพูดคุยในขณะที่ทําหัวโขนในห้องเรียน โดยใช้เครื่องบันทึกเสียง
และกล้องดิจิทัลในการบันทึกภาพ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการถ่ายทอดที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

ดังนั้น การนําเสนอข้อมูลต่อไปนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากการเรียนการสอนการสร้าง
หัวโขนในชั้นเรียน โดยใช้แนวคิดจากกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
มนุษย์ (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2541: 300-307) ที่ได้ทบทวนไว้มาเป็นกรอบแนวทางในการสังเคราะห์
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชั้นเรียน ทั้ง 8 วิธีการ คือ การเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก  
การถ่ายทอดความรู้ด้วยการสาธิต การลงมือปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ การผลิต
ซ้ําทางวัฒนธรรม การเรียนรู้โดยพิธีกรรม การเรียนรู้โดยศาสนา และการเรียนรู้โดยครูพักลักจํา 

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในห้องเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.4.1 กิจกรรมทุกเช้าเวลา 08.30 นาฬิกา คือ 

1. ครูทนงศักด์ิจะขานชื่อนักเรียน โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร ให้ครบทุกคน 
นักเรียนที่มาไม่ทันขณะขานชื่อจะถูกเช็คลงในสมุดรายงานของครูทนงศักด์ิว่า “สาย” เพื่อให้นักเรียน
กระตือรือร้นในการมาเรียนให้ตรงเวลา และสร้างวินัยในการรักษาเวลาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ 

2. ครูทนงศักด์ินํานักเรียนกล่าวคําสวดมนต์ไหว้พระ และนั่งสมาธิ 5 นาที  
ซึ่งกิจกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งผู้ที่เป็นช่างจะต้องมีสมาธิและจิตใจที่สงบ โดยการน้อมนํา
พระพุทธเจ้าเข้ามาในจิตใจ เพ่ือให้จิตนิ่ง และมีสมาธิ ผลงานที่ทําออกมาจะได้ประณีต สวยงาม 
จากนั้น จึงเริ่มการเรียนการสอน จากภาพที่ 8 ในภาคผนวก จ 

กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ ใช้กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้วยการ
สาธิตเพื่อให้นักเรียนได้ดูและปฏิบัติตาม โดยการที่ครูทนงศักด์ิเป็นผู้นําในการกล่าวคําสวดมนต์และ
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติโดยการกล่าวคําสวดมนต์ตามครู ซึ่งการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการสืบสานโดย
ใช้พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อให้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ครูทนงศักด์ิ กล่าวว่า หัวโขนเป็น
ของสูง เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าและกษัตริย์ และใช้สวมศีรษะในการแสดงโขน ซึ่งเชื่อกันว่าพระราม
ในเรื่องรามเกียรต์ิคือพระนารายณ์อวตารลงมาเพื่อปราบมาร และหัวโขนที่สร้างในโรงเรียนช่างฝีมือ
ในวัง (ชาย) นี้จะสร้างขึ้นเพื่อบูชา จึงเป็นเสมือนตัวแทนของเทพเจ้าที่สําคัญในพิธีไหว้ครู ฉะนั้นช่าง
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ผู้สร้างจะต้องมีจิตใจที่บริสุทธ์ิ ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ผลงานที่สร้างจึงจะมีความประณีต
งดงามตามจิตใจของช่างผู้สร้าง (ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม, 2554) 

เมื่อจบกิจกรรมการไหว้พระในช่วงเช้า จะเป็นการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตามลําดับ
รายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรของช่างฝีมือหัวโขน เริ่มด้วยการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ลายไทยเบื้องต้น 
ซึ่งลายไทยที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นี้จะต้องใช้ในขั้นตอนการแกะหินสบู่ เพื่อทําพิมพ์สําหรับป้ันลวดลาย
เพื่อติดประดับลงบนหัวโขน ลําดับการสอนมีดังนี้ 

4.4.2 วิชาพื้นฐาน งานช่างฝีมือหัวโขน (รวม 250 ช่ัวโมง) แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 
4.4.2.1 ความรู้พื้นฐานงานช่างสิบหมู่ 
4.4.2.2 การเขียนลายเบื้องต้น 
4.4.2.3 การผูกลายเบื้องต้น 
4.4.2.4 การแกะหินสบู่ 
4.4.2.5 ความรู้พื้นฐานหน้า พระ นาง ยักษ์ ลิง 
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 

4.4.2.1 ความรู้พื้นฐานงานช่างสิบหมู่ (จํานวน 5 ชั่วโมง) 
ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม หรือครูทนงศักด์ิ บรรยายในชั้นเรียนให้นักเรียน

ฟังเรื่องงานช่างสิบหมู่ ว่าเป็นช่างที่ทํางานรับใช้ราชสํานัก เช่นงานพิธีการต่าง ๆ ซึ่งคําว่าสิบมาจาก
สิปป เป็นภาษาบาลี แปลว่า ศิลปะ ดังนั้น ช่างสิบหมู่จึงหมายถึงช่างฝีมือที่ทํางานศิลปะที่มีความ
ประณีต บรรจง แบ่งเป็นช่างวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ ได้แก่ ช่างเขียน ช่างปั้น ช่างแกะสลัก  
ช่างหุ่น เป็นต้น ซึ่งงานช่างฝีมอืหัวโขน จัดอยู่ในงานช่างศิราภรณ์ สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 

งานช่างฝีมือหัวโขนที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) มีประวัติความ
เป็นมา คือ พระเทพยนตร์ ผู้เป็นช่างสิบหมู่ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นช่างฝีมือหัวโขนที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวดหัวโขนพิเภกตอนถูกถอดมงกุฎ กลายเป็นยักษ์หัวโล้น ซึ่งรัชกาลที่ 6 ขณะที่ยังทรงเป็น
มกุฎราชกุมารทรงพอพระทัยมาก จึงพระราชทานนามสกุลให้ว่า ยันตระปรากรณ์ ซึ่งพระเทพยนตร์
และน้องชายชื่อขุนสกลบัณฑิต เป็นช่างฝีมือหัวโขนที่มีช่ือเสียงในสมัยรัชกาลที่ 6 และได้ถ่ายทอดวิชา
ช่างฝีมือหัวโขนให้กับหลานชาย คือ ครูชิต แก้วดวงใหญ่ บิดาของครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ทําให้
ตระกูลแก้วดวงใหญ่ เป็นตระกูลที่สืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนของช่างสิบหมู่ในสมัยรัชกาลที่ 6  
มาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ครูทนงศักด์ิเป็นลูกศิษย์ของครูตาบทิพย์ และได้สืบสานงานช่างฝีมือของ
ตระกูลแก้วดวงใหญ่ ซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นช่างฝีมือหัวโขนในราชสํานัก โดยนํามาสืบสานให้กับนักเรียน
ในชั้นนี้ ซึ่งหัวโขนที่สร้างในชั้นเรียน เป็นหัวโขนสําหรับใช้ในพิธีไหว้ครูหรอืต้ังโชว์ ไม่ใช่หัวโขนสําหรับ 
การใส่แสดง  
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เมื่อครูทนงศักด์ิ บรรยายความรู้พื้นฐานงานช่างสิบหมู่เสร็จเรียบร้อย 
จึงกําหนดให้ทุกวันพฤหัสในช่วงเช้าหลังกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ นักเรียนแต่ละคนจะต้อง
ออกมาเล่าเรื่องรามเกียรต์ิ ในตอนที่นักเรียนชื่นชอบให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าช้ันเรียน จากภาพที่ 9  
ในภาคผนวก จ 

ครูทนงศักด์ิ แนะนําให้นักเรียนทุกคนอ่านเรื่องรามเกียรต์ิและศึกษา
หัวโขนโบราณให้มาก เพราะการอ่านเรื่องรามเกียรต์ิจะทําให้ผู้เป็นช่างได้เข้าใจถึงลักษณะนิสัย และ
บุคลิกของตัวละครแต่ละตัว เพื่อให้ช่างใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหัวโขนในการถ่ายทอดอารมณ์
และบุคลิกของตัวละครที่กําลังสร้างนั้น ซึ่งอารมณ์ของใบหน้าหัวโขนเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ช่างฝีมือหัวโขนตระกูลแก้วดวงใหญ่และโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ดังนั้น ช่างที่สร้างหัวโขนจะต้อง
รู้ว่ากําลังสร้างหัวโขนชื่ออะไร เป็นตัวพระ ยักษ์ หรือลิง หรือเทพ ช่างจะต้องสร้างหัวโขนให้มีลักษณะ
หน้าตาและสีตรงตามที่บรรยายไว้ในพงศ์เรื่องรามเกียรต์ิ และหัวโขนที่สร้างมีเรื่องราวความเป็นมา
อย่างไรตามเนื้อเรื่องรามเกียรต์ิ 

จากการสังเกตการณ์ในห้องเรียนพบว่า กระบวนการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาในชั้นเรียนเป็นวิธีการบรรยายจากครูที่หน้าช้ัน ตามด้วยกิจกรรมที่นักเรียนออกมาเล่าเรื่อง
รามเกียรต์ิ ทําให้ทั้งครูและนักเรียนได้รับทราบเนื้อเรื่องรามเกียรต์ิร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เนื้อเรื่องรามเกียรต์ิร่วมกันจากประสบการณ์ของครูและนักเรียนแต่ละคน กระบวนการสืบสานใน
ขั้นตอนนี้ คือ นักเรียนได้เรียนรู้วรรณกรรมที่ใช้ในการสร้างหัวโขน ซึ่งช่างฝีมือหัวโขนทุกคนจะต้อง
รู้จักเรื่องรามเกียรต์ิ  เพราะหัวโขนที่สร้างโดยส่วนใหญ่จะยึดตัวละครจากเรื่องรามเกียรต์ิเป็นหลัก 
การเล่าเรื่องรามเกียรต์ิที่หน้าช้ันเป็นการให้นักเรียนช่างได้ถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ของ 
ตัวละครต่าง ๆ ในตอนที่ตนชอบให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จากการสัมภาษณ์นักเรียน 
ทุกคน (โชติกา ธรรมรักษา; ณัฐพล กําจร; ธาเนตย์ อรัญยะนาค; ปทุมพร โพธ์ิทอง; ปริญญา บุญฤทธ์ิ; 
วรพงศ์ บุญปักษ์; แอจรินทร์ จิรถาวรกุล, 2554) พบว่า นักเรียนทุกคนมีความรู้ในเรื่องรามเกียรต์ิจาก
การดูโขนในงานเทศกาลต่าง ๆ จากการได้เข้าชมจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
นักเรียนอ่านเรื่องรามเกียรต์ิ โดยอ่านที่ห้องสมุดของโรงเรียน หรือซื้อหนังสือรามเกียรต์ิมาอ่าน หรือ
อ่านจากเว็บไซต์ และคัดเลือกรามเกียรต์ิตอนที่ชอบมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังที่หน้าช้ัน  

เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้วรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ และรู้จักตัวละครใน
เรื่องจากการได้รับฟังในห้องเรียน ครูทนงศักด์ิจะสอนเรื่องลายไทยที่ต้องใช้ในการสร้างหัวโขนเป็น
ลําดับต่อไป 

4.4.2.2 การเขียนลายเบื้องต้น (50 ชั่วโมง) 
ครูทนงศักด์ิ บรรยายถึงความสําคัญของลายไทยว่าเป็นพื้นฐานของ

งานช่างฝีมือทุกสาขา และลายไทยมีพื้นฐานมาจากธรรมชาติ เช่น ลายกระจังตาอ้อย พัฒนาลวดลาย
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มาจากตาของต้นอ้อย จึงให้นักเรียนทุกคนต้ังใจฝึกเขียนลายไทยให้ดี เพราะลายไทยเป็นพื้นฐานต่อไป
ในการสร้างหัวโขน โดยแนะนําว่า หากนักเรียนเขียนลายไทยได้สวยงาม จะทําให้สามารถแกะหินสบู่
ได้สวยงามเช่นกัน ซึ่งการแกะหินสบู่เพื่อใช้เป็นพิมพ์ในการปั้นลวดลายประดับที่หัวโขน นักเรียนจะได้
เรียนในลําดับต่อไป 

หลังการบรรยาย ครูทนงศักด์ิสาธิตการเขียนลายไทย ลงบนสมุดวาด
เขียน และให้นักเรียนทุกคนดูพร้อมกัน โดยเริ่มจากการเขียนลายที่ง่ายไปหายาก ลายไทยที่สอนลาย
แรกคือ ลายกระจังตาอ้อย โดยเริ่มจากการร่างเส้นกรอบบาง ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว แล้วร่าง
เส้นให้เหมือนกลีบดอกบัว 1 กลีบภายในกรอบสามเหลี่ยมหน้าจ่ัว โดยเขียนเส้นโค้งที่มุมด้านซ้ายแล้ว
ลากข้ึนไปบนยอด จากนั้นลากเส้นจากยอดลงมาและให้โค้งที่มุมสามเหลี่ยมด้านขวา เส้นโค้งต้องโค้ง
ให้มน สวยงาม จากนั้นบากลาย โดยการแบ่งครึ่งด้านข้างของสามเหลี่ยมทั้งสองด้าน เริ่มจากด้านซ้าย
ให้ลากเส้นตัดโค้งสั้น ๆ เข้าในสามเหลี่ยม จะเกิดเป็นกลีบเล็ก ๆ ที่ด้านล่าง จากนั้นให้บากด้านขวา
ของสามเหลี่ยม จะได้กลีบเล็ก ๆ 2 กลีบ ให้ลากเส้นตลอดลาย เริ่มจากฐานด้านซ้ายไปหายอดและ
กลับลงมาด้านขวา จะเกิดเป็นลวดลาย เรียกว่า กระจังตาอ้อย และบรรยาย ลายกระจังฟันปลา ลาย
กระจังรวน ตัวเหงา และลายกนก จากนั้น ครูทนงศักด์ิ ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติโดยเขียนลายไทยลง
บนสมุดคัดลายไทยของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกเขียน อย่างละ 20 ตัว  

ขณะที่นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน ครูทนงศักด์ิ จะเดินดูแต่ละคน หาก
นักเรียนยังเขียนไม่ได้ ครูทนงศักด์ิจะเขียนลงในสมุดของนักเรียนให้ดูอีกครั้ง และจะให้คําแนะนํากรณี
ที่นักเรียนยังเขียนลายได้ไม่ดี ครูทนงศักด์ิกล่าวว่า การเขียนลายไทย นักเรียนต้องสังเกตว่า ทุกอย่าง
จะสมดุล เช่น แบ่งเส้นให้สมดุล ซ้ายและขวาแบ่งให้เท่ากัน และให้เขียนช้า ๆ ทํางานให้สะอาดและ
เป็นระเบียบ (ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม, 2554) 

จากการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน พบว่า นักเรียนนําโต๊ะเรียนสีขาวที่
พับไว้ข้างผนังห้องมากางออก โดยเรียงเป็นแถวละ 2 โต๊ะ นักเรียนนั่งด้วยกันโต๊ะละ 2 คน  
ครูทนงศักด์ิสาธิตการวาดลายไทยเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูพร้อมกัน จากการถ่ายทอดการเขียน
ลายไทยที่ปรากฏในห้องเรียน พบว่า นักเรียนที่มีพื้นฐานการเขียนลายไทย จะเขียนลายไทยได้เป็น
ระเบียบและรวดเร็วกว่านักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน  ส่วนนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานจะเรียนรู้ใน 2 รูปแบบ คือ 
1. มองเพื่อนที่วาดลายไทยได้สวยงามและจําวิธีการแล้วกลับไปวาดในสมุดตนเอง และ 2. ซักถาม
เพื่อนคนที่เขียนลายได้เก่งกว่าตนเอง โดยให้เพื่อนวาดให้ดูหลาย ๆ ครั้ง บรรยากาศเรียนในชั้น  
ดูจากภาพที่ 10–12 ในภาคผนวก จ  

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในขั้นตอนการการเขียนลายเบื้องต้น 
เริ่มจากครูทนงศักด์ิบรรยายพร้อมกับสาธิตการวาดลายไทย จากน้ัน ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ  
ซึ่งนักเรียนมีการเรียนรู้โดยสังเกต จดจํา และทําตาม รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน  
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ผู้ที่ช่างสังเกตจะมีวิธีครูพักลักจํา โดยการจําวิธีการวาดลายจากเพื่อนที่วาดเก่งกว่าแล้วนําไปปฏิบัติกับ
งานของตน โดยไม่ได้สอบถาม 

การเขียนลายไทยที่ได้เรียนรู้จะเป็นการเขียนลายไทยเพียงตัวเดียว
จึงยังไม่มีความซับซ้อน  แต่ลายไทยสามารถเขียนโดยมีการเชื่อมโยงกับลวดลายตัวอื่น ๆ ได้มากกว่า
หนึ่งตัว เรียกว่า การผูกลาย เช่น กนกสามตัว เป็นลายไทยที่เกิดจากการเขียนกระหนกทั้งหมดสาม
ตัวให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างอ่อนช้อย ซึ่งครูทนงศักด์ิจะสอนเป็นลําดับต่อไป 

4.4.2.3 การผูกลายเบื้องต้น (50 ชั่วโมง) 
ในห้องเรียนครูทนงศักด์ิบรรยายในเรื่องการผูกลายไทย คือการวาด

ลายไทยให้เชื่อมโยงกันมากกว่าหนึ่งตัว โดยเริ่มจาก กนกสามตัว ลายนกคาบ การผูกลายในพื้นที่
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ดูจากภาพที่ 13 ในภาคผนวก จ   

หลังการบรรยาย ครูทนงศักด์ิจะสาธิตให้นักเรียนได้ดูการเขียน 
ลายไทย โดยเริ่มจากง่ายไปยาก เริ่มจาก กนกสามตัว ซึ่งพื้นฐานลายมาจากสามเหลี่ยมผ่าครึ่ง  
ให้ปลายสามเหลี่ยมด้านแหลมอยู่ด้านซ้าย และด้านที่เป็นมุมฉากหันไปด้านขวา ลากเส้นโค้งวนเข้าหา
ตัวลากไปทางด้านข้างซ้ายของสามเหลี่ยม ก่อนถึงเส้นด้านข้างให้ตวัดม้วนเป็นหัวของลายแล้วลากเส้น
เฉียงขึ้นไปบนยอด จากนั้น ลากเส้นกลับมาที่ด้านขวาให้โค้งเข้ากับด้านซ้ายให้เหมาะสม แบ่งลายเป็น 
3 ส่วน และเขียนกนกตัวเล็กเพิ่มอีก 2 ตัว จากนั้น ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ โดยนักเรียนได้เขียนกนกสาม
ตัว ส่วนการผูกลายในพื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม ครูทนงศักด์ิได้นําภาพมาให้นักเรียนดูในชั้นพร้อม
ทั้งบรรยายประกอบ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างจริง และได้เข้าใจ แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ เนื่องจาก
ต้องใช้เวลาในการศึกษานาน และไม่ได้ใช้จริงในการทํางานหัวโขน ทําให้ครูทนงศักด์ิ เลือกที่จะใช้
วิธีการบรรยายด้วยภาพแทนการให้นักเรียนช่างได้ฝึกปฏิบัติ  

ครูทนงศักด์ิ กล่าวว่า ต้องการสอนให้นักเรียนได้เขียนลวดลายที่
จะต้องใช้ในการแกะหินสบู่ ส่วนลวดลายอื่น นักเรียนสามารถไปฝึกฝนเพิ่มเติมเองได้ (ทนงศักด์ิ  
กลิ่นธรรม, 2554) 

ขณะที่นักเรียนกําลังปฏิบัติงาน ครูทนงศักด์ิจะเดินดูการทํางานของ
นักเรียนแต่ละคน และแนะนํานักเรียนที่เขียนลายไม่สวยงามให้เขียนลายอย่างช้า ๆ ลงเส้นเบา ๆ  
ไม่ควรลงเส้นหนัก ให้สังเกตลักษณะของลวดลายและการแบ่งลายให้สมดุลกัน จึงจะเกิดความสวยงาม  

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า กระบวนการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาของขั้นตอนการผูกลายเบื้องต้น คือ ครูบรรยายและสาธิตวิธีการวาดลวดลาย จากน้ัน  
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตาม ซึ่งนักเรียนในชั้นมีการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมือนกับการเขียนลายไทย
เบ้ืองต้น คือ การเรียนรู้แบบครูพักลักจํา โดยการมองดูวิธีการเขียนลายจากเพื่อนคนที่เก่งกว่า  
จากนั้น นํากลับมาฝึกด้วยตนเอง โดยไม่ได้สอบถาม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  
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โดยนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานจะสอบถามจากนักเรียนคนที่มีพื้นฐานการเขียนลายไทย และให้เพื่อนสอน
การวาดลายไทย  

เมื่อจบขั้นตอนการวาดลายไทยแบบตัวเดียว และการวาดลายไทย
โดยเช่ือมโยงหลายตัว เรียกว่าการผูกลาย ขณะนี้นักเรียนสามารถเขียนลายไทยในเบื้องต้นได้ ดังนั้น 
การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม นักเรียนจะต้องเขียนลายไทยเบื้องต้นได้เพื่อใช้ในการแกะหิน
สบู่ ลําดับต่อไปครูทนงศักด์ิจะสอนให้นักเรียนแกะหินสบู่ ซึ่งลวดลายที่ใช้ในการแกะหินสบู่มาจาก
ลวดลายที่ได้เรียนรู้จากการวาดลงกระดาษในตอนต้น 

4.4.2.4 การแกะหินสบู่ (100 ชั่วโมง) 
การเรียนการสอนในขั้นตอนนี้ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 
4.4.2.4.1 การทําเครื่องมือแกะหินสบู่ 
4.4.2.4.2 การเลือกซื้อหินสบู่ 
4.4.2.4.3 การแกะหนิสบู่ 
อธิบายขั้นตอนทั้ง 3 ช่วง ดังนี้ 
4.4.2.4.1 การทําเครื่องมือแกะหินสบู่ 

ครูทนงศักด์ิ บรรยายหน้าช้ันว่า ขั้นตอนการแกะหินสบู่ 
มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการทําเครื่องมือ การเลือกหินสบู่ และการแกะหินสบู่  จากน้ัน  
ครูทนงศักด์ิ ช้ีแจงว่า นักเรียนต้องทําเคร่ืองมือหัวแหลมขนาดใหญ่และเล็ก หัวเฉียง ขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก จํานวน 4 ช้ิน และสอนเรื่องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การดูแลรักษา และการเก็บ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้เป็นระเบียบ  

โดยครูทนงศักด์ิ เตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ไว้ให้
นักเรียน ได้แก่ 

1. แท่งเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2 เซนติเมตร  
ยาว 11 เซนติเมตร 

2. ด้ามไม้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร  
3. สว่านเจาะไม้  
4. เครื่องเจียเหล็ก 
5. กาวเคมี อีพ็อกซี่ (Epoxy)  
6. เตาแก็ส 
ครูทนงศักด์ิ สาธิตการทําเครื่องมือโดยนําแท่งเหล็ก

มาเจียกับเครื่องเจีย และให้นักเรียนระวังประกายไฟที่จะกระเด็นออกมา เครื่องเจียจะฝนแท่งเหล็กให้
แหลมหรือเฉียง ขึ้นกับการวางปลายของแท่งเหล็ก ขั้นตอนการทําเครื่องมือแกะหินสบู่ ดังนี้  
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1. ครูทนงศักด์ิ สาธิตวิธีการตัดด้ามไม้ และการเจีย
เครื่องมือ ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อนลงมือปฏิบัติจริง 

2. วัดขนาดความยาวของด้ามไม้ ให้ยาว 10 – 12 
เซนติเมตร  

3. ใช้เลื่อยตัดด้ามไม้ และเครื่องมือตัดแท่งเหล็กตัดให้ได้
ขนาดยาวตามที่วัดไว้ 

4. นําด้ามเหล็กไปเจีย ให้ได้ลักษณะของหัวต่าง ๆ ตามท่ี
ต้องการ ได้แก่ หัวแหลม และหัวตัดเฉียง ถ้าเจียให้เฉียงก็วางให้เฉียงในตําแหน่งเดียว ไม่ต้องหมุนไป
มา แต่ถ้าจะเจียให้แหลม ต้องหมุนแท่งเหล็กให้รอบ ๆ 

5. นําแท่งเหล็กที่เจียเรียบร้อยแลว้ ไปลนไฟ ให้แดง และ 
จุ่มน้ํามันเครื่อง เพื่อทําเหล็กให้แกร่ง และชุบน้ํามันหลังใช้และเช็ดให้แห้งเพื่อป้องกันการเกิดสนิม  
ซึ่งเป็นวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือแกะ 

6. นําแท่งเหล็กมายึดติดกับด้ามไม้ ที่ใช้สว่านเจาะรูตรง
กลาง สาํหรับใส่แท่งเหล็กให้ลึกประมาณ 1 เซนติเมตร ใช้กาวอีพ็อกซี่ เพื่อยึดแท่งเหล็กและด้ามไม้ให้
ติดกัน ตกแต่งให้สวยงาม 

เมื่อครูทนงศักด์ิ สาธิตการทําเครื่องมือเรียบร้อย จึงให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติ ดูภาพประกอบที่ 14–16 ในภาคผนวก จ 

4.4.2.4.2 การหาหินสบู่  
ครูทนงศักด์ิ ทําหนังสือขออนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน

เพื่อนํานักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ในการนํานักเรียนทุกคนคัดเลือกและซื้อหินสบู่ที่จังหวัด
นครนายก โดยให้นักเรียนนําเครื่องมือหัวเฉียงติดตัวไป คนละ 1 อัน เพื่อไว้ใช้ทดสอบหินสบู่  
เมื่อไปถึงสถานที่ขายหินสบู่ ซึ่งมีทั้งหินอ่อนและหินสบู่กองรวมกัน ครูทนงศักด์ิเล่าว่า หินสบู่ หายาก
ขึ้นทุกวัน วันนี้ให้นักเรียนรู้จักหาหินสบู่ ด้วยตนเองครูทนงศักด์ิจึงสอนเทคนิคการหาหินสบู่  
โดยใช้เครื่องมือหัวเฉียงลองขูดผิวของก้อนหินที่เลือกไว้ ถ้าขูดหินได้ไหลล่ืนคล้ายสบู่แสดงว่าถูกต้อง 
ให้ซื้อหินสบู่กลับไปเพื่อแกะเป็นพิมพ์หินสบู่ของตัวเอง ดูภาพประกอบที่ 17 ในภาคผนวก จ 

4.4.2.4.3 การแกะหินสบู่  
ครูทนงศักด์ิ เตรียมหินสบู่ตัวอย่างที่แกะลวดลายสําเร็จ

มาวางให้นักเรียนดู โดยสอนวิธีการเก็บรักษาว่า ใช้งานเสร็จต้องเช็ดเก็บลงกล่องให้เรียบร้อย จะต้อง
ไม่วางหินสบู่และเครื่องมือช่างกับพื้นและไม่ควรข้าม เพราะงานทุกช้ินมีครู เรียกว่า ครูช่าง คือ 
ปรมาจารย์ช่างฝีมือหัวโขนทั้งหลายทั้งครูช่างที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งนักเรียนช่างทุกคนจะต้องผ่าน
พิธีไหว้ครู เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวนักเรียน และการไหว้ครูเป็นพิธีการรับลูกศิษย์ช่างฝีมือหัวโขน
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อย่างเป็นทางการ เพราะเชื่อว่าครูช่างจะคอยปกป้องรักษาลูกศิษย์ให้ทําการสิ่งใดได้สําเร็จด่ังที่ต้ังใจ 
ทําให้การดูแลรักษาเครื่องมือเปรียบเสมือนการที่เราเคารพครูเราด้วย  

ครูทนงศักด์ิ สาธิตการแกะหินสบู่ ให้นักเรียนดูเป็น
ตัวอย่าง โดยแกะหินสบู่ของนักเรียนแต่ละคน คนละลวดลาย เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เห็นวิธีการแกะ
ลวดลายต่าง ๆ และสอนเทคนิคการแกะหินสบู่ คือ การแกะลวดลายจากด้านในออกมาด้านนอก และ
แกะให้มีลักษณะกลับด้านกับงานเขียนลายไทยที่ได้เรียนมา คือ ถ้าต้องการกดพิมพ์แล้วได้ลายนูน 
นักเรียนจะต้องแกะให้เป็นเบ้าลึกลงไป เช่น ลายกระจังตาอ้อย จะมีจุดนูนด้านในสุด ให้แกะด้านใน
สุดก่อน จึงแกะขอบด้านนอก ส่วนการตรวจสอบว่าลายที่แกะมาใช้ได้หรือไม่ ให้ใช้ดินน้ํามันกด
ลวดลายน้ัน และเทียบลวดลายดินน้ํามันที่กดจากลายของหินสบู่ตัวอย่าง ถ้าลวดลายออกมาได้เท่ากัน 
และมีความคมชัด จึงเป็นการแกะลายที่ถูกต้อง จากนั้น ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ จากภาพที่ 18  
ในภาคผนวก จ 

โดยลวดลายที่ต้องแกะ เพื่อนํามาใช้ในการประดับหัวโขน 
มีระบุไว้ตามหลักสูตร ได้แก่ ลายกระจังตาอ้อย ลายเกสร ลายดอกไม้ไหว ลายเนืองกลม ลายผ้าทิพย์  
ลายจอนหูลิง ลายพุ่ม ลายรักร้อย ลายประจํายาม ดูภาพที่ 19 ในภาคผนวก จ  

ในห้องเรียน ครูทนงศักด์ิ นําหินสบู่ ต้นแบบ ออกมาวาง
ตามโต๊ะเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเปรียบเทียบการแกะหินสบู่ของนักเรียน ดูจากภาพที่ 20  
ในภาคผนวก จ 

ขณะที่นักเรียนลงมือแกะหินสบู่ ครูทนงศักด์ิจะเดินดูการ
แกะหินสบู่ของนักเรียนทุกคน และช่วยแนะนําการแกะหินสบู่ให้กับนักเรียน คือ ให้แกะจากด้านใน
ก่อน แกะช้า ๆ ไม่ต้องรีบ หินบางก้อนเนื้อจะเปราะและผิวไม่เรียบเนียนให้นักเรียนสังเกตให้ดี การ
เป็นช่างเราจะต้องสังเกต อดทน และพิถีพิถัน ถ้านักเรียนกลัวลืมก็ให้จดลงสมุด (ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม, 
2554) การแกะหินสบู่ของนักเรียนดูจากภาพที่ 21 ในภาคผนวก จ 

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า กระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาในขั้นตอนการแกะหินสบู่ เริ่มจากการท่ีครูทนงศักด์ิบรรยายและสาธิตให้นักเรียน
ได้ทําเครื่องมือแกะหินสบู่ การแนะนําให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการเลือกหินสบู่โดยการขูดผิวหินสบู่ให้
นักเรียนดู จากนั้น ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติโดยเลือกหินสบู่ด้วยตนเอง มีการลองผิดลองถูกในการเลือก
หินสบู่ คือ ขูดที่เนื้อหินแล้วไม่แน่ใจว่าใช่หินสบู่หรือไม่ จึงต้องนําไปถามครู ในขั้นตอนการแกะหินสบู่
นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ ทั้งน้ําหนักมือที่แกะลงบนหินสบู่ยังกะน้ําหนักไม่ได้ มีการลอง
ผิดลองถูก จึงแกะลายหินสบู่ผิดรูปทรงไป 1 ถึง 2 ครั้งนักเรียนจึงเริ่มคุ้นเคย ในการทดสอบน้ําหนัก
มือใช้วิธีการขูดหินสบู่ที่บริเวณขอบ ๆ เพื่อกะน้ําหนักมือ ก่อนการลงมือแกะจริงเพราะนักเรียนเกรง
จะทําผิด การเรียนแบบครูพักลักจํา คือมองเพื่อนที่แกะได้สวย มาทดลองทําตามกระทั่งได้เทคนิคของ
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ตัวเอง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนในชั้น ผู้วิจัยได้ลงมือแกะหินสบู่ 
พบว่า ต้องใช้สายตาในการเพ่งพื้นที่ผิว เพราะหินสบู่ไม่ได้มีสีพื้นเพียงสีเดียว แต่มีลวดลายมากมาย 
และหินสบู่บางชิ้นในเนื้อหินจะมีก้อนกรวดเล็ก ๆ ผสมอยู่ด้วยเมื่อแกะไปเจอจะทําให้ก้อนกรวดหลุด
ร่อนออกมาทําให้ลวดลายที่แกะไว้เสียหาย จึงต้องเริ่มแกะลายใหม่อีกครั้ง 

การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมในขั้นตอนการ 
แกะหินสบู่นี้ นักเรียนจะได้สังเกตลวดลายจากหัวโขนโบราณ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการทํา
เครื่องมือช่างเพื่อใช้ในการแกะหินสบู่ ได้เรียนรู้การแกะลายไทยที่จะต้องใช้ในการประดับที่หัวโขน  
ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือ นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงหัวโขนประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

4.4.2.5 ความรู้พื้นฐานหน้าพระ นาง ยักษ์ ลิง (45 ชั่วโมง) 
ครูทนงศักด์ิ นําหัวโขนที่สําเร็จจากนักเรียนช่างฝีมือหัวโขนรุ่นที่ผ่าน

มา ออกมาแสดงที่หน้าช้ันให้นักเรียนได้ศึกษา มีหน้าพระ ยักษ์ และลิง และสอนให้นักเรียนสังเกตถึง
ลวดลายที่ประดับบนหัวโขน ให้สังเกตขนาดและลักษณะของลวดลาย สังเกตตําแหน่งที่ลวดลาย
ปรากฏบนหัวโขน และให้สังเกตว่าลวดลายที่ประดับที่หัวโขนพระ ยักษ์ ลิง มีความแตกต่างกัน 

เนื่ องจากการแกะหินส บู่ของนักเรียนส่วนใหญ่ยั งไม่สํ า เร็จ  
ครูทนงศักด์ิ จึงขยายเวลาในการแกะหินสบู่ออกไป และปรับเปลี่ยนขั้นตอนการสอนความรู้พื้นฐาน
หน้าพระ นาง ยักษ์ ลิง ให้มีเฉพาะการบรรยาย โดยเพิ่มเติมว่า ตัวนางในการแสดงโขนนั้น ผู้แสดงตัว
นางจะไม่ได้สวมหัวโขน แต่จะใส่เกี้ยวหรือมงกุฎแทน จากน้ัน ให้นักเรียนได้ศึกษาหัวโขนพระ ยักษ์ 
และลิง จากตัวอย่างจริงที่นํามาแสดงให้ดูหน้าช้ัน  

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า กระบวนการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาในขั้นตอนเรียนรู้หน้าพระ ยักษ์ ลิง เริ่มจากการที่ครูทนงศักด์ินําหัวโขนสําเร็จออกมาให้
นักเรียนได้เห็นหัวโขนจริง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกต นักเรียนได้เรียนรู้จากการท่ีครูทนงศักด์ิได้
บรรยาย ซึ่งนักเรียนได้ดู และสอบถาม หรือพูดคุยกับครูทนงศักด์ิหากมีข้อสงสัย เมื่อเลิกเรียนจะมี
นักเรียนช่างแผนกอื่น ๆ เช่น แผนกงานช่างเขียน หรือแผนกปั้น เข้ามาในชั้นเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนกับ
นักเรียนช่างหัวโขน จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียนช่างด้วยกัน ทําให้นักเรียนช่าง
แต่ละคนได้รับรู้ ได้เห็นหัวโขนประเภทต่าง ๆ แต่นักเรียนช่างต่างสาขา จะไม่ได้ลงมือปฏิบัติ  

4.4.3 หมวดวิชาความรู้งานหัวโขน (300 ชั่วโมง) 
จากหลักสูตรของช่างฝีมือหัวโขน นักเรียนจะได้เรียน ดังนี้ 
4.4.3.1 การร่างแบบหัวโขน 
4.4.3.2 การป้ันรูปหัวโขน 
4.4.3.3 การทําพิมพ์และการถอดพิมพ์ 
4.4.3.4 การปิดกระดาษลงบนหุ่น 
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4.4.3.5 การทําพ้ืนหุ่น 
4.4.3.6 การเขียนแบบยอดต่าง ๆ  
4.4.3.7 วัสดุที่ใช้ตกแต่งในงานหัวโขน 
4.4.3.8 การติดลวดลายลงบนหัวโขน 
รายละเอียดของแต่ละรายวิชามี ดังนี้ 
4.4.3.1 การร่างแบบหัวโขน (15 ชั่วโมง) 

ขั้นตอนนี้ ครูทนงศักด์ิเตรียมหัวโขนจริง หน้าพระ ยักษ์ และลิง 
ออกมาจัดแสดง ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนหัวโขนที่เรียนจบการศึกษา จากนั้น ให้นักเรียนเลือก 
ตัวละครที่ช่ืนชอบว่าเป็นตัวไหน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการปั้นหัวโขน โดยที่นักเรียนจะต้องศึกษา
ค้นคว้าทั้งลักษณะนิสัย และลักษณะของโครงสร้างสัดส่วนรูปแบบของหัวโขนที่ต้องการจะปั้น  
โดยศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ จากพิพิธภัณฑ์ หรือจากภาพฝาผนังที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

นักเรียนช่างหัวโขนทําการเลือกหัวโขนที่ต้องการจะปั้น โดยเลือก
จากหัวโขนสําเร็จที่จัดแสดงอยู่ในชั้นเรียน หรือเลือกจากภาพหัวโขนในหนังสือ ครูทนงศักด์ิจะ
พิจารณาจากความสามารถของนักเรียน กรณีที่นักเรียนเลือกหัวโขนที่มีความยากกว่าความสามารถที่
นักเรียนจะทําได้สําเรจ็ ครูจะแนะนําให้มีการปรับเปลี่ยนไปเลือกหัวโขนอื่นที่มีขั้นตอนการทําที่ง่ายกว่า 

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า นักเรียนช่างทุกคนได้ชม
โขนพระราชทาน ตอน ศึกมัยราพณ์ ซึ่งทางโรงเรียนจัดกิจกรรมพานักเรียนช่างทุกคนไปดูพร้อมกัน 
ทั้งโรงเรียน โดยผู้วิจัยได้ร่วมเดินทางไปชมด้วย กิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนช่างทุกคนได้เรียนรู้และ 
เกิดแรงบันดาลใจในการทํางานช่างฝีมือ นักเรียนช่างหัวโขนกลับมาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียน ถึงตัว
ละครในโขนที่ตนชอบ นักเรียนช่างคนที่ 6 เลือกทําหัวโขนมัยราพณ์จากแรงบันดาลใจในการชมโขน
พระราชทาน นักเรียนช่างท้ัง 7 คนเลือกที่จะสร้างหัวโขน พระ และยักษ์ จึงขาดหัวลิง ผู้วิจัยจึงเลือก
สร้างหัวลิง เพื่อให้การศึกษาวิจัยมีการดําเนินงานครบในหัวโขน พระ ยักษ์ และลิง  

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในขั้นตอนการร่างแบบหัวโขน  
เริ่มจากการที่ครูทนงศักด์ิบรรยายให้ทราบถึงหัวโขนพระ ยักษ์ ลิง ว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร 
จากน้ัน ให้นักเรียนได้ฝึกสังเกตจากหัวโขนสําเร็จที่อยู่ในชั้นเรียน นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ในชั้น 

4.4.3.2 การปั้นรูปหัวโขน (100 ชั่วโมง) 
ในขั้นตอนนี้ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
4.4.3.2.1 ขั้นตอนการทําดินน้ํามนัสําหรับป้ัน 
4.4.3.2.2 ขั้นตอนการปั้น 
รายละเอียดของทั้ง 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
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4.4.3.2.1 ขั้นตอนการทําดินน้ํามันสําหรับปั้น 
ก่อนการปั้นเพื่อขึ้นรูปหัวโขน นักเรียนจะต้องเตรียม 

ดินน้ํามันสําหรับใช้ป้ัน มีขั้นตอนในการเตรียมดินน้ํามัน ดังนี้ 
วัสดุ-อุปกรณ์ 

1. ดินน้ํามัน 
2. พาราฟีน 
3. พันคั่ม 
4. ป๊ีบ สําหรับใช้กวนขี้ผึ้ง 
5. พายไม้สําหรับคน 
6. เตาแก็ส 
7. ถังใส่น้ําเปล่า 

ครูทนงศักด์ิ ให้นักเรียนช่วยกันทําดินน้ํามันสําหรับป้ัน 
พร้อมกัน โดยอธิบายขั้นตอนไปพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

ขั้นตอนการทําดินน้ํามัน 
1. ใส่ดินน้ํามัน พาราฟีน พันคั่ม ลงในปี๊ป 
2. นําไปต้ังบนไฟอ่อน คนให้เข้ากัน ระวังอย่าให้ก้นไหม้ 
3. คนไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ 3 อย่างละลายให้เข้ากัน 
4. นําดินน้ํามันใส่ลงในน้ําเพื่อให้เย็นตัว 
5. นวดให้เข้ากัน และปั้นให้เป็นก้อนใหญ่ ๆ แล้วนําไป

เก็บไว้ในถุงพลาสติก เพื่อใช้ป้ันหัวโขน 
จากนั้น นักเรียนลงมือปฏิบัติ ดูภาพที่ 22 ในภาคผนวก จ  

4.4.3.2.2 การปั้นหัวโขน  
ในแต่ละปีการศึกษา ครูทนงศักด์ิกําหนดให้นักเรียนป้ัน

หัวโขนตัวพระ ยักษ์ และลิงให้สําเร็จ 1 หัว โดยเลือกหัวโขนที่จะปั้นตามที่นักเรียนพึงพอใจในตัวละคร
นั้น ในชั่วโมงเรียน นักเรียนช่างจะต้องเลือกหัวโขน 1 หัวที่ต้องการจะปั้น และจะต้องฝึกสร้างหัวโขน 
ที่เลือก และฝึกปฏิบัติกระทั่งเป็นหัวโขนที่สําเร็จ และหัวโขนที่สร้างสําเร็จ จะต้องวางแสดงไว้ในตู้ 
ในชั้นเรียนที่แผนกช่างฝีมือหัวโขน เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้นักเรียนในรุ่นต่อไปไว้ศึกษา เมื่อครบกําหนด
นักเรียนจึงจะมารับหัวโขนที่สําเร็จกลับบ้านได้  

ในขั้นตอนนี้ ครูทนงศักด์ิจะสอนให้นักเรียนทุกคนได้
รู้จักเส้นเดินของหน้าหัวโขน ซึ่งเป็นความลับของตระกูลแก้วดวงใหญ่ และนักเรียนทุกคนจะต้อง
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ยกมือขึ้นสาบานว่าจะไม่บอกคนอื่นถึงเรื่องนี้ ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจึงไม่กล่าวถึงการเดินเส้นของหน้า
พระ ยักษ์ และลิง ว่ามีอย่างไร 

นักเรียนช่าง ปีการศึกษา 2553 ได้เลือกหัวโขนที่จะสร้าง 
1 หัว แสดงในตารางที่ 14 
ตารางที่ 14 หัวโขนที่นักเรียนเลือก 

ช่ือนักเรียน หัวโขนที่เลือกปั้น 
นักเรียนคนที่ 1 หัวยักษ์ – ไพนาสุริยวงศ์ 
นักเรียนคนที่ 2 หัวพระ – พระลักษณ ์
นักเรียนคนที่ 3 หัวยักษ์ – พิเภก 
นักเรียนคนที่ 4 หัวยักษ์ – มังกรกัณฑ์ 
นักเรียนคนที่ 5 หัวพระ – พระราม 
นักเรียนคนที่ 6 หัวยักษ์ – มัยราพณ์ 
นักเรียนคนที่ 7 หัวยักษ์ – พิเภก 

ผู้วิจัย หัวลิง – หนุมาน 

(การประมวลผลโดยผู้วิจัย, 2554) 

การเลือกหัวโขนที่จะสร้าง 1 หัว เป็นวิธีการสืบสานงาน
ช่างฝีมือหัวโขนให้กับนักเรียนใน 1 ปีการศึกษา คือ นักเรียนจะได้ศึกษาการสร้างหัวโขนจาก
หัวโขนที่เลือกไว้ จากนั้น นักเรียนจะฝึกการป้ันตามรูปแบบที่กําหนด และต้องสร้างหัวโขนที่เลือก
นี้จนสําเร็จ ซึ่งใช้เวลาใน 1 ปีการศึกษา หัวโขนที่นักเรียนเลือกไว้นักเรียนจะต้องทําการศึกษา 
ถึงบุคลิก ลักษณะของหน้าและสีของหัวโขนจากพงศ์เรื่องรามเกียรต์ิ เช่น  

หัวโขนพระราม ในพงศ์รามเกียรต์ิ กําหนดไว้ว่า พระราม 
อยู่ในพงศ์นารายณ์ที่เป็นวงศ์กษัตริย์ในกรุงอโยธยา มีกายสีเขียวนวล มี 1 พักตร์ 2 กร ใส่มงกุฎ
ยอดเดินหน เมื่อแสดงฤทธิ์จึงเห็นเป็น 4 กร ทรงอาวุธ ตรี คธา จักรและสังข์ มีมเหสีช่ือนางสีดา 
สีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์  

หัวโขนไพนาสุริยวงศ์ ในพงศ์รามเกียรต์ิ กําหนดไว้ว่า  
ไพนาสุริยวงศ์หรือทศพิน อยูใ่นพรหมพงศ์ในกรุงลงกา มีกายสีเขียว มี 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า
มีเกี้ยวรัดจุก (ชฎาเด็ก) ปากขบ ตาโพลง เมื่อได้ครองกรุงลงกาสวมมงกุฎ เช่นเดียวกับอินทรชิต  
บุตรทศกัณฐ ์อาวุธที่ใช้คือ ศรบรรลัยจักรวาล เป็นต้น 

พงศ์เรื่องรามเกียรต์ิ ศึกษาเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก ฉ 
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จากน้ัน นักเรียนแต่ละคนจะได้รับหัวหุ่นปูนพลาสเตอร์ 
คนละ 1 หัว แยกตามประเภทหัวโขนที่ตนได้เลือกไว้ เช่น หัวหุ่นปูนพลาสเตอร์พระ ยักษ์ และลิง  
ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ขี้ผึ้งที่ได้ทําไว้ป้ันโครงสร้างหน้าให้ได้ตามหุ่นปูนพลาสเตอร์ ตัวอย่างดังภาพที่  
23-25 ในภาคผนวก จ  

ในขั้นตอนการปั้นครูทนงศักด์ิจะบรรยายถึงหัวโขนแต่ละ
หน้าว่ามีลักษณะอย่างไรจากหุ่นปูนพลาสเตอร์ที่ให้นักเรียนแต่ละคน จากนั้น ให้นักเรียนได้ลองปั้น
เอง โดยยังไม่ได้อธิบายขั้นตอน เพื่อฝึกให้นักเรียนสังเกต และได้ลองผิด ลองถูก ซึ่งครูทนงศักด์ิจะเดิน
ดูการทํางานปั้นของนักเรียนแต่ละคน หากนักเรียนมีข้อสงสัย และปั้นไม่ได้ครูจึงจะเข้าไปสอน  
เทคนิคคือต้องดูที่เส้นเดินหน้าที่ครูได้อธิบายไว้แล้ว และให้คํานวณสัดส่วนให้ถูกต้อง โดยมีเครื่องมือ
วัดระดับนํ้า และไม้บรรทัดวัดขนาดต่าง ๆ  

จากการสั ง เกตการณ์  พบว่า  นักเรียนช่างคนที่  5  
มีพื้นฐานการปั้นไทย ทําให้ขึ้นโครงสร้างได้รวดเร็ว คือใช้กระปุกพลาสติกขนาดใหญ่มาวางเป็นฐาน 
จากน้ัน ป้ันดินน้ํามันล้อมรอบ นักเรียนที่มีพื้นฐานการปั้นจะปั้นได้เร็วและปั้นได้สําเร็จงดงามก่อน
เพื่อนในชั้นเรียน ขณะที่นักเรียนคนอื่น พยายามป้ันให้ทันตามชั่วโมงที่ครูกําหนดไว้ โดยให้เพื่อนที่เก่ง
กว่าช่วยป้ัน หรือปรึกษากับนักเรียนช่างในแผนกช่างฝีมือป้ันซึ่งอยู่ในห้องเรียนถัดไป แต่การป้ันหัวหุ่น
ด้วยดินน้ํามัน ใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ซึ่งผู้วิจัย ป้ันหัวลิง พบว่า  
ไม่ได้สัดส่วนตามท่ีครูสอน ครูจึงให้รื้อและปั้นใหม่ครูทนงศักด์ิขยายเวลาให้กับนักเรียน โดยใช้เวลา 
ในชั่วโมงของการทําพิมพ์และหล่อพิมพ์ทดแทน กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในขั้นตอนการปั้น 
เริ่มจากการที่ครูบรรยายถึงใบหน้าของหัวโขนจากปูนพลาสเตอร์ จากนั้น ให้นักเรียนฝึกการสังเกต
และลองผิด ลองถูก ครูจึงจะเข้าไปสาธิตถึงการปั้นให้นักเรียนได้ดูในแต่ละคน นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเพื่อนในชั้นเรียนและเพื่อนในสาขางานฝีมืองานปั้น 

การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมในขั้นตอนการปั้นนี้ 
นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการป้ันหัวโขนเพื่อเป็นหัวหุ่นต้นแบบในการสร้างหัวโขน นักเรียนได้ฝึกการ
สังเกตหน้าตา มุมและองศาต่าง ๆ ของหน้าหุ่นตามที่ครูทนงศักด์ิได้แนะนําไว้ ได้เรียนรู้เทคนิคการปั้น
ให้ได้อารมณ์หน้า ซึ่งหัวโขนหน้าพระ ยักษ์ และลิงมีการป้ันให้ได้อารมณ์หน้าที่แตกต่างกัน  
เมื่อนักเรียนจะต้องปั้นหัวโขนประเภทอื่น ๆ จึงสามารถศึกษาเพิ่มเติมและป้ันได้จากพื้นฐานการปั้นที่
ได้เรียนรู้ ซึ่งการปั้นหัวหุ่นต้นแบบนี้จะเป็นการป้ันเพียงครั้งเดียว คือ ช่างจะสร้างหัวโขนหน้าพระเป็น
ครั้งแรก ช่างจะต้องปั้นหัวหุ่นต้นแบบหน้าพระด้วยวัสดุขี้ผึ้งหรือดินน้ํามัน จากน้ัน จึงทําพิมพ์และ
ถอดพิมพ์เป็นปูนพลาสเตอร์หัวโขนหน้าพระเก็บไว้ และเมื่อต้องการสร้างหัวโขนหน้าพระอีก จึงใช้หัว
หุ่นปูนพลาสเตอร์หน้าพระได้ทันทีโดยไม่ต้องปั้นต้นแบบอีก ซึ่งหัวหุ่นปูนพลาสเตอร์จะเก็บไว้ใช้ 
ได้นาน ขั้นตอนการทําพิมพ์และถอดพิมพ์หัวหุ่นปูนพลาสเตอร์มีลําดับ ดังนี้ 
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4.4.3.3 การทําพิมพ์และการถอดพิมพ์ (25 ชั่วโมง) 
เมื่อปั้นหัวโขนโดยใช้ขี้ผึ้งได้เรียบร้อย จึงนําหุ่นหัวขี้ผึ้งมาทําพิมพ์และ 

ถอดพิมพ์ เพื่อให้เป็นหัวหุ่นปูนพลาสเตอร์ ซึ่งจะเก็บได้นานกว่าหัวหุ่นขี้ผึ้ง ครูทนงศักด์ิ บรรยายเรื่อง
การทําพิมพ์และถอดพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ จากนั้น ครูทนงศักด์ิสาธิตการทําพิมพ์จากหัวหุ่น 
ดินน้ํามันไปเป็นแม่พิมพ์ยางพาราและแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์ โดยมี 2 ช้ินประกบกัน ขณะเดียวกันให้
นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติ จากหัวหุ่นที่นํามาสาธิตไปพร้อม ๆ กัน โดยครูทนงศักด์ิดูแลและควบคุม
อย่างใกล้ชิด หากนักเรียนคนไหนมีความสนใจเพิ่มเติม สามารถมาฝึกเพิ่มเติมในภายหลัง 

วัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้ 
1. หัวหุ่นดินน้ํามันต้นแบบ 
2. ยางพาราเหลว 
3. ผ้าก็อต 
4. ปูนปลาสเตอร์ 
5. ดินน้ํามัน 
6. น้ําสะอาดที่ใช้ผสมปูน 
7. กะละมัง และช้อนสําหรับใส่ปูน 
8. ผ้าปิดจมูก 

สถานที่ในการทําพิมพ์จะใช้สถานที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก คือที่
ลานหน้าห้องเรียนหัวโขน ครูทนงศักด์ิ สาธิตการทําพิมพ์และให้นักเรียนช่างหัวโขนทุกคนได้ดูพร้อม
กัน ดังนี้ 

การทําพิมพ์ต้นแบบตัวใน โดยยางพารา 
1. นําหัวหุ่น ดินน้ํ ามันที่ ต้องการทําพิมพ์มาทาด้วย

ยางพารา 3 รอบ 
2. นําผ้าก็อตมาแปะทับบริเวณที่ทายางพารา ประมาณ  

6 รอบ จากนั้น รอให้ยางพาราแห้ง 
3. นําดินน้ํามันมากั้นแบ่งครึ่งระหว่างหน้าหัวโขน  

โดยแบ่งครึ่งส่วนหน้าและส่วนหลัง กั้นให้หนาประมาณ 2 นิ้ว เพื่อแบ่งช้ินหน้าและชิ้นหลัง 
4. นํายางพารามาทาที่ตะเข็บดินน้ํามันที่กั้น เพื่อให้เชื่อม

เป็นชิ้นพิมพ์เดียวกันจากขอบรอยต่อ 
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4.4.3.2.2 การทําพิมพ์ตัวนอก โดยปูนพลาสเตอร์ ซึ่งเป็นขั้นตอน
ต่อเนื่องจากข้อ 4. ด้านบน 

5. ผสมปูนพลาสเตอร์กับน้ํา ให้เป็นครีมข้น แล้วปาดลง
บนหุ่นที่พันผ้าก็อตไว้ให้ทั่ว เริ่มจากด้านที่กั้นหน้าก่อน แล้วจึงพอกด้านหลัง  

6. รอให้ปูนพลาสเตอร์แห้ง จึงแกะปูนพลาสเตอร์ออก  
จะได้พิมพ์ยางพาราและพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ใช้ประกบกัน 

 
4.4.3.2.3 การถอดพิมพ์ 

1. นําพิมพ์ยางพาราและพิมพ์ปูนพลาสเตอร์มาประกบกัน  
2. ผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ํา อัตราส่วน 1 ต่อ 1 ให้เป็น

ครีมข้น 
3. กลับหัวหุ่นลง และเทปูนที่ผสมแล้วลงในแม่พิมพ์  

ให้เต็ม และไม่ให้มีฟองอากาศ 
4. รอให้ปูนเซ็ทตัว จึงถอดพิมพ์ออก จะได้แบบตามที่

ต้องการ 
เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ วิ ธีการทําพิมพ์และถอดพิมพ์  

ครูทนงศักด์ิจึงสอนเรื่องการดูแลอุปกรณ์ช่าง โดยการบรรยายว่า การเป็นช่างที่ดี ต้องดูแลรักษา
อุปกรณ์และเครื่องมือให้ดี หัวหุ่นปูนพลาสเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําหัวโขน นักเรียนควรจะทํา
ความสะอาดเมื่อถอดพิมพ์เสร็จ และเก็บรักษาให้ดี หากหุ่นปูนพลาสเตอร์สกปรก ให้ใช้สีขาวทาทับ
เพื่อปกปิดรอยเปื้อน 

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม นักเรียนช่างสนุกกับ
การเรียนรู้ และทุกคนฝึกเพิ่มเติมจากช้ินงานอื่นที่เล็กกว่า ในการเรียนรู้ขั้นตอนนี้ นักเรียนสามารถทํา
พิมพ์และถอดพิมพ์ได้อย่างดีทุกคน จากภาพที่ 26 ในภาคผนวก จ 

กระบวนการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในขั้นตอนการทําพิมพ์และ
การถอดพิมพ์ เริ่มจากการที่ครูบรรยายพร้อมการสาธิตในการทําพิมพ์และถอดพิมพ์ นักเรียนได้สังเกต
และลงมือปฏิบัติตาม 

การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมในขั้นตอนนี้ นักเรียนได้เรียนรู้
วิธีทําพิมพ์และถอดพิมพ์หัวโขน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทําพิมพ์และถอดพิมพ์หัวโขนอื่น ๆ ที่ต้องการ 
ซึ่งหัวหุ่นปูนพลาสเตอร์จะเก็บไว้ใช้ได้นาน ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้หัวหุ่นปูนพลาสเตอร์ของตัวเอง
คนละหนึ่งหัวหุ่น ลําดับต่อไปจะเป็นการทําหัวหุ่นกระดาษ ซึ่งมีลําดับ ดังนี้ 
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4.4.3.4 การปิดกระดาษลงบนหุ่น (100 ชั่วโมง) 
ครูทนงศักด์ิ บรรยายเรื่องขั้นตอนและเทคนิคของการปิดกระดาษสา

ลงบนหุ่นปูนพลาสเตอร์ และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ โดยครูทนงศักด์ิ ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด วัสดุ
และอุปกรณ์ที่ใช้ ดังนี้ 

วัสดุ – อุปกรณ์ 
1. กระดาษสาชนิดบาง เรียกว่า กระดาษปิดผิว 
2. กระดาษสาชนิดหนา เรียกว่า กระดาษปิดหุ่น 
3. สเปรย์ฉีดน้ําแบบละอองฝอย 
4. กาวลาเท็กซ์ 
5. ไม้สําหรับปาดกาว เพื่อให้มีความหนาเสมอกัน   

(ศัพท์ช่างเรียกว่า ไม้เนียน) 
6. หัวหุ่นปูนพลาสเตอร์ที่จะใช้ในการปิดกระดาษ 
7. วาสลีน 

ครูทนงศักด์ิ สาธิตให้นักเรียนทุกคนได้ดู ดังนี้ 
ขั้นตอนการในการปิดกระดาษลงบนหุ่น 
1. นําหัวหุ่นที่จะใช้ในการปิดกระดาษมาทาเคลือบด้วยวาสลีน 

ให้ทั่ว 
2. จากน้ัน นํากระดาษสาชนิดหนากลาง มาวางและสเปรย์ด้วยน้ํา 

เพื่อให้กระดาษมีความตึง 
3. ใ ช้พู่ กันปาดกาวแป้ง เปียก  ทาลงบนกระดาษให้ทั่ วและ 

ให้ความหนาเสมอกัน บางคนใช้มือทาแป้งเปียกลงกระดาษ 
4. ฉีกกระดาษที่ทากาวไว้ ขนาดประมาณ 2 นิ้ว ยาว 2 นิ้วครึ่ง  

ติดลงไปให้ทั่วหัวหุ่น โดยให้ด้านที่ทากาวหงายหน้าขึ้น เพื่อให้ด้านที่ไม่ทากาวติดกับหุ่นปูนเมื่อแกะหุ่น
ออกกระดาษจะได้ไม่ติดหุ่นปูนพลาสเตอร์ วิธีการติดกระดาษจะติดให้ขอบกระดาษเกยกันเล็กน้อย 
เพื่อให้พื้นผิวที่ติดออกมายึดติดกันได้แน่นและเรียบเนียน เมื่อใช้มือลูบผิวแล้วไม่สะดุด 

5. นํากระดาษสาชนิดบาง มาวางและสเปรย์ด้วยน้ํา เพื่อใหผ้ิวกระดาษตึง 
6. ใช้พู่กันปาดกาว ทาลงบนกระดาษสาให้ทัว่และมคีวามหนาเสมอกนั 

เพราะจะได้แห้งพร้อม ๆ กัน 
7. ฉีกกระดาษสาชนิดบางที่ทากาวไว้แล้ว ลงบนหัวหุ่น โดยหันด้านที่

ทากาวอยู่ด้านล่าง ติดให้ทั่ว โดยให้ขอบกระดาษที่ติดเกยกันเล็กน้อย เพื่อให้พื้นผิวติดกันสนิท และ
เรียบเนียน 
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8. ทิ้งให้แห้ง โดยใช้แสงแดด หรือลม 
9. จากนั้น ติดกระดาษสาแบบบางชั้นต่อไป ต้ังแต่ขั้นตอนที่ 5 
10. พิจารณาว่ากระดาษที่ติดรอบหัวหุ่นมีความหนาพอประมาณ 

(ประมาณ 10 – 12 ช้ัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความหนาของกระดาษสา 
11. ทิ้งให้แห้ง อาจใช้เวลาพึ่งแดด ประมาณ 2 วัน เพื่อให้กาวแห้งสนิท 
จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่า นักเรียนทุกคนสามารถทํา

ขั้นตอนนี้ได้เป็นอย่างดี คือ ติดกระดาษได้ทันตามเวลากําหนด โดยมีเทคนิคการทากาวแป้งเปียก คือ
ต้องทาให้เรียบเสมอกัน จะได้แห้งทันกัน และติดกระดาษสาต้องติดให้เกยกันเล็กน้อย เพื่อให้กระดาษ
ที่ติดเรียบเสมอกัน การฉีกกระดาษเพื่อให้เยื่อกระดาษติดกันได้สนิททั้งหัวหุ่น 

ผู้วิจัยพบว่ามีขั้นตอนการทําอีก 2 ขั้นตอนที่ไม่ปรากฏในหลักสูตร 
คือ เมื่อหัวหุ่นกระดาษสาแห้งสนิทดีแล้ว จะมีการปฏิบัติงานอีก 2 ขั้นตอน คือ การผ่าหัวหุ่นกระดาษ 
และการเย็บหัวหุ่น ซึ่งในเนื้อหา จุดประสงค์ และกิจกรรมของในหลักสูตรไม่ได้กล่าวถึง ดังน้ัน ผู้วิจัย
จึงเขียนขั้นตอนที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงในหลักสูตร จํานวน 2 ขั้นตอน รายละเอียดตามด้านล่าง ดังนี้ 

ขั้นตอนการผ่าหัวหุ่น (เพิ่มเติมขั้นตอนนี้จากการสังเกตการณ์ 
แบบมีส่วนร่วม) 

เมื่อหัวหุ่นกระดาษสา แห้งสนิทดีแล้ว จึงนําหัวหุ่นกระดาษสา 
ออกจากหัวหุ่นปูนปลาสเตอร์ ครูทนงศักด์ิสาธิตการผ่าหุ่น ดังนี้ 

1. ใช้มีดคม ปลายแหลม (คัตเตอร์ด้ามใหญ่) กรีดที่บริเวณด้านหลัง
ของหัวหุ่นกระดาษสา เริ่มต้ังแต่จุดกลางหัว กรีดให้ยาวถึงท้ายทอย โดยกรีดให้กระดาษสาที่ติดอยู่กับ
หุ่นปูนปลาสเตอร์แยกออกจากกัน 

2. จากนั้น ใช้มือดึงหัวหุ่นกระดาษสา ออกจากปูนปลาสเตอร์ โดยดึง
ไปทางด้านหน้าของหุ่นปูนปลาสเตอร์ 

3. ขั้นตอนนี้จะได้หัวหุ่นกระดาษสา ที่ด้านหลังถูกผ่าแยกออกจากกัน 
ขั้นตอนการเย็บหัวหุ่น  
(เพิ่มเติมขั้นตอนนี้จากการสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม) 
นําหัวหุ่นกระดาษสา ที่ ต้องเย็บรอยแยกที่กรีดไว้ให้แนบสนิท

เหมือนเดิม  ครูทนงศักด์ิสาธิต ดังนี้ 
1. ใช้เข็มเย็บผ้า ขนาดใหญ่ เจาะตามรอยกรีด ให้ห่างจากรอยกรีด 

ประมาณ 2 เซนติเมตร โดยเจาะตั้งแต่ท้ายทอย ขึ้นไปถึงบริเวณที่กรีด ตรงกลาง เว้นระยะให้สวยงาม 
2. นําลวดมาเย็บตามรูที่เจาะไว้ โดยเย็บจากรูด้านซ้ายไปหาด้านขวา

ของรอยที่ถูกกรีด เพื่อประกบให้ด้านที่ถูกกรีดเข้ามาแนบสนิทกัน ใช้ลวดเย็บให้ครบตามรอยที่เจาะรูไว้ 
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3. ใช้กรรไกรตัดลวด และใช้คีมบิดลวดให้เป็นเกลียวให้แน่น จากนั้น
ใช้ค้อนขนาดเล็กทุบให้ลวดแนบกับหัวหุ่นกระดาษ 

4. นํากระดาษสาชนิดหนา มาทากาว และฉีกให้ได้ขนาด 2 x 4 นิ้ว  
ปิดทับรอยที่เย็บ เพื่อให้เนื้อกระดาษสาเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน 

จากน้ัน นักเรียนลงมือปฏิบัติตาม ดูภาพที่ 27 ในภาคผนวก จ  
หัวหุ่นกระดาษสาที่ถูกผ่า และอุปกรณ์ในการเย็บหัวหุ่น 

4.4.3.5 การทําพื้นหุ่น (50 ชั่วโมง) 
ครูทนงศักด์ิให้นักเรียนทุกคนนําหัวหุ่นกระดาษมาสังเกตเทียบกับ 

หัวหุ่นปูนพลาสเตอร์ต้นแบบ และอธิบายถึงขั้นตอนการทําพ้ืนหุ่น คือ การป้ันหุ่นและตกแต่งหุ่นให้มี
หน้าตาที่คมชัด ด้วยขี้เลื่อย ขั้นตอนนี้มี วัสดุอุปกรณ์ ดังนี้  

วัสดุ – อุปกรณ์ 
1. ขี้เลื่อยไม้สัก ที่หาซื้อได้ตามร้านที่ทําเครื่องไม้ เช่น  

ร้านไม้บริเวณวัดภูเขาทอง 
2. กาวลาเท็กซ์ 
3. กระดาษทราย 
4. ไม้เนียน 
5. กระดาษทรายเบอร์ 1 และ 2 
6. ตะไบ 

ครูทนงศักด์ิ สาธิตขั้นตอนการปิดผิวหุ่นด้วยกระดาษและรองพื้น
หน้าหุ่นและให้นักเรียนปฏิบัติตาม ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนการทําพื้นหุ่น 
จากหัวหุ่นกระดาษ ให้สังเกตว่าหน้าตายังเป็นเฉพาะโครงสร้างของ

หัวหุ่น นักเรียนจะต้องปั้นเสริมรายละเอียดของหน้าหุ่นให้มีความคมชัดขึ้น เช่น ป้ันคิ้ว ป้ันปาก และ
ดวงตา โดยการสังเกตจากหัวโขนที่มีแสดงไว้ในชั้นเรียน ขั้นตอน ดังนี้ 

1. นําผงขี้ เลื่อยไม้สักมาร่อนในตะแกรงละเอียด เพื่อให้ได้ 
ผงไม้สักที่ละเอียด 

2. นําผงไม้สักที่ละเอียดมาผสมกาวลาแท็กซ์ โดยค่อยใส่กาว 
ทีละน้อย และนวดให้เนื้อเนียน 

3. การทดสอบว่านํามาใช้ได้แล้ว โดยนวดผงขี้เลื่อยไม้สัก และ 
หยิบมาปั้นถ้าป้ันเป็นรูปทรง อยู่ตัวดี จึงใช้ได้ 
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4. นําผงเลื่อยไม้สักผสมกาว มาตกแต่งเพิ่มในหัวหุ่นกระดาษสา 
เพื่อให้มีรายละเอียดของหน้าตาหัวโขนที่คมชัดขึ้น ทิ้งให้แห้ง 
โดยตากแดด หรือพึ่งลม 

5. เมื่อหัวหุ่นที่ตกแต่งเพิ่มแห้งสนิท จะนํามาขัดด้วยกระดาษ
ทรายเนื้อละเอียด เพื่อให้ผิวหน้าเรียบเนียน 

การเตรียมผิวที่เนียนจะทําให้หน้าของหัวโขนที่สําเร็จเนียนด้วย 
นักเรียนจึงต้องขัดให้ผิวเนียนได้ดี ดูภาพประกอบที่ 28 ในภาคผนวก จ 

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า นักเรียนคนที่ 4 5 และ 
6 ที่มีพื้นฐานการเขียนลายไทย และการปั้น สามารถเข้าใจขั้นตอนการทําพ้ืนหุ่นและการปั้นเสริมหน้า
หุ่นได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่นักเรียนคนที่ 2 มีความพยายามในการปั้น โดยการฝึกฝนอย่างหนัก  
การสอบถามจากเพื่อนนักเรียนในห้องและเพื่อนนักเรียนแผนกช่างฝีมืองานปั้น และสอบถามจากครู 
ทําให้ป้ันเสริมหัวโขนได้ดี ผู้วิจัยได้ลงมือป้ันเสริมที่หัวลิง โดยให้ครูทนงศักด์ิร่างหน้าตาท่ีต้องเสริม 
พบว่า การป้ันเสริมต้องกะขนาดหน้าตาให้ได้สมดุล ซึ่งทําได้ยาก  

การใช้ขี้เลื่อยไม้สักมาผสมกับกาวลาเท็กซ์ เพื่อใช้ในการปั้นเสริมหน้า
ของหัวโขนนี้ ครูทนงศักด์ิ กล่าวว่า เป็นสูตรที่ครูตาบทิพย์ได้ถ่ายทอดไว้ เพราะขี้เลื่อยผสมกาวเป็น
วัสดุที่ทดแทนยางรักที่คุณสมบัติในปัจจุบันไม่ได้มาตรฐานเหมือนยางรักของโบราณ การใช้ขี้เลื่อย 
ไม้สักผสมกาวน้ีครูตาบทิพย์ได้ค้นคว้าเทคนิคและวิธีการ พบว่า การใช้ขี้เลื่อยไม้สักจะทําให้การป้ัน
เสริมที่ใบหน้าหัวโขนมีน้ําหนักเบากว่าการใช้ยางรัก และเนื้อของขี้เลื่อยเมื่อผสมกับกาวจะมีความ
ยืดหยุ่นที่ ดีเทียบเท่ากับการใช้ยางรัก ซึ่งครูทนงศักด์ิ ยังไม่ได้ทดลองปรับเปลี่ยนวัสดุจากที่ 
(ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม, 2558) 

4.4.3.6 การเขียนแบบยอดต่าง ๆ (10 ชั่วโมง) 
ครูทนงศักด์ิ บรรยายถึงโครงสร้างสัดส่วนของยอดหัวโขนแบบต่าง ๆ  

ให้นักเรียนรับทราบ จากนั้น ให้นักเรียนศึกษา หัวโขนที่สร้างว่ามียอดอย่างไร โดยศึกษาจากรูปภาพที่
ปรากฏในหนังสือเรื่องหัวโขน หรือศึกษาจากหัวโขนที่จัดวางไว้ในตู้กระจกในห้องเรียน จากนั้น  
ครูทนงศักด์ิ สาธิตการวาดโครงสร้างรอบนอกของชฎาให้นักเรียนในห้องได้ดูพร้อมกัน โดยเทคนิคการ
วางชฎาให้งดงาม คือ การวัดระยะจากหน้าโขนเริ่มจากปลายคางถึงเส้นขอบหน้าผาก (ตีนผม) ให้คิด
เป็น 1 ส่วน จากนั้น ชฎาที่วาดหรือทําประดับหัวโขนจะต้องไม่สูงเกิน 1 ½ (หนึ่งเท่าครึ่งของหน้าโขน) 
คือ ถ้าวัดระยะจากหน้าโขนและชฎารวมกันต้องไม่เกิน 2 ½ - 3 ส่วน ของความยาวหน้าโขน หากทํา
หัวโขนสูงเกินกว่าระยะที่บอก จะทําให้ไม่งามและผิดรูปทรง จากนั้น ให้นักเรียนสังเกตจากหัวโขน
ตัวอย่างที่แสดงในตู้กระจกในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนทราบถึงชื่อเรียกและลักษณะของยอดต่าง ๆ 
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นักเรียนลงมือปฏิบัติโดยร่างแบบโครงสร้างหัวโขนตามที่ป้ันคนละ 1 ยอด และนําผลงานที่วาดนํา 
ส่งอาจารย์  

ครูทนงศักด์ิ จะร่างแบบยอดให้กับนักเรียนทุกคน เนื่องจากนักเรียน
ยังไม่มีประสบการณ์ในการเขียนยอดและให้นักเรียนจําแบบไว้ จากนั้น ให้นักเรียนนําแบบร่างไปที่ 
โรงกลึงไม้แถววัดภูเขาทอง ซึ่งเป็นย่านทําไม้ที่ช่างมีความชํานาญในการกลึงไม้ ซึ่งการวาดยอดหัวโขน
ให้สวยงาม นักเรียนต้องวาดเส้นตรงเป็นเส้นกึ่งกลาง จากนั้น ร่างเส้นจอมแห คือ เส้นที่เว้าโค้ง  
จากยอดบนสู่ฐาน เหมือนแหที่จับปลาห้อยจากบนลงมา 

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า การทํายอดของหัวโขน
จะต้องมีการกะระยะขนาดความสูงให้งดงาม ซึ่งหัวโขนลิงหนุมานที่ผู้วิจัยทําไม่มียอด แต่จะมีเส้นผมที่
กลางหัวของลิงซึ่งอยู่ด้านบน เรียกว่า “ขวัญ” ซึ่งครูทนงศักด์ิได้วาดขวัญลิงบนกระดาษแข็ง และให้
ผู้วิจัยใช้กรรไกรตัดตามเส้นที่วาด จากนั้นให้นําไปติดที่ด้านบนหัวโขนลิง โดยใช้มีดปลายแหลมคม 
เจาะเป็นช่องที่กลางหัวลิงให้ได้ความยาวเท่ากับกระดาษที่ตัด จากนั้น ใส่กระดาษลงไป แล้วใช้อีพ็อกซี่
พอกยึดติดให้สวยงาม ทาสีโป๊วให้เรียบร้อย ดูภาพประกอบที่ 29 ในภาคผนวก จ 

กระบวนการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในขั้นตอนการเขียนยอด
หัวโขน เริ่มจากครูทนงศักด์ิบรรยายและสาธิตการวาดยอดหัวโขน อธิบายถึงเทคนิคของการวัด
สัดส่วนของยอดหัวโขนที่สวยงาม นักเรียนได้สังเกต จดจํา และซึมซับความรู้ในชั้นเรียน จากนั้น 
นักเรียนได้ลงมือวาดยอดของหัวโขนที่ตนได้สร้าง แต่เนื่องจากทักษะของนักเรียนยังไม่มากพอ  
ครูทนงศักด์ิจงึวาดยอดหัวโขนให้นักเรียนทุกคน จากนั้น นักเรียนได้นําร่างแบบในกระดาษของยอดไป
ที่โรงกลึง เพื่อให้ช่างกลึงไม้ตามแบบที่ได้ร่างไว้ จึงเป็นการศึกษาเรียนรู้ร้านกลึงยอดหัวโขน  
นอกสถานที่ 

4.4.3.7 วัสดุที่ใช้ตกแต่งในงานหัวโขน (50 ชั่วโมง) 
ครูทนงศักด์ิ นําอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการตกแต่งหัวโขนมาแสดงที่ 

หน้าช้ัน จากน้ัน ครูทนงศักด์ิ สาธิตวิธีการตกแต่งงานหัวโขน และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ วัสดุและ
อุปกรณ์ ดังนี้ 

วัสดุ – อุปกรณ์ 
1. ขี้เลื่อยผสมกาว 
2. สีโป๊ว สีขาว 
3. กระดาษสาบาง สําหรับปิดหุ่น 
4. พู่กัน 
5. น้ําเปล่า 
6. กระดาษทราย เบอร์ศูนย์ 
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ครูทนงศักด์ิ สาธิตขั้นตอน โดยการใช้ขี้เลื่อยผสมเสร็จ ป้ันเพื่อเสริม
คิ้วหัวโขน และปากให้ได้สัดส่วนตามหน้าหัวโขน โดยเปรียบเทียบกับหัวโขนตัวอย่างที่แสดงในตู้ 
จากนั้น นําไปขัดให้เนียนและทาสีโป๊ว เทคนิคการตกแต่งให้สวยงาม คือ ติดลวดลายสลบักันระหว่าง
แถวบนกับแถวล่างแบบฟันปลา  

4.4.3.7.1 ขั้นตอนการใช้วัสดุที่ตกแต่งในงานหัวโขน 
หลังจากที่ ไ ด้ตกแต่งรายละเอียดของใบหน้าหัวหุ่น

กระดาษสาเรียบร้อย จะทาเคลือบหัวโขนด้วยสีโป๊วที่เป็นสีขาว เพื่อให้หัวโขนมีผิวเรียบเนียนตลอดทั้งหัว 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ใช้พู่กันผสมน้ํา จุ่มสีโป๊ว แล้วนํามาทาเคลือบหุ่น
กระดาษสา ให้ทั่ว 

2. เคลือบชั้นที่ 2 ทิ้งไว้ให้แห้ง สังเกตให้สีโป๊วเคลือบ
หัวโขน กระทั่งมองไม่เห็นกระดาษสา จึงหยุดเคลือบ 

3. สังเกตที่หัวหุ่น หากมีหน้าตาส่วนใดที่ยังไม่คมชัดให้
นําไปป้ันเพิ่มด้วยขี้เลื่อยไม้สัก หากตกแต่งเพียงเล็กน้อยให้ใช้วัสดุอีพ็อกซี่ จากนั้นนํามาขัดให้เนียนอีก
ครั้ง จึงนํามาเคลือบด้วยสีโป๊วอีกรอบ 

4. เคลือบสีโป๊วให้ได้ความหนาพอเหมาะ และหัวหุ่นแห้ง
สนิทดีแล้ว จึงนํามาขัดผิวให้เนียนด้วยกระดาษทราย เบอร์ศูนย์ 

ข้อสังเกต คือ การทาสีโป๊ว ต้องทาไปด้านใดด้านหนึ่งใน
ทิศทางเดียวกัน ไม่เช่นนั้นสีจะไม่เรียบเสมอกัน หากสีโป๊วหน้าไป ก่อนทาให้นําสีไปผสมกับน้ําเปล่า 
เพื่อให้เจือจางความเข้มของเนื้อสี 

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า ขั้นตอนการ
ขัดผิวหัวโขนให้เรียบจะต้องลงมือขัดโดยใช้กระดาษทรายหลายครั้งและทาสีโป๊ว 2 – 3 รอบ จึงต้อง
รอเวลาเพื่อใหส้ีโป๊วแห้ง จึงจะนํามาขัดได้ นักเรียนคนที่ 4 ถูกครูสั่งให้ขัดผิวหัวโขนหลายครั้ง ผู้วิจัยจึง
สัมภาษณ์ นักเรียนคนที่ 4 กล่าวว่า การขัดผิวในขั้นตอนนี้ มันยากตรงที่ต้องระวังไม่ให้มือตัวเองขัดไป
โดนกับปลายค้ิวของยักษ์ที่ได้ป้ันเพิ่มไว้ หากไปโดนแล้วปลายคิ้วหัก จะต้องกลับไปป้ันเพิ่มและต้อง
กลับมาขัดใหม่ ทําให้ต้องระวังขณะที่ขัดผิวหน้าให้มากขึ้น เช่น ตนได้ทําคิ้วหัก จึงต้องปั้นเสริมคิ้วใหม่ 
และต้องขัดอีกหลายรอบ (วรพงศ์ บุญปักษ์, 2555) 

4.4.3.8 การติดลวดลายลงบนหัวโขน (40 ชั่วโมง) 
ครูทนงศักด์ิ ให้นักเรียนศึกษาจากลวดลายของหัวโขนโบราณ และ 

ติดลวดลายให้ได้ตามอย่างโบราณ โดยติดให้ลวดลายในแถวแรกและแถวหลังวางสลับกันวางให้เป็น
ระเบียบสวยงาม บางคนจะเรียงแถวบนและล่างสลับเป็นฟันปลา เพื่อป้องกันลวดลายในแถวหน้าจะ
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บังตัวแวว (เพชรเทียมหรือพลอยเทียม) ของลวดลายในแถวหลัง ครูทนงศักด์ิ บรรยายให้นักเรียนได้
ทราบเรื่องวัสดุที่ใช้ในการปั้นลวดลาย จากเดิมช่างจะใช้ยางรัก แต่ปัจจุบันหายางรักมีคุณภาพไม่ดีเท่า
แต่ก่อน และขั้นตอนในการเตรียมรักมาป้ันงานที่ยุ่งยาก ทําให้ครูตาบทิพยไ์ด้เปลี่ยนเป็นวัสดุทนแทน
ยางรัก คือ กาวเคมีแบบสําเร็จ ย่ีห้อ “อีพ็อกซี่” ซึ่งมีส่วนผสม คือ A กับ B อีพ็อกซี่มีความยืดหยุ่น
และมีน้ําหนักที่เบากว่ารัก วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ คือ 

วัสดุ – อุปกรณ์ 
1. อีพ็อกซี่ ประเภท A และ B บรรจุในกระป๋อง 
2. กระปุก หรือถุงพลาสติก ไว้เก็บอีพ็อกซี่ที่ผสมแล้ว ป้องกัน

การแห้งและแข็งตัว 
3. หินสบู่ สําหรับกดพิมพ์  
4. เกรียงขนาดเล็ก ใช้สําหรับเป็นเครื่องมือในการผสม 

อีพ็อกซี่ให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
ครูทนงศักด์ิ สาธิตการผสมอีพ็อกซี่ โดยใช้อัตราส่วนที่เท่ากัน คือ 

ชนิด A 1 ส่วน ผสมกับชนิด B 1 ส่วน และใช้เกรียงขนาดเล็กนวดให้เนื้อเข้ากัน ทดสอบโดย นําไปกด
ที่พิมพ์หินสบู่แล้วได้ลายที่คมชัด แสดงว่าใช้ได้ 

1.  ผสมอีพ็ อกซี่ และนวดให้ เข้ ากั น  จึ ง เก็บ ใส่ กระปุก  หรื อ 
ใส่ถุงพลาสติกเพื่อกันลม เพราะถ้าแห้งแล้วจะแข็งไม่สามารถนํามากดพิมพ์ได้ 

2.  นําพิมพ์หินสบู่มาทาเคลือบน้ํามันมะกอก เพื่อป้องกันติด จากนั้น 
ป้ันอีพ็อกซี่ขนาดกลมพอดี กดลงบนพิมพ์หินสบู่ เรียกว่า การกระแหนะ ซึ่งลวดลายที่ได้จากการ
กระแหนะ จะต้องมีความคมชัด ได้รูปของลวดลายท่ีสวยงาม ผึ่งให้แห้งโดยวางบนกระดาษ
หนังสือพิมพ์ 

3.  จากนั้นใช้กรรไกร หรือมีดคม ตัดส่วนที่เกินจากลวดลายออกไป 
4.  กระแหนะลวดลายให้ได้ตามจํานวนที่ต้องการ จากนั้น นําไปติดที่หัวโขน 
5.  การติดจะต้องติดจากตรงกลางด้านล่างสุด และวนออกไปทาง

ขวามือ โดยใช้กาวลาเท็กซ์ ทาบริเวณที่ต้องการให้ติดกับหัวโขน  
6.  เทคนิคการติดลวดลายคือ จะติดให้ลายเหลื่อม หรือ เกยกัน

เล็กน้อย เพื่อให้สวยงาม 
ครูทนงศักด์ิ แนะนําให้นักเรียนกระแหนะลายช้า ๆ และประณีต 

และวางลายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย วางลายไม่ให้เบี้ยว ไม่ให้เอียง คือ แนวนอนก็นอน ไม่บิด  
ตามแบบโบราณ ถ้านักเรียนวางลายไม่สวยมีผลให้งานที่ออกมาไม่สวยงามหมดคุณค่า นักเรียนช่าง
ต้องมีความอดทน และทํางานอย่างใจเย็น งานไทยถ้าวางลายให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ตามแบบ
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โบราณ จึงจะสวยงาม งานที่ออกมาจึงจะประณีต ครูต้อยจะสอนให้ดูงานหัวโขนโบราณให้มาก ๆ 
(ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม, 2555) 

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า นักเรียน 2 กลุ่ม 
กระแหนะลายออกมาได้ต่างกัน คือ กลุ่มที่มีพื้นฐานการเขียนลายไทย จะกระแหนะลายได้คมชัดและ
นําไปติดที่หัวโขนได้อย่างสวยงาม ทําให้มีความแตกต่างจากนักเรียนกลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนลาย
ไทย ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มที่กระแหนะลายไม่สวย พบว่า นักเรียนยังไม่เข้าใจถึงทักษะของการ
กระแหนะลาย คือ ต้องใช้เทคนิคแบบไหนจึงจะกระแหนะลายได้คมชัดสวยงาม อีกทั้งการติดลวดลาย
ลงบนหัวโขนก็ยังไม่เรียงเป็นระเบียบสวยงามเหมือนหัวโขนที่แสดงไว้เป็นตัวอย่างในชั้นเรียน ทําให้
นักเรียนช่างคนที่ 1 2 และ 7 เกิดอาการท้อแท้ ในช่วงเวลานี้ นักเรียนหารือกันมากขึ้น และศึกษาถึง
เทคนิคการกระแหนะลวดลายจากเพื่อนที่เก่งกว่า คือ ป้ันอีพร๊อกซี่ที่จะกรแหนะลายให้เหมือนหยดน้ํา 
แล้วนําปลายท่ีแหลมใส่ไปท่ีลวดลายที่แหลม เมื่อแกะออกจากพิมพ์ จึงใช้ปลายนิ้วช้ีและนิ้งโป้งบิด
ปลายให้โค้งได้สัดส่วนที่สวยงาม ดูจากภาพที่ 30 ในภาคผนวก จ 

สรุป ขั้นตอนการติดลวดลายหัวโขนนี้ ช่างจะต้องกระแหนะลาย
ออกมาให้คมชัด มีรูปแบบลวดลายท่ีสวยงาม เมื่อนํามาติดลงบนหัวโขน จะต้องเกยกันได้ระยะที่
สวยงามทั้งหัวโขน และการวางลวดลายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในขั้นตอนการติดลวยลายลงบน
หัวโขน เริ่มจากครูทนงศักด์ิ บรรยายพร้อมการสาธิตการกดลายในพิมพ์หินสบู่ เรียกว่า การกระแหนะ
ลาย จากนั้น สาธิตการติดลวดลายลงบนหัวโขน และกําชับให้นักเรียนวางลวดลายหัวโขนตามแบบ
โบราณ โดยเรียงให้ประณีตสวยงามเป็นระเบียบ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้โดยการสังเกตจากหัวโขนสําเร็จ 
และการไดป้ฏิบัติการกระแหนะลายและติดลวดลายลงบนหัวโขนจริง 

ในชั่วโมงนี้ ครูทนงศักด์ิ ต้องการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน 
ทุกคนไปพร้อม ๆ กัน โดยให้นักเรียนทุกคนนําหัวโขนที่กําลังสร้างมาวางเรียงกันบนโต๊ะ จากน้ัน  
ครูทนงศักด์ิ ทําการประเมินผลงานหัวโขนของนักเรียนทีละคน และวิจารณ์การทํางานให้กับนักเรียน
ช่างทุกคน  พร้อมกล่าวถึ งผลคะแนนการประเมินที่ ครู ไ ด้ ให้ ไ ว้กับนัก เรียน  ดูภาพที่  31  
ในภาคผนวก จ เป็นการตรวจงานนักเรียนทีละคน และผลการประเมินจะแสดงในลําดับต่อไป 

4.4.4 หมวดวิชาความรู้การตกแต่งหัวโขน 
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
4.4.4.1 การเตรียมพ้ืนที่และการปิดทองหัวหุ่น 
4.4.4.2 การเขียนสีและลวดลายลงบนหัวหุ่น 
4.4.4.3 การประกอบลวดลายลงบนหัวหุ่น 

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
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4.4.4.1 การเตรียมพื้นที่และการปิดทองหัวหุ่น (100 ชั่วโมง) 
ในขั้นตอนนี้ ครูทนงศักด์ิจะสอนเทคนิคและขั้นตอนในการเตรียม

พื้นที่ สําหรับการปิดทอง และการประดับลายด้วยวัสดุต่าง ๆ รายละเอียด ดังนี้ 
วัสดุ – อุปกรณ์ 

1. น้ํามันสน ไว้ล้างสีน้ํามัน 
2. พู่กัน 
3. แล็กเกอร์ ไว้ทาเคลือบให้ผิวที่จะปิดทองอิ่มตัว 
4. สีเสปรย์ สีแดง 
5. สีอะครีลิค เป็นวัสดุทดแทนสีฝุ่น 
6. สีเฟล็กซ์ สีเหลือง เป็นวัสดุทดแทนยางรัก 
7. น้ํามันต้ังอิ้ว (สีถ่วงเพื่อให้แห้งช้า) 
8. ทองคําเปลว ตราช้าง ชนิดตีเรียบทั้งแผ่น (มีทองคําเปลว  

ชนิดทองต่อ คือทองไม่เป็นเนื้อเดียวทั้งแผ่น ซึ่งราคาถูกกว่า) 
9. พลอยเทียม กระหลั่ยทอง สําหรับทําเครื่องประดับ 

ครูทนงศักด์ิ สาธิตการเตรียมพื้นที่สําหรับปิดทองหัวหุ่น โดยอธิบาย 
ว่า เมื่อนักเรียนติดลวดลายหัวหุ่นครบและตรวจสอบความถูกต้องให้แน่ใจ จึงนําหัวหุ่นมาเตรียมพื้น 
ดังนี้ 

1.  ทาเคลือบด้วยแล็กเกอร์ ทิ้งให้แห้ง ทาซ้ําประมาณ 2 รอบ 
2.  พ่นเคลือบผิว ด้วยสีเสปรย์สีแดง พ่นบาง ๆ ในพื้นที่จะปิดทอง 
3.  ใช้สีเฟล็กซ์ ซึ่งเป็นวัสดุทดแทนยางรัก ทาบริเวณที่ต้องการ 

จะปิดทอง 
4.  ตรวจสอบว่าสีเฟล็กซ์ แห้งหมาด คือ ใช้นิ้วสัมผัสแล้วเหนียว

เหนอะ ๆ คือ เหมาะสมสําหรับการปิดทอง จึงนําทองคําเปลวมาติด ให้ทั่วกับบริเวณที่ทาสีเฟล็กซ์ไว้ 
5.  เทคนิคการปิดทองคําเปลว คือ สีเฟล็กซ์จะต้องมีความเหนอะ

พอดี ทําให้ทองที่ปิดออกมามีความมันวาว หากสีเฟล็กซ์ยังเหนอะไม่พอดี ทองคําที่ปิดจะหม่น 
เรียกว่า “ทองจม” 

6.  ใช้พู่กนัเบอร์ใหญ่ กระทุ้งเพื่อให้ทองคําเปลวติดแน่น สวยงาม 
7.  สังเกตให้ทองคําเปลวติดให้ทั่ว หากส่วนที่เป็นร่อง หรือบริเวณที่

เล็ก ๆ ทองคําติดไม่ถึง ให้ใช้พู่กัน ป้ายลงบนทองคําเปลวแผ่นใหม่ และนําไปกดซ้ํากับร่องเล็ก ๆ 
เพื่อให้ทองติดได้แนบสนิททุกร่องรอย 
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8.  เมื่ อปิดทองได้ครบทั่ ว ดีแล้ว  จึงศึกษาหัวโขนที่ทํ า ต้องใช้ 
สีอะไร ซึ่งต้องดูให้ใช้สีตรงกับพงศ์เรื่องรามเกียรต์ิ ดูจากภาคผนวก ฉ ขั้นตอนนี้ ครูทนงศักด์ิ จะเข้ามา
ดูแลและให้คําแนะนําในการผสมสีทาหน้าหัวโขนกับนักเรียนช่างอย่างใกล้ชิด 

9.  เมื่อผสมสีได้ตามที่ต้องการ จึงทาหน้าหัวโขน ให้ทั่ว ทิ้งให้แห้ง 
ครูทนงศักด์ิ แนะนําว่า หากจะปิดทองให้สวยงาม การเตรียมพ้ืนหน้า

จะต้องเรียบสม่ําเสมอ มีความมันวาว และสีเฟล็กซ์ก่อนติดทอง ต้องกะความเหนอะให้พอดี เมื่อปิด
ทองคําเปลวออกมาแล้ว จึงจะมีความมันวาว สวยงาม จากภาพที่ 32 ในภาคผนวก จ 

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเข้ามาในชั้นเรียนใน 
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพราะนักเรียนทุกคนเข้ามาทํางานเพิ่มเติม คือ เร่งมือในทําหัวโขน
ให้สําเร็จ กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในขั้นตอนการเตรียมพ้ืนที่ปิดทอง เริ่มจากการที่ครูทนงศักด์ิ 
บรรยายพร้อมสาธิตวิธีการในการขัดหน้าหัวโขนให้เรียบ การเตรียมพ้ืนที่สําหรับปิดทอง การบอกถึง
เทคนิคการปิดทองให้มันวาวสวยงาม นักเรียนได้เรียนรู้โดยการสังเกต ซึมซับเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 
ที่ครูได้สอน จากนั้น ลงมือปฏิบัติตามจริง ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการเรียกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อน ๆ  
ในชั้นเรียน 

สรุปว่า การเป็นช่างหัวโขน จะต้องใช้เวลาในการสร้างงาน เพราะ
เป็นการทํางานที่ต้องใช้ความประณีต ต้องเป็นผู้ช่างสังเกต และกล้าที่จะทดลอง เพื่อนํากลับมาพัฒนา
งานของตน 

4.4.4.2 ขั้นตอนการเขียนสีและลวดลายลงบนหัวหุ่น (150 ชั่วโมง) 
ครูทนงศักด์ิ บรรยายเรื่องการเขียนสีหน้าพระ ยักษ์ และลิง จากน้ัน 

สาธิตการลงสีที่หน้าหัวโขน โดยครูได้นําแผ่นกระดานการวาดสีด้านหลังของหัวโขนมาให้นักเรียนได้ดู
ตัวอย่างการเขียนสีและลวดลายลงบนด้านหลังหัวหุ่นมาให้นักเรียนแต่ละคนได้ดูที่หน้าช้ัน จากภาพที่ 
33 ในภาคผนวก จ และนําสีอะครีลิคมาผสมให้นักเรียนแต่ละคนได้ดูวิธีการ จากนั้น ครูทนงศักด์ิสอน
วิธีการลงสีที่หน้าหัวหุ่น และการเขียนลวดลายลงบนหัวหุ่น ซึ่งนกัเรียนช่างแต่ละคน จะต้องศึกษาจาก
หัวหุ่นเดิมที่ได้สร้างไว้ โดยให้หยิบหัวโขนพร้อมฐานตั้งที่แสดงไว้ในตู้กระจกวางออกมาพิจารณาอย่าง
ใกล้ชิด หรือถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อศึกษา หรือศึกษาจากหนังสือหัวโขนเพิ่มเติม กรณีที่หัวหุ่นนั้นไม่มี
ตัวอย่างจริงให้ชมในชั้นเรยีน ซึ่งการเขียนสี จะต้องวาดไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สีเรียบเสมอกัน 

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า นักเรียนสนุกกับการทาสี
ลงบนหัวหุ่น และนักเรียนจะตื่นเต้นที่ได้วาดลวดลายลงบนหัวหุ่นจริง นักเรียนบางคนให้เพื่อนช่วยลง
สีที่หัวหุ่นก่อนเพื่อดูขั้นตอนการทาสีอีกครั้ง จากน้ัน จึงกลับไปลงมือปฏิบัติเองเนื่องจากกลัวทําผิด  
ซึ่งขั้นตอนการเขียนสี กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในขั้นตอนการเขียนสี เริ่มจากครูทนงศักด์ิ
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บรรยายพร้อมสาธิตขั้นตอนการลงสีที่ด้านหลังหัวโขน และการนําตารางการเขียนที่ด้านหลังมาให้
นักเรียนได้สังเกต จากนั้น ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง 

4.4.4.3 การประกอบลวดลายลงบนหัวหุน่ (50 ชั่วโมง) 
ครูทนงศักด์ บรรยายเรื่องส่วนประกอบของหัวโขน คือ หัวโขนจะมี

ยอดมีจอนหู ซึ่งจะมีขั้นตอนการทําที่ต่างกัน จากนั้น สาธิตการติดจอนหู และการประกอบยอด 
และสาธิตการติดเพชรเทียม เพื่อประดับตามเบ้าที่ได้เจาะไว้ในลวดลาย นักเรียนรับทราบ
ขั้นตอน และลงมือปฏิบัติ ซึ่งวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้   

วัสดุ – อุปกรณ์ 
1. เพชรเทียม 
2. แท่งไม้ปลายแหลมที่ป้ันดินไว้ที่ปลาย สําหรับให้เพชรเกาะติด 

ได้สะดวก 
3. กาวลาเท็กซ์ 

ครูทนงศักด์ิ สาธิตการประกอบยอดและจอนหู และให้นักเรียน
ปฏิบัติตาม โดยการประกอบยอด ดังนี้ 

1. นํายอดหัวโขนที่ติดลวดลายเรียบร้อยมาวางลงบนหัวโขน กรณีที่
ประกอบกันไม่สนิท ให้ใช้กระดาษเนื้อแข็งพันที่ในช่องบนของหัวโขนเพื่อให้ยอดและหัวโขนกระชับ  

2. นําจอนหูไปติดตามรอยที่บากไว้บริเวณข้าง ๆ หัวโขน ใช้กาวติด
ให้สนิท 

ดูภาพที่ 34 ในภาคผนวก จ 
การติดเพชร ช่างฝีมือจะต้องคัดเลือกเพชรให้ได้เม็ดที่มีขนาดเท่า ๆ 

กัน ต้องใจเย็น ทํางานให้ประณีต งานจึงจะออกมาสวยงาม ภาพประกอบที่ 35 ในภาคผนวก จ 
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในขั้นตอนการประกอบลวดลายลง

บนหัวโขน เริ่มจากครูทนงศักด์ิ บรรยายพร้อมสาธิตวิธีการประกอบยอด การประกอบจอนหู และ
แนะนําให้นักเรียนได้สังเกตจากหัวโขนสําเร็จที่วางในชั้นเรียน จากนั้น นักเรียนได้ฝึกสังเกต และลงมือ
ปฏิบัติจริง  

สรุป กระบวนการถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียน ในช่วงแรกที่ครูตาบทิพย์ เป็นผู้ถ่ายทอด 
พ.ศ. 2543 – 2545 และช่วงที่ครูทนงศักด์ิ เป็นผู้ถ่ายทอด ต้ังแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา เปรียบเทียบ
ได้จากตารางที่ 15 ดังนี้  
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 ตาราง 15 เปรียบเทียบกระบวนการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนของครูตาบทิพย์และครูทนงศักด์ิ 
องค์ความรู้การทํา

หัวโขนดั้งเดิม 
ครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่

ถ่ายทอดให้ 
ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 

ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 
ถ่ายทอดให้ 
นักเรียน 

รูปแบบ
และ

เทคนคิ

วัสดุ
ที่ใช้ 

การเขียนลายไทย สอนการเขียนลายไทย สอนการเขียนลายไทย   

การทําเครื่องมือแกะ สอนการทําเครื่องมือ สอนการทําเครื่องมือ   

การแกะหินสบู่ สอนการแกะหินสบู่ สอนการแกะหินสบู่   

การเตรียมหุ่น เตรียมหุ่นด้วยดินเหนียว
ปั้นให้ได้อารมณ์ตามตัวละคร 

เตรียมหุ่นด้วยขี้ผึ้ง/ดินน้ํามัน 
ปั้นให้ได้อารมณ์ตามตัวละคร   

การปิดกระดาษ 
และการผ่าหุ่น 

ทาด้วยน้ําสบู่เคี่ยวกับน้ํามัน
การปิดกระดาษน้ํา 

และกระดาษข่อย ติดเป็นชั้น 

ทาด้วยวาสลีน 
การปิดกระดาษน้ํา 

และกระดาษสา ติดเป็นชั้น 
  

การปั้นหัวหุ่น ใช้รักสมุกผสมขี้เลื่อย
ปั้นหน้าให้ได้องศาตามเส้นเดินหน้า 

ใช้ผงถ่านผสมขี้เลื่อยและกาว 
ปั้นหน้าให้ได้องศาตามเส้นเดินหน้า   

การแกะหินสบู่ หินสบู่และเครื่องมือแกะ
โดยแกะลายตามแบบโบราณ 

หินสบู่และเครื่องมือแกะ 
โดยแกะลายตามแบบโบราณ   

การติดลวดลาย ใช้ยางรัก และติดลวดลายตาม
ขนบนิยมโบราณ 

ใช้อีพ็อกซ่ีหรือกาวเคมี และ 
ติดลวดลายตามขนบนิยมโบราณ   

จอนหูและใบหูของ
ลิงและยักษ์ 

ใช้หนังวัว ปะเก็น หรืออะลูมิเนียม 
วางแบบและฉลตุามตัวแบบโบราณ 

ใช้หนังวัว ปะเก็น หรืออะลูมิเนียม 
วางแบบและฉลตุามตัวแบบ

โบราณ 
  

การปิดทอง ใช้รักน้ําเกลี้ยงและสีน้ํามัน
ใช้ทองคําเปลว 

ใช้สีน้ํามัน 
ใช้ทองคําเปลว   

การติดพลอย หรือ
การประดับแวว 

ใช้พลอยเทียม และเพชรเทียม
ซ้ือร้านท่ีแนะนํา 

ใช้พลอยเทียม และเพชรเทียม 
ซ้ือร้านท่ีแนะนํา   

การเขียนสี สีฝุ่น กาวกระถิน และยางมะขวิด 
ผสมสีตามโบราณ 

สีอะครีลิค  
แต่ผสมสีให้เหมือนสีโบราณ   

การทํายอดและ
จอนหู 

ติดลวดลายตามแบบขนบโบราณ ติดลวดลายตามแบบขนบโบราณ 
  

 (การวิเคราะห์โดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
 

ตารางที่ 15 พบว่า ครูทนงศักด์ิ ยังคงรักษารูปแบบการถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขน
ด้ังเดิมตามที่ครูตาบทิพย์ได้ถ่ายทอดไว้อย่างเคร่งครัด จากผลของการเปรียบเทียบขั้นตอนจากตาราง 
พบว่าขั้นตอนการถ่ายทอดการสร้างหัวโขน เทคนิคและวัสดุที่ครูทนงศักด์ิถ่ายทอดให้กับนักเรียนยังคง
รักษารูปแบบการถ่ายทอดเหมือนที่ครูตาบทิพย์ได้ถ่ายทอดไว้ ต้ังแต่ พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน  
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แต่นักเรียนช่างฝีมือในโรงเรียนก็มีข้อจํากัดหลายประการด้วยกัน เมื่อนําการเรียนรู้ของครู
ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรมและนักเรียน มาวิเคราะห์ พบว่าการเรียนรู้งาน
ช่างฝีมือในโรงเรียนมีความแตกต่างจากการเรียนรู้งานช่างฝีมือในบ้าน คือครูตาบทิพย์มีวิธีการเรียนรู้
ในบ้านช่าง ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดวิชาช่างให้เฉพาะลูกหลานหรือคนในตระกูล ขณะที่ครู
ทนงศักด์ิและนักเรียนช่างฝีมือหัวโขน ได้รับความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนในลักษณะการเรียนรู้จากในชั้น
เรียนหรือโรงเรียนช่าง ซึ่งมีข้อจํากัดหลายอย่าง ดูการเปรียบเทียบการเรียนรู้ จากตารางที่ 16   

 

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบการเรียนรู้งานช่างฝีมือ ระหว่างในบ้านช่างและในโรงเรียนช่าง 
การเรียนรู้ในบ้านช่างฝีมือหัวโขน การเรียนรู้ในโรงเรียนช่าง 

- พ่อสอนลูก หรือคนในตระกูล 
- เคารพแบบพ่อ-ลูก หรือคนในตระกูล 
- เกิดมาก็เห็น และเป็นอาชีพครอบครัว 
- สังเกต และทําตาม 
 
- ซึมซับความรู้ เพราะเห็นบิดาทํางานตั้งแต่เด็ก 
- เรียนรู้แบบไม่มีกําหนดเวลา 
- เห็นขั้นตอนการทํางานโดยตลอด 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในครอบครัว 

- ครูสอนศิษย์
- เคารพแบบครูกับศิษย์ 
- สมัครเข้ามาเรียน และสอบคัดเลือก 
- สัง เกต  และทําตาม โดยครูสาธิตให้ดู และ

นักเรียนลงมือปฏิบัติตาม 
- ซึมซับตามชั่วโมงเรียน 
 
- เรียนรู้โดยกําหนดตามจํานวนชั่วโมง 
- มีข้อเปรียบเทียบการทํางานกับเพื่อน ๆ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้น หรือเพื่อนใน

แผนกอื่น หรือสถาบันอื่น 
(การวิเคราะห์โดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 

 

จากตารางที่ 16 พบว่าการเรียนรู้ในบ้านช่างฝีมือหัวโขนจะใช้การเรียนรู้จากการ
สังเกตเห็นวิธีสร้างหัวโขนทุกวันจึงซึมซับความรู้ในทุกวัน และเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยไม่จํากัด
ช่ัวโมง ทําให้เกิดการพัฒนาทักษะในทุกวัน และได้ลงมือปฏิบัติในการทําหัวโขนตั้งแต่เด็กจนเกิดความ
ชํานาญ เมื่อเชี่ยวชาญจึงนําผลงานวางขาย เพื่อนํารายได้เลี้ยงตัวเองหรือครอบครัวจึงเป็นการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับการเรียนรู้ในโรงเรียน พบว่า นักเรียนที่เข้ามาเรียนมีพื้นฐานความรู้ในงาน
ช่างที่ต่างกัน ซึ่งนักเรียนที่มีพื้นฐานงานช่างมาก่อนจะเรียนรู้ได้เร็วกว่า และการเรียนในโรงเรียน 
มีช่ัวโมงเรียนที่จํากัดทําให้บางขั้นตอนต้องถูกยกเว้นไป เพื่อยืดระยะเวลาให้กับขั้นตอนที่ยังทํางาน 
ไม่สําเร็จ เช่น ขั้นตอนการปั้นและการแกะหินสบู่ จะใช้เวลาในการทํางานที่นาน จึงไปกระทบกับเวลา
เรียนของการเขียนหน้าหัวโขน เมื่อจบหลักสูตรในห้องเรียน  นักเรียนจะทําหัวโขนได้สําเร็จ 1 หัว  
ซึ่งเป็นทักษะและความรู้ที่ยังไม่สามารถจะสร้างหัวโขนเพื่อประกอบอาชีพได้ เพราะต้องใช้เวลาฝึกฝน
เรียนรู้เพิ่มเติม จากการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมพบว่า ศิษย์เก่าที่สนใจจะประกอบอาชีพช่างฝีมือ
หัวโขนจะกลับมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับครูทนงศักด์ิ อีกหลายครั้ง จึงนําไปประกอบอาชีพได้  
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สรุป ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชั้นเรียนจากแนวคิดการถ่ายทอดหรือส่งผ่าน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540) นํามาใช้วิเคราะห์ขั้นตอนการถ่ายทอด
ภูมิปัญญางานช่างฝีมือหัวโขนในชั้นเรียน โดยเรียงลําดับเนื้อหาวิชาที่ครูทนงศักด์ิใช้ในการสอน
นักเรียนในแผนกช่างฝีมือหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ศึกษาจากตารางที่ 17 ดังนี้  

 
 ตารางที่ 17 วิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชั้นเรียนช่างฝืมือหัวโขน 
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

งานช่างฝีมือหัวโขน  
800 ชั่วโมง 

เรียนรู้ 
โดย 

ศาสนา 

เรียนรู้ 
โดย 

พิธีกรรรม 

เรียนรู้ 
โดย 

การผลิตซ้ํา
บรรยาย สาธิต 

สังเกต 
จดจํา และ

ซึมซับ 

ลองผิด 
ลองถูก 

ลงมือ
ปฏิบัติ
จริง 

ครูพัก 
ลักจํา 

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
และ

ซักถาม 

สวดมนต์ไหว้พระทุกเช้า    
พิธีไหว้ครูช่างหัวโขน    
ความรู้พ้ืนฐานงานช่างสิบหมู่    
การเขียนลายเบื้องต้น    
การผูกลายเบื้องต้น    
การแกะหินสบู่    
ความรู้พ้ืนฐานหน้า
พระ นาง ยักษ์ ลิง 

        
การร่างแบบหัวโขน    
การปั้นรูปหัวโขน    
การทําพิมพ์และการถอดพิมพ์    
การปิดกระดาษลงบนหุ่น    
การทําพ้ืนหุ่น    
การเขียนแบบยอดต่าง ๆ     
วัสดุที่ใช้ตกแต่งในงานหัวโขน    
การติดลวดลายลงบนหัวโขน    
การปิดทองหัวหุ่น    
การเขียนสีและ 
ลวดลายลงบนหัวหุ่น 

        
การประกอบลวดลาย
ลงบนหัวหุ่น 

        

(การวิเคราะห์โดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
สรุปว่า กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญางานช่างฝีมือหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 

สําหรับครูผู้สอน จะใช้การบรรยายและการสาธิตเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่นักเรียนเรียนรู้จากการได้ฟัง
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การบรรยาย และดูการสาธิตขั้นตอนต่าง ๆ จากครู นักเรียนจึงเกิดการซึมซับความรู้ การสังเกต จดจํา 
และลงมือปฏิบัติงานจริง จึงเกิดทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้งานช่างฝีมือหัวโขน ขณะที่การ
เรียนรู้แบบครูพักลักจํา จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยที่นักเรียนจะใช้การสังเกตดวิูธีการและ
เทคนิคของเพื่อนในชั้นแล้วจดจําและนํามาปฏิบัติแบบลองผิดลองและกลายเป็นเทคนิคของตัวเอง  

 

เมื่อการเรียนการสอนจบในแต่ละรายวิชา ครูทนงศักด์ิจะทําการ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนโดยให้คะแนนตามเกรด จากตารางที่ 18 

 

ตารางที่ 18 การประเมินผลการเรียนของนักเรียนทั้ง 7 คน เรียงตามรายวิชาที่กําหนดไว้ตามหลักสูตร 

รายวิชา ผลคะแนนของนักเรียน 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7

1. หมวดวิชาพื้นฐานงานหัวโขน
1.1 ความรู้พื้นฐานงานช่างสิบหมู่ 4 4 4 3 4 3 3
1.2 การเขียนลายเบื้องต้น 2 3 2 4 4 4 2
1.3 การผูกลายเบื้องต้น 2 3 2 4 4 3 2
1.4 การแกะหินสบู่ 2 3 2 4 4 3 2
1.5 ความรู้พื้นฐานหน้าพระ ยักษ์ ลิง 4 4 3 4 4 4 3

2. หมวดวิชาความรู้งานหัวโขน
2.1 การร่างแบบหัวโขน 2 2 2 4 4 3 2
2.2 การปั้นรูปหัวโขน 3 4 2 4 4 3 2
2.3 การทําพิมพ์และการถอดพิมพ์ 4 4 4 4 4 4 4
2.4 การปิดกระดาษลงบนหุ่น 4 4 3 4 4 4 3
2.5 การทําพื้นหุ่น 3 4 3 4 4 4 3
2.6 การเขียนแบบยอดต่าง ๆ  3 3 3 4 4 4 3
2.7 วัสดุท่ีใช้ตกแต่งในงานหัวโขน 4 3 2 4 4 4 2
2.8 การติดลวดลายลงบนหัวโขน 3 3 2 4 4 4 3

3. หมวดวิชาความรู้การตกแต่งหัวโขน
3.1 การเตรียมพื้นที่และการปิดทองหัวหุ่น 4 4 2 4 4 4 3
3.2 การเขียนสี และลวดลายลงบนหัวหุ่น 4 4 2 4 4 4 2
3.3 การประกอบลวดลายลงบนหัวหุ่น 4 4 3 4 4 4 3
(การประมวลผลโดยผู้วิจัย, 2558) 

จากตารางที่ 18 พบว่า คะแนนที่นักเรียนคนที่ 5 ได้รับจะอยู่ในระดับที่ดีมากตลอดทั้ง
หลักสูตร เมื่อศึกษาจากประวัตินักเรียนในภาคผนวก ข พบว่า นักเรียนคนที่ 5 ศึกษาในชั้นปีที่ 3 
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คณะศิลปะประจําชาติ สาขาปั้นไทย จึงเป็นผู้ที ่มีพื้นฐานในงานช่างฝีมือทั้งงานปั้นไทยและงาน
เขียนไทย ผลงานหัวโขนที่นักเรียนคนที่ 5 สร้างสําเร็จ คือ หัวโขนพระราม ซึ่งทําได้งดงามตรงตาม
เวลาที่ครูกําหนด และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า ผลงานของนักเรียนคนที่ 5 มีความโดด
เด่นกว่าเพื่อนนักเรียนในชั้น จากการสัมภาษณ์ นักเรียนคนที่ 5 กล่าวว่า รักในการเป็นช่างฝีมือไทย 
และหลักสูตรหัวโขนที่เรียนมีความง่ายและยากตามลําดับ และตนยังได้ศึกษาหัวโขนยักษ์และลิง
เพิ่มเติมจากหัวโขนพระที่ได้เรียนมา เพื่อรับทํางานด้านหัวโขน อนาคตอยากจะเป็นช่างฝีมืออิสระที่
ทํางานได้ทั่วไป (ปริญญา บุญฤทธิ์, 2555) ส่วนนักเรียนคนที่ 4 และ 6 เป็นนักเรียนที่มีพื้นฐานการ
เขียนลายไทย จึงทําคะแนนในการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ดีในระดับรองลงมา ปัจจุบัน นักเรียนคนที่ 4 
เข้าศึกษาต่อคณะศิลปะประจําชาติ สาขาปั้นไทย และนักเรียนคนที่ 5 รับเขียนงานไทยและทํางาน
เป็นช่างฝีมืองานเขียนอิสระ (วรพงศ์ บุญปักษ์, 2555) 

ดังนั้น พื้นฐานความรู้ของนักเรียนมีความสําคัญต่อกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ในชั้นเรียน คือ นักเรียนที่ มีพื้นฐานงานช่างฝีมือการปั้นและการเขียนลายไทย จะมีผลงานที่ 
โดดเด่นกว่านักเรียนที่มีพื้นฐานงานช่างฝีมือการเขียนลายไทยเพียงอย่างเดียว ส่วนนักเรียนที่ไม่มี
พื้นฐานงานช่างฝีมือจะต้องใช้เวลาในการศึกษานานกว่านักเรียนที่มีพื้นฐาน พบได้จากผลงานหัวโขนที่
นักเรียนได้สร้าง และคะแนนที่ได้รับจากการประเมินของครูผู้สอน 

สรุป การเรียนการสอนในห้องเรียน ครูทนงศักด์ิกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียนจากหลักสูตร
ของช่างฝีมือหัวโขนที่แสดงในภาคผนวก ง ซึ่งจํานวนชั่วโมงเรียนมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูทนงศักด์ิ เช่น กรณีของการแกะหินสบู่และการปั้นหัวหุ่นขี้ผึ้ง ที่มีขั้นตอน
การทํางานที่ยาก นักเรียนจึงใช้เวลาในการทํางานนานเกินชั่วโมงที่กําหนดไว้  ครูทนงศักด์ิจึงขยาย
เวลาให้นักเรียนได้ปฏิบัติงาน โดยลดทอนจํานวนชั่วโมงของการเขียนหน้าพระ ยักษ์ ลิง และการทํา
พิมพ์ถอดพิมพ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีผลกระทบกับการเรียนรู้การสร้างหัวโขนของนักเรียนน้อยมาก (ทนงศักด์ิ 
กลิ่นธรรม, 2555) 

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนทุกคน ซึ่งประเด็นคําถามแสดงที่ภาคผนวก 
ช สรุปว่า นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทั้งผลคะแนนที่ได้รับ ส่วนระยะเวลา
เรียนไม่ควรปรับเพิ่มหรือลด เพราะเหมาะสมแล้ว การเรียนรู้ได้ช้าหรือเร็วขึ้นกับความรู้ความสามารถ
ในการรับรู้และพื้นฐานของแต่ละคน การเปน็ช่างฝีมือหัวโขนจะต้องใช้ทักษะของช่างฝีมือหลายสาขา 
ทําให้นักเรียนที่มีพื้นฐานการปั้นไทยและการเขียนลายไทยมีผลงานที่โดดเด่นกว่าเพื่อนในชั้นเรียน 
นักเรียนทั้งหมดมีความเห็นว่าไม่ควรนําเทคโนโลยีใด ๆ มาช่วยในการสร้างหัวโขน เพราะเป็นงานฝีมือ
ที่ต้องการความประณีตและพิถีพิถันจากมือที่ช่างสร้างขึ้น และโรงเรียนช่างในวัง (ชาย) มีวัตถุประสงค์
ในการสืบสานงานช่างฝีมือไทยประเพณี ซึ่งนักเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจ และตระหนักในเรื่อง 
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ภูมิปัญญางานช่างฝีมือไทย ((โชติกา ธรรมรักษา; ณัฐพล กําจร; ธาเนตย์ อรัญยะนาค; ปทุมพร  
โพธ์ิทอง; ปริญญา บุญฤทธิ์; วรพงศ์ บุญปักษ์; แอจรินทร์ จิรถาวรกุล, 2555) 
 
สรุปการถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนในชั้นเรียน ของครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 
มีวิธีการ ดังนี้ 

1. บรรยายในชั้นเรียน เพื่ออธบิายและสอนให้นกัเรียนได้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
2. สาธิตประกอบการอธิบายในขั้นตอนการทํางานให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมอื

ปฏิบัติงาน 
3. แสดงตัวอย่างของหัวโขนที่สําเร็จให้นักเรียนได้ศึกษาในชั้นเรียน 
4. ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ 
5. มีวิธีให้นักเรียนได้ลองผิด ลองถูก โดยให้ทดลองทํา เพื่อให้เป็นคนช่างสังเกต เมื่อ

เจอปัญหาจะแก้ไขได้ 
6. ตอบข้อซักถามและใหค้ําแนะนําในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
7. วิจารณ์ผลงานของนักเรียนในแต่ละขั้นตอน ในลักษณะติและชม เพื่อนกัเรียนเกิด

การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะได้ดียิ่งขึ้น 
8. เล่าเรื่องรามเกียรต์ิให้นักเรียนได้รับทราบถึงบุคลิกตัวละคร ในขณะที่นักเรียน

ปฏิบัติงาน  
9. ไม่สนับสนุนใหน้ักเรียนเปลี่ยนหรือดัดแปลงงานหัวโขนดั้งเดิม แต่ถ้าจะสร้างสรรค์

งานแนะนําให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ 
10. แนะนําให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เชน่ การทดลองใช้วัสดุต่าง ๆ  

เพื่อทดแทนวัสดุเดิมที่หายาก แต่ไม่สนับสนนุให้ปรับเปลี่ยนแบบแผนการสร้างหัวโขน 
11. นํานักเรียนกล่าวคําสวดมนต์ในช่วงเช้า เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการทํางาน เพราะ

ช่างฝีมือ ต้องใช้สมาธิอย่างสูง 
12. จัดพิธีไหว้ครู เพื่อสอนให้นักเรียนได้เคารพครูบาอาจารย์  

 
สรุปการเรยีนรู้ในชัน้เรียนของนักเรียนชา่งหัวโขน ดังนี้ 

1. รับฟังคําบรรยาย จดจํา  
2. เรียนรู้จากการได้เห็นการสาธิตวิธีการ 
3. ซึมซับจากการได้เห็นตัวอย่างหัวโขน หรือตัวอย่างลวดลายไทย 
4. เกิดทักษะ และประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติ 
5. มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา จากการได้ลองผิด ลองถูก 
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6. ได้รับคําตอบจากครูทนงศักด์ิ เมื่อมีคําถาม  
7. ได้พัฒนาและเรียนรู้เพิ่มขึ้น จากคําช้ีแนะที่ครูทนงศักด์ิมีต่อผลงานของนักเรียน 
8. ซึมซับตัวละครในเรื่องรามเกียรต์ิจากเรื่องที่ครูทนงศักด์ิเลา่ 
9. มีการริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม ่โดยไม่ดัดแปลงงานหัวโขนดั้งเดิม 
10. ได้ทดลองวัสดุใหม่ ๆ เช่น ดินไทย เพื่อทดลองใช้เป็นวัสดุทดแทน 
11. ได้สวดมนต์ไหว้พระ และทําจิตใจใหส้งบ ทกุวันก่อนเรียน 
12. รับทราบว่า วิชาช่างฝีมือหัวโขน มีครทูี่คอยคุ้มครอง จึงเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อได้

เข้าในพิธีไหว้ครู  
 
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 

นอกจากการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนที่กําหนดไว้ นักเรียนช่างจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมในระหว่างเรียน ได้แก่  

1. เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
2. เข้าชมโขนพระราชทาน 
3. ตีกลองในพระราชพิธี เฉพาะนักเรียนชาย 
4. แห่เทียนเข้าพรรษา 
5. เข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างหัวโขน ที่แผนกช่างฝีมือหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
6. เข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่าง ที่พระราชวังสวนจิตรดา 
7. ร่วมในงานพระเมรุมาศ เช่น ประดับท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 หรือ ร้อยดอกไม้ หรือ 

แกะสลัก 
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถของนักเรียนช่าง เช่น  
การเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทําให้นักเรียนได้รับรู้ และซึมซับถึงศิลปวัตถุที่มี

คุณค่าของประเทศ สําหรับนักเรียนช่างฝีมือหัวโขน จะเข้าชมในห้องที่จัดแสดงหัวโขนโบราณ ที่จัด
แสดงหัวโขนฝีมือครูชิต แก้วดวงใหญ่ เช่น หนุมานที่ทําจากมุก ทําให้นักเรียนช่างได้เห็นผลงานที่
ทรงคุณค่าของงานช่างฝีมือโบราณ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานหัวโขนมากขึ้น ทําให้
ในการลงมือปฏิบัติงานช่วยเหลือในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  

การได้เข้าชมโขนพระราชทานทําให้นักเรียนได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องรามเกียรต์ิเพิ่มมากขึ้น 
และได้เห็นผลงานของช่างฝีมือหลากหลายสาขาในระดับประเทศ ทําให้นักเรียนช่างเกิดความ
ตระหนักต่อคุณค่าของงานช่างฝีมือ  

การเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูช่าง ที่พระราชวังสวนจิตรดา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เป็นประธานในพิธี ทําให้นักเรียนมีความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิประศาสตร์วิชา และให้ความเคารพต่อ
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เครื่องมือช่างที่นําไปวางประกอบในพิธี ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนช่างทุกคน เกิดความมีสิริมงคล ความ
ภาคภูมิใจในการเป็นศิษย์ที่มีครู มีครูช่างคุ้มครอง และเกิดความตระหนักในคุณค่าของงานช่างฝีมือที่
กําลังศึกษา ตลอดทั้งมกีารระวังรักษาเครื่องมือช่างทุกช้ินที่ได้นําเข้ามาวางในพิธี ว่าผ่านในพิธีไหว้ครู
ช่างมาแล้ว จึงมีความศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งความเชื่อที่ปลูกฝังนี้เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในงานช่างฝีมือต่าง ๆ 
รวมทั้งในงานช่างฝีมือหัวโขนด้วย จากขั้นตอนการสร้าง การใช้เครื่องมือ ที่ครูทนงศักด์ิจะสอนให้
นักเรียนพิถีพิถัน ทํางานอย่างต้ังใจ เพราะมีครูช่างคอยดูและให้ความช่วยเหลือนักเรียนช่างทุกคน 
“อย่าทําผิดครู” เป็นคําที่ครูทนงศักด์ิจะเตือนนักเรยีนช่างทุกคน เพื่อไม่ให้ทํางานนอกแบบแผน หรือ
ขนบประเพณีของการสร้างหัวโขนที่ได้ถ่ายทอดไว้ ซึ่งการสร้างหัวโขนจะมีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ เพราะการเป็นช่างฝีมือ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค การเป็น
ช่างฝีมือไม่ได้ทํางานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเอง ทําให้ผู้เป็นช่าง จะต้องศึกษาค้นคว้า 
และมีความต่อเนื่องกับวัฒนธรรมรอบตัว เช่น การศึกษาเรื่องรามเกียรต์ิ ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงโขน การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตลอดทั้งการศึกษาดูงานที่
จิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระศรีศาสดาราม เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ลว้นเป็นวิธีการในการสืบสาน
งานช่างฝีมือดั้งเดิม เพื่อให้นักเรียนช่าง ได้เรียนรู้ขนบประเพณีต่าง ๆ ไม่เฉพาะแต่การเรียนรู้ในการ
สร้างหัวโขน แต่เป็นการเรียนรู้ในภาพรวมของการเป็นช่างฝีมือด้ังเดิม ที่จะต้องสืบสานทั้ง 3 ส่วนนี้
ต่อไป 

กระบวนการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม แสดงในแผนภูมิที่ 10 ด้านล่างนี้  
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แผนภูมิที ่10 การสืบสานงานช่างฝีมือด้ังเดิม ในแผนกชา่งฝีมือหัวโขน 
(การวิเคราะห์โดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
 

สรุป การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนมีการฟื้นฟูขึ้นในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
ในพ.ศ. 2543 โดยทางโรงเรียนได้เชิญครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ช่างฝีมือหัวโขนด้ังเดิม ซึ่งเป็น
บุคลากรจากนอกวังเข้ามาสอน ครูตาบทิพย์เป็นทายาทของช่างสิบหมู่หัวโขนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 
และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญางานช่างฝีมือหัวโขนยังใช้วิธีแบบโบราณ คือ การใช้มุขปาฐะ การสาธิต
ให้ดู การให้สังเกต และฝึกปฏิบัติตาม โดยไม่มีตําราเรียนประกอบ  

การสืบสานงานชา่งฝีมือดั้งเดิม:
แผนกช่างฝีมือหัวโขน 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

เครื่องยึดเหนี่ยว 
เพื่อขัดเกลาจิตใจ 

ความรู้
งานช่างฝีมือหัวโขน

ความเชื่อมโยงกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

พิธีกรรม 
เช่น 

พิธีไหว้ครูช่าง 

ความเชื่อ
และศรัทธา 

เช่น 
การสวด
มนต์ไหว้
พระ 

ขั้นตอน/ เทคนิค

เครื่องมือ/อุปกรณ์

วรรณกรรม 
เช่น รามเกียรติ์ 

ตําราท่ีใช้อ้างอิง เช่น 
พงศ์เรื่องรามเกียรติ์

วัสดุท่ีใช้

การแสดง 
เช่น โขน 

จิตรกรรมฝาผนัง 
เช่น รามเกียรติ์ 

พิพิธภัณฑ์ 

กิจกรรมของโรงเรียน/ กิจกรรมในห้องเรียน/ การเรียนการสอนงานช่างฝีมือ

การถ่ายทอดของครู โดยการ
- บอกเล่า/แนะนํา 

- สาธิตขั้นตอน 

- ให้ดูตัวอย่างจริง 
 

การเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก ่

- สังเกต/ซึมซับ 
- ลงมือปฏิบัติจริง 

- ทําตามตัวอย่าง 
- ครูพักลักจํา 

หัวโขนต่าง ๆ  
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บทที่ 5 

การอภิปรายผล 
 

การศึกษาถึงกระบวนการถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนในแผนกช่างฝีมือหัวโขน โรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง (ชาย) โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเป็นระยะเวลา 10 เดือน  
มีข้อค้นพบ ดังนี้  

1.  ภูมิปัญญาไทยในงานช่างฝีมือหัวโขน 
2.  การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม 
3.  กระบวนการถ่ายทอดภูมปัิญญาทางวัฒนธรรม 

3.1 การถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ 
3.2 การถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนในแนวประเพณี 
3.3 การเปิดรับผู้สนใจทั่วไปโดยไม่จํากัดพ้ืนฐานความรู้ 
4.4 การถ่ายทอดโดยไม่จํากัดช่วงเวลา 
5.5 การใช้ศาสนาและพิธีกรรม 

4.  ลักษณะของการถ่ายทอดภูมิปัญญาในงานช่างฝีมือหัวโขน 
 

1. ภูมิปัญญาในงานช่างฝีมือหัวโขน 
งานช่างฝีมือหัวโขน เป็นองค์ความรู้ที่มีการสั่งสมกันมา เพื่อใช้ในการสร้างหน้ากาก

สําหรับให้นักแสดงสวมใส่ครอบทั้งศีรษะในการแสดงโขน เพื่อแสดงถึงตัวละครแต่ละตัวในวรรณกรรม
เรื่องรามเกียรต์ิ ซึ่งมีการแบ่งฝ่ายตัวละครเป็นฝ่ายมนุษย์ ฝ่ายยักษ์ ฝ่ายลิง และฝ่ายเทพ และตัวละคร
แต่ละตัวจะมีหัวโขนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้แก่ ลักษณะลวดลาย สีสันและวรรณะที่แตกต่างกัน 
จึงเป็นภูมิปัญญาของช่างฝีมือหัวโขนที่ต้องใช้องค์ความรู้และเทคนิควิธีต่าง ๆ ในการสร้างหัวโขน 
ที่ระบุถึงตัวละครแต่ละตัวเพื่อไม่ให้ซ้ํากันในเรื่องรามเกียรต์ิ  

การแสดงโขนเป็นนาฏศิลป์ช้ันสูงที่ใช้นักแสดงเป็นจํานวนมาก และการแสดงโขนส่วน
ใหญ่จะแสดงในตอนการทําสงครามของกษัตริย์มนุษย์ ยักษ์ และลิง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่
ของกองทัพ ผู้แสดงจึงต้องมีการแต่งกาย ถืออาวุธและสวมหัวโขนที่ไม่ซ้ํากันเพื่อให้ผู้ชมการแสดงได้
รับทราบว่าแต่ละตัวที่กําลังแสดงอยู่เป็นตัวละครใด (ธนิต อยู่โพธ์ิ, 2469: 5)  

ภูมิปัญญาไทยที่เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาในเรื่องตัวละครที่มากและจะต้องไม่ซ้ํากันใน
เวลาแสดง จึงมีตําราอ้างอิงที่เขียนบรรยายเกี่ยวกับตัวละครแต่ละตัวในเรื่องรามเกียรต์ิไว้อย่าง
ละเอียดและตําราชื่อพงศ์เรื่องรามเกียรติ์ เป็นตําราเล่มหนึ่งที่บรรยายถึงลักษณะของตัวละคร 
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ในเรื่องนี้ไว้ (ธนิต อยู่โพธ์ิ, 2469: หน้าคํานํา ข) ทําให้ช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมจะใช้เป็นตํารานี้ในการ
สร้างหัวโขนเพื่อให้หัวโขนที่สร้างมีลักษณะที่ตรงกับลักษณะของตัวละครในเรื่องรามเกียรต์ิ หัวโขน 
จึงเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีองค์ความรู้ที่ได้รับการสืบทอดและสั่งสมกันมา และหัวโขนยังใช้เป็นเครื่อง
ประกอบในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และครูช่าง เพื่อเป็นตัวแทนของเทพเจ้าในพิธี จึงมีความเช่ือว่าเป็น 
ของศักด์ิสิทธ์ิ เป็นของสูง และเป็นสิ่งที่เคารพบูชาของคนในวงการนาฏศิลป์และช่างฝีมือ องค์ความรู้
ในการสร้างหัวโขนจึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่มีการสืบสานต่อกันมาถึงปัจจุบัน  
 
2. การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เป็นโรงเรียนในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ต้ังขึ้นเพื่อถ่ายทอดวิชาช่างฝีมือประเพณีหรืองานช่างฝีมือด้ังเดิมให้กับผู้สนใจโดย 
ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานงานด้านศิลปะ เพื่อการอนุรักษ์สืบสานงานช่างฝีมือด้ังเดิมโดยกําหนดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานช่างฝีมือประเพณีตามขนบประเพณีของช่างฝีมือ 
แต่ละสาขาอย่างเคร่งครัด การถ่ายทอดองค์ความรู้งานช่างฝีมือด้ังเดิมจึงเป็นการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมที่เป็นมรดกภูมิปัญญา โดยการส่งต่อความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไป  

การเรียนการสอนในแผนกช่างฝีมือหัวโขนจะเป็นการสืบสานองค์ความรู้งานช่างฝีมือ
หัวโขนดั้งเดิมที่ได้รับการสืบสานกันมาตั้งแต่ช่างสิบหมู่หัวโขนในวัง สมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งโรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง (ชาย) ได้ฟื้นฟูองค์ความรู้นี้กลับมาให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยการเชิญ 
ช่างผู้เชี่ยวชาญในการสร้างหัวโขนดั้งเดิมและเป็นผู้ที่ได้รับการสืบทอดองค์ความรู้งานช่างฝีมือหัวโขน
ต้ังแต่รัชกาลที่ 6 เข้ามาถ่ายทอดความรู้ไว้ที่แผนกช่างฝีมือหัวโขนแห่งนี้ ซึ่งความเป็นของดั้งเดิม
หมายถึง การที่ต้องยึดหลักปฏิบัติในการสร้างหัวโขนโดยการคํานึงถึงการสร้างหัวโขนแต่ละหัวให้ตรง
กับตัวละครแต่ละตัวในเรื่องรามเกียรต์ิ โดยอ้างอิงจากตําราใดตําราหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนนี้อ้างอิงจากตํารา
ช่ือพงศ์ในเรื่องรามเกียรต์ิ ที่ได้ระบุถึงประเภทของตัวละครทุกตัวว่าอยู่ในพงศ์ใด เช่น พระ ยักษ์ ลิง 
เทพ หรือฤษี มีลักษณะของหน้าตาเป็นอย่างไร มีลักษณะของปาก ตาอย่างไร สวมมงกุฎลักษณะไหน 
และมีตัวสีอะไร เพราะตัวละครในเรื่องรามเกียรต์ิจะมีลักษณะหน้าตา สีสันและวรรณะที่แตกต่างกัน 
ทําให้ช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมจะต้องศึกษาและสร้างหัวโขนให้ตรงตามลักษณะต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ และ
ต้องปั้นลวดลายประดับหัวโขนโดยใช้ลวดลายตามหัวโขนโบราณ และต้องวางลวดลายให้ตรงตาม
ตําแหน่งของการวางลวดลายต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ การกําหนดให้ช่างฝีมือหัวโขนต้องสร้างหัวโขนให้ตรง
ตามตัวละคร ต้องปั้นลวดลายตามหัวโขนโบราณ และต้องวางลวดลายให้ตรงตามตําแหน่งที่กําหนด
เหล่านี้ เรียกว่า ขนบนิยมของการสร้างหัวโขน ซึ่งช่างฝีมือหัวโขนที่ปฏิบัติตามขนบนิยมนี้ จึงเรียกว่า 
ช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม 
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จากแนวคิดของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนํามาใช้อธิบายการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขน
ด้ังเดิมได้ว่า องค์ความรู้ที่ได้สั่งสมกันมาในการสร้างหัวโขนดั้งเดิมนี้ คือ การกําหนดขนบนิยมในการ
สร้างหัวโขนเพื่อให้ช่างฝีมือดั้งเดิมทุกคนต้องสร้างหัวโขนให้ตรงตามรูปแบบท่ีกําหนด โดยไม่ได้
คํานึงถึงเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้าง ทําให้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย ตามการค้นพบ ตามเทคนิควิธีของช่างฝีมือด้ังเดิมแต่ละคน ทําให้องค์ความรู้ในการสร้าง
หัวโขนเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ยังคงสบืทอดกันถึงปัจจุบัน  

การสร้างหัวโขนของโรงเรียนแห่งนี้ยังคงยึดระเบียบวิธีการปฏิบัติตามขนบนิยมที่กําหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งกระบวนการสร้างและเทคนิควิธีต่าง ๆ ยังคงสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่อง  
ต้ังแต่ พ.ศ. 2543 ที่เริ่มการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนด้ังเดิมที่โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งระเบียบวิธีหรือ 
แบบแผนที่กําหนด ที่ได้กล่าวไว้เหล่านี้ นํามาใช้เรียกการสร้างหัวโขนที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
ว่า สกุลช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)  

การสืบสานงานช่างฝีมือด้ังเดิม โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) มีการสืบสานโดยกําหนด
รายวิชาที่จะต้องเรียนรู้ในหลักสูตร โดยสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างหัวโขนดั้งเดิมต้ังแต่เริ่มต้น
จนจบในระยะเวลา 800 ช่ัวโมง รวมระยะเวลา 1 ปี โดยนักเรียนได้เรียนรู้ในการสร้างหัวโขนดั้งเดิม 
คนละ 1 หัว ซึ่งการเรียนรู้งานช่างฝีมือในโรงเรียนมีข้อจํากัดในการเรียนรู้หลายประการด้วยกัน 
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการเรียนรู้ในบ้านช่างฝีมือหัวโขน ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดวิชาช่าง
ให้เฉพาะลูกหลานหรือคนในตระกูล พบว่า การเรียนรู้ในบ้านช่างจะใช้การเรียนรู้จากการสังเกตเห็น
วิธีสร้างหัวโขนทุกวันจึงซึมซับความรู้ในทุกวัน และเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยไม่จํากัดช่ัวโมง  
ทําให้ผู้เรียนรู้เกิดการพัฒนาทักษะในทุกวัน และได้ลงมือปฏิบัติในการสร้างหัวโขนตั้งแต่ยังเด็กกระทั่ง 
โตและมีความชํานาญ เป็นการปฏิบัติงานในลักษณะของลูกมือช่าง คือ ช่วยช่างทํางานตั้งแต่งานง่าย
ไปหายาก เมื่อเชี่ยวชาญจึงนําผลงานวางขาย เพื่อนํารายได้เลี้ยงตัวเองหรือครอบครัว จึงเป็นการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู้ในโรงเรียน พบว่า นักเรียนที่เข้ามาเรียนมีพื้นฐานความรู้
ในงานช่างที่ต่างกัน ซึ่งนักเรียนที่มีพื้นฐานงานช่างมาก่อนจะเรียนรู้ได้เร็วกว่า และการเรียนใน
โรงเรียนมีช่ัวโมงเรียนที่จํากัดทําให้บางขั้นตอนต้องถูกยกเว้นไป เพื่อยืดระยะเวลาให้กับขั้นตอนที่ยัง
ทํางานไม่สําเร็จ เช่น ขั้นตอนในการแกะสลักหินสบู่ที่ต้องใช้พื้นฐานความรู้ในการเขียนลวดลายไทย 
และการปั้นหน้าหุ่นต้นแบบที่ต้องมีพื้นฐานในการปั้นจึงใช้เวลาในการทํางานที่นาน หากนักเรียนมีพื้น
ฐานความรู้ในงานเขียนหรืองานปั้นจะใช้เวลาปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่กําหนด จึงเป็นข้อสังเกตว่า 
รายวิชาการแกะหินสบู่และการปั้นหัวโขนจะประสบผลสําเร็จกับนักเรียนที่มีพื้นฐานในงานเขียนและ
งานปั้นมาก่อน เพราะนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานจะต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะในการเขียนลวดลายและ
การป้ัน จึงไปกระทบกับเวลาเรียนในรายวิชาต่อไป เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรงานช่างฝีมือหัวโขน 
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นักเรียนได้เรียนรู้ในการสร้างหัวโขนให้สําเร็จ 1 หัว ซึ่งเป็นทักษะและความรู้ที่ยังไม่สามารถจะสร้าง
หัวโขนเพื่อประกอบอาชีพได้ จึงต้องใช้เวลาฝึกฝนเรียนรู้เพิ่มเติม  

จากการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมพบว่า ศิษย์เก่าที่สนใจจะประกอบอาชีพช่างฝีมือ
หัวโขนจะกลับมาเรียนรู้เพิ่มเติมในโรงเรียนอีกหลายครั้ง จึงนําไปประกอบอาชีพ ซึ่งนักเรียนช่างฝีมือ
หัวโขนที่จบการศึกษา ปี 2553 ประกอบอาชีพช่างฝีมือหัวโขนจํานวน 1 คน และมีลูกค้ามาสั่งให้สร้าง
หัวโขน จํานวน 2 หัว ซึ่งรายได้ของช่างฝีมือหัวโขนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพทําให้ต้องหันไป
ประกอบอาชีพอื่นเพิ่มเติม จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักเรียนจบแล้วและประกอบอาชีพหัวโขน แต่รายได้
จากการจําหน่ายผลงานไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ เพราะมีผู้สั่งซื้อผลงานน้อยมาก ทําให้ช่างฝีมือ
หัวโขนต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นเพิ่มเติม 

จากการศึกษาพบว่า การสร้างหัวโขนที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เป็นการสรา้งเพื่อใช้
ในพิธีกรรมหรือการตั้งโชว์ กรรมวิธีในการสร้างจึงมีความแตกต่างจากการสร้างหัวโขนเพื่อสวมใส่ 
ในการแสดงโขน ข้อแตกต่างของการสร้างหัวโขนเพื่อใช้ในพิธีกรรมและการใส่แสดงคือ การวัดขนาด
ศีรษะของนักแสดงที่จะสวมใส่ เพื่อสร้างหัวโขนให้มีความพอดีกับนักแสดง โดยเฉพาะหัวโขนลิงที่ต้อง
มีการกระโดด โลนโผนจึงต้องสร้างให้กระชับเพื่อไม่ให้หลุดขณะแสดง ขณะที่โรงเรียนช่างฝีมือ 
ในวัง (ชาย) กําหนดให้นักเรียนสร้างหัวโขนขนาด 20 คูณ 20 คูณ 50 เซนติเมตร และการทําหัวโขน
ในการใส่แสดงจะต้องมีการคํานวณสัดส่วนของปลายคางถึงกลางศีรษะและท้ายทอย เพื่อสร้างหัวโขน
ให้อากาศสามารถไหลผ่านจากปลายคางขึ้นไปที่กลางศีรษะและไล่อากาศรอ้นที่กลางศีรษะออกมาที่
ท้ายทอย เป็นเทคนิคที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของช่างหัวโขนตระกูลแก้วดวงใหญ่ ซึ่งกรรมวิธีในการ
สร้างหัวโขนเพื่อใช้ในพิธีกรรมจะไม่มีขั้นตอนดังกล่าว และการสร้างหัวโขนที่ใส่แสดงจะต้องคํานึงถึง
วัสดุที่ใช้ในการสร้างที่จะต้องไม่ทําอันตรายให้กับนักแสดงที่สวมใส่ เช่น ไม่ใช้แผ่นอะลูมิเนียมในการ
ทําจอนหู เพราะจะทําให้บาดหน้าของนักแสดง การสร้างหัวโขนของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)  
จะใช้ประเก็นหรือหนังวัวเทียมในการทําจอนหู เพื่อเป็นวัสดุทดแทนหนังวัว และไม่เป็นอันตราย
เหมือนแผ่นอะลูมิเนียม ข้อแตกต่างที่พบจึงมีเพียงขั้นตอนของการวัดขนาดศีรษะและการสร้างให้มี
การระบายอากาศ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการสร้างหัวโขนของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) จะ
เหมือนกับการสร้างหัวโขนสําหรับใช้ในการใส่แสดงเทียบจากวัสดุที่ใช้ในการสร้างหัวโขนของตระกูล
แก้วดวงใหญ่ที่ยังคงสร้างหัวโขนเพื่อการใส่แสดงและเพื่อการใช้ในพิธีกรรม 

การเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการสร้างหัวโขนที่พบคือ ครูผู้สอนมีการพัฒนาการ
สร้างหัวโขนให้มีทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่ยังไม่ได้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนในชั้นเรียน เพราะ
ต้องการให้นักเรียนในชั้นได้เรียนรู้การสร้างหัวโขนที่มีขนาดมาตรฐานของศีรษะมนุษย์ และทําความ
เข้าใจกับพ้ืนฐานการสร้างหัวโขน ลวดลายให้เข้าใจจึงนําความรู้ไปต่อยอดเป็นหัวโขนขนาดอื่น ๆ 
ต่อไป แต่ครูผู้สอนได้พัฒนาและศึกษาหัวโขนขนาดต่าง ๆ ไว้เพื่อแนะนําเพิ่มเติมหรือสอนให้กับลูก
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ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาและประกอบอาชีพช่างฝีมือหัวโขน ที่มีต้องการสร้างหัวโขนขนาดกลาง ขนาด
เล็กเพื่อจําหน่ายตามความต้องการของลูกค้า 

แนวคิดของการสงวนรักษางานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม พบว่า โรงเรียนนี้ได้สนับสนุน 
ส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์งานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม แต่โรงเรียนยังมีการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร 
เพราะการประชาสัมพันธ์จะเป็นการประกาศให้คนภายนอกได้รับรู้ว่ามีการเรียนการสอนงานช่างฝีมือ
หัวโขนดั้งเดิมที่โรงเรียนนี้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมจํานวนของผู้สนใจเข้าเรียน ซึ่งปีการศึกษา 2557 พบว่า  
มีจํานวนนักเรียนเข้ามาศึกษา จํานวน 15 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2553 เนื่องจากโรงเรียนได้
ทําการประชาสัมพันธ์มากขึ้น โดยการนํานิทรรศการที่เป็นผลงานของนักเรียนออกไปเผยแพร่ตาม 
งานต่าง ๆ  ทําให้มีผู้รับทราบข้อมูลมากขึ้นและส่งบุตรหลานเข้าเรียน 

จากการศึกษาถึงการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
ผู้วิจัย พบว่า เป็นการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ดีอย่างยิ่ง เพราะเป็นการส่งต่อความรู้โดยการเรียน
การสอนในชั้นและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานงานช่างฝีมือด้ังเดิม ต้ังแต่ขั้นตอนเริ่มแรกกระทั่ง
จบ โดยมีผู้ ชํานาญด้านการสร้างหัวโขนหรือผู้ที่รู้จริงเข้ามาถ่ายทอดความรู้ ทําให้นักเรียน 
ได้เรียนรู้การสร้างหัวโขนดั้งเดิมจากผู้ที่รู้จริง นักเรียนจึงได้เรียนรู้จากการสร้างหัวโขนที่ถูกต้องตาม
ขนบและแบบแผน จึงเป็นการอนุรักษ์ สืบสานงานช่างหัวโขนดั้งเดิมในด้านของผู้ให้การถ่ายทอด
ความรู้ได้เป็นอย่างดี 

ในด้านของผู้รับการถ่ายทอด คือ นักเรียนที่สําเร็จการศึกษายังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
เพราะการเรียนรู้การสร้างหัวโขนเพื่อนําไปประกอบอาชีพ จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ปี  
เพื่อฝึกทักษะในการสร้างหัวโขนพื้นฐานประมาณ 10 หัว จึงจะมีความชํานาญในการออกไปประกอบ
อาชีพได้ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นักเรียนได้เพียงความรู้ในการสร้างหัวโขนเบ้ืองต้นเท่านั้น ทําให้นักเรียน
ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อนําไปต่อยอดทักษะวิชาชีพ เช่นการเป็นลูกมือในการสร้างหัวโขนกับช่างฝีมือ
ผู้ชํานาญการ ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนี้ ประกอบอาชีพช่างฝีมือหัวโขนเป็นจํานวนน้อย 
เพราะส่วนใหญ่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในงานช่างฝีมือสาขาอื่น เช่น ศึกษาต่อที่โรงเรียนช่างทองหลวง 
หรือศึกษาคณะศิลปะประจําชาติ สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง หรือหันไป
ทํางานในด้านอื่นที่ไม่ใช่ช่างฝีมือหัวโขน จึงเป็นการเสี่ยงต่อการขาดผู้สืบทอด เนื่องจากปัญหาของการ
เรียนแล้วไม่ได้นําไปประกอบอาชีพ จึงเป็นการสืบสานที่มีผู้ให้การถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือหัวโขน
ด้ังเดิมได้ดี แต่ผู้รับการถ่ายทอดไม่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ จึงเป็นการสืบสานที่สําเร็จ 
เพียงครึ่งเดียวของการถ่ายทอดความรู้ เพราะยังไม่ประสบความสําเร็จในด้านการส่งเสริมให้ผู้สําเร็จ
การศึกษานําไปประกอบอาชีพได้ อีกทั้งจํานวนของลูกค้าที่สั่งซื้อผลงานหัวโขนน้อยมากทําให้ช่างมี
รายได้ไม่เพียงพอกับการเลี้ยงชีพ ทําให้ต้องประกอบอาชีพอื่นเพิ่มเติม หรือหันไปประกอบอาชีพใหม่ 
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สรุป การถ่ายทอดภูมิปัญญางานช่างฝีมือหัวโขนในโรงเรียน มีข้อจํากัดในเรื่องของเวลา
ในการเรียนรู้ที่กําหนดเป็นรายวิชาในหลักสูตร แตกต่างจากการเรียนรู้ของช่างฝีมือหัวโขนที่บ้านช่าง 
ที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ในลักษณะของลูกมือช่าง คือช่วยช่างปฏิบัติงานจากงาน
ง่าย ๆ และเรียนรู้ไปถึงงานที่ยากทําให้สามารถประกอบอาชีพได้ ขณะที่การเรียนรู้ในโรงเรียนเมื่อจบ
หลักสูตรนักเรียนยังนําความรู้มาประกอบอาชีพไม่ได้จึงต้องมีการฝึกทักษะต่อไป จึงเป็นการสืบสานที่
ประสบผลสําเร็จเฉพาะผู้ให้การถ่ายทอด ส่วนผู้รับการถ่ายทอดยังไม่ประสบผลสําเร็จเนื่องจากไม่ได้
นําไปประกอบอาชีพ 

 
3. กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม โดยการถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนจาก
คนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง จากข้อมูลที่ค้นพบถึงลักษณะต่าง ๆ ของการถ่ายทอดนํามาศึกษา
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาของนฤทธิ์ สัญจรวารี (2544) ที่ศึกษาการถ่ายทอดหัวโขนให้กับนักเรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 2 สายศิลปะของสถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตเพาะช่าง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระบบของกระทรวงศึกษาธิการ และผลการศึกษา
ของเรวัตร คงสุวรรณ (2544) ที่ศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างหัวโขนของศูนย์ฝึกอาชีพศิลปหัตถกรรม
เครื่องประดับโขน ชุมชนวัดเทพากร ซึ่งเป็นหน่วยงานของเอกชน พบว่า หน่วยงานที่เปิดสอนงาน
ช่างฝีมือหัวโขนทั้ง 3 หน่วยงานนี้มีวัตถุประสงค์เดียวกันในการที่จะอนุรักษ์ สืบสานงานช่างฝีมือ
หัวโขนให้คงอยู่ แต่กระบวนการในการถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อแตกต่างที่
ค้นพบในกระบวนการถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนของทั้ง 3 หน่วยงานผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์เป็นหัวข้อ
ต่าง ๆ และนําเสนอถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ตลอดทั้งข้อจํากัดต่าง ๆ ในกระบวนการถ่ายทอดงาน
ช่างฝีมือหัวโขนของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสานงานช่างฝีมือให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
นําเสนอเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

3.1 การถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ 
การถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ โดยการกําหนดเนื้อหารายวิชาไว้เป็นหลักสูตรพบว่า  

จุดแข็งของการกําหนดเนื้อหารายวิชาไว้เป็นหลักสูตร ทําให้ครูผู้สอนถ่ายทอดตามรายวิชาท่ีระบุไว้ใน
หลักสูตรและผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยเริ่มขั้นตอนจากง่ายไปยาก พบได้
จากการเรียนการสอนของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) และสถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
เพาะช่าง เช่น โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) กําหนดรายวิชางานช่างฝีมือหัวโขนเป็นวิชาเอก ใน
ระยะเวลา 800 ช่ัวโมง นักเรียนได้เรียนรู้การปั้นหน้าพระ ยักษ์ และลิง ผู้สําเร็จการศึกษาจะสร้าง
หัวโขนได้สําเร็จ 1 หัว โดยสร้างหัวโขนขนาด 20 คูณ 20 คูณ 50 เซนติเมตร โดยสอนกรรมวิธี 
การสร้างต้ังแต่ต้นจนจบ คือเรียนรู้การเขียนลายไทย การทําเครื่องมือ การแกะสลักหินสบู่ต้นแบบ 
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การทําดินน้ํามัน การป้ันหัวหุ่นต้นแบบด้วยดินน้ํามัน การทําพิมพ์และถอดพิมพ์เพื่อให้ได้หัวหุ่นปูน 
พลาสเตอร์เพื่อใช้เป็นหุ่นปูนในการสร้างหัวโขนซึ่งเก็บไว้ใช้ได้นาน การติดกระดาษ การป้ันลวดลาย
ประดับหัวโขนโดยใช้พิมพ์หินสบู่ การประดับยอดหัวโขน การเขียนสี การปิดทอง และการประกอบ
หัวโขน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษา 1 ปี และสถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
เพาะช่าง กําหนดให้มีการเรียนรู้การสร้างหัวโขนใน 1 ภาคการศึกษา นักเรียนจะได้เรียนรู้ในการสร้าง
หัวโขนขนาด 7 คูณ 7 คูณ 13 โดยใช้วิธีการเรียนรู้ในขั้นตอนลัด เนื่องจากเวลาที่จํากัดเพียง 1 ภาค
การศึกษา นักเรียนจะได้เรียนรู้การติดกระดาษจากหัวหุ่นปูนพลาสเตอร์ การป้ันลวดลายประดับ
หัวโขนโดยใช้พิมพ์หินสบู่ การประดับยอดหัวโขน การเขียนสี การปิดทอง และการประกอบหัวโขน 
เมื่อจบภาคการศึกษานักเรียนจะสร้างหัวโขนขนาดเล็กได้สําเร็จ 1 หัว 

จุดอ่อนของการมีหลักสูตรการเรียนการสอนคือ เป็นการจํากัดช่ัวโมงเรียน ซึ่งมีผล
กับการถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนโดยเฉพาะในขั้นตอนที่ยากและใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่นาน 
เช่น ขั้นตอนการแกะสลักหินสบู่ และขั้นตอนการปั้นหุ่นต้นแบบ พบได้จากการถ่ายทอดงานช่างฝีมือ
หัวโขนในชั้นเรียนของโรงเรียนชา่งฝีมือในวัง (ชาย) มีการถ่ายทอดความรู้ในการสร้างหัวโขนตั้งแต่ต้น
จนจบในระยะเวลา 800 ช่ัวโมง ซึ่งมีการลดขั้นตอนการเรียนรู้ในการร่างหน้าพระ ยักษ์ และลิง เป็น
การให้สังเกตจากหัวโขนที่สําเร็จจริงแทนการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการร่างหัวโขน เพื่อเพิ่ม
จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานปั้นและการแกะสลักให้กับนักเรียน ทําให้นักเรียนไม่ได้เรียนรู้ในการร่าง
หัวโขนซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทําให้นักเรียนเข้าใจถึงสัดส่วนโครงหน้าของหัวโขน ขณะที่สถาบัน
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ที่กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนหัวโขนใน 1 ภาค
การศึกษา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นในการเรียนรู้การสร้างหัวโขนตั้งแต่ต้นจนจบ ทําให้สถาบันแห่งนี้
กําหนดให้นักเรียนสร้างหัวโขนเฉพาะหัวโขนยักษ์ และกําหนดให้สร้างหัวโขนที่มีขนาดเล็กคือ ขนาด 
7 คูณ 7 คูณ 13 เซนติเมตร และให้นักเรียนเริ่มสร้างจากขั้นตอนการทําหุ่นกระดาษโดยการปิด
กระดาษสาลงบนหัวหุ่นปูนพลาสเตอร์ และปั้นลวดลายประดับหัวโขน (กระแหนะ) จากพิมพ์เรซิ่น ทํา
ให้นักเรียนไม่ได้เรียนรู้ในขั้นตอนของการทําเครื่องมือช่าง การแกะสลักหินสบู่สําหรับเป็นพิมพ์ในการ
ป้ันลวดลายประดับหัวโขน การทําดินน้ํามันสําหรับป้ัน และไม่ได้เรียนรู้ในขั้นตอนการปั้นหัวโขน
ต้นแบบที่มีความสําคัญในกรณีที่ต้องการจะสร้างหัวโขนต้นแบบตัวอ่ืนที่แตกต่างจากหัวโขนยักษ์  

3.2 การถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนในแนวประเพณี  
จุดแข็งของการถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนโดยการรักษาขนบนิยมของการสร้าง

หัวโขนตามแบบโบราณคือ การสร้างหัวโขนที่ต้องคํานึงถึงรูปแบบของหน้าตาหัวโขนแต่ละตัว 
ลักษณะของยอดหัวโขนและสีของหัวโขนให้ได้ตรงตามตําราพงศ์เรื่องรามเกียรต์ิอย่างเคร่งครัด เพราะ
ตําราพงศ์เรื่องรามเกียรต์ินี้จะเป็นตําราที่ได้กําหนดรูปแบบหน้าตา ลักษณะของยอดหัวโขนและสีของ
หัวโขนแต่ละตัวละครในเรื่องรามเกียรต์ิไว้อย่างสมบูรณ์ เพราะชื่อของตัวละครในเรื่องรามเกียรต์ิจะมี
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หัวโขนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากช่างสร้างหัวโขนไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้จะทําให้สร้างหัวโขนได้
ไม่ตรงกับช่ือตัวละครที่ต้องการสร้าง เป็นเหตุให้หัวโขนที่สร้างมีความผิดเพี้ยน ผลงานของช่างฝีมือ
หัวโขนที่รักษาขนบนิยมแบบโบราณจะมีความประณีต งดงามและถูกต้องตามแบบแผน ซึ่งโรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง (ชาย) ยังคงถ่ายทอดงานช่างฝีมือหัวโขนในแบบอนุรักษ์ประเพณีนี้ให้กับนักเรียนและ
สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง  

ข้อจํากัดของการเรียนรู้การสร้างหัวโขนในแนวประเพณี คือมีขั้นตอนการทํางานที่
ต้องใช้ความประณีตทุกขั้นตอนทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ประมาณ 1 สําหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
งานช่างเขียนหรือช่างป้ันพบได้จากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ที่
สอนการสร้างหัวโขนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ และสถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง  
ที่ต้องตัดขั้นตอนการเรียนรู้ในการแกะสลักหินสบู่และการปั้นหุ่นต้นแบบออกไป เพราะเป็นขั้นตอนที่
ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 1 ภาคการศึกษา 

3.3 การเปิดรับผู้สนใจทั่วไปโดยไม่จํากัดพื้นฐานความรู้  
จุดแข็งของการเปิดรับผู้สนใจทั่วไปโดยไม่จํากัดพ้ืนฐานความรู้ ทําให้เป็นการ

เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน เช่น โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ที่เปิดรับผู้สนใจทั่วไปท้ังชาย
และหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สําเร็จการศึกษาต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขณะที่ศูนย์ฝึกอาชีพ
ศิลปหัตถกรรมเครื่องประดับโขน ชุมชนวัดเทพากร เปิดรับผู้สนใจโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งข้อมูลของผู้เข้า
เรียนในศูนย์ฝึกอาชีพมีอายุต้ังแต่ 10 – 50 ปี ทําให้เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับผู้ที่สนใจ
ได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้มากขึ้น 

จุดอ่อน คือ การเรียนรู้ของนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานงานช่างฝีมือจะใช้เวลาในการ
เรียนรู้และปฏิบัติงานนานกว่าผู้ที่มีพ้ืนฐาน พบจากข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียนโรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง (ชาย) ข้อสังเกตคือนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานแต่มีความอดทนและมุมานะตั้งใจเรียน 
จะสามารถเรียนรู้การสร้างงานหัวโขนได้ดีเช่นเดียวกับผู้มีพื้นฐานเช่นกัน แต่ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติ
ที่นานกว่า 

3.4 การเปิดรับผู้สนใจเรียนโดยไม่จํากัดช่วงเวลา (ผู้เรียนเป็นผู้กําหนดเวลาเรียน) 
จุดแข็งของการเปิดรับผู้สนใจเรียนโดยไม่จํากัดช่วงเวลา ทําให้มีผู้สนใจเข้ามา

ศึกษาเรียนรู้ในการสร้างหัวโขนจากทั่วประเทศและเป็นจํานวนมากกว่าการเปิดรับผู้เรียนปีละ 1 ครั้ง
ซึ่งเป็นช่วงการรับสมัครในเวลาที่จํากัด พบว่า ศูนย์ฝึกอาชีพศิลปหัตถกรรมเครื่องประดับโขน ชุมชน
วัดเทพากร เปิดรับผู้สนใจเรียนโดยไม่จํากัดช่วงเวลา คือ ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกวัน  
ซึ่งผู้เรียนสามารถกําหนดเวลาในการเรียนด้วยตนเองเมื่อพร้อมวันไหนก็เข้ามาเรียน ทําให้ผู้ท่ีไม่มีเวลา
สามารถเข้ามาเรียนได้ตลอดเมื่อว่าง โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่มีผู้เข้ามาเรียนเป็นจํานวนมาก 
และในช่วงปิดเทอมพบว่า มีนักเรียนให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้ในการสร้างหัวโขนเป็นจํานวนมากจาก
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ข้อมูลที่พบโดยเฉลี่ยปีละ 70 คน ทําให้มีข้อแตกต่างจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ที่เปิดรับสมัคร
นักเรียนในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม โดยเรียนในเวลาราชการเป็นระยะเวลา 1 ปี มีผู้เข้าเรียนโดย
เฉลี่ยปีละ 9 คน ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กําหนดสอนการสร้าง
หัวโขนให้กับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นระยะเวลา
1 ภาคการศึกษาซึ่งเป็นข้อจํากัดในการเรียนรู้สําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะ 

จุดอ่อน คือนักเรียนแต่ละคนจะสร้างหัวโขนในขั้นตอนที่แตกต่างกัน เน่ืองจาก
การเริ่มต้นเรียนรู้ที่ไม่พร้อมกัน ทําให้ครูผู้สอนดูแลไม่ทั่วถึงทําให้เกิดปัญหาของการเรียนรู้กับผู้เรียนที่
ต้องเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพศิลปหัตถกรรมเครื่องประดับโขน ชุมชน 
วัดเทพากร มีการเรียนรู้โดยให้ผู้ที่เริ่มมาวันแรก ฝึกป้ันลวดลายจากพิมพ์เรซิ่น (กระแหนะ) และนํามา
ประดับที่ยอดของหัวโขน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักลวดลายไทย และฝึกมือในวันแรก ในขั้นตอนนี้ทําให้
ผู้เรียนที่เข้ามาก่อนจะสอนการปั้นลวดลายคือ การกดพิมพ์เพื่อประดับหัวโขนให้กับนักเรียนใหม่ จึง
ทําให้มีการเรียนรู้ในลักษณะถูกบ้างผิดบ้าง เนื่องจากผู้สอนไม่ใช่ครูผู้สอนที่มีความรู้จริงในการสร้าง
หัวโขน 

3.5 การถ่ายทอดโดยผ่านวัฒนธรรม (ใช้ศาสนาและพิธีกรรม) 
จุดแข็งในการถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนโดยนําความเชื่อของศาสนา

และพิธีกรรมมาเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียน ทําให้นักเรียนมีจิตใจที่สงบและเป็น
การสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้การสร้างงานหัวโขน เพราะถือว่าหัวโขนเป็น 
ของสูง เป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์และเทพเจ้า ดังนั้น ช่างฝีมือหัวโขนจึงต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สงบก่อน
การสร้างงานโดยการน้อมนําพระพุทธเจ้าเข้ามาในจิตใจ และการจัดพิธีกรรมการไหว้ครูเพื่อให้ครูช่าง
ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตช่วยคุ้มครองในการสร้างงานหรือสิ่งใด ๆ ได้สําเร็จ พบได้จากสถาบัน
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างที่จัดพิธีไหว้ครูช่างหัวโขนให้กับนักเรียนในการสร้างขวัญ
และกําลังใจ ซึ่งผู้ศึกษาในงานวิจัยนี้ไม่ได้กล่าวถึงกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ ขณะที่โรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง (ชาย) มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าก่อนการเรียน และจัดพิธีไหว้ครูช่างหัวโขน
ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครู เป็นการปลูกความเชื่อให้นักเรียนทุกคนเคารพยําเกรงครูช่างทั้งที่มี
ชีวิตและไม่มีชีวิต ทําให้นักเรียนมีการสร้างหัวโขนอย่างเคร่งครัดเพราะเกรงจะทําผิดจากสิ่งที่ครูได้
สอนไว้ และจะเกิดมีอันเป็นไปต่าง ๆ ตามความเช่ือที่ปลูกฝังมา   

จุดอ่อน คือนักเรียนจะไม่กล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการสร้างหัวโขน 
เพราะต้องยึดหลักในการสร้างหัวโขนตามขนบนิยมที่ถูกสอนไว้อย่างเคร่งครัด 

จากการเปรียบเทียบกระบวนการถ่ายทอดงานช่างฝีมือของ 3 หน่วยงานดังกล่าว พบว่า 
การเปิดรับผู้เรียนโดยไม่จํากัดช่วงเวลา คือเปิดรับตลอดปีและการให้ผู้เข้าเรียนสามารถกําหนดเวลาใน
การเรียนได้ด้วยตนเอง ทําให้มีผู้สนใจเข้าเรียนเป็นจํานวนมากและเดินทางมาจากทั่วประเทศ  
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ส่วนใหญ่มาเรียนเพื่อนําไปประกอบอาชีพ เช่น เรียนเพื่อสร้างหัวโขนเพื่อจําหน่าย หรือการเรียนเพื่อ
นําไปสอน และในช่วงปิดเทอมนักเรียนจะเข้ามาเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในการเพิ่มจํานวนของผู้สนใจเรียนรู้ 

การสอนหัวโขนขนาด 7 คูณ 7 คูณ 13 ซึ่งเปน็หัวโขนขนาดเล็ก โดยการลัดขั้นตอน คือ
ให้เริ่มเรียนจากขั้นตอนการปิดกระดาษหัวหุ่นปูนพลาสเตอร์ทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้การสร้าง
หัวโขนได้สําเร็จภายใน 1 ภาคการศึกษา แต่นักเรียนจะไม่ได้เรียนรู้การแกะสลักพิมพ์หินสบู่เพื่อสร้าง
ลวดลาย และไม่ได้เรียนรู้การป้ันหัวหุ่นต้นแบบ แต่นักเรียนสามารถเรียนรู้การสร้างหัวโขนได้สําเร็จ 
ใน 1 ภาคการศึกษา จึงเป็นแนวทางเพื่อนํามาปรับใช้ในการเรียนรู้การสร้างหัวโขนเพิ่มเติมอีกหลาย
หัวใน 1 ปี 

ขณะที่การเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรทําให้การเรียนการสอนเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ 
ผู้สอนจะดําเนินการสอนตามรายวิชาที่ได้กําหนดไว้ตามหลักสูตรโดยลําดับจากง่ายไปยากและผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนซึ่งทําให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้นกว่าการเรียนโดยไม่กําหนด
รายวิชา ซึ่งสามารถนําไปเป็นแนวทางในการสืบสานงานช่างหัวโขนต่อไป 
 
4. ลักษณะของการถ่ายทอดภูมิปัญญาในงานช่างฝีมือหัวโขน 

จากแนวคิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาของเอกวิทย์ ณ ถลาง (2541) พบว่า ในการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาครูผู้ถ่ายทอดจะใช้วิธีการบรรยายและการสาธิตการสร้างหัวโขน ขณะที่นักเรียนเรียนรู้จาก
การได้ฟังการบรรยาย การซึมซับและจดจําจากการได้สังเกตและลงมือปฏิบัติงานจริง พบว่าการ
ถ่ายทอดงานช่างฝีมือของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) สถาบันเทคโนโลยีรตันโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะ
ช่าง ศูนย์ฝึกอาชีพศิลปหัตถกรรมเครื่องประดับโขน ชุมชนวัดเทพากร และการสอนงานปั้นสิงห์ใน
งานวิจัยของเอกรัฐ อินต๊ะวงศา (2545) จะใช้วิธีการเรียนรู้ตามแนวคิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาของเอก
วิทย์ ณ ถลาง ขณะที่การเรียนรู้แบบครูพักลักจําที่นันทรัตน์ บรรเทิง (2545) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้
ด้วยตนเองของครูสาคร ยังเขียวสด ที่ใช้การเรียนรู้จากการดูหุ่นต่าง ๆ การสอบถามผู้รู้ การแสดงโขน 
และการสังเกตงานของช่างฝีมือซึ่งต้องใช้การเรียนรู้แบบครูพักลักจํา คือ การสังเกต จดจําและเรียนรู้
งานของผู้อื่น การดูงานโบราณ การดูงานของช่างฝีมือต่าง ๆ แล้วนํามาปรับใช้กับการทํางานของตน
กระทั่งได้เทคนิคที่เป็นของตนเอง แล้วนํามาปรับใช้ในการสร้างหุ่นละครเล็กรวมทั้งการสร้างกลไกของ
การเชิดหุ่นด้วยตนเองจากงานวิจัยของ ซึ่งพบการเรียนรู้ในลักษณะนี้ในชั้นเรียนหัวโขน โรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง (ชาย) เช่นกัน 

ข้อค้นพบที่กล่าวมา นํามาสรุปเป็นตารางที่ 19 ดังนี้ 
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ตารางที่ 19 กระบวนการถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือหัวโขน 
กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้งานช่างฝีมือ

หัวโขน 

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง 
(ชาย) 

สถาบันเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์  

วิทยาเขตเพาะช่าง 

ศูนย์ฝึกอาชีพ
ศิลปหัตถกรรมฯ 
ชุมชนวัดเทพากร 

โดยกําหนดเป็น
หลักสูตร 

 ทําให้มีการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ 

ทําให้มีการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ 

 การสอนไม่เป็นระบบ 
ไม่มีการลําดับความยาก

ง่ายของ 

โดยการถ่ายทอดงาน
ช่างฝีมือหัวโขนในแนว

อนุรักษ์ 

สร้างหัวโขนตาม 
ขนบนิยมโบราณ โดยสร้าง
หัวโขนตามลักษณะจาก
พงศ์เรื่องรามเกียรติ์ 

สร้างหัวโขนตาม 
ขนบนิยมโบราณ โดยสร้าง
หัวโขนตามลักษณะจาก
พงศ์เรื่องรามเกียรติ์ 

 สร้างหัวโขนตาม
ลักษณะจากพงศเ์รื่อง
รามเกียรติ์บ้าง หรือ
สร้างสรรค์หัวโขนใหม่ 

โดยการเปิดรับผู้สนใจ
ท่ัวไปโดยไม่จํากัด 
พื้นฐานความรู้ 

 เปิดรับต้ังแต่อายุ 15 ปี 
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 ขึ้นไป 

 เปิดสอนในชั้น ปวส. ปี
ท่ี 2 สาขาศิลปะ ทําให้มี

การจํากัดผู้เรียน 

เปิดรับทุกเพศทุกวัย
อย่างไม่มีเงื่อนไข 

โดยการเปิดสอน 
โดยไม่จํากัดช่วงเวลา 

 เปิดสอน 1 ปคีรั้ง 
ทําให้มีคนเรียนน้อย 

 เปิดสอน 1 ปคีรั้ง 
ทําให้มีคนเรียนน้อย 

 เปิดสอนตลอด 
ทําให้มีคนเรียนเยอะ 
เพราะผู้เรียนกําหนด
วันที่ต้องการเรียนเอง 

โดยใช้ศาสนาและ
พิธีกรรม 

สวดมนต์ไหว้พระก่อน
เรียน และพิธีไหว้ครู เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

 พิธีไหว้ครู เพื่อเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

งานวิจัยไม่ได้กล่าวถึง 

(การประมวลผลโดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
 
สรุปผลการอภิปรายการถ่ายทอดภูมิปัญญางานช่างฝีมือหัวโขนของโรงเรียนช่างฝีมือ 

ในวัง (ชาย) ยังมีการอนุรักษ์การเรียนการสอนการสร้างหัวโขนตามแนวประเพณีโดยสอนการสร้าง
หัวโขนตั้งแต่ต้นจนจบ ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง สอนการสร้าง
หัวโขนโดยลัดขั้นตอนให้นักเรียนเรียนรู้จากการปิดกระดาษสาลงบนหัวโขนปูนพลาสเตอร์   

การเรียนรู้ของช่างฝีมือ จะต้องใช้การสังเกตขั้นตอนในการสร้างงาน เพราะผู้เป็นช่าง 
จะสามารถจดจําและนําไปทําตามได้ ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการเพิ่มสื่อการสอน ในลักษณะของการสร้าง
สื่อมัลติมีเดียที่แสดงขั้นตอนการสร้างหัวโขนตั้งแต่ต้นจนจบ และเปิดสื่อมัลติมีเดียนี้ให้กับนักเรียนได้
เรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตและจดจําขั้นตอนการทํางานต่าง ๆ ทุกวัน เพื่อให้นักเรียน
ได้ใช้ฝึกฝนเพิ่มเติมโดยตลอด ซึ่งจะเปรียบเหมือนการที่ช่างในบ้านได้เห็นครูช่างสร้างงานตลอดเวลา 
และสามารถจดจําและซมึซับ แล้วนําไปปฏิบัติตามได้  
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จากประเด็นต่าง ๆ ที่ได้นําเสนอ พบว่า การสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปคนอีกรุ่นหนึ่ง ทําได้หลายวิธีด้วยกัน ขึ้นกับวัตถุประสงค์
ของผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด ซึ่งเทคนิคและวิธีการเรียนรู้เหล่านี้จะมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
พลวัตทางวัฒนธรรม ตามยุคสมัย จึงอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือประดิษฐ์ดัดแปลงองค์ความรู้ด้ังเดิม
เพื่อให้ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้งานช่างฝีมือด้ังเดิมมีความ
ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ด้วยเหตุนี้โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ดําเนินงานภายใต้พระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จึงมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ สืบสานงานช่างฝีมือด้ังเดิม และ
รักษาไว้ซึ่งระเบียบวิธีและขนบนิยมในงานช่างฝีมือด้ังเดิมให้คงอยู่ต่อไป โดยการถ่ายทอดวิชาความรู้ 
งานช่างฝีมือด้ังเดิมให้กับผู้ที่สนได้เข้ามาศึกษา  ตราบใดที่คนรุ่นใหม่มีความตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านี้  การสืบสานงานช่างฝีมือ ด้ั ง เดิม 
ก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 6 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
 

สําหรับบทนี้ ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประเด็นคือ  
1. เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม  
2. เพื่อเสนอแนวทางในการสงวนรักษางานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม  
 

กระบวนการสบืสานงานชา่งฝีมือหัวโขนดัง้เดิม แผนกชา่งหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)  
กระบวนการสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2543  

โดยการฟื้นฟูงานช่างฝีมือหัวโขนที่ขาดการสืบสานในพระราชวังให้กลับเข้ามามีการเรียนการสอน 
ที่โรงเรียนแห่งนี้ โดยทางโรงเรียนได้เชิญครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญในการสร้าง
หัวโขนดั้งเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างหัวโขนจากบรรพบุรุษคือ ครูชิต แก้วดวงใหญ่  
ผู้สืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนจากคุณตา คือ พระเทพยนตร์ และขุนสกลบัณฑิต 2 พี่น้อง ช่างสิบหมู่
หัวโขนในวัง ในสมัยรัชกาลที่ 6 ในระยะต่อมาทางโรงเรียนจึงได้จัดทําหลักสูตรงานช่างฝีมือหัวโขน
ด้ังเดิมเพื่อให้มีการเรียนการสอนตามรายวิชาที่กําหนดขึ้น ทําให้โรงเรียนแห่งนี้มีการจัดการทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ ปี พ.ศ. 2546 ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม เป็นผู้ถ่ายทอดงานช่างฝีมือ
หัวโขนสืบต่อจากครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ และยังคงสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมอย่าง
เคร่งครัด ช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม คือ ช่างที่สร้างหัวโขนโดยยึดระเบียบวิธีจากขนบนิยมการสร้าง
หัวโขนที่กําหนดไว้ คือ การสร้างหัวโขนได้ตรงกับลักษณะใบหน้า ลักษณะของมงกุฎและสีของ 
ตัวละครแต่ละตัวท่ีกําหนดไว้ในตําราพงศ์เรื่องรามเกียรต์ิ เพราะตัวละครในเรื่องรามเกียรต์ิแต่ละตัว
จะมีลักษณะหน้าตา สีสันและวรรณะที่แตกต่างกัน และช่างจะต้องปั้นลวดลายประดับหัวโขนโดยใช้
ลวดลายตามหัวโขนโบราณ และต้องวางลวดลายให้ตรงตามตําแหน่งของการวางลวดลายที่กําหนดไว้  
จึงเป็นองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของช่างฝมีือหัวโขนดั้งเดิม ซึ่งโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ยังคงมี
การสืบสานระเบียบวิธีการสร้างหัวโขนดั้งเดิมอย่างเคร่งครัด  

ด้านการใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างหัวโขน จะมีการปรับเปลี่ยนโดยการใช้วัสดุ
ทดแทนวัสดุเดิมที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐานเท่ากับของโบราณ เช่น ยางรัก ซึ่งทดแทนด้วยกาวซีเมนต์ 
(Epoxy) เพื่อนํามาปั้นลวดลายประดับหัวโขน จึงส่งผลกระทบไปถึงการใช้รักน้ําเกลี้ยงซึ่งมี
ส่วนประกอบในขั้นตอนการทําจากยางรัก จึงต้องปรับเปลี่ยนวัสดุทดแทนเป็นสีน้ํามัน เพื่อใช้ในการ
เตรียมพื้นหัวโขนก่อนการปิดทอง การใช้กระจกสีและพลอยเทียม ทดแทนการใช้กระจกเกรียบที่ไม่มี
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การผลิตออกมาจําหน่าย ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนวัสดุเพื่อทดแทนวัสดุเดิมตามยุคสมัย และวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป 

วิธีการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชั้นเรียน คือ นักเรียนจะได้เรียนรู้ 
การสร้างหัวโขนด้ังเดิมต้ังแต่ต้นจนจบ จํานวน 14 ขั้นตอน ได้แก่ เริ่มเรียนรู้จากการเขียนลายไทย 
การทําเครื่องมือช่าง การแกะสลักหินสบู่ต้นแบบ การทําดินน้ํามัน การป้ันหัวหุ่นต้นแบบด้วยดินน้ํามัน 
การทําพิมพ์และถอดพิมพ์เพื่อให้ได้หัวหุ่นปูนพลาสเตอร์เพื่อใช้เป็นหุ่นปูนในการสร้างหัวโขนซึ่งเก็บไว้
ใช้ได้นาน การติดกระดาษ การป้ันลวดลายประดับหัวโขนโดยใช้พิมพ์หินสบู่ การประดับยอดหัวโขน 
การเขียนสี การปิดทอง และการประกอบหัวโขน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษา 1 ปี โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ในการสร้างหัวโขนให้กับนักเรียนต้ังแต่ขั้นตอนแรกถึงสร้างหัวโขนได้สําเร็จ โดยผู้
ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดมีในลักษณะการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์ โดยผู้สอนจะใช้การ
ถ่ายทอดด้วยการบรรยาย สาธิตขั้นตอนวิธีการสร้างหัวโขน และให้นักเรียนได้ดูตัวอย่างหัวโขนสําเร็จ
ที่เป็นตัวอย่างจริง เพื่อให้นักเรียนได้สังเกต จดจํา ซึมซับ และลงมือปฏิบัติจริง จากนั้น นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามจากเพื่อนนักเรียนในห้องและนักเรียนช่างสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเรียน
การสอนแบบดั้งเดิม คือ ใช้มุขปาฐะ ให้สังเกต ทําให้ดู จดจําให้ดี ดูตัวอย่างจริงและลงมือปฏิบัติตาม 
แต่ระยะเวลาในการศกึษาเรียนรู้การสร้างหัวโขนในเวลา 1 ปี พบว่า นักเรียนที่เรียนจบยังไม่สามารถ
ประกอบอาชีพช่างฝีมือหัวโขนได้ เพราะทักษะและความสามารถยังน้อย พบว่า ศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว
จะกลับมาศึกษาเพิ่มเติม ประมาณ 1 – 3 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นกับความรู้พื้นฐานของแต่ละคน  

ลักษณะบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันทั้งโรงเรียนและในชั้นเรียน คือ โรงเรียนมี
กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เช่น การจัดให้นักเรียนและครูทุกคนได้ชมโขนพระราชทาน การเข้าร่วมในพิธี
ไหว้ครูที่วังสวนจิตรลดา การนํานักเรียนไปวางมาลาที่อนุสาวรีย์รัชกาลต่าง ๆ การแห่เทียนเข้าพรรษา 
ขณะที่ในชั้นเรียนจัดกิจกรรม เช่น การจัดพิธีไหว้ครูหัวโขนปีละ 1 ครั้ง และการสวดมนต์ไหว้พระใน
ทุกเช้าก่อนเริ่มการเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเหล่านี้เพื่อให้นักเรียนและครูในโรงเรียน
ได้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกัน เปน็การสร้างแรงบันดาลให้กับนักเรียนช่างได้รับรู้ได้
สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมของไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของกิจกรรมที่จัด
ขึ้นนี้ อีกทั้งยังช่วยขัดเกลาจิตใจนักเรียนช่างฝีมือทุกคนให้เป็นผู้ที่รู้จักวัฒนธรรมประเพณี นอกจากมี
ความรู้ความสามารถในด้านงานช่างฝีมือ อบรมขัดเกลาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใสในศาสนา 
เพื่อให้มีสมาธิในการทํางาน และเคารพครูบาอาจารย์ ด่ังคําขวัญของโรงเรียนว่า “งานช่างเด่น  
เน้นศิลป์ไทย ใฝ่คุณธรรม” 

จากสภาพสังคมในปัจจุบันและการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไป คนในสังคมมีความเร่งรีบ  
การเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ที่ฉับพลันทันต่อเหตุการณ์ จึงมีการปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ ๆ  
อยู่เสมอ ทําให้คนรุ่นใหม่มีสมาธิในการเรียนที่สั้น เพราะจะไปสนใจสิ่งใหม่ ๆ รอบตัว ขาดความ 
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มุมานะและความจริงจังในการศึกษา จึงเป็นอุปสรรคในการศึกษาเล่าเรียนงานช่างฝีมือด้ังเดิม 
แตกต่างจากคนในรุ่นเก่าที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัว และคนรุ่นใหม่มีความ
สนใจที่จะเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์งานช่างฝีมือหัวโขนมีน้อย พบว่า ส่วนใหญ่เรียนเพื่อต้องการนําไป
ประยุกต์ในธุรกิจ หรือเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พบว่า จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละปี
มีน้อย เนื่องจากการสร้างหัวโขนต้องเกี่ยวข้องกับงานช่างหลายสาขา เช่น งานป้ัน งานแกะสลัก  
งานเขียน งานช่างหุ่น งานลงรักปิดทอง และงานประดับมุก ซึ่งแต่ละข้ันตอนมีความละเอียดอ่อน 
ต้องการความพิถีพิถัน ทําให้นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานงานช่างฝีมือมีความย่อท้อจึงลาออกไป หรือ
นักเรียนที่เข้ามาเรียนแล้วพบว่าสิ่งที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการจึงลาออก และเหตุผลสําคัญคือ  
การขาดเงินทุนในการเรียน จึงลาออกไปเช่นกัน  
 
การเสนอแนวทางในการสงวนรักษางานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม 

จากกรณีศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) พบว่าการสงวนรักษางานช่างฝีมือหัวโขน
ด้ังเดิมให้คงอยู่ ทําได้โดยการถ่ายทอดงานช่างฝีมือด้ังเดิมให้กับผู้ที่สนใจซึ่งตรงกับมาตราที่ 14 ของ
การสงวนรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ยูเนสโกท่ีได้กําหนดไว้ในเรื่องการศึกษา คือการสงวนรักษา
โดยการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในรุ่นต่อไป รวมทั้งกรณีของการฟื้นฟูงานช่างฝีมือที่ขาดการ
ถ่ายทอดจากในวังให้กลับเข้ามามีการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยนําช่างฝีมือผู้ชํานาญการเข้ามา
ถ่ายทอดความรู้ ให้กับบุคลากร และมีการส่งเสริมงานช่างฝีมือด้ังเดิมให้เป็นที่รู้จักผ่านการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทางเว็บไซต์ที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ (www.rcmsc.com) เพื่อช่วยเผยแพร่
กิจกรรมและผลงานของนักเรียน ตลอดทั้งข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน จึงเป็นการสงวนรักษาโดย 
การส่งเสริมงานช่างฝีมือด้ังเดิมให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น  

แต่การสงวนรักษางานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมที่กล่าวมาเป็นการสงวนรักษาโดยการ
คํานึงถึงเฉพาะการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้ังเดิมให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งยังขาดการวางแผนในด้านการส่งเสริม
ให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาและนํากลับไปประกอบอาชีพ จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้ขาดผู้สืบทอด 
จากแนวทางที่ศึกษา พบว่า การจัดการในการเรียนการสอนของศูนย์ฝึกอาชีพศิลปหัตถกรรม
เครื่องประดับหัวโขน ชุมชนวัดเทพากร โดยการเปิดรับผู้เรียนตลอดปีและให้ผู้เรียนเป็นผู้กําหนดวัน
เวลาเรียนด้วยตนเอง ทําให้มีผู้สนใจเข้าเรียนเป็นจํานวนมากและเดินทางมาจากท่ัวประเทศ จึงน่าจะ
แนวทางหนึ่งที่นํามาพิจารณาในการเพิ่มจํานวนของผู้เรียนให้มากขึ้น และการสอนให้สร้างหัวโขน
ขนาดเล็กจะทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การสร้างหัวโขนได้มากกว่า 1 หัว ในระยะเวลา 1 ปี จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในการเพิ่มการเรียนรู้ในการสร้างหัวโขนได้มากขึ้นเช่นกัน จากแนวคิด
ต่าง ๆ ที่นําเสนอมานี้สามารถนํามาเป็นแนวทางในการสงวนรักษางานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมให้คงอยู่
ต่อไป  
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สุดท้ายนี้ ช่างฝีมือด้ังเดิม คือผู้ที่สร้างงานศิลปะด้วยมือและใจที่รักในการอนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศชาติไทยให้คงอยู่ แต่ช่างฝีมือด้ังเดิมเหล่านี้จะดํารงชีพ
อยู่ต่อไปไม่ได้เพราะขาดผู้ให้การบริโภคหรืออุดหนุนผลงานที่ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ขึ้นอย่าง
ประณีตและงดงาม ดังนั้น ชาวไทยจึงควรหันมาอุดหนุนและส่งเสริมสินค้าไทย เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ 
สืบสานงานช่างฝีมือด้ังเดิมของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการทาํงานวจิัย  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานช่างฝีมือหัวโขนในประเทศไทยยังมีการศึกษาวิจัยในด้านนี้อยู่
น้อย จึงควรสนับสนุนให้มีการทํางานวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. งานวิจัยการอนุรักษ์ สืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนในสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย  
เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของแต่ละสถาบันให้กับคนรุ่นต่อไป  
ว่ามีแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสานอย่างไร เพื่อรวบรวมงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมของประเทศไทย 
และเพื่อศึกษาถึงแนวทางต่าง ๆ ที่แต่ละสถาบันได้นํามาใช้ เพื่อการประยุกต์และการปรับใช้ในการ 
สืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมให้ยั่งยืนต่อไป 

2. งานวิจัยช่างฝีมือหัวโขนในอาเซียน เพื่อศึกษาถึงกรรมวิธีในการสร้างหัวโขน รวมทั้ง
วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างหัวโขน ขนบนิยมหรือระเบียบวิธีที่ช่างฝีมือหัวโขนในอาเซียนยึดถือ
ปฏิบัติ ทั้งงานช่างฝีมือหัวโขนที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทย และมรดกร่วมทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน เพื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ต่าง ๆ ของแต่ละสกุลช่างฝีมือหัวโขน หรือรูปแบบการ
จัดการที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน  
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ขั้นตอนการสร้างหัวโขน ของช่างฝีมือหัวโขนผูช้ํานาญการ จํานวน 6 คน 
 
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมของธีระยุทธ อมรพรหมภักดี 

(2546) พบว่า การสืบสานงานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมของช่างผู้ชํานาญการในการสร้างหัวโขนมากว่า 
20 ปี ทั้ง 6 คน มีการสืบสานจากบรรพบุรุษที่เป็นช่างฝีมือหัวโขน การสืบสานจากการเรียนรู้โดยการ
เป็นลูกมือช่าง และการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบ่งเป็น 3 วิธีการสืบสาน ดังนี้  

1. ช่างฝีมือหัวโขนที่ได้รับการสืบสานองค์ความรู้การสร้างหัวโขนจากบรรพบุรุษ  
มีจํานวน 3 คน ได้แก่ 1. หม่อมหลวงพงษ์สวัสด์ิ ศุขสวัสดิ 2. ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ และ 3. สมชาย 
ล้วนวิลัย โดยได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้การสร้างหัวโขนตั้งแต่ยังเด็ก จากบิดาผู้เป็นช่างหัวโขน 
โดยบิดาจะให้ลูก ๆ ได้มาช่วยทําหัวโขนในขั้นตอนที่ง่าย ๆ จากน้ันลูก ๆ จะซึมซับการทําหัวโขนทีละ
น้อยซึ่งการสอนจะไม่เป็นขั้นตอน  

2. ช่างฝีมือหัวโขน ที่สืบสานโดยการเป็นลูกมือช่างหัวโขนที่ตนได้ทํางานด้วย จํานวน  
2 คน ได้แก่ สําเนียง ผดุงศิลป์ และสุรพล ฟื้นศิลป์ โดยได้รับการฝึกให้ทําหัวโขนจากการปฏิบัติงาน
จริง ตลอดทั้งฝึกให้ซ่อมหัวโขนที่ชํารุด เพื่อเป็นการศึกษาหัวโขนโบราณอีกทางหนึ่ง  

3. ช่างฝีมือหัวโขนที่ศึกษาการสร้างหัวโขนด้วยตนเอง ได้แก่ สาคร ยังเขียวสด ซึ่งเป็นผู้ที่
มีใจรักในงานปั้น จึงฝึกด้วยตนเองและได้ขอคําแนะนําจากช่างฝีมือการปั้นในวัด ตลอดทั้งได้เรียนรู้
จากกลุ่มศิลปินในสาขาต่าง ๆ และการเรียนรู้โดยการใช้วิธีครูพักลักจํา 

จากการศึกษา พบว่า ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ เป็นช่างฝีมือหัวโขนที่มีบรรพบุรุษเป็นช่าง
สิบหมู่ในวัง ที่สร้างหัวโขนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 และบิดาของตาบทิพย์ ยังสืบสานงานช่างฝีมือ
หวัโขนนี้ต่อจากบรรพบุรุษและได้ถ่ายทอดความรู้มายังตาบทิพย์ ผู้เป็นบุตรสาว และช่างฝีมือหัวโขนที่
มีประสบการณ์ทํางานกว่า 20 ปี ทั้ง 6 คน มีการสืบสานการสร้างหัวโขนที่มีขั้นตอนการสร้าง 
ที่เหมือนกัน แต่มีการใช้วัสดุที่แตกต่างกันขึ้นกับการสืบสานจากบรรพบุรุษที่ได้ถ่ายทอดไว้ของแต่ละ
คน โดยการเปรียบเทียบขั้นตอนการสร้างหัวโขนทั้ง 8 ขั้นตอน และช่างทั้ง 6 คน มีอัตลักษณ์การ
สร้างหัวโขนที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน ศึกษาได้จากตารางที่ 3 ด้านล่างนี้ 



116 

ตารางที่ 3 ขั้นตอนการสร้างหัวโขน ของช่างฝีมือหัวโขนผู้ชํานาญการ จํานวน 6 คน 
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 ยัง
เขีย

วส
ด 
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พล
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1. การเตรียมหุ่น 
- ปั้นหุ่นดินเหนียว 
และ 
- ทําพิมพ์จากปูน
ปลาสเตอร์ 

 
    

 
  

2. การปิดกระดาษสา  ก ร ะด าษห่ อ
ทองคําเปลว 

  ถุงปูน 
ซีเมนต์ 

 

3. การปั้นใบหน้าหุ่น
โดยผงสมุก และสูตร
ดินปั้นของแต่ละช่าง 

กระดาษว่าว 
และกาวเม็ด
มะขาม 

- ขี้เลื่อยไม้สัก
- ผงถ่าน 
- กาวลาเท๊กซ์ 

-แป้งข้าว
จ้าว -
กระดาษห่อ
ทอง  
- ขี้เถ้าสมุก  
-แป้งเปียก 
โขลกรวมกัน

ขี้เลื่อยผสม
แป้งมัน 

 -ขี้ผึ้งชัน
-เทียน
อ่อน 
-ปูน
ปลาสเตอ
ร์ 
-สีฝุ่นดํา 
-
นํ้ามันก๊าด 

4. การติดลวดลาย รักกระแหนะ
และรักเทือก 

-กา ว ซี เ มนต์ 
“เคมบ๊อกซ่ี” 

รักสมุก และ
รักเทือก 

ปูนปั้ นลาย
และกาวลา
เท๊กซ์ 

สูตรปูน
ปั้นดินสอ
พอง และ
กาวลา
เท๊กซ์ 

สู ต ร ปู น
ปั้ น  แ ล ะ
รักเทือก 
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนการสร้างหัวโขน ของช่างฝีมือหัวโขนผู้ชํานาญการ จํานวน 6 คน (ต่อ) 
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ขั้นตอน 

มล
. พ

งษ
์สว

ัสดิ์
 ศุข

สว
ัสดิ

  

ตา
บท

ิพย
์ แก้

วด
วง

ให
ญ่ 

สํา
เนีย

ง ผ
ดุง

ศิล
ป์ 

สม
ชา

ย ล
้วน

วิล
ัย 

สา
คร

 ยัง
เขีย

วส
ด 

สุร
พล

 ฟ
ื้นศ

ิลป
์ 

5. การปิดทอง โดยลง
รักน้ําเกลี้ยง 

 หรือสีเฟล็ก
น้ํามันตั้งอิ้ว
ถ่วงการแห้ง
ของสี 
และฮัมบัคเพิ่ม
ความเงางาม 

ทาสีรองพื้น 
2-3 รอบ 
และทา
น้ํายา
สําหรับปิด
ทอง 

สี เ ฟ ล็ ก ซ์ 
หรือสีน้ํามัน 

สี ข า ว น้ํ า
พลาสติ ก 
สี ข า ว
น้ํามันขาว 
แ ล ะ สู ต ร
สีเฟล็กซ์ 

ท า ร ง ค์
ทองก่ อน
เพื่ อ ไม่ ใ ห้
หลงลาย 
-สู ต ร ท า
ชแล็กซ์ 
-สูตร
สีเฟล็กซ์ 

6. การติดพลอยเทียม
และกระจก 

      

7. การเขียนสีฝุ่น ตาม
พงศ์เรื่อง 
รามเกียรติ 

  
ตารางเทียบสี 

 สีโปสเตอร์
และสี
พลาสติก 

สีโปสเตอร์ 
สีอครีลิค 
ตรา
ซากุระ 

สีโปสเตอร์ 
สีพลาสติก 
สีอครีลิค 

8. การทํายอดและการ
ทําจอนหู 
- ยอดไม้ 
- หนังวัวจอนหู 

  
หรือหนัง
ประเก็น แผ่น
อลูมิเนียม 

 
กลึงยอดเอง 

 
หรือหนัง
ประเก็น 
แผ่น
อลูมิเนียม 

ยอดไม้ 
หรือยอด
กระดาษ 
หนัง
ประเก็น 

 
 

สรุ ป  เ อกลั กษณ์
ของช่างแต่ละท่าน 

ผ้าทิพย์ คือ
ลวดลายท่ี
เขียนด้านท้าย
ทอย 

-ใบหน้าแสดง
อารมณ์ 
-การระบาย
อากาศ 

หน้าตา 
รูปทรง การ
เขียนหน้า 

หัวโขน
สําหรับใส่
แสดง และ
หัวโขนเล็ก
สําหรับ
จําหน่าย 

-โครงหน้า
ตามแบบ
โบราณ 
- ลวดลาย 
ลูกแก้ว 
รอบหัวโขน 

โครงหน้า 
และ
สัดส่วน
ตามแบบ
โบราณ 

(จากการประมวลผลโดยผู้วิจัย พ.ศ. 2555) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานของบุคคลกรทีเ่ก่ียวขอ้ง 
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ประวัติและผลงานของบุคลากรทีเ่ก่ียวขอ้งกับการสบืสานงานช่างฝมีือหัวโขนดั้งเดิม   
โรงเรียนช่างฝมีือในวัง (ชาย) 

 
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการสืบสานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิม โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ครูผู้สอนและนักเรียน  
1. ประวัติและผลงานของครูผู้สอน จํานวน 2 คน 
2. ประวัติของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาวิชาช่างฝีมือหัวโขน จํานวน 7 คน 
รายละเอียด ดังนี้ 

 
1. ประวัติและผลงานของครผูู้สอน จํานวน 2 คน ได้แก่ 

1.1 ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ 
1.2 ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 

 

1.1 ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ (ภาพที่ 2) 
ตาบทิพย์ เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2493 เป็นบุตรของนายชิต แก้วดวงใหญ่ 

และนางทองคํา แก้วดวงใหญ่ มีพี่น้องรวม 8 คน ตาบทิพย์จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
ตลภัทรศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับการถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมจากบิดา คือ  
นายชิต แก้วดวงใหญ่ ช่างฝีมือหัวโขนที่ได้รับฉายาว่าเป็นบรมครูหัวโขน แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (บริษัท
ยูคอมจํากัด (มหาชน), 2543: 383) ซึ่งตาบทิพย์ เป็นลูกสาวที่มีความสนใจในการทําหัวโขนจากผู้เป็น
บิดา จึงเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดงานช่างฝีมือหนัโขนตั้งแต่อายุได้ 4 – 5 ขวบ และนําหัวโขนที่สร้าง
ออกจําหน่ายต้ังแต่อายุได้ 15 ปี และยึดอาชีพช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ 3 ตาบทิพย์แก้ว ดวงใหญ ่

(ที่มา facebook ตาบทพิย์ แก้วดวงใหญ่, เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 มถิุนายน 2558, เข้าถึงได้
จาก https://www.facebook.com/search/str/ตาบทิพย์%20แก้วดวงใหญ่ /keywords_top) 

 
ผลงานของตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ 

ผลงานวชิาการ 
- วิทยากรบรรยาย 

การทําหัวโขนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
- บทความวิชาการเรื่อง “ครูชิต แก้วดวงใหญ่ ช่างทําหัวโขนฝีมือเยี่ยม”  

วารสารศิลปากร ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2543  
- ปี พ.ศ. 2543 อาจารย์พิเศษสอนงานช่างฝีมือหัวโขน  

ณ แผนกช่างหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
 

เกียรติประวัต ิ
- ปี พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานเข็มเกียรตินิยม 

ด้านศิลปวัฒนธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 

- ปัจจุบัน เป็นช่างทําหัวโขน และอาจารย์สอนทําหัวโขนอิสระ 
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1.2 ครูทนงศกัด์ิ กลิ่นธรรม  (ภาพที่ 4) 

ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม เกิดวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2515 บุตรนายปรีชา กลิ่นธรรม 
และนางจินดามณี กิจณ์ปกรณ์สมบัติ มีพี่น้อง 5 คน นายทนงศักด์ิ เป็นบุตรคนที่ 5 จบการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง (ปี พ.ศ. 2549 
เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง) สาขาประติมากรรมไทย จากนั้น
ศึกษาต่อปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.
2541 เข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยปฏิบัติหน้าที่อาจารย์สอนที่แผนกช่างฝีมืองานปั้น 
ณ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ปี พ.ศ. 2545 ได้รับบรรจุในตําแหน่งลูกจ้างประจํา และ ปี พ.ศ. 
2548 ได้บรรจุเข้ารับราชการ ตําแหน่งนักจัดการงานในพระองค์ ระดับปฏิบัติการ ปัจจุบัน พ.ศ. 
2558 ตําแหน่งนักจัดการงานในพระองค์ ระดับชํานาญการ โดยทําหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกช่างฝีมือ
งานปั้นและช่างฝีมือหัวโขน 

 

  

ภาพที่ 4 ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555) 
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ผลงานของนายทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 

งานในพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น
ท้าวจตุโลกบาล 4 องค์ ประดับใน
พระเมรุมาศสมเด็จเจ้าฟ้าเพรชรัตน์ 

 

 
รับทําหัวโขน เช่น หัวโขน 9 หัว 
ให้กับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ภาพที่ 5 ผลงานของทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555) 

 
2. ประวัติผู้เรยีน 
ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลในแผนกช่างฝีมือหัวโขน ระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554  

ถึง มีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งตรงกับนักเรียนช่างฝีมือหัวโขน ปีการศึกษา 2553 เป็นนักเรียนช่างหัวโขน
รุ่นที่ 23 พบว่า นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในแผนกวิชาช่างฝีมือหัวโขน จํานวน
ทั้งสิ้น 11 คน เมื่อเรียนได้ 2 เดือน มีนักเรียนออกจากการเรียน จํานวน 3 คน เนื่องจากขาดเรียนเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันเกิน 5 วัน (วันราชการ) และในเดอืนที่ 6 ของการเรียนการสอน มีนักเรียนลาออก
เนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ อีก 1 คน เหลือจํานวนผู้เรียน กระทั่งสําเร็จการศึกษา จํานวน 
7 คน ประวัติการศึกษาของนักเรียน ตามตารางที่ 5 ดังนี้  
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ตารางที่ 6 ประวัติโดยย่อของนักเรียนช่างฝีมือหัวโขน รุ่นที่ 23 ปี พ.ศ. 2553 

นักเรียนช่าง ประวัตินักเรียน
คนที่ 1 - จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาดุริยางค์

ไทย เอกปี่พาทย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 
- ไม่มีประสบการณ์ด้านงานช่างฝีมือ แต่สนใจทําหัวโขน  
- ปัจจุบัน: ศึกษาต่อคณะศิลปหัตถกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร ์
- อนาคต อยากเป็นช่างฝีมือหัวโขน แต่ต้องศึกษาเพิ่มเติม 

คนที่ 2 - จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดนครปฐม 
- ไม่มีประสบการณ์ด้านงานช่างฝีมือ แต่มีใจรักในงานศิลปะ 
- ปัจจุบัน: เป็นหัวหน้าทัวร์ บริษัทเอกชน 
- อนาคต: จะเปิดอบรมงานช่างฝีมือ แต่ยังไม่มีเงินลงทุน 

คนที่ 3 - จบการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ จังหวัดสระบุรี 
- มีประสบการณ์ด้านการทําหัวโขน จากคุณครูที่ต่างจังหวัด 
- ปัจจุบัน: ประกอบอาชีพส่วนตัว ด้านศิลปะการต่อสู้กระบี่
กระบอง และการทําหัวโขน 

คนที่ 4 - เคยศึกษาที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์ คณะศิลปะประจําชาติ สาขาช่างเขียน 
ปัจจุบัน: รับจ้างเขียนงานไทยประเพณี 

คนที่ 5 - ศึกษาที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 
คณะศิลปะประจําชาติ สาขาป้ันไทย ช้ันปีที่ 3 
- ปัจจุบัน: ศึกษาต่อที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
หลักสูตร 2 ปี 
- ทํางานเป็นช่างฝีมืออิสระ รบัจ้างทํางานช่างฝีมือทั่วไป 
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ตารางที่ 6 ประวัติโดยย่อของนักเรียนช่างฝีมือหัวโขน รุ่นที่ 23 ปี พ.ศ. 2553 (ต่อ) 

นักเรียนช่าง ประวัตินักเรียน
คนที่ 6 - จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิจิตร์ศลิป์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา มีประสบการณ์ด้านช่างเขียน 
- ปัจจุบัน: ศึกษาต่อคณะศิลปะประจําชาติ สาขาปั้นไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง 

คนที่ 7 - จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
- ไม่มีประสบการณ์ในการทําหัวโขน แต่มีประสบการณ์ในการ 
  ลงรักปิดทอง  
- ปัจจุบัน: ประกอบอาชีพส่วนตัว  

(จากการประมวลผลของผู้วิจยั พ.ศ. 2558) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
องค์ความรู้ของครผูู้ถ่ายทอดงานชา่งฝีมือหวัโขน โรงเรยีนช่างฝีมือในวงั (ชาย)  
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องค์ความรู้ของครผูู้ถ่ายทอดงานชา่งฝีมือหวัโขน โรงเรยีนช่างฝีมือในวงั (ชาย)  
จํานวน 2 คน ได้แก่ 
1. ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่  
2. ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม  
องค์ความรู้ในการทําหัวโขนของแต่ละคน แสดงขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  

 
1. องค์ความรู้ของตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ 

ขั้นตอนการสร้างหัวโขน โดย ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ (ธีระยุทธ อมรพรหมภักดี, 2546:  
48-161) 

1. การเตรียมหุ่น 
ใช้ดินเหนียวชนิดที่เหมาะกับงานปั้น จากนั้นขึ้นรูปหุ่นตามความต้องการ สิ่งที่ต้องใส่ใจคือ  
1.1 การสร้างหัวโขนให้มีความรู้สึก เช่น หัวหนุมาน ต้องศึกษาบุคลิกของตัวหนุมาน

ก่อน ว่า หนุมานเป็นลิงนักรบ อายุประมาณ 25–30 ปี นิสัยเจ้าชู ขี้เล่น ซึ่งช่างที่สร้างหัวโขนจะต้อง
สื่ออารมณ์ออกมาให้ได้ ภายใต้ความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์  

1.2 การระบายอากาศภายในหัวโขนเมื่อใส่แสดงจะไม่ร้อนและอึดอัด ช่างที่ป้ันหัวหุ่น
ดินเหนียวจะต้องคํานึงถึงโครงสร้างของหัวโขนและหลักการระบายอากาศ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบิดา คือ การระบายให้อากาศเข้ามาจากใต้คาง ผ่านมาพักอยู่เหนือศีรษะ แล้วจึง
ระบายออกสู่ท้ายทอย กล่าวคือ หัวโขนส่วนด้านล่างช่วงปากจะต้องไม่ให้แนบที่ปากเกินไป และเวลา
ใส่ต้องไม่กดด้ังจมูก เพราะบริเวณนี้จะเป็นส่วนที่อากาศไหลผ่าน ส่วนหัวด้านบนก็อยา่ให้กดแน่นกับ
ศีรษะ เพราะอากาศจะไหลมาพักที่บริเวณนี้ รวมทั้งในส่วนของท้ายทอยอย่าทําให้แนบปิด เพราะ
อากาศจะไหลออกไม่ได้ หากช่างทําได้อย่างถูกต้องระบบระบายอากาศภายในจะระบายได้ดี จึงไม่
จําเป็นต้องเจาะที่ต่าง ๆ ของหัวโขนเพื่อช่วยหายใจ  

1.3 การสร้างรูปทรงหัวโขนให้กระชับกับศีรษะของนักแสดงเพื่อให้สวมใส่สบาย  
ไม่คลาดเคลื่อนเวลาที่นักแสดงต้องแสดงบทบาทโลดโผนตีลังกา 

1.4 การกะระยะสัดส่วนของตาดําหัวโขนให้พอดีกับดวงตาของคนที่ใส่หัวโขน ซึ่ง
จะต้องคํานวณให้ได้อย่างแม่นยํา เพราะผู้สวมหัวโขนจะได้มองเห็นอย่างชัดเจน หุ่นดินเหนียวที่ป้ันได้
ขนาดและสัดส่วนตามที่ต้องการ จะนํามาเผาให้ดินสุกเป็นหุ่นดินเผา วิธีนี้เป็นวิธีโบราณที่ได้รับการสืบ
ทอดมาจากบิดา แต่ยังมีวิธีการที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม คือ เมื่อป้ันหุ่นดินเหนียวเสร็จ ไม่ต้องนําไปเผา 
แต่ให้ใช้ปูนปลาสเตอร์ผสมกับน้ําให้เข้ากันเป็นครีมข้น และพอกไล้ให้ทั่วหุ่นดินเหนียวและต้องให้มี
ความหนาเสมอกันประมาณ 1 นิ้ว ทิ้งให้ปูนแห้ง จากนั้นใช้เครื่องมือปั้นชนิดขูดดิน ทําการขูดดิน
เหนียวออกให้หมด เหลือไว้เพียงเบ้าพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ เรียกว่า แม่พิมพ์ตัวเมีย จากน้ันใช้น้ํามันพืช
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เคี่ยวกับสบู่ให้เข้ากัน ทาภายในเบ้าให้ทั่วถึงทุกซอกทุกมุม ผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ํา คนให้เป็นครีมข้น 
เทกรอกเข้าไปในเบ้าให้เต็ม พยายามไม่ให้เกิดฟองอากาศ และปล่อยให้แห้ง จากนั้นใช้สิ่วหรือเหล็ก
ลิ่มตอก กะเทาะปูนเบ้าพิมพ์ด้านเปลือกนอกออกทีละนิด จนได้รูปทรงหุ่นตามที่ต้องการ ทิ้งให้แห้ง 1 วน 
เพื่อให้ความช่ืนระเหย จึงนํามาใช้ได้ 

1.5 สมัยโบราณนิยมใช้หุ่นดินเผา แต่ปัจจุบันวัสดุที่ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับว่า
ช่างท่านใดทดลองทําและพบว่าวัสดุใดที่คุณภาพเทียบเคียงหรือใช้ทดแทนได้ ซึ่งหุ่นดินเผาช่างที่ปั้น
ต้องคํานวณเก่ง เพราะเมื่อดินแห้งจะมีการหดตัวขนาดหัวโขนที่ป้ันไว้จะหดเล็กลงกว่าเดิมช่างจึงต้อง
กะขนาดให้แม่น เผาแล้วต้องไม่แตก ปัจจุบันตาบทิพย์ ได้ทดลองใช้ขี้ผึ้งมาปั้นแทนดินเหนียว 

2. การปิดกระดาษ และการผ่าหุ่น 
นําหัวหุ่นดินเผาหรือหุ่นปูนปลาสเตอร์ที่จะทําหัวโขนมาสร้างหัวหุ่นกระดาษ  
2.1 ขั้นที่ 1 โดยนํากระดาษฟางจุ่มน้ํา ปิดให้ทั่วหุ่น โดยติดเป็นชั้น ป้องกันไม่ให้

กระดาษชั้นที่ทากาวติดกับหุ่น เพราะจะทําให้แกะกระดาษออกจากหุ่นไม่ได้เมื่อแห้ง การปิดกระดาษ
ฟางจุ่มน้ําให้ทั่วหัวหุ่นเรียกว่า การปิดกระดาษน้ํา  

2.2 ขั้นที่ 2 ให้ใช้กระดาษสาชนิดหนาปานกลางละเลงด้วยแป้งเปียกทีละชั้น บนแผ่น
ไม้ให้ได้ 2 ช้ัน ฉีกออกเป็นชิ้น ๆ ปิดทับบนกระดาษน้ําให้ทั่ว  

เมื่อตาบทิพย์เรียนกับบิดายังใช้กระดาษข่อย ที่ทําจากเปลือกข่อยคุณภาพดี ซึ่งหา
ชนิดอ่ืนเทียบไม่ได้ แต่ปัจจุบัน ตาบทิพย์ใช้กระดาษสามาเป็นวัสดุทดแทนแต่คุณภาพยังไม่เท่า
กระดาษข่อย 

จากประสบการณใ์นการใช้กระดาษทั้ง 2 ชนิด ตาบทิพย์ สรุป ว่า 
คุณสมบัติของกระดาษข่อย คือ ปิดสนิทแนบหุ่น จึงทําให้ได้ความคมชัดของหน้าตา

หุ่น ไม่มีการหดตัวให้ยากต่อการคํานวณ มีความเหนียวและแข็งแรง ทําให้ปิดหุ่นเพียง 3 ช้ันก็พอ 
มีความคงทนกว่ากระดาษชนิดอ่ืน โดยปกติส่วนปลายคางของหัวโขนจะเป็นจุดรวมรับเหงื่อ ซึ่ง
เหงื่อจะออกมากเวลาแสดง ทําให้กระดาษเปื่อยยุ่ยง่าย ช่างจะต้องมีหน้าที่ซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง 
ซึ่งกระดาษข่อยจะมีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่าหลายเท่าตัว คงทน และไม่เปื่อยยุ่ยง่าย แต่ต้องมี
การซ่อมแซมเช่นกัน 

ส่วนกระดาษสาที่นํามาทดแทน จะมีการหดตัว และบางกว่ากระดาษข่อย ทําให้ต้อง
ปิดช้ันกระดาษ 8–9 ช้ัน หรือมากกว่านั้น จึงจะทําให้หัวหุ่นกระดาษคงตัว เพราะในขั้นตอนของการ
ป้ันหน้าด้วยขี้เลื่อยหัวหุ่นกระดาษอาจจะเสียทรง จึงมีวิธีแก้คือ ใช้น้ําลูบบริเวณที่เสียทรงให้อ่อนตวัลง
จากนั้นจึงปรับแก้รูปทรงหัวโขนให้ได้ทรงที่ต้องการ สรุปในตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 คุณสมบัติของกระดาษข่อยและกระดาษสา 
คุณสมบัติของกระดาษข่อย และกระดาษสา  

กระดาษข่อย กระดาษสา (วัสดุที่ใชท้ดแทน)

นํากระดาษข่อยมาทากาวและปิดที่หัวหุ่น เมื่อ
กระดาษข่อยแห้งจะไม่หดตัว ทําให้ช่างคํานวณ
ขนาดของหัวโขนที่จะนําไปสวมได้ ง่าย  เนื้ อ
กระดาษข่อยจะปิดสนิทแนบหุ่น ทําให้มีความ
คมชัดของหน้าตาหุ่น มีความเหนียวและแข็งแรง 
ทําให้นํามาใช้ปิดหุ่นเพียง 3 ช้ันก็เพียงพอ มีความ
คงทนกว่ากระดาษชนิดอ่ืน 

นํากระดาษสามาทากาวและปิดที่หัวหุ่น เมื่อแห้ง
กระดาษสาจะหดตัว ทําให้หัวหุ่นที่คํานวณไว้มี
ขนาดเล็กกว่าเดิม ช่างจึงต้องวัดขนาดให้ใหญ่กว่า
หัวที่จะสวมเล็กน้อย กระดาษสาจะบางกว่า
กระดาษข่อย ทําให้ต้องปิดช้ันกระดาษ 8 – 9 
ช้ัน หรือมากกว่านั้น จึงจะทําให้หัวหุ่นกระดาษ
คงตัว เพราะในขั้นตอนของการปั้นหน้าด้วยขี้
เลื่อยหัวหุ่นกระดาษสา อาจจะปิดงอทําให้เสีย
ทรง 

(จากการประมวลโดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
 

เนื่องจากกระดาษสามีการหดตัว ทําให้ในขั้นตอนของการทําหุ่นกระดาษสําหรับการใส่
แสดงจะต้องมีการเผื่อขนาดให้มีขนาดที่ใหญ่กว่า เช่น วัดขนาดศีรษะได้ 22 นิ้ว จะต้องเผื่อไว้อีก 4 
นิ้ว คือ จะต้องทําหัวหุ่นขนาด 26 นิ้ว สําหรับการหดตัวของกระดาษสา และการเตรียมหัวหุ่นไว้
สําหรับระบบระบายอากาศของหัวโขน 

2.3 จากนั้นใช้ไม้ไผ่เหลาปลายมน รีดกระดาษให้เรียบและแน่น และนํากระดาษสาทา
กาวมาปิดซ้ําเช่นนี้ให้หนาประมาณ 12 ช้ันโดยประมาณ ปล่อยให้แห้งสนิท  

2.4 การผ่าหุ่น ให้นํามีดปลายแหลมกรีดที่กะโหลกหัวโขนจากกลางศีรษะลงมาตลอด
ทางด้านหลังถึงท้ายทอยของหุ่นให้เห็นผิวหุ่นภายใน จึงถอดหุ่นกระดาษออกจากหุ่นดินเหนียวหรือปูน
ปลาสเตอร์ จากน้ันฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็ก ๆ กว้างประมาณ 1 นิ้ว ยาวประมาณ 2 นิ้ว ทาแป้งเปียก
ให้ทั่วทั้งแผ่น  

แป้งเปียกที่ใช้ในการผสานกระดาษนั้น เป็นแป้งเปียกที่ผสมจุนสีเพื่อป้องกันแมลง และ
ป้องกันการขึ้นรา จากนั้นปิดกระดาษทับตามรอยแนวที่มีดกรีดไว้ด้านหลังตลอดแนวเพื่อประสานเนื้อ
กระดาษเข้าด้วยกัน 
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3. การปั้นใบหน้าหุน่ 
เริ่มจากใช้ดินสอร่างเป็นตา ปาก คิ้ว คาง ให้เห็นชัดก่อนที่จะป้ัน ใช้ผงสมุก ขี้เลื่อยไม้

สักชนิดละเอียด ผงถ่านหุงข้าว อัตราส่วนผงสมุกและขี้เลื่อยไม้สักอย่างละเท่า ๆ กัน ใส่ผงถ่าน
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของขี้เลื่อยและสมุก ผสมกับกาวลาเท๊กซ์นวดให้เข้ากันจนเหนียว นํามาป้ันคิ้ว 
คาง ปาก และจมูก ให้มองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นนําไปตากแดดให้แห้งสนิท 

นําหัวหุ่นที่แห้งมาขัดแต่งให้เรียบร้อย ทาด้วยสีโป๊วไม้ ทาให้แห้งอีกช้ันหนึ่ง ปิดด้วย
กระดาษว่าว เรียกช้ันนี้ว่า ปิดผิว จากนั้นทาสีโป๊วเป็นครั้งที่ 2 ทิ้งให้แห้ง จากนั้นนํามาขัดให้เรียบด้วย
กระดาษทรายเบอร์ 1 หรือ 2  

การคํานวณระยะดวงตาสําหรับหัวโขนที่จะนําไปใส่แสดง ให้วัดจากส่วนความกว้าง
ของมือของลูกค้าที่จะใส่หัวโขน ระยะความห่างต้ังแต่นิ้วช้ีถึงนิ้วก้อยจะได้ระยะพอดีกับความห่างของ
ดวงตาข้างซ้ายและข้างขวาของคน ๆ น้ัน 

 
4. การติดลวดลาย 

การติดลวดลายหรือการตีลาย การประดับลาย หมายถึง การนําวัสดุมาผสมตามสูตร 
จากนั้นนํามากดลงบนแม่พิมพ์ลาย จะได้ตัวลายมาประดับที่หัวโขน การกดพิมพ์และได้ลายช่างหัวโขน
เรียกว่า กระแหนะลาย ขั้นตอนการติดลวดลาย มีกรอบบังคับในเรื่องของการทําลวดลายพอสมควร 
ช่างหัวโขนจึงต้องศึกษาจากหัวโขนเก่า ๆ ย่ิงดูมาก หรือผ่านสายตามากจะยิ่งได้ความรู้มาก ทั้งนี้ต้อง
อยู่บนพื้นฐานการเขียนลายไทย วัสดุที่ใช้ทําลวดลายแต่เดิมใช้รักก้อน  

สูตรการทํารักก้อนมีความยุ่งยากพอสมควร วิธีทําคือ  
- ใช้ผงสมุกตํากับปูนแดงให้ละเอียดและเข้ากัน อัตราส่วนของทั้ง 2 อย่างนี้

ไม่แน่นอน ตามช่างจะเห็นสมควร จากนั้นใส่น้ํามันยางพอท่วม เคี่ยวไฟอ่อน ๆ ประมาณ 10 – 12 
ช่ัวโมงโดยประมาณ  

- ในชั่วโมงที่ 7 – 8 ให้ใส่รักน้ําเกลี้ยงผสมไปด้วยทีละน้อย ค่อยเติมไปเรื่อย ๆ  
ใช้ไม้จุ่มรักที่เคี่ยวอยู่หยดลงในน้ํา  

- ประมาณชั่วโมงที่ 9 – 10 ให้หยดลงทีละ 4 – 5 หยด แล้วลองบี้ดู หาก
ความเหนียวเป็นที่พอใจจึงยกลงมาจากเตา และทิ้งใหเ้ย็น 

- เวลานําไปใช้ให้ตัดแบ่งเป็นชิ้นตามต้องการ นํามาทุบบนทั่งเหล็กให้ละเอียด
อีกที จึงนํามากดลายพิมพ์หินสบู่ 

กรรมวิธีที่กล่าวมานี้ เป็นวิธีโบราณที่ตาบทิพย์ได้เรียนจากบิดา จะเห็นว่าขั้นตอนมี
ความซับซ้อนและยุ่งยาก บางครั้งช่างบางคนจะแพ้ยางรัก ทําให้เกิดผื่นแดงบวมและคัน โบราณจึงมี
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วิธีป้องกันก่อนการใช้ยางรัก โดยให้นํายางกล้วยมาผสมกับเกลือแล้วทาตัว จึงมาใช้รักได้ช่างหัวโขน
ปัจจุบันจึงพยายามหาวัตถุดิบที่ใกล้เคียงมาใช้ ซึ่งบางครั้งอาจทําให้คุณภาพของวัสดุมีคุณภาพเสื่อมลง 

ปัจจุบันช่างแต่ละคนมีสูตรที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเฉพาะตน แล้วแต่ความ
สะดวกและความพึ่งพอใจ  

อุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการติดลวดลาย คือ พิมพ์หินสบู่ ซึ่งพิมพ์หินสบู่จะใช้วิธีการ
ของช่างแกะสลัก ซึ่งพิมพ์หินสบู่นี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างหัวโขนเพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการกดลาย 
หรือที่เรียกว่า กระแหนะลาย ทําให้ช่างฝีมือหัวโขนแต่ละคนจะมีพิมพ์หินสบู่ประจําตัวทุกคน ซึ่ง
เทคนคิในการทําอุปกรณ์พิมพ์หินสบู่ มีดังนี้ 

การทําพิมพ์หนิสบู ่
ต้องใช้ความรู้ของช่างแกะ โดยแกะเป็นพิมพ์ตัวเมีย คือเป็นลายที่กลับด้านจากท่ี

ต้องการใช้งาน เช่น หากต้องการตัวลายที่มีลักษณะเป็นลายนูน ช่างจะต้องแกะแม่พิมพ์ให้เป็นร่องลึก
ลงไป หากต้องการลวดลายที่มีลักษณะเอียงซ้าย ช่างจะต้องแกะแม่พิมพ์ไปทางขวา เมื่อกดพิมพ์
ออกมาจึงจะได้ลายที่ต้องการ 

สมัยโบราณการสร้างแม่พิมพ์จะทําโดยการแกะหินสบู่ และแกะให้มีลวดลายกลับ
ด้านกับที่ต้องการใช้งาน เนื่องจากหินสบู่ ตกแล้วแตก และเกิดการชํารุดได้ง่าย ประกอบกับช่างต้องมี
ความชํานาญในการแกะจึงจะทําแม่พิมพ์ออกมาได้สวยงาม ปัจจุบัน จึงมีการสร้างแม่พิมพ์ลาย
ทดแทนจากต้นแบบหินสบู่ โดยใช้ยางซิลิโคน เทพิมพ์แล้วหล่อด้วยเรซิ่น ซึ่งลวดลายที่ได้มีความคมชัด
ไม่แพ้ต้นแบบ และยังสามารถหล่อเพิ่มขึ้นได้อีกจํานวนมาก จึงเป็นที่นิยม 

สําหรับนักเรียน ตาบทิพย์จะให้ใช้แม่พิมพ์เรซิ่นแทนแม่พิมพ์หินสบู่ ข้อดี คือ ทําได้
เร็ว สะดวก นักเรียนไม่ต้องเสียเวลาแกะหินสบู่ และทําแม่พิมพ์เรซิ่นไว้ใช้ได้ปริมาณครั้งละมาก ๆ 
สามารถนํางานกลับไปทําต่อที่บ้านได้ 

จอนหู ใบหูของยักษ์ และลิง  
วัสดุที่ใช้ทํา คือ หนังวัว ผ้าปะเก็น และแผ่นอลูมิเนียม นํามาเจาะรูด้วยสิ่วเป็น

ระยะห่างสัก 2 เซนติเมตร ตามแนวต้ังของจอนหู และใบหู เพื่อเย็บหนังวัวติดกับลวด เพราะลวดจะ
ช่วยดามไว้ไม่ให้หนังบิดงอเสียรูปทรง 

เมื่อติดลวดลายทั้งหัว และจอนหู เสร็จเรียบร้อย จะทาแชล็คให้ทั่วลวดลายท่ีติด  
ทิ้งไว้ 5–6 ช่ัวโมง พอแห้งดี จึงนําไปปิดทอง 

ความแตกต่างของหนังวัว ผ้าปะเก็น และแผ่นอลูมิเนียม คือ หนังวัวจะมีความ
ทนทาน เหนียว สลักให้โปร่งได้ แต่ผ้าปะเก็นมีลักษณะคล้ายกระดาษแข็ง ขาดง่าย ไม่เหนียวและไม่
สามารถสลักให้โปร่งได้ แต่สะดวกในการนําไปใช้งาน เหมาะสําหรับให้นักเรียนฝึกทํางาน ส่วนแผ่น
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อลูมิเนียมมีความอ่อนตัว เมื่อแกะฉลุแล้วได้รูปทรง มีความอ่อนหวาน พลิ้วไหว แต่เปราะบางและหักง่าย 
สรุปในตารางที่ 8 

 
ตารางที่ 8 ความแตกต่างของหนังวัว ผ้าปะเก็น และแผ่นอลูมิเนียม 

ความแตกต่างของหนังวัว ผา้ปะเก็น และแผ่นอลูมเินียม 

หนังวัว ผ้าปะเกน็ แผ่นอลูมเินียม 

มีความทนทาน เหนียว  
สลักให้โปร่งได้ 

ลักษณะคล้ายกระดาษแข็ง ขาด
ง่าย ไม่เหนียวและไม่สามารถ
สลักให้โปร่งได้ แต่สะดวกในการ
นําไปใช้งาน เหมาะสําหรับ
นักเรียนฝึกทํางาน 

มีความอ่อนตัว เมื่อแกะฉลุ
แล้วได้รูปทรง มีความ
อ่อนหวาน พลิ้วไหว แต่
เปราะบางและหักง่าย 

(จากการประมวลผลโดยผู้วิจยั พ.ศ. 2558) 
 

วัสดุที่ใชใ้นการติดลวดลาย 
ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ได้มีการคิดค้นและทดลองขึ้นใหม่ โดยใช้กาวซีเมนต์ อีพ็อก

ซี่ ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน และน้ําหนักเบา การเตรียมอุปกรณ์ค่อนข้างสะดวก รวดเร็วและหาง่าย  
เมื่อเทียบกับคุณภาพของสีโป๊วแล้ว สโีป๊วมีข้อด้อยคือ อายุการใช้งานสั้น เปราะ และกร่อนเร็ว ส่วนผง
แคลเซียมจะทําให้มีน้ําหนักมาก  

ส่วนผสมของอีพร็อกซี่สําหรับพิมพ์ลาย ซึ่งเป็นสูตรที่ตาบทิพย์ได้คิดทดลองด้วย
ตนเองและสูตรนี้ได้จดลิขสิทธ์ิไว้แล้ว ดังนี้ 

- อีพ็อกซี่ 
- แป้งข้าวเหนียว 1 ส่วน (เนื่องจากเนื้อของแป้งจะหยาบจึงต้องใช้แป้งฝุ่นโรยตัว

ช่วย) 
- กาวตรา TOA 1 ส่วน 
- แป้งฝุ่นสําหรับทาตัวธรรมดา 25 เปอร์เซนต์ ของแป้งข้าวเหนียว 
วิธีการคือ 
- นวดแป้งข้าวเหนียวผสมกาว TOA ให้เนื้อเข้ากันดี 
- ใส่แป้งฝุ่นทาตัวลงไป นวดให้เข้ากัน 
- ผสมเคมบ็อกซี่ลงไปนวดให้เข้ากัน 
วิธีการเก็บรักษา 
ให้แยกอีพร็อกซี่ ออกจากส่วนผสมอื่น ๆ เมื่อจะใช้ จึงนําอีพร็อกซี่มานวดให้เข้ากัน 
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ขั้นตอนการตีรักประดับลาย ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ไม่ได้บรรยายไว้ ผู้วิจัยจึง
ศึกษาจาก สุรพล ฟื้นศิลป์ ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า การจะติดลวดลายให้เร็ว คือ ต้องมีคนหนึ่งกระแหนะ
ลาย ส่วนอีกคนติดลวดลายลงบนหัวโขน 

- ขั้นตอนแรก คือ การประดับด้วยลายรักร้อยเป็นอันดับแรก โดยวางลายจากแนว
กลางข้างหูซ้อนทับลายไปด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งซ้ายและขวา  

- จากนั้น กลึงวัสดุติดลายเป็นเส้นยาว เรียกว่า เส้นลวด ประดับขนาบข้างรักร้อยให้
รอบศีรษะ ให้แนวรอยต่ออยู่ด้านหลัง ขนาบเส้นลวดทั้งบนและล่าง ข้อจํากัดคือ การกลึงเส้นลวดนี้
จะต้องกลึงให้มีขนาดเท่ากันทั้งศีรษะ  

- วางเม็ดเนื่องให้ชิดแนวเส้นลวดบนและล่าง ตัวเม็ดเนื่อง กระแหนะจากแม่พิมพ์ 
หรือจะสร้างเองก็ได้ โดยการกลึงเส้นลวดให้ใหญ่แล้วใช้เครื่องมือหรืออาจใช้ไม้ตะเกียบกดลงบนเส้น
ลวด จะได้ลายเม็ดเนื่องต่อเนื่อง กดให้มีขนาดเท่า ๆ กันจึงจะสวยงาม 

- ประดับตัวกระจังชั้นที่ 1 2 3 4 และ 5 ตามลําดับ โดยประดับลายสับหว่างกัน 
เพื่อมิให้กระจังบังแวว หรือส่วนที่ประดับพลอย 

- กรณีที่เป็นศีรษะของลิงโล้น เมื่อประดับลายรักร้อย เส้นลวด และลายเนื่องแล้ว 
จะวางกระจังรอบศีรษะได้เลย แต่ถ้าเป็นพญาลิงต้องประดับกระจังตาอ้อยก่อน จึงประดับกระจังแวว 

- กรณีที่เป็นศีรษะเสนายักษ์ จะมีกระบังหน้า ให้ประดับลายกระจังซ้อนตัวกลาง
ก่อนแล้วจึงประดับลายกระจังรวนซ้ายและขวา ประดับลายแข้งสิงห์ เส้นลวด เม็ดเนื่อง วางแนวร่อง
กระจกประดับลายกรอบพักตร์ ตามลําดับดังนี้ ประดับลายผ้าจีบรอบศีรษะ ประดับลายทิศ (ประจํา
ยาม) ประดับลายทับจอน ประดับลายท้ายจอน ประดับลายท้ายทอย ประดับลายกรรเจียกจอน 
กุณฑล และประดับลายเครื่องยอด 

 
5. การปิดทอง 

ทองคําเปลวที่นํามาใช้นี้มีหลายคุณภาพ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สั่งทํา หากเป็น
งานที่ต้องการคุณภาพสูงและผู้สั่งมีทุนทรัพย์มากพอ จะเลือกใช้ทองคําเปลวแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่
หากเป็นงานคุณภาพรองลงมาจะใช้ทองเคหรือทองวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีราคาถูกกว่า 

ก่อนการปิดทองจะต้องมีการทาสีสําหรับปิดทอง เพื่อให้ทองติดทนทาน นั่นคือ ช่าง
ต้องการความเหนียวที่ได้จากสีที่ทารองพื้นไว้ก่อนการปิดทองคําเปลว ปัจจุบันสีน้ํามันเป็นวัสดุที่นํามา
ทดแทนรัก เพราะช่วงที่สีน้ํามันใกล้จะแห้งจะมีความเหนียว ซึ่งความเหนียวของเนื้อสีนี่เองที่จะทําให้
ทองคําเปลวที่ติดลงไปบนหัวโขนมีความทนทาน ซึ่งการจะปิดทองให้ได้ความมันวาว สวยงาม ช่าง
จะต้องรอให้สีใกล้จะแห้งเนื้อสีจึงจะเหนียว เมื่อปิดทองลงไปเนื้อทองจะต้องไม่จมลงในเนื้อสี   สมัย
โบราณการปิดทองจะใช้วิธีลงรักน้ําเกลี้ยง แต่ปัจจุบันใช้สีน้ํามันทั่วไป แต่ช่างบางคนจะใช้สีน้ํามันยี่ห้อ
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เฟล็ก บางคนใช้รักเทียม (รักเทียม คือ ขี้ผึ้งใส่สีดํา ใส่ชัน แต่ไม่ทนทาน เพราะเจอความร้อนจะอ่อน
ตัว) วัสดุที่ใช้ทดแทน ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุเดิม ซึ่งสีน้ํามันมีจําหน่ายตามท้องตลาด
ทั่วไป สรุปในตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 วัสดุเตรียมพ้ืนผิวก่อนการปิดทองตามสูตรโบราณและปัจจุบัน 
การปิดทองตามสูตรโบราณ การปิดทองในปัจจุบัน 

ใช้รักน้ําเกลี้ยง ทาให้ทั่วบริเวณที่จะปิดทอง ใช้สีน้ํามันหรือเรียกว่า สีเฟล็ก ที่มีขายตาม
ท้องตลาดทั่วไป เพราะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน 
และไม่ต้องห่วงเรื่องการแพ้ยางรัก บางคนใช้รัก
เทียม คือ ขี้ผึ้งใส่สีดํา แล้วนําไปผสมกับชัน แต่รัก
เทียมนี้จะไม่ทนทาน เจอความร้อนจะอ่อนตัว 

(จากการประมวลผลโดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
 

ข้อดีของรัก คือ มีความทนทานเป็นร้อย ๆ ปี ถ้าเป็นหัวโขนตั้งโชว์จะเห็นชัดเจนว่าใช้
รักจะทนทาน แต่ถ้าใส่แสดงจะใช้รักหรือสีน้ํามันมักไม่ค่อยแตกต่าง เพราะการนําไปแสดงจะโดนมือ 
ถูกสัมผัส ทําให้วัสดุที่ติดไว้หลดุได้ง่าย ประมาณ 10 ปี ก็ต้องซ่อมเพราะชิ้นส่วนหลุด  

ขั้นตอนการปิดทอง คือ ให้นําหัวหุ่นมาทารักหรือสีน้ํามันหรือสีน้ํามันยี่ห้อแฟล็ก หรือ 
รักเทียม ให้ทั่วบริเวณที่จะปิดทอง ทิ้งไว้ 1–2 ช่ัวโมง บางครั้ง 5–6 ช่ัวโมง หรือ 7–8 ช่ัวโมง ขึ้นกับ
ชนิดของสีน้ํามันที่นํามาใช้งาน ทิ้งให้หมาดเกือบแห้ง สังเกตโดยการใช้มือแตะ จะเหนียว ๆ แต่เนื้อสี
ต้องไม่ติดมือ จากนั้นนําทองคําเปลวมาปิดทับให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ ใช้พู่กันแบนหรือแปรงทากาว
ของจีนมากระทุ้งเบา ๆ ให้ทั่วบนแผ่นทองคําเปลว จะปรากฏลวดลายให้เห็นชัดเจน ใช้พู่กันค่อย ๆ 
แตะกดไล่บริเวณลวดลาย ส่วนบริเวณหัวโขนที่เป็นพื้นเรียบจะใช้นิ้วมือในการกวด ใช้แปรงปัดผงทอง
ออกให้หมด ตรวจดูความเรียบร้อยอีกครั้ง หากทองปิดไม่ทั่ว จะต้องซ่อมใหม่อีกครั้ง 

เทคนิคที่จะให้สีน้ํามันแห้งช้า คือ การผสม น้ํามันตั้งอิ้ว ลงไปในสีที่ทาก่อนการปิด
ทอง เพราะจะช่วยถ่วงเวลาการแห้งของสี กรณีที่ปิดทองไม่ทันทั้งหัว นั่นคือ น้ํามันต้ังอิ้วที่ผสมลงไป
จะช่วยถ่วงเวลาการแห้งของสี ทําให้สามารถปิดทองได้ทันทั้งหัวก่อนที่สีจะแห้ง ส่วนผสมอีกอย่างที่
ช่วยทําให้เงางาม คือ ฮัมบัค อัตราส่วนไม่กําหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับความชํานาญของช่างแต่ละคนที่
เห็นว่าเหมาะสม 

ทั้งนี้การปิดทองจะต้องปิดในห้องที่ไม่มีลมพัด เพื่อไม่ให้แผ่นทองคําเปลวที่มีขนาด
บางเบาปลิว  
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6. การติดพลอย หรือการประดับแวว 
เพชรเทียมหรือพลอยเทียมหรือกระจกสําหรับติดลงบนหัวโขน ปัจจุบันหาซื้อได้ง่ายมี

ให้เลือกหลายขนาด หลายราคา ขึ้นกับความต้องการของช่างแต่ละคนว่าจะนําไปใช้กับลวดลายเล็ก
หรือใหญ่ โดยการติดเพชรหรือพลอยลงไปตามรูกระเปาะของลายกระจัง หรือเบ้าลายกระจังสําหรับ
ใส่เพชรเทียม ศัพท์ช่างจะเรียกว่า ประดับแวว ซึ่งการตัดกระจกแบบโบราณ ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ 
ได้ศึกษามาจากนายชิต แก้วดวงใหญ่ ผู้เป็นบิดา  นั่นคือ โบราณจะใช้กระจกเกรียบซึ่งมีความบางเบา 
แตกต่างจากกระจกสีในปัจจุบันที่มีความหนากว่ามาก ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ จึงแก้ปัญหาการปิด
กระจกสีที่หนาโดยการทําเบ้าของลายกระจังที่แกะจากหินสบู่ให้ลึกขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ฝังความหนา
ของกระจกสีในปัจจุบันลงไป วัสดุที่ใช้ในการตัดกระจกคือ เพชร ต้องตัดให้กระจกเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
จากนั้นนํากรรไกรคม ๆ มาเล็มหมุนให้ได้ขนาด สรุปในตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 การประดับแววแบบโบราณและปัจจุบัน 
การประดบัแววแบบโบราณ การประดบัแววในปัจจุบนั 

1. ใช้กระจกเกรียบในการติดประดับและตกแต่ง
หัวโขน 
 
2. ใช้ ชันผสมกับนํ้ามันต้ังอิ้ว เป็นกาวที่ใช้ติด 

1. ใช้พลอยเทียมหรือเพชรเทียมหรือกระจกสี 
เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการหุงกระจกเกรียบ จึง
มีการใช้วัสดุอื่นทดแทน 
2. ใช้กาวลาเท็กซ์ ใส่ลงในช่องของลายแล้ว
นําพลอยเทียมหรือเพชรเทียมมาติดลงไป 

(จากการประมวลผลโดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 

แหล่งที่ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ได้แก่ 
- เพชรเทียมหรือพลอยเทียม มีแหล่งซื้อที่ร้านเอ็มเอ เมอริกา แถววัดสัมพันธวงศ์  

(วัดเกาะ) หรือวงเวียนโอเดียนส์ ซอยวานิช 1  
- กระจกสี มีแหล่งซื้อที่เสาชิงช้า ตามร้านจําหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ 
- ทองคําเปลว ซื้อได้จากร้านแถวเสาชิงช้า ร้านศรีอยุธยา แถวสะพานเหล็ก  
- สําหรับร้านที่มีขายครบทั้งเพชรเทียม พลอยเทียม เพชรตัดกระจก กระจกสี และ

ทองคําเปลว อีพร็อกซี่ คือ ร้านธรรมประทีป (หลาน) แถวสามแยกไฟฉาย  
 

7.  การเขียนส ี
สีที่ใช้ในการเขียนลวดลายลงบนหัวโขนจะกําหนดลักษณะไว้ในหนังสือพงษ์

รามเกียรต์ิ ซึ่งช่างหัวโขนแต่ละคนจะต้องศึกษาและจดจําให้แม่นยําในเรื่องของกฎข้อบังคับเรื่องสี
ประจําของตัวละครแต่ละตัว การกําหนดสีวิธีโบราณจะใช้ช่ือเรียกสีเทียบกับธรรมชาติ เช่น สีของ
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ผลไม้ ดอกไม้ พืช และสัตว์ เช่น สีแดงลิ้นจี่ สีม่วงดอกตะแบก สีหงสบาท ซึ่งการบอกสีเช่นนี้ทําให้
โอกาสที่ช่างแต่ละคนจะผสมสีให้ตรงกันนั้นยากมาก จึงต้องมีการทําตารางเทียบสี และการค้นหา
อัตราส่วนการผสมสีเป็นเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้สีที่ใกล้เคียงที่สุด 

ปัจจุบัน ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ใช้ตารางเทียบสีที่ตกทอดมาจากนายชิต  
แก้วดวงใหญ่ ผู้เป็นบิดา เป็นตารางสีไว้ใช้เขียนลวดลายหัวโขนของสีฝุ่น ซึ่งตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่  
จะใช้เทียบสีเพื่อผสมสีอะครลีกิเพื่อเขียนลวดลายหัวโขน ตารางที่ 11 

 
ตารางที่ 11 การเขียนสีโบราณและปัจจุบัน 

การเขียนสีโบราณ การเขียนสีปัจจุบัน 

ใช้สีฝุ่น ผสมกาวกฐินและกาวมะขวิด 
ทําให้ต้องนั่งกวนสี 

ใช้สีอะครีลิก หรือสีพลาสติก เพราะกันน้ําได้ 
แต่ต้องผสมใหต้รงกับตารางสีโบราณที่เป็น 
สีฝุ่น 

(จากการประมวลโดยผู้วิจัย พ.ศ. 2558) 
 

การเขียนลวดลายลงบนหัวโขนหากโบราณได้กําหนดกรอบเอาไว้ ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่  
ยังคงยึดถือตามโบราณกําหนด เช่น การเขียนเส้นไพร จะเขียนเฉพาะหน้าโขนที่เป็นยักษ์หรือลิง ซึ่ง
เส้นไพรเป็นเส้นที่ใช้เขียนเพิ่มขึ้นมาเพื่อแต่งเติมที่บริเวณคิ้ว ตา รอบปากและคาง โบราณได้กําหนดไว้ 
2 สี คือ สีเขียว และสีฟ้า  

การเขียนผ้าโผก หรือลวดลายบริเวณด้านหลัง บริเวณท้ายทอยของหัวโขน ซึ่ง
โบราณไม่ได้กําหนดกรอบการเขียนไว้ ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ จึงได้คิดค้น ออกแบบ หาลวดลายที่
สวยงามมาเขียน เพื่อให้ได้ลวดลายที่แปลกใหม่  

 
8.  การทํายอดและการทาํจอนห ู

การทํายอดหัวโขน ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ จะเป็นผู้ร่างแบบและกําหนดสัดส่วนของ
ยอดให้พอเหมาะกับหัวโขน จากน้ันจะนําไปที่ร้านกลึงไม้ ซึ่งจะเลือกใช้ไม้ทองหลางเพราะมีน้ําหนัก
เบา โดยต้องควบคุมงานกลึงไม้ให้เหมือนกับแบบที่ทําไว้ เพราะหากกลึงไม่เหมือนแบบที่ทํามาจะทํา
ให้หัวโขนผิดเพี้ยนได้ ร้านกลึงที่ใช้ประจําคือ ร้านเฮ่งเจี๊ยบหลี แถวภูเขาทอง แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้
ร้านกลึงยอดร้านเล็ก ๆ ไม่มีช่ือ อยู่ถนนบางโพธิ์ ประชานฤมิตร 

การทําจอนหู ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ใช้หนังสัตว์เป็นจอนหู โดยต้องนําหนังสัตว์มา
ตอกหรือฉลุตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ท่ีกระดาษ ถ้านําไปสอนนักศึกษาจะให้ใช้ หนังปะเก็น หรือ
แผ่นอลูมิเนียมแทน เมื่อเตรียมจอนหูเรียบร้อย จึงเย็บติดเข้ากับหัวโขน 
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หัวโขน ที่เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบเฉพาะของตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ได้แก่ 

1. อารมณ์ของใบหน้าหัวโขน ที่มีความโดดเด่นในอารมณ์ของใบหน้าของตัวละคร ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ของการทําหัวโขนของสกุลแก้วดวงใหญ่  

เทคนิคการสร้างอารมณ์ของใบหน้าหัวโขนอยู่ที่การเขียนหน้าและการปั้น เช่น  
- ต้องการดวงตาที่หนักแน่น ก็จะเขียนเส้นรอบดวงตาให้มีน้ําหนัก และใช้เส้นใหญ่

กว่าเส้นที่เป็นเส้นขน  
- ต้องการให้หน้าดุ ต้องเขียนให้ตาดําเล็กลงมาเพื่อให้เห็นตาขาวมากกว่า  
- ต้องการให้หน้าดูอ่อนโยน ต้องเขียนให้ตาดําใหญ่ และเห็นตาขาวน้อยลง 

2. การระบายอากาศ สําหรับหัวโขนที่นําไปใส่แสดง ซึ่งเป็นเคล็ดลับประจําตระกูลแก้วดวงใหญ่  
3. การวางลายสด จากการกระแหนะลายแล้วนําไปติดที่หัวโขน จะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่ม

ลูกเล่นในการวางลาย แต่ยังอยู่ในรูปแบบที่เป็นแบบแผนเดิมอย่างเคร่งครัด 
4. การเขียนลวดลายลงบนหัวโขนให้มีความหลากหลาย ซึ่งตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ได้

ศึกษาลวดลายจากเครื่องราชูปโภคท่ีมีความสวยงามแตกต่างจากลวดลายไทยจากของใช้อื่น ๆ  
 
จากการศึกษาขั้นตอนการทําหัวโขนของตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ทั้ง 8 ขั้นตอนนี้ พบว่า 

ตาบทิพย์ ยังคงรักษากรอบแนวการทําหัวโขนแบบโบราณอย่างเคร่งครัด หากนําไปสอนนักศึกษาก็จะ
มีการนําของโบราณไปให้นักศึกษาได้รับรู้ เช่น ตารางเทียบสีฝุ่นแบบโบราณ ต้ังแต่รุ่นของนายชิต  
แก้วดวงใหญ่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ภาพที่ 6 แสดงผลงานหัวโขนของตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ 

ภาพที่ 6 หัวโขนผลงานตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ ่
(ที่มา facebook ตาบทพิย์ แก้วดวงใหญ่, เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 มถิุนายน 2558, เข้าถึงได้

จาก https://www.facebook.com/search/str/ตาบทิพย์%20แก้วดวงใหญ่ /keywords top) 
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2. องค์ความรูข้องนายทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 

ปี พ.ศ. 2543 นายทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม หรือครูทนงศักด์ิ ได้เรียนวิธีการสร้างหัวโขนที่
บ้านของ น.ส.ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ หรือ ครูตาบทิพย์ โดยการรับเป็นลูกศิษย์นั้น ครูตาบทิพย์ ต้อง
จุดธูป 9 ดอก เพื่อขออนุญาตต่อบรรพบุรุษ ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมหนึ่งของตระกูลแก้วดวงใหญ่ ที่จะต้อง
ขออนุญาตจากบรรพบุรุษก่อนการรับลูกศิษย์ เพื่อให้มาเรียนวิชาหัวโขน ซึ่งวิธีการได้รับอนุญาตจาก
บรรพบุรุษเป็นอย่างไรยังคงเป็นความลับของตระกูล ผู้วิจัยจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล 
จากน้ัน ครูตาบทิพย์ จึงรับครูทนงศักด์ิ เป็นลูกศิษย์ ครูทนงศักด์ิ ศึกษาวิชาช่างฝีมือหัวโขนที่บ้านครู 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยครูตาบทิพย์ เป็นผู้เลือกหัวโขนรามสูรหน้าทอง ให้ครูทนงศักด์ิ สร้างให้
สําเร็จ “ครูตาบทิพย์ ถามผมว่า ทําอะไรได้บ้างแล้วจะเลือกหัวโขนไหนดี ครูตาบทิพย์ เป็นคนเลือกหัวโขน
รามสูรหน้าทองให้ผมได้ฝึกสร้าง ครูบอกว่าหัวโขนหน้าทองเป็นที่ดึงดูดกว่าหน้าสีทั่วไป ดูมีเสน่ห์ ใคร
เห็นก็รัก ผมคิดว่า ถ้าไม่มีครูตาบทิพย์ ผมคงไม่มีวันนี้ มันเป็นวาสนาของผม” (ทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม, 
2558) 

ขั้นตอนการสร้างหัวโขน โดย ครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ถ่ายทอดวิชาใหก้ับครูทนงศักด์ิ 
กลิ่นธรรม มีดังนี้ 

1. การเตรียมหุ่น 
ขั้นตอนนี้ ครูตาบทิพย์ ให้ใช้หัวหุ่นปูนปลาสเตอร์ เนื่องจากเวลามีจํากัด แต่หลังจากนั้น  

ครูทนงศักด์ิ ได้ศึกษาการปั้นหัวหุ่น เมื่อครูตาบทิพย์ มาสอนที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
2. การปิดกระดาษ และการผ่าหุ่น (ครูตาบทพิย์ ทําให้ดู และครูทนงศักด์ิ ทําตาม) 

2.1 นําหัวหุ่นปูนปลาสเตอร์มาทาด้วยน้ําสบู่ที่เคี่ยวกับน้ํามัน เพื่อเคลือบหัวหุ่นปูนไว้
ในชั้นแรก ต่อมาเปลี่ยนเป็นวาสลีน เพราะหาซื้อง่ายและสะดวกกว่า  

2.2 นํากระดาษฟางจุ่มน้ํา ฉีกเป็นช้ินประมาณ 1 นิ้ว คูณ 1 นิ้ว ปิดใหท้ั่วหุ่น โดยปิด
ให้ขอบเกยกัน เมื่อใช้มือลูบจะไม่เป็นสัน นั่นคือกระดาษที่ติดจะต้องเนียนเสมอกัน ช้ันกระดาษฟางนี้
จะเป็นชั้นที่ป้องกันไม่ให้กระดาษชั้นที่ 2 ที่ทากาวมาติดกับหุ่นปูนปลาสเตอร์ เพราะต้องผ่าและแกะ
หัวหุ่นกระดาษนี้ในขั้นตอนต่อไป การปิดกระดาษฟางจุ่มน้ําให้ทั่วหัวหุ่นเรียกว่า การปิดกระดาษน้ํา  

2.3 ใช้กระดาษสาชนิดหนาปานกลางวางลงบนโต๊ะ สเปรย์น้ําลงบนกระดาษ เพื่อให้
กระดาษสาตึงขึ้น จากนั้นใช้แปรงทาสีขนาด 1 นิ้วจุ่มกาวแป้งเปียก แล้วนํามาปาด ทาให้ทั่วกระดาษ
สา โดยทาให้บาง ฉีกกระดาษประมาณ 1 นิ้ว คูณ 1 นิ้ว ปิดทับบนหัวหุ่นให้ทั่ว  

2.4 ใช้ไม้ไผ่เหลาปลายมน เรียกว่า ไม้เนียน รีดกระดาษให้เรียบและแน่น จากน้ัน  
นํากระดาษสาทากาวมาปิดซ้ําเช่นนี้ให้หนาประมาณ 12 ช้ันโดยประมาณ ปล่อยให้แห้งสนิท  
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2.5 ขั้นตอนการผ่าหุ่น (ครูตาบทิพย์ ผ่าหุ่นให้ดู ครูทนงศักด์ิ เป็นผู้เย็บหุ่น) เมื่อ 
หัวหุ่นกระดาษแห้งดีแล้ว ให้ใช้ไม้เนียนกวดไล่ให้ทั่วจากนั้น นํามีดปลายแหลม (คัตเตอร์) กรีดที่
กะโหลกหัวโขนเริ่มจากจุดก่ึงกลางศีรษะกรีดลงมาด้านหลังถงึท้ายทอยของหุ่น กรีดให้ลึกให้เห็นผิวหุ่น
ภายใน จึงถอดหุ่นกระดาษออกจากปูนปลาสเตอร์ โดยดึงไปทางด้านหน้าของหุ่น 

2.6 ขั้นตอนการปิดหุ่นกระดาษให้แนบสนิท โดยใช้เครื่องมือในการเจาะบริเวณข้าง 
ๆ รอยที่ถูกผ่าทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ใช้ลวดเย็บรอยผ่าประกบกันให้สนิท จากนั้นฉีกกระดาษเป็น
ช้ินเล็ก ๆ กว้างประมาณ 1 นิ้ว ยาวประมาณ 2 นิ้ว ทาแป้งเปียกให้ทั่วทั้งแผ่น ปิดทับรอยลวดให้เป็น
เนื้อเรียบ เสมอกันทั้งหัวหุ่นกระดาษ นําไปพึ่งให้แห้ง 

 
3. การปั้นใบหน้าหุน่ (ครูตาบทิพย์ ร่างโครงที่จะป้ันเพิ่ม ป้ันให้ดู ครูทนงศกัด์ิ เป็นผู้ดู) 
เริ่มจากใช้ดินสอร่างเป็นตา ปาก คิ้ว คาง ให้เห็นชัด เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มเติมส่วน

ไหน จากนั้นใช้ขี้เลื่อยไม้สักชนิดละเอียด ผงถ่านหุงข้าว อัตราส่วนขี้เลื่อยไม้สักต่อผงถ่านประมาณ 10 
เปอร์เซ็นต์ของขี้เลื่อย ผสมกับกาวแป้งมัน นํามานวดให้เข้ากันจนเหนียว ใช้ป้ันคิ้ว คาง ปาก และจมูก 
ให้มองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นนําไปตากแดดให้แห้งสนิท  

นําหัวหุ่นที่แห้งมาขัดแต่งให้เรียบร้อย ทาด้วยสีโป๊วไม้ ทาให้แห้งอีกช้ันหนึ่ง ปิดด้วย
กระดาษว่าว เรียกช้ันนี้ว่า ปิดผิว จากน้ันทาสีโป๊วเป็นครั้งที่ 2 ทิ้งให้แห้ง นํามาขัดให้เรียบด้วย
กระดาษทรายเบอร์ 1 หรือ 2  

 
4. การติดลวดลาย (ใช้หินสบู่ของครูชิต ) 

ขั้นตอนนี้ ครูตาบทิพย์ ให้ใช้พิมพ์หินสบู่ของครูชิต เพื่อกระแหนะลวดลาย และ
ให้ครูทนงศักด์ิ ฝึกแกะหินสบู่ที่บ้าน โดยแนะนําให้กระแหนะลายจากหินสบู่ครูชิต เป็นตัวอย่าง  
เมื่อครูทนงศักด์ิ แกะหินสบู่ ให้กระแหนะลายที่กําลังแกะ มาเทียบกับลายของครูชิต ถ้าลวดลายท่ี
กระแหนะเหมือนกัน จึงใช้ได้ เทคนิคการแกะคือ แกะจากลวดลายข้างในไปข้างนอก 

วัสดุที่ใช้กระแหนะลาย ใช้กาวซีเมนต์ ย่ีห้ออีพ็อกชี่ ผสมกับแป้งข้าวเหนียว อย่าง
ละหนึ่งส่วน ใส่แป้งฝุ่นทาตัวเล็กน้อย เพราะเนื้อแป้งละเอียด นํามานวดกับกาวลาเท็กซ์ ย่ีห้อ TOA 
นวดให้เข้ากัน จากนั้นป่ันเป็นก้อนกลม ๆ แล้วนํามากดกับพิมพ์ โดยใช้น้ํามันมะกอกทาพิมพ์เพื่อ
เคลือบหินสบู่ป้องกันแป้งที่กระแหนะมาติด 

 
5. จอนหู ใบหูของยักษ์ และลิง  

วัสดุที่ใช้ทํา คือ ผ้าปะเก็น ครูตาบทิพย์ ให้กระดาษที่เป็นลายกรรเจียกจร ให้ครู 
ทนงศักด์ิ นํามาติดที่ปะเก็น จากน้ันครูตาบทิพย์ สอนวิธีเจาะ โดยใช้สิ่ว ครูทนงศักด์ิ เจาะรูตาม
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ลวดลายกระดาษด้วยสิ่วหลายขนาด เมื่อเจาะลวดลายเสร็จเรียบร้อย จะเสริมความแข็งแรงของ
กรรเจียกจร เพื่อไม่ให้ปิดหรืองอ โดยใช้ลวดเดินเส้น เริ่มจาก นํากรรเจียกจร มาเจาะรู ให้ระยะห่าง
ขอรูสัก 2 เซนติเมตร เดินเส้นด้วยลวด ตามแนวต้ังของจอนหู และใบหู  

นํากรรเจียกจรที่ดามลวดมาติดลวดลายให้สวยงามทั้งหัว และจอนหู เสร็จ
เรียบร้อย จะทาแชลคให้ทั่วลวดลายที่ติด ทิ้งไว้ 5–6 ช่ัวโมง พอแห้งดี จึงนําไปปิดทอง 

ขั้นตอนการตรีักประดับลาย (ครูตาบทิพย์ ให้ศึกษาจากลวดลายหัวโขนโบราณ) 
- ขั้นตอนแรก คือ การประดับด้วยลายรักร้อยเป็นอันดับแรก โดยวางลายจาก

แนวกลางข้างหูซ้อนทับลายไปด้านหน้าและด้านหลัง ทั้งซ้ายและขวา  
- จากนั้น กลึงวัสดุติดลายเป็นเส้นยาว เรียกว่า เส้นลวด ประดับขนาบข้างรัก

ร้อยให้รอบศีรษะ ให้แนวรอยต่ออยู่ด้านหลัง ขนาบเส้นลวดทั้งบนและล่าง ข้อจํากัดคือ การกลึงเส้น
ลวดนี้จะต้องกลึงให้มีขนาดเท่ากันทั้งศีรษะ  

- วางเม็ดเนื่องให้ชิดแนวเส้นลวดบนและล่าง ตัวเม็ดเนื่อง กระแหนะจาก
แม่พมิพ์ หรือจะสร้างเองก็ได้ โดยการกลึงเส้นลวดให้ใหญ่แล้วใช้เครื่องมือหรืออาจใช้ไม้ตะเกียบกดลง
บนเส้นลวด จะได้ลายเม็ดเนื่องต่อเนื่อง กดให้มีขนาดเท่า ๆ กันจึงจะสวยงาม 

- ประดับตัวกระจังชั้นที่ 1 2 3 4 และ 5 ตามลําดับ โดยประดับลายสับหว่างกัน  
เพื่อมิให้กระจังบังแวว หรือส่วนที่ประดับพลอย 

- กรณีที่เป็นศรีษะของลิงโล้น เมื่อประดับลายรักร้อย เส้นลวด และลายเนื่องแล้ว  
จะวางกระจังรอบศีรษะได้เลย แต่ถ้าเป็นพญาลิงต้องประดับกระจังตาอ้อยก่อน จึงประดับกระจังแวว 

- กรณีที่เป็นศีรษะเสนายักษ์ จะมีกระบังหน้า ให้ประดับลายกระจังซ้อนตัวกลาง
ก่อนแล้วจึงประดับลายกระจังรวนซ้ายและขวา ประดับลายแข้งสิงห์ เส้นลวด เม็ดเนื่อง วางแนวร่อง
กระจกประดับลายกรอบพักตร์ ตามลําดับดังนี้ ประดับลายผ้าจีบรอบศีรษะ ประดับลายทิศ (ประจํา
ยาม) ประดับลายทับจอน ประดับลายท้ายจอน ประดับลายท้ายทอย ประดับลายกรรเจียกจอน 
กุณฑล และประดับลายเครื่องยอด 

 
6. การปิดทอง 

ครูตาบทิพย์ ให้ครูทนงศักด์ิ ซื้อทองคําเปลว โดยให้ความรู้เรื่องทองคําเปลว  
ว่ามีหลายคุณภาพ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สั่งทํา  

- ขั้นตอนการรองพื้นก่อนปิดทอง 
6.1 ทาแล็กเกอร์ให้ทั่ว ในบริเวณที่จะปิดทอง ทาประมาณ 2 รอบ เพื่อเคลือบผิว

บริเวณที่จะปิดทองให้อิ่มตัว  
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6.2 ใช้สีสเปรย์สีแดง พ่นบาง ๆ เคลือบบริเวณที่จะปิดทอง ประมาณ 2 รอบ 
เพื่อเตรียมพ้ืนให้มัน ครูตาบทิพย์ บอกเทคนิคว่า การจะปิดทองให้สวย พื้นผิวจะต้องเรียบและมันวาว 

6.3 ทาสีน้ํามันสีเหลือง ยี่ห้อเฟล็กซ์ ให้ทั่วบริเวณที่จะปิดทอง เพื่อใช้ความ
เหนียวของเนื้อสีที่จะทําให้ทองคําเปลวที่ติดลงไปบนหัวโขนได้อย่างทนทาน  

เทคนิคให้สีน้ํามันแห้งช้า คือ การถ่วงสี โดยการผสม น้ํามันตั้งอิ้ว ลงไปใน
สีเฟล็กซ์ เพราะจะช่วยถ่วงเวลาการแห้งของสี กรณีที่ช่างปิดทองไม่ทันทั้งหัวแต่สีแห้งไปก่อนหน้า 
ส่วนผสมที่ช่วยทําให้เงางาม คือ ฮัมบัค อัตราส่วนไม่กําหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับความชํานาญของช่าง 
แต่ละคนที่เห็นว่าเหมาะสม 

 
7. การติดพลอย หรือการประดับแวว 

ครูตาบทิพย์ บอกแหล่งให้ครูทนงศักด์ิ ไปซื้อพลอยเทียม และสอนการติด
พลอย โดยการทําให้ดู แล้วครูทนงศักด์ิ ฝึกปฏิบัติ โดยการติดพลอยลงไปตามรูกระเปาะของลาย
กระจัง หรือเบ้าลายกระจังสําหรับใส่เพชรเทียม ศัพท์ช่างจะเรียกว่า ประดับแวว โดยใช้กาวลาเท็กซ์ 
ย่ีห้อ TOA  
 

8. การเขียนส ี
เนื่องจากหัวโขนที่ทําเป็น รามสูรหน้าทอง ขั้นตอนนี้จึงไม่ได้ศึกษา แต่เมื่อ 

ครูตาบทิพย์  สอนที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ครูทนงศักด์ิ จึงได้ศึกษาเรื่องการเขียนสีเพิ่มเติม 
แต่มีการเขียนเส้นไพร ที่หัวโขนรามสูรหลังจากปิดทองทั้งหน้าแล้ว ซึ่งเส้นไพร

เป็นเส้นที่ใช้เขยีนเพิ่มขึ้นมาเพื่อแต่งเติมที่บริเวณคิ้ว ตา รอบปากและคาง โบราณได้กําหนดไว้ 2 ส ี
คือ สีเขียว และสีฟ้า  

9. การเขียนผ้าโผก หรือลวดลายบริเวณด้านหลัง บริเวณท้ายทอยของหัวโขน  
ซึ่งโบราณไม่ได้กําหนดกรอบการเขียนไว้ ตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ จึงได้คิดค้น ออกแบบ หาลวดลายที่
สวยงามมาเขียน เพื่อให้ได้ลวดลายที่แปลกใหม่  

 
10. การทํายอดและการทาํจอนห ู

การทํายอดหัวโขน ครูตาบทิพย์ ให้ใช้ยอดที่มีอยู่แล้วในบ้าน  แต่ครูทนงศักด์ิ  
ได้ศึกษาเรื่องการทํายอดด้วยไม้ เพิ่มเติม เมื่อครูตาบทิพย์  สอนที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
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หัวโขน ที่เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบเฉพาะของครูทนงศกัด์ิ กลิ่นธรรม ได้แก่ 
อารมณ์ของใบหน้าหัวโขน ที่มีความโดดเด่นในอารมณ์ของใบหน้าของตัวละคร ซึ่งเป็น

เอกลักษณ์ของการทําหัวโขนของสกุลแก้วดวงใหญ่ โดยที่นายทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม ยังคงสืบสานมาถึง
ทุกวันนี้ 

จากการสัมภาษณ์ ครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม ( วันที่ 1 มิถุนายน 2558) กล่าวว่า  
“ของโบราณดีอยู่แล้ว จะให้พัฒนาอะไร ในเมื่อคนสมัยนี้ยังทําไม่ถึงมือครูโบราณเลย อย่างรูปแบบ
การสร้างหัวโขนทุกวันนี้ผมเองยังตามไม่ทันครูโบราณ ไม่ว่าจะเรื่องอารมณ์หรือสีหน้า ตัวอย่างให้เห็น
ง่าย ๆ คือ เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ผมไปดูหัวโขนทศกัณฐ์ที่วังปลายเนินมองว่าหน้าทองสวยกว่าหน้าด้ังเดิม 
สีเขียว แต่มาปีนี้กลับมองว่างานฝีมือทศกัณฐ์หน้าด้ังเดิมสีเขียวมีอารมณ์หน้าที่สวยกว่า นี่แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อฝีมือเราตามครูโบราณได้ทัน เราจะเห็นความงามและอารมณ์หน้าได้ดีกว่าเดิม” 

สรุปว่า การสร้างหัวโขนของครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม ยังคงรักษารูปแบบ ขั้นตอนและ
เทคนิคของการสร้างหัวโขนเหมือนกับครูผู้สอน คือ ครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ เพราะคิดว่าฝีมือของ
ตนทุกวันนี้ยังตามช่างโบราณไม่ทัน  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
- คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิชาอาชพีช่างฝีมืองานช่างหัวโขน 
- โครงสรา้งหลักสูตรวิชาชพีช่างสิบหมู่ หมู่ช่างหุน่ (งานหัวโขน)  
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คณะกรรมการจัดทําหลักสตูรวิชาอาชีพช่างฝีมืองานชา่งหัวโขน  
โรงเรียนช่างฝมีือในวัง (ชาย) ปี พ.ศ. 2545 

ที่ปรึกษา
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง
นายสรรชัย เทียมทวีสิน ผู้อํานวยการ โรงเรียนผู้ใหญ่พระตําหนักสวน

กุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 
นางนภาพร เล้าสินวัฒนา ผู้ช่วยผู้อํานวยการ โรงเรียนผู้ใหญ่พระตําหนัก

สวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
นายทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม ครูผู้สอน โรงเรียนผู้ ใหญ่พระตําหนักสวน

กุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 
นางนพวัลย์ ลีตะชีวะ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผู้ใหญ่พระตําหนักสวน

กุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 
นายศุภกิตต์ิ อ้อยเธียรชัย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผู้ใหญ่พระตําหนักสวน

กุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 
เขียนและเรียบเรียง 
นายทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม ครูผู้สอน โรงเรียนผู้ ใหญ่พระตําหนักสวน

กุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 
นางนพวัลย์ ลีตะชีวะ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผู้ใหญ่พระตําหนักสวน

กุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 
นายศุภกิตต์ิ อ้อยเธียรชัย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผู้ใหญ่พระตําหนักสวน

กุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 
รูปเล่มและแบบปก 
นางสาวโสภา นนทชีวา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผู้ใหญ่พระตําหนักสวน

กุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 
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คณะกรรมการจัดทําหลักสตูรวิชาอาชีพช่างฝีมืองานชา่งหัวโขน  
โรงเรียนช่างฝมีือในวัง (ชาย) ปี พ.ศ. 2545 (ต่อ) 

บรรณาธิการ 
นายทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม ครูผู้สอน โรงเรียนผู้ ใหญ่พระตําหนักสวน

กุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 
นางนภาพร เล้าสินวัฒนา ผู้ช่วยผู้อํานวยการ โรงเรียนผู้ใหญ่พระตําหนัก

สวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 
นายศุภกิตต์ิ อ้อยเธียรชัย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผู้ใหญ่พระตําหนักสวน

กุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 
นางสาวโสภา นนทชีวา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผู้ใหญ่พระตําหนักสวน

กุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 

(ที่มา เอกสารหลักสูตรวิชาอาชีพช่างฝีมืองานช่างหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย), 2545) 
 
 
 

โครงสร้างหลกัสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่ หมู่ช่างหุน่ (งานหัวโขน)  

รายวิชา 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

1. หมวดวิชาพื้นฐานงานหัวโขน 250 
    1.1 ความรู้พื้นฐานงานช่างสิบหมู่ 5 
    1.2 การเขียนลายเบื้องต้น 50 
    1.3 การผูกลายเบื้องต้น 50 
    1.4 การแกะหินสบู่ 100 
    1.5 ความรู้พื้นฐานหน้าพระ ยักษ์ ลิง 45 
2. หมวดวิชาความรู้งานหัวโขน 300 
    2.1 การร่างแบบหัวโขน 15 
    2.2 การป้ันรูปหัวโขน 100 
    2.3 การทําพิมพ์และการถอดพิมพ์ 25 
    2.4 การปิดกระดาษลงบนหุ่น 10 
    2.5 การทําพ้ืนหุ่น 50 
    2.6 การเขียนแบบยอดต่าง ๆ 10 
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โครงสร้างหลกัสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่ หมู่ช่างหุน่ (งานหัวโขน) (ต่อ) 

รายวิชา 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

    2.7 วัสดุที่ใช้ตกแต่งในงานหัวโขน 50 
    2.8 การติดลวดลายลงบนหัวโขน 40 
3. หมวดวิชาความรู้การตกแต่งหัวโขน 250 
    3.1 การเตรียมพ้ืนที่และการปิดทองหัวหุ่น 100 
    3.2 การเขียนสี และลวดลายลงบนหัวหุ่น 100 
    3.3 การประกอบลวดลายลงบนหัวหุ่น 50 

(ที่มา สํานักพระราชวัง, 2545ฉ, หน้า 1-4) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรมและบรรยากาศการเรียนการสอน 
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ภาพกิจกรรมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่เกิดขึน้ในกระบวนการสืบสาน 
งานชา่งฝีมือหวัโขนดั้งเดิม โรงเรียนชา่งฝมีือในวัง (ชาย) มีดังนี้ 

 

ภาพที่ 8 ครทูนงศักด์ินํานักเรียนกล่าวคําสวดมนต์ 
 (จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 3 มถิุนายน 2554) 
 

ภาพที่ 9 (ซ้าย) ครูทนงศักด์ิบรรยายหน้าช้ัน         (ขวา) นักเรียนกําลังเล่าเรื่องรามเกียรต์ิตอนที่ชอบ 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 3 มิถนุายน 2554) 
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(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554) 

• ภาพที่ 10 ครูทนงศักด์ิ ผู้สอน
นักเรียนวาดลายไทย  โดยให้
นักเรียนช่างแต่ละคนดู จากนั้น
ให้นักเรียนช่างฝึกวาดด้วยตนเอง 
โดยมีครูทนงศักด์ิ ให้คําแนะนํา
อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นวิธีการสอน
แบบตัวต่อตัว 

 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554)

• ภาพที่ 11 ภาพลายไทยฝีมือ
ของนักเรียนช่างที่ฝึกหัดในชั้น
เรียน 

 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554)

• ภาพที่ 12 ภาพลายไทยของ
นักเรียนช่าง ผู้มีพื้นฐานการเขียน
ลายไทย จึงวาดลายไทยสวยงาม 
ความคมชัด สะอาด และเป็น
ระเบียบ 
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ภาพที่ 13 การผูกลายในพื้นทีส่ี่เหลี่ยม ลายตู้พระธรรม 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 2 มิถุนายน 2558) 
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 (จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 14 มิถุนายน 2554) 

• ภาพที่ 14 นักเรียนกําลังเจีย
เครื่องมือสําหรับแกะหินสบู่   

 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554)

•  ภาพที่  15  การรนเหล็ก
ให้ร้อน  แล้วนําไปจุ่มน้ํ ามัน 
เพื่อให้ เหล็กมีความทนทาน 
และเป็นการรักษาเครื่องมือให้
ทนนาน 
 

 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554)

• ภาพที่ 16 เครื่องมือที่สําเร็จ
แล้ ว  ซึ่ งนัก เรี ยนจะต้องทํ า
เครื่องมือขั้นตํ่าคนละ 4 ช้ิน 
ได้แก่ เครื่องมือปลายแหลม 
ใหญ่และเล็ก และเครื่องมือ
ปลายตัด ใหญ่และเล็ก  
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ภาพที่ 17 นักเรียนเลือกหินสบู่ที่จังหวัดนครนายก 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 24 สิงหาคม 2554) 
 

ภาพที่ 18 ครทูนงศักด์ิ แกะหินสบู่ให้นักเรยีนได้สังเกต 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 25 สิงหาคม 2554) 
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โดยลวดลายที่ต้องแกะ เพื่อนํามาใช้ในการประดับหัวโขน มีระบุไว้ตามหลักสูตร ดังนี้ 
- ลายกระจังตาอ้อย
- ลายเกสร 
- ลายดอกไม้ไหว 
- ลายเนืองกลม 
- ลายผ้าทิพย์ 
- ลายจอนหูลิง 
- ลายพุ่ม ลายรักร้อย 
- ลายประจํายาม 

 

ภาพที่ 19 ลวดลายที่ประดับบนหัวโขน 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 25 สิงหาคม 2554) 

 
 

 
ภาพที่ 20 หินสบู่ต้นแบบ แกะโดยครูทนงศักด์ิ กลิ่นธรรม 

(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 25 สิงหาคม 2554) 
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ภาพที่ 21 นักเรียนช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมกับการแกะหินสบู่ 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554) 
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ภาพที่ 22 นักเรียนช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมกับการทําดินน้ํามัน 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 30 สิงหาคม 2554)  
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(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 14 ธันวาคม 2554)

ภาพที่ 23 การปั้นหัวโขนพระ 
ลักษณะของหน้าพระ ที่สืบทอดต่อ ๆ 
กันมาคือ  
• รูปหน้าหัวโขนพระ จะมีลักษณะ
คล้ายแตงโมพันธ์ุจินตหรา คือ ยาว รี 
• อาจารย์จะสอนเทคนิคการป้ันให้ได้
มุม คิ้ว คาง ปาก และจมูก ตามแบบ
โบราณ เรียกว่า “เส้นเดินของหน้า” 
ซึ่ ง เ ป็ น ค ว า ม ลั บ ข อ ง ต ร ะ กู ล
แก้วดวงใหญ่ 
• หน้าพระ จะต้องปั้นให้มีความสงบนิ่ง

 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 14 ธันวาคม 2554)

ภาพที่ 24 การปั้นหัวโขนหัวยักษ์
• รูปหน้าหัวโขนยักษ์ ที่สวยงามจะต้อง
เหมือนลูกตาล 
• เทคนิคการปั้นให้ได้มุม คิ้ว คาง ปาก 
และจมูก ตามแบบโบราณ นั่นคือ ยักษ์
จะต้องมีความดุดัน ซึ่งเป็นสูตรลับของ
ตระกูลแก้วดวงใหญ่ 
• หน้ายักษ์ จะต้องปั้นให้ดูมีอํานาจ 
และน่าเกรงขาม 
 

 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554)

ภาพที่ 25 การปั้นหัวโขนลิง 
• การป้ันหัวลิง จะป้ันยากที่สุด กว่าหัว
พระ และหัวยักษ์ เนื่องจากอารมณ์
หน้าของลิงจะมองให้ดุก็ได้หรือจะให้ดู
แล้วซนก็ได้ ทําให้ป้ันออกมาได้ยาก 
ต่างจากหน้าพระที่จะมีความสงบนิ่ง 
ส่ ว น ยั ก ษ์ ต้ อ ง ดู มี อํ า น า จ  แ ล ะ
น่าเกรงขาม 
• ความสําคัญของหัวโขนลิง จะดูที่จมูก 
ว่าเป็นลิงแก่หรือลิงหนุ่ม 
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ภาพที่ 26 การทําพิมพ์ และถอดพิมพ์ หัวโขนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

 

 
ภาพที่ 27 หัวหุ่นกระดาษสาที่ถูกผ่า และอปุกรณ์ในการเย็บหัวหุ่น 

(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 26 ธันวาคม 2554) 
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ภาพที่ 28 การขัดหุ่น และการทําพ้ืนหุ่นด้วยขี้เลื่อยไม้สัก 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 27 ธันวาคม 2554) 
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ภาพที่ 29 หน้าหุ่นหนุมานที่เสริมขวัญกลางศีรษะ และโป๊วสีขาว 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) 

 

ภาพที่ 30 การวางลวดลายที่ติดลงบนหัวโขน 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555) 

 
 

แบบแผนของ

การวางลวดลาย

ตามขนบนิยม 

โดยเรียงลาย

เนื่อง /กระจัง 

และเกสร 

ตามลําดับ  
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ภาพที่ 31 การประเมินผลงานของนักเรียนในลักษณะตัวต่อตัว 

(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 1 มีนาคม 2555) 
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ภาพที่ 32 การเตรียมพ้ืนเพื่อปิดทอง 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555) 

 

ภาพที่ 33 ตัวอย่างลายเขียนสีที่ด้านหลังหัวโขน 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 12 มีนาคม 2555) 
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ภาพที่ 34 การประกอบลวดลายส่วนต่าง ๆ ของหัวโขน 
(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 25 มีนาคม 2555) 

 

 
ภาพที่ 35 การติดเพชรและพลอยเทียมที่หัวโขน 

(จากการถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมือ่วันที่ 19 มีนาคม 2555) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
พงศ์ในเรื่องรามเกียรติ์ 
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พงศ์ในเรื่องรามเกียรติ์ 
 

พงศ์ในเรื่องรามเกียรติ์เป็นต าราโบราณที่คัดจากสมุดไทย (ธนิต อยู่โพธิ์ , 2496: 40 - 51)  
เป็นต าราที่ระบุให้ทราบถึงเทือกเถาเหล่ากอของตัวละครว่าเป็นลูกใคร สืบพงศ์วงศ์ตระกูลมาจากไหน  
โดยแยกตามกลุ่มพระ นาง ยักษ์ ลิง ฤษีและเทพ ต่าง ๆ ที่ส าคัญคือ ในต ารานี้จะบรรยายถึงลักษณะ
ของหน้าตาของหัวโขนว่าเป็นลิงหรือยักษ์ มียอดหรือไม่มียอดแบบไหน มีปากอ้าหรือหุบ สีของหัวโขน
อะไร ซึ่งช่างฝีมือหัวโขนดั้งเดิมจะสร้างหัวโขนตามลักษณะที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งการสร้างหัวโขน
ตามต ารานี้ถือเป็นการปฏิบัติตามขนบนิยม อย่างหนึ่งในการสร้างหัวโขน  

ผู้วิจัยได้น าเนื้อหาของพงศ์ในเรื่องรามเกียรติ์ อ้างอิงจากภาพจิตรกรรมไทยของ นายอมร 
ศรีพจนารถ (ฅนโขน, 2551) มาไว้ในภาคผนวกนี้ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป  
 
พงศ์นารายณ์ที่เป็นวงศ์กษัตริย์ในกรุงอโยธยา 
ท้าวอโนมาตัน กายสีขาว 1 พักตร์ 4 กร มงกุฎน้ าเต้า บุตรพระนารายณ์ นางมณีเกสร เป็นมเหสี  

มีกายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ 
ท้าวอัชบาล กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้า บุตรท้าวอโนมาตัน นางเทพอัปสรเป็นมเหสี มีกาย
สีขาว มงกุฎกษัตรีย์ 
ท้าวทศรถ กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน (ยอดแหลม) บุตรท้าวอัชบาล มีมเหสี ดังนี้ 

1. นางเกาสุริยา กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ มารดาพระราม 
2. นางไกยเกษี กาย สีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ มารดาพระพรต 
3. นางสมุทรเทวี กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ มารดาพระลักษณ์และพระสัตรุด 

พระราม กายสีเขียวนวล 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน เมื่อแสดงฤทธิ์จึงเห็นเป็น 4 กร ทรงอาวุธ 
ตรี คธา จักรและสังข์ มีมเหสีชื่อนางสีดา สีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ 

พระมงกุฎ กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร ไว้จุก ทรงม้าขาวล้วน บุตรพระรามกับนางสีดา 
พระลบ กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร ไว้จุก ทรงม้าด าล้วน ฤษีชุบเป็นบุตรบุญธรรมนางสีดา 
พระพรต (จักร) กายสีแดงชาด 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน บุตรท้าวทศรถ 
พระลักษณ์ (บัลลังก์และสงข์) กายสีเหลืองทอง 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน บุตรท้าวทศรถ 
พระสัตรุด (คธา) กายสีม่วงอ่อน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน บุตรท้าวทศรถ 
สุมันตัน กายสีหงดิน 1 พักตร์ 2 กร หมวกทรงประพาส เป็นอ ามาตย์ผู้ใหญ่ 
กษัตริย์ต่างเมือง 

ท้าวโรมพัตตัน กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร ชฎายอดแหลม เจ้าเมืองพัทวิไสย 
นางอรุณเป็นมเหสี มีกายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์  

http://cdasp123.blogspot.com/2008/09/blog-post.html


164 

นางอรุณวดีเป็นบุตรี กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ 
ท้าวไกยเกษ กายสีหงเสนอ่อน 1 พักตร์ 2 กร ชฎายอดแหลม เจ้าเมืองไกยเกษ  
นางเกษนีเป็นมเหสี มงกุฎกษัตรีย์ นางไกยเกษี เป็นบุตรี 
ท้าวชนกจักรวรรดิ กายสีหงดินอ่อน 1 พักตร์ 2 กร ชฎายอดแหลม เจ้าเมืองมิถิลา 
นางรัตนมณีเป็นมเหสี กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ นางสีดาเป็นบุตรีบุญธรรม 
ขุขันหรือกุขัน กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร โพกผ้า เป็นพรานป่า ครองเมืองบุรีรัม 
 

มเหสักขเทวราช 
พระอิศวร กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดน้ าเต้ากาบ ทรงตรีศูล  
พระอุมาภควดีเป็นมเหสี กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ 
พระขันธกุมาร กายสีทอง 6 พักตร์ 12 กร มงกุฎน้ าเต้าเฟือง บุตรพระอิศวร  
พระพิฆเนศ กายสีสัมฤทธิ์ พักตร์เป็นช้าง 4 กร ทรงวชิร งาหัก กะโหลก 
ใส่น้ ามนต์ เชือกบาศ มงกุฎน้ าเต้าเฟือง บุตรพระอิศวร 
พระพินาย เช่นเดียวกับพระพิฆเนศ 
พระนารายณ์ กายสีดอกตะแบก 1 พักตร์ 4 กร ทรง ตรี คทา จักร สังข์ 
มงกุฎยอดเดินหน พระลักษมีเป็นมเหสี 
พระพรหมธาดา กายสีขาว 4 พักตร์ 8 กร มงกุฎน้ าเต้า 5 ยอด ทรง ช้อน ลูกประค า 
คณโฑ คัมภีร์พระเวทย์ พระสุรัสวดีเป็นมเหสี 
พระอินทร์ กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน ทรงวชิร จักร พระขรรค์ 
นางสุจิตรา นางสุชาดา นางสุธรรมา นางสุนันทาเป็นมเหสี 
พระมาตุลี กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้ากลม เป็นสารถีของพระอินทร์ 
ลงมาช่วยขับรถให้พระรามคราวศึกกรุงลงกา 
พระเวสสุญาณ กายสีเหลือง 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้ากลม เทพบุตรในคณะ 
พระอินทร์ บางแห่งว่าในคณะพระอิศวร ไปเกิดเป็นพิเภก 
พระวิสสุกรรม กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้า บางแห่งว่าไม่มีมงกุฎเป็นเทพทางช่าง 
พระอรชุน กายสีทอง 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน  
พระอาทิตย์ กายสีแดง 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้าหรือเทริดน้ าเต้า 
พระจันทร์ กายสีนวลหรือขาว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้าหรือเทริดน้ าเต้า 
พระอังคาร กายสีชมพู 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้าหรือเทริดน้ าเต้า 
พระพุธ กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร โพกผ้าแบบฤาษี 
พระพฤหัสบดี กายสีเหลือง 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดบวช 
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พระศุกร์ กายสีเลื่อมประภัสสร 1 พักตร์ 2 กร โพกผ้าแบบฤาษี 
พระเสาร์ กายสีด า 1 พักตร์ 2 กร เทริดมุ่นมวยผมมีปิ่นปัก 
พระราหู กายสีม่วง 1 พักตร์ 2 กร เทริดมุ่นมวยผมมีปิ่นปัก 
พระเกตุ กายสีทอง 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน 
พระพาย กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน เทพเจ้าแห่งลม บิดาหนุมาน 
พระเพลิง กายสีหงสบาท 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเปลวเพลิงหรือมงกุฎเดินหนเทพเจ้าแห่งไฟ  
พระกาล กายสีน้ ารัก 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน บิดานิลพัท 
พระไพศรพณ์ กายสีเลื่อมเหลือง 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน เจ้าแห่งธัญญชาติ บางแห่งเรียกว่า 
พระ พนัสบดี 
พระสมุทร กายสีน้ าไหล 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน เทพเจ้าแห่งทะเล 
พระหิมพานต์ กายสีหงชาด บางแห่งว่า สีบัวโรย 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน เทพเจ้าป่าหิมพานต์ 
พระพิรุณ กายสีเมฆมอ 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน เทพเจ้าแห่งฝน 
พระมหาชัย กายสีเหลือง 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน เทพเจ้าแห่งชัยชนะ 
พระวิรุฬหก กายสีม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน 
พระวิรุฬปักษ์ กายสีม่วงอ่อน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน 
พระประคนธรรพ์ กายสีหงเสน(อิฐอ่อน) 1 พักตร์ 2 กร หน้ามนุษย์ มงกุฎน้ าเต้า ลายตัว เป็นวง
ทักษิณาวัฎ เป็นเทพคนธรรพ์ 
นางมณีเมขลา กายสีเมฆมอ มงกุฎกษัตรีย์ มีดวงแก้ววิเศษ นางฟ้าเจ้าแม่มหาสมุทรเทพอมาตย์  
จิตตุบท กายสีหงชาด 1 พักตร์ 2 กร ไม่มีมงกุฎ เทพอมาตย์แห่งพระอิศวร 
จิตตุบาท กายสีหงดิน 1 พักตร์ 2 กร ไม่มีมงกุฎ เทพอมาตย์แห่งพระอิศวร 
จิตตุราช กายสีทอง 1 พักตร์ 2 กร ไม่มีมงกุฎ เทพอมาตย์แห่งพระอิศวร  
จิตตุเสน กายสีเสน 1 พักตร์ 2 กร ไม่มีมงกุฎ เทพอมาตย์แห่งพระอิศวร 
 
ฤษี 
ผู้ส าเร็จมีจ านวน 33 คน กับทศกัณฐ์แปลงอีก 3 ชื่อ รวมเป็น 36 ชื่อ คือ 
 
ก. ผู้มีส่วนในการสร้างกรุงอยุธยา 
1. อจนคาวี 2. ยุคอักระ 3. ทหะ 4. ยาคะ รวม 4 ตน 
 
ข. ผู้ชุบนางมณโฑ  
1. โรมสิงห์หรือมหาโรมสิงห์ 2. วตันตะหรืออตันตะ 3. วชิร  



166 

4. วิสุทัสหรือวิสูตร หรือวิสูตรสี รวม 4 ตน 
 
ค. ผู้ชุบนางกาลอัจนา 
1. โคดม รวม 1 คน 
 
ฆ. ผู้ท าพิธีหุงข้าวทิพย์  
1. กไลโกฎ 2. ภารัทวาช 3. วัชอัคคี 4.วสิษฐ์ 5. สวามิตร รวม 5 ตน 
 
ง. ที่พระรามพบเมื่อเดินดง 
1. สุทรรศน์ 2. สุไขหรือศุภไขดาบสินี 3. อังคตหรืออรรคต 4. สรภังค ์
รวม 4 ตน 
 
จ. ผู้วิเศษอยู่แดนมิถิลา 
1. สุธามันตัน รวม 1 ตน 
 
ฉ. ผู้วิเศษอยู่แดนขีดขิน  
1. อังคต รวม 1 ตน 
 
ช. ผู้วิเศษอยู่แดนลงกา 
1. นารภ 2. โคบุตร 3. กาล รวม 3 ตน 
 
ซ. ผู้วิเศษอยู่เขาตรีกูฎ 
1. สุเมธ 2. อมรเมศ 3. ปรเมศ รวม 3 ตน 
 
ฌ. ผู้วิเศษอยู่เชิงเขามรกต 
1. ทิศไพ รวม 1 ตน 
 
ญ. ผู้วิเศษอยู่เชิงเขาไกรลาศ 
1. คาวิน 2. สุขวัฒน รวม 2 ตน 
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ฎ. ผู้วิเศษอยู่แดนไกยเกษ 
1. โควินท์ รวม 1 ตน 
 
ฏ. ผู้วิเศษอยู่ป่ากาลวาต 
1. วัชมฤค รวม 1 ตน 
 
ฐ. ที่หนุมานพบเม่ือไปถวายแหวน 
1. ชฎิล 2. นารท (ตนที่ 1 ช.?) รวม 2 ตน 
 
ฑ. ที่ทศกัณฐ์แปลง  
1. สุธรรม (เมื่อไปลักนางสีดา ) 2. กาล (เมื่ออยู่เขาคันธมาทน์) 3. สิทธิโคดม (เมื่อไปหาพระราม 
ในค่าย รวม 3 ชื่อ 
 
พระยาปักษาชาติ พระยานาค 
พญาสุบรรณ กายสีหงเสน พาหนะของพระนารายณ์ พระยาอนันตนาคราช กายสีทอง  
พญานกสัมพาที กายสีแดงชาด(พ่ี) ลูกพระยาสุบรรณ พระยากาลนาคราช กายสีด า  
พญานกสดายุ กายสีเขียว(น้อง) ลูกพระยาสุบรรณ พระยาทัณฑนาคราช กายสีขาว   
พระยาก าพลนาคราช กายสีหงดิน 
พระยาวิรุฬนาคราช กายสีขาว 
 
พรหมพงศ์ในกรุงลงกา 
ท้าวจตุรพักตร์ กายสีขาว 4 พักตร์ 8 กร รูปสันฐานเป็นพรหม น้องท้าวมาลีวราชต้นวงศ์เจ้ากรุงลงกา 
มีมเหสีชื่อ นางมลิกา กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ 
ท้าวลัสเตียน กายสีขาว 1 พักตร์ 4 กร ปากแสยะ ตาโพลง มงกุฎน้ าเต้าเฟืองยอดสบัด  

มีมเหสี 5 พระองค์ดังนี้ 
1. นางศรีสุนันทา กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ มารดากุเปรัน 
2. นางจิตมาลี กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์มารดาทัพนาสูรหรือเทพาสูร 
3. นางสุวรรณมาลัย กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ มารดาอัศธาดา 
4. นางวรประไภ กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ มารดามารัน 
5. นางรัชฎา กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ มารดาทศกัณฐ์ 
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กุมภกรรณ พิเภก พญาขร พญาฑูษณ์ ตรีเศียร นางส ามนักขา 
ท้าวกุเปรัน กายสีม่วงอ่อน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกนก ปากแสยะ ตาโพลง บุตรลัสเตียน อาวุธกระบอง 
ได้บุษบกแก้ว ครองเมืองกาลจักร 
ทัพนาสูรหรือเทพาสูร กายสีหงดิน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎสามกลีบ ปากแสยะ ตาโพลง บุตรลัสเตียน 

 อาวุธ ศร กระบอง ครองเมืองจักรวาล 
อัศธาดา กายสีขาว 4 พักตร์ 8 กร มงกุฎชัย 4 ยอด ปากแสยะ ตาโพลง บุตรลัสเตียน อาวุธ ศร จักร 

กระบอก ครองเมืองวัทกัน 
มารัน กายสีทอง 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎหางไก่ ปากแสยะ ตาโพลง บุตรลัสเตียน อาวุธ ศร กระบอก 

ครองเมืองโสฬศ 
ทศกัณฐ์ กายสีเขียว 10 พักตร์ 20 กร มงกุฎชัย (หน้า 3 ชั้น ชั้นบนเป็น หน้าพรหม) ปากแสยะ  

ตาโพลง บุตรลัสเตียน อาวุธครบมือ ครองกรุงลงกา สืบต่อจากท้าวลัสเตียน มีมเหสี 2 พระองค์ 
คือ 

1. นางมณโฑ กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ มารดาอินทรชิต นางสีดา ไพนาสุริยวงศ์หรือทศพิน 
2. นางกาลอัคคี กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ มารดาบรรลัยกัลป์ 

กุมภกรรณ กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้าไม่มีมงกุฎ ปากแสยะ ตาโพลง บุตรลัสเตียน 
อาวุธ กระบอง หอกโมกขศักดิ์ ศร อุปราช กรุงลงกา มีชายาและสนมเอก ดังนี้ 
นางจันทวดี กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์เป็นชายา 
นางคันธมาลี กายสีนวลจันทร์ สวมกระบังหน้าเป็นสนมเอก 
พิเภก กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้ากลม ปากแสยะ ตาจระเข้ บุตรลัสเตียน อาวุธ กระบอง 

ศร (ถือออกรบ) เมื่อเสร็จศึกได้ครองกรุงลงกา มีนามว่า ท้าวทศคีรีวงศ์ มีมเหสีและบุตรี คือ   
นางตรีชฎา กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์เป็นมเหสี 

นางเบญกาย กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์เป็นบุตรี 
พญาขร กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎจีบ ปากขบ ตาจรเข้ บุตรลัสเตียน อาวุธศร  

ครองเมืองโรมคัล มีมเหสีและบุตร คือ นางรัชฎาสูร กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์เป็นมเหสี
มังกรกัณฐ์และแสงอาทิตย์เป็นบุตร 

พญาทูษณ์ กายสีม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกนก ปากขบ ตาจรเข้ บุตรลัสเตียน อาวุธหอก  
ครองกรุงจารึก มีบุตรชื่อ วิรุญจ าบัง 

ตรีเศียร กายสีขาว 3 พักตร์ 6 กร มงกุฎชัย 3 ยอด ปากแสยะ ตาจรเข้ บุตรลัสเตียน อาวุธศร ตรี 
จักร หอก ของ้าว กระบอง ครองเมือง มัชวารี มีบุตรชื่อ ตรีเมฆ  

นางส ามนักขา กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง บุตรลัสเตียน  
สามีชื่อ ชิวหา มีบุตรชื่อ กุมภกาศ วรณีสูร มีบุตรีชื่อ อดูลปีศาจ อยู่ในกรุงลงกา 
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อินทรชิต กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน ปากขบ ตาโพลง เขี้ยวคุด (ดอกมะลิ)  
บุตรทศกัณฐ์ อาวุธศร 3 เล่ม คือ พรหมาสตร์นาคบาศ วิษณุปาณัม มีมเหสีและบุตร คือ 

นางสุวรรณกันยุมา กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์  
ยามลิวัน กันยุเวก เป็นบุตรนางสีดา กายสีนวลจันทร์  
มงกุฎกษัตรีย์เป็น บุตรทศกัณฐ์กับนางมณโฑ พระชนกจักรวรรดิรับเป็นบุตรบุญธรรมอภิเษกกับ

พระราม 
ไพนาสุริยวงศ์หรือทศพิน กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้ามีเก้ียวรัดจุก (ชฎาเด็ก) ปากขบ 

ตาโพลง เมื่อได้ครองกรุงลงกาสวมมงกุฎ เช่นเดียวกับอินทรชิต บุตรทศกัณฐ์ อาวุธศรบรรลัย
จักรวาล 

บัลลัยกัลป์ กายสีแสด 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้าเฟือง ปากขบ ตาจรเข้ บุตรทศกัณฐ์กับนางกาล
อัคคี อาวุธศร กระบอง  

ทศคีรีวัน (พ่ี) กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกาบไผ่ ปากขบ ตาจรเข้ ปลายจมูกเป็นงวงช้าง  
บุตรทศกัณฐ์กับช้างพัง อาวุธศร บุตรบุญธรรมท้าวอัศกรรณมาราสูร เจ้ากรุงดุรัม ทรงม้าผ่านขาว 

ทศคีรีธร (น้อง) สีหงดิน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกาบไผ่ ปากขบ ตาจรเข้ ปลายจมูกเป็นงวงช้าง  
บุตรทศกัณฐ์กับช้างพัง อาวุธศร บุตรบุญธรรม ท้าวอัศกรรณมาราสูร เจ้ากรุงดุรัม ทรงม้าผ่านด า 

นางสุพรรณมัจฉา กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ บุตรีทศกัณฐ์กับนางปลา กายท่อนบนเป็นคน 
ท่อนล่างเป็นปลา หนุมานเป็นสามี มัจฉานุเป็นบุตรสหัสสกุมาร กุมารจ านวนพันตน  
บุตรทศกัณฐ์กับนางสนมพันคน หน้า 2 ชั้น 7 หน้า มงกุฎน้ าเต้ากลม สีกายต่างกันมิได้ก าหนด 

สิบรถ บุตรทศกัณฐ์กับนางสนม 10 คน สีกายและมงกุฎหน้าตา มิได้ก าหนด 
นางเบญกาย กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ บุตรีพิเภกกับนางตรีชฎา หนุมานเป็น สามี  
อสุรผัด เป็นบุตรยามลิวัน (พญาวันยุพักตร์) พ่ี กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร ชฎาเด็ก ( ภายหลัง 

สวมมงกุฎอย่างบิดา)  
บุตรอินทรชิต ปากขบ ตาโพลง กันยุเวก (พญากันนุชิต) น้อง กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร  

ชฎาเด็ก ( ภายหลังสวมมงกุฎอย่างบิดา) บุตรอินทรชิต ปากขบ ตาโพลง  
 

อสุรพงศ์ในกรุงลงกา 
นางกากนาสูร กายสีม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร หน้าเป็นยักษิณี ปากเป็นกา ตาจรเข้  

สวมกระบังหน้า อาวุธกระบอง 
สวาหุ กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎสามกลีบ ปากขบ ตาโพลง อาวุธกระบอง บุตรนางกากนาสูร 
มารีศ กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎสามกลีบ ปากขบ ตาโพลง อาวุธกระบอง บุตรนางกากนาสูร 
นางเจษฎา กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ มเหสีมารีศ 
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ชิวหา กายสีหงชาด 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้า ปากแสยะ ตาจรเข้ บุตรมารีศ นางส ามนักขาเป็นมเหสี 
นนยวิก กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร ชฎาเด็กไว้จุก ปากขบ ตาโพลง อาวุธกระบอง บุตรมารีศ 
วายุเวก กายสีมอคราม 1 พักตร์ 2 กร ชฎาเด็กไว้จุก ปากขบ ตาโพลง อาวุธกระบอง บุตรมารีศ 
กุมภกาศ กายสีหงดิน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้า ปากขบ ตาจรเข้อาวุธ กระบอง บุตรชิวหากับนาง

ส ามนักขา 
วรณีสูร กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง อาวุธกระบอง บุตรชิวหากับ

นางส ามนักขา 
นางอดูลปีศาจ กายสีแดงเสน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง อาวุธ กระบอง 

ปีศาจยักษิณี บุตรชิวหากับนางส ามนักขา 
 

อ ามาตย์และเสนายักษ์ในกรุงลงกา 
มโหธร กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้ากลม ปากแสยะ ตาโพลง 
เปาวนาสูร กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้ากลม ปากแสยะ ตาโพลง 
การุณราช กายสีหงเสน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ 
กาลสูร กายสีด าหมึก 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ 
นนทสูร กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ 
ภานุราช กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ 
อิทธิกาย กายสีม่วงอ่อน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ 
มหากาย กายสีม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
ไวยวาสูรหรือวรวาสูร กายสีหงดิน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
สุขาจาร กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
กาลจักร กายสีหงเสน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
พัทกาล กายสีเหลืองแก่ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
มหารณภพ กายสีน้ าไหล 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
รุทธกาล กายสีหงดินอ่อน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
โลทัน กายสีมอคราม 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
นนทยักษ์ กายสีขาบ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
รณศักดิ์ กายสีนวลจันทร์ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
รณสิทธิ์ กายสีดินแดง 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
ฤทธิกาสูรหรือเวรัม กายสีหงชาด 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
นนทการ กายสีม่วงชาด 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
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เพชราวุธ กายสีขาวกระบัง 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
เพชราวี กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
สิทธิกาล กายสีแดงเสน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
นนทจิตร กายสีมอคราม 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
นนทไพรี กายสีมอหมึก 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
อสูรกัมปั่น กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
ตรีพลัม กายสีก้านตอง 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
ตรีเมฆมาลา กายสีมอเมฆ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
มหากาล กายสีก้ามปู 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
โชติวรรณ กายสีหงชาด 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
พัทกาวี กายสีเหลือง 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากขบ ตาโพลง 
โรมจักร กายสีหงสบาท 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากขบ ตาโพลง 
ไวยกาสูรหรือไวยไกรสูรหรือวรไกรสูร กายม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากขบ ตาโพลง 
ศุกสารณ์หรือสุกสาร กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากขบ ตาโพลง 
พัทกัน กายสีเหลืองอ่อน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากขบ ตาโพลง 
มหิตัน กายสีม่วงครามอ่อน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากขบ ตาโพลง 
 
อสูรนายกองตระเวนกรุงลงกา 
กุมภาสูร กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาโพลง กองตระเวนเฝ้าเขามรกต 
วายุพักตร์ กายสีเมฆ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาโพลง รักษาริมฝั่งสมุทร 
นางอากาศตะไล กายสีแดงเสน 4 พักตร์ 8 กร มงกุฎน้ าเต้า 5 ยอด ปากแสยะ ตาโพลง  

เสื้อเมืองลงการักษาตัวเมือง 
ฤทธิกัน กายสีแดงชาด 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ รักษาด่านทางอากาศ 
วิชุดา กายสีฟ้าแลบ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ รักษาริมฝั่งสมุทร 
สารัณฑูต กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาจระเข้ คอยข่าวศึก 
นางผีเสื้อสมุทร กายสีหงดิน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้  

รักษาด่านหลังมหาสมุทร 
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พรหมพงศ์และอสูรพงศ์ในกรุงบาดาล 
ท้าวสหมลิวัน กายสีขาว 4 พักตร์ 8 กร รูปเป็นพรหม ต้นกษัตริย์ในกรุงบาดาล 
ท้าวศากยวงศามหายมยักษ์ กายสีแดงชาด 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎหางไก่ปากแสยะ ตาโพลง 
นางจันทร์ประภาศรี กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ เป็นมเหสีท้าวมหายมยักษ์ 
นางพิรากวน กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ เป็นบุตรีของท้าวมหายมยักษ์กับนางจันทร์ประภาศรี  
ไมยราพณ์ กายสีม่วงอ่อน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกนก ปากขบ ตาจรเข้ อาวุธ กล่องยาสะกด  

กระบอง หอก เป็นเป็นบุตรของท้าวมหายมยักษ์กับนางจันทร์ประภาศรี 
ไวยวิกหรือวันยุวิก กายสีม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้าเฟือง ปากแสยะ ตาโพลง 

อาวุธกระบอง เป็นบุตรของนางพิรากวน 
 

เสนายักษ์ในกรุงบาดาล 
จิตรการ กายสีมอหมึก 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
จิตรไพรี กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
มหากาย กายสีม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ มาจากลงกา 
จิตรกูฎหรือจิตรกูล กายสีด าหมึก 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
นนทสูร กายสีเหลืองแก่ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
ตรีพัทหรือตรีทัพ กายสีดินแดง 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
เมฆนาทหรือเมฆวัส กายสีเมฆ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
 
พรหมพงศ์และอสูรพงศ์ในเมืองโรมคัล 
พญาขร กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎจีบ ปากขบ ตาจรเข้ เจ้าเมืองโรมคัล 

อาวุธศรจักรพาลพัง 
นางรัชฎาสูร กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ เป็นมเหสีพญาขร 
มังกรกัณฐ์ กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎนาค ปากขบ ตาจรเข้ อาวุธศร เป็นบุตรพญาขรกับนางรัชฎาสูร 
แสงอาทิตย์ กายสีแดงชาด 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกนก ปากขบ ตาจรเข้ อาวุธศร 
แว่นสุรกานต์ เป็นบุตรพญาขรกับนางรัชฎาสูร 
 
เสนายักษ์ในเมืองโรมคัล 

วิรุณจักร กายสีแดงเสน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
วิจิตรไพรี กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
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พรหมพงศ์และอสูรพงศ์ในเมืองจารึก 
พญาฑูษณ์ กายสีม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกนก ปากขบ ตาจรเข้ เจ้าเมือง จารึก อาวุธหอก 
วิรุญจ าบัง กายสีมอหมึก 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎหางไก่ ปากขบ ตาจรเข้ มีม้าทรง  

ชื่อนิลพาหุ ตัวด าปากแดง อาวุธ หอก กระบอง เป็นบุตรพญาฑูษณ์ 
วิรุญมุข กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร ชฎาเด็ก ปากขบ ตาโพลง อาวุธหอกเป็นบุตรวิรุญจ าบัง 

 
เสนายักษ์ในเมืองจารึก 
จิตกาสูร กายสีมอหมึก 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
นนทสูร กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 

 
พรหมพงศ์และอสูรพงศ์ในเมืองมัชวารี 
พญาตรีเศียร กายสีขาว 3 พักตร์ 6 กร มงกุฎชัย 3 ยอด ปากแสยะ ตาจรเข้ 

เจ้าเมืองมัชวารี อาวุธศร ตรี จักร หอก ข้อง้าว กระบอง 
ตรีเมฆ กายสีหงดินแก่ 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎหางไหล ปากขบ ตาจระเข้เป็นบุตรพญาตรีเศียร 
วิรุณราช กายสีหงดินอ่อน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลงเป็นเสนายักษ์ 

 
พรหมพงศ์และอสูรพงศ์ในเมืองอัสดงค์ 
ท้าวสัทธาสูร กายสีหงเสน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎจีบ ปากขบ ตาจรเข้ เจ้าเมืองอัสดงค์ อาวุธศร กระบอง 
นนทกาสูร กายสีหงชาด 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง เป็นเสนายักษ์ 
 
พรหมพงศ์และอสูรพงศ์ในเมืองจักรวาล 
ท้าวสัตลุง กายสีหงชาด 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎจีบ ปากขบ ตาจรเข้ เจ้าเมืองจักรวาล อาวุธศร กระบอง 
วิรุณกาสร กายสีหงดิน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ เป็นเสนายักษ์ 
 
พรหมพงศ์และอสูรพงศ์ในเมืองมหาจักรวาล 
ท้าวมหาบาลเพทาสูร กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 

เจ้าเมืองมหาจักรวาล อาวุธศร 
นางมนทา กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ เป็นมเหสีท้าวมหาบาลเพทาสูร 
นนทการหรือนนทสูร กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ เป็นเสนายักษ์ 
ภัทรจักร กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง เป็นเสนายักษ์ 
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พรหมพงศ์และอสูรพงศ์ในเมืองดุรัม 
ท้าวอัสกรรณมาลาสูรหรือหัสกรรณมาลสูรหรืออัชกรรณ กายสีม่วงแก่ 7 พักตร์ 2 กร  

ชฎามนุษย์ยอดแหลม ปากขบ ตาจรเข้ บางแห่งว่า 7 พักตร์ 14 กร หน้า 2 ชั้น ปากขบ ตาโพลง  
เจ้าเมืองดุรัม อาวุธศร ทศคีรีวัน ทศคีรีธร เป็นบุตรบุญธรรม 

กาลจักร กายสีขาบ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ เป็นเสนายักษ์ 
นิลกายสูร กายสีมอหมึก 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง เป็นเสนายักษ์ 
ไวยกาสูร กายสีมอครามแก่ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง เป็นเสนายักษ์ 
 
พรหมพงศ์และอสูรพงศ์ในเมืองปางตาล 
ท้าวสหัสเดชะ กายสีขาว 1000 พักตร์ 2000 กร มงกุฎชัยหน้า 5 ชั้น ปากแสยะ 

ตาโพลง อาวุธตระบองวิเศษต้นชี้ตายปลายชี้เป็น เจ้าเมืองปางตาล 
มูลพลัม กายสีเขียว 4 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 

อาวุธหอก อนุชาท้าวสหัสเดชะ อุปราชแห่งเมืองปางตาล 
 

เสนายักษ์ในเมืองปางตาล 
กาลจักร กายสีดอกผักตบ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
ตรีพลัม กายสีมอครามอ่อน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
อติก า กายสีเหลืองอ่อน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
กาลสร กายสีหงดินแก่ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
ไชยาสูร กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
 
อสูรพงศ์ในเมืองดิศศรีสิน 
ท้าวคนธรรพ์นุราช กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร ชฎาลอมพอก ปากขบ ตาจรเข้ อาวุธศร  
กระบอง เจ้าเมืองดิศศรีสิน 
นางจันทาหรือนันทา กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ เป็นมเหสีท้าวคนธรรพ์นุราช 
วิรุณพัท กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร ชฎามนุษย์ ปากขบ ตาโพลง อาวุธศร 
เป็นบุตรท้าวคนธรรพ์นุราชกับนางจันทา 
 
เสนายักษ์ในเมืองดิศศรีสิน 
กุมภสูร กายสีหงสบาท 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
ตรีจักร กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
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นนทการ กายสีขาบ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
พัทกาล กายสีหงดิน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
รณวุธ กายสีหงเสน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
ตรีกัน กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
 
อสูรพงศ์ในเมืองกุรุราษฎร์ 
ท้าวไวยตาลหรือไวตาล กายสีครามอ่อน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกนก ปากขบ ตาจรเข้ 
อาวุธตะบองตาลวิเศษ เจ้าเมืองกุรุราษฎร์ อยู่ในบาดาล 
 
เสนายักษ์ในเมืองกุรุราษฎร์ 
รณภพ กายสีม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
วุฒิกาสูร กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
เวรัมหรือเวร า กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
ภัทรจักร กายสีหงชาด 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
รณพาล กายสีม่วงอ่อน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
 
พรหมพงศ์และอสูรพงศ์ในเมืองมลิวัน 
ท้าวจักรวรรดิ กายสีขาว 4 พักตร์ 8 กร หน้า 2 ชั้น มงกุฎหางไก่ ปากแสยะ 

ตาโพลง บางแห่งว่า ปากแสยะ ตาจรเข้ เขี้ยวโง้งแหลม อาวุธศร จักร และอ่ืน ๆ ครบทั้ง 8 กร  
เจ้าเมืองมลิวัน 

นางวัชนีสูร กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ เป็นมเหสีท้าวจักรวรรดิ 
สุริยาภพ กายสีแดงชาด 1 พักตร์ 2 กร ชฎามนุษย์เดินหน ปากขบ ตาโพลง 

อาวุธหอกวิเศษชื่อเมฆพัท บุตรท้าวจักรวรรดิกับนางวัชนีสูร 
บรรลัยจักร กายสีม่วงอ่อน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎหางไก่ ปากแสยะ ตาโพลง 

อาวุธศรเหราพต จักรเมฆสูร บุตรท้าวจักรวรรดิกับนางวัชนีสูร 
นนยุพักตร์ กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้ากลม ปากแสยะ ตาโพลง  

อาวุธศร บุตรท้าวจักรวรรดิกับนางวัชนีสูร 
นางรัตนมาลี กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ บุตรท้าวจักรวรรดิกับนางวัชนีสูร 

 
 
 



176 

อ ามาตย์และเสนายักษ์ในเมืองมลิวัน 
สุพินสัน กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
วรไกรสูรหรือไวยกาสูรหรือไวยไกรสูร กายสีม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า 

ปากแสยะ ตาโพลง 
จิตรพัท กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
วิษณุราช กายสีม่วงดอกตะแบก 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจระเข้ 
อสุรเพตราหรืออสุรพักตร กายสีด า 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจระเข้ 
กาลจักร กายสีม่วงอ่อน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจระเข้ 
กุมภิล กายสีมอหมึก 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจระเข้ 
ตรีกัน กายสีนวลจันทร์ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจระเข้ 
ทินสูร กายสีแดงชาด 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจระเข้ 
มารกบิล กายสีแดงเสน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ 
เมฆสูรหรือเมฆาสูร กายสีมอหมึก 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ 
นนทการ กายสีมอคราม 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ 
ตรีพัท กายสีเหลืองอ่อน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ 
ฤทธิศักดิ์ กายสีดินแดง 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ 
ฤทธิสูร กายสีดินเหลือง 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ 
นนทยักษ์ กายสีหงเสน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
นนทสูร กายสีหงชาด 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
นนทจักร กายสีบัวโรย 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
มหาเมฆ กายสีเมฆ(เทาแก่) 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
กาลวุธ กายสีม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
ตรีพาล กายสีเหลืองแก่ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
มหากาล กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
จักรสูร กายสีขาบ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ 
 
อสูรนายกองตระเวนเมืองมลิวัน 
กาลสูร กายสีด า 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ รักษาด่านน้ ากรด 
ราหู กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ รักษาด่านทางอากาศ 
มัฆวาน กายสีหงดิน 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลงรักษาด่านเพลิงกรด 
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อสูรพงศ์ในเมืองกาลวุธ 
ท้าวกุเวรนุราช กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้ากลม ปากขบ ตาจรเข้ อาวุธศร  

กระบอง เจ้าเมืองกาลวุธ 
นางเกศินี กายสีขาว มงกุฎกษัตรีย์ เป็นมเหสีท้าวกุเวรนุราช 
ตรีปักกัน กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกนก ปากขบ ตาจรเข้ อาวุธศร  

เป็นบุตรท้าวกุเวรนุราชกับนางเกศินี 
 
เสนายักษ์ในเมืองกาลวุธ 
กาลจักร กายสีมอหมึก 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
กาลสูร กายสีมอคราม 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
กาลวกหรือกาลวุธ กายสีด าหมึก 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลง 
 
อสูรพงศ์ในเมืองมหาสิงขร 
ท้าวอนุราชหรืออุณาราช(ท้าวกกกะหนาก) กายสีจันทร์อ่อนว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกนก ปากแสยะ 
ตาจรเข้ อาวุธศร เจ้าเมืองมหาสิงขร 
นางรัตนา กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ เป็นมเหสีท้าวอนุราช 
นางจันทวดีหรือประจัน กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ เป็นบุตรีท้าวอนุราชกับนางรัตนา 
 
เสนายักษ์ในเมืองมหาสิงขร 
นนทการ กายสีดินแดง 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
นนทยักษ์ กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ 
นนทจักร กายสีนวลจันทร์ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ 
ทินสูร กายสีเมฆ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง 
 
อสูรพงศ์ในเมืองจักรวาล 
ทัพนาสูรหรือเทพาสูร กายสีหงดิน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฏสามกลีบ ปากแสยะ ตาโพลง 

เป็นเจ้าเมืองจักรวาล 
วาณุราช กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง เป็นอ ามาตย์เมืองจักรวาล 
จักราวุธ กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจระเข้ เป็นเสนา 
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อสูรพงศ์ต่างเมือง 
ท้าวไพจิตราสูร กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้ากลม ปากแสยะ ตาโพลง สัมพันธมิตรแห่ง

ทศกัณฐ์ อาวุธศร  
ตรีบูรัม กายสีด าหมึก 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้ากลมรูปทรงปลี ปากแสยะ ตาโพลง เจ้ากรุงโสฬศ 

หรือโสรนคร อาวุธกระบอง 
ท้าววิรุฬหก กายสีขาบ 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎและเครื่องประดับกายล้วนเป็นนาค อันมีพิษ ปากขบ  

ตาจรเข้ เจ้าเมืองมหาอันธการนครอยู่ใต้พ้ืนดิน 
อสูรวายุภักษ์ กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้ากาบ ปากแสยะ ตาจรเข้ 

(นกอินทรีย์หน้ายักษ์ครึ่งยักษ์ครึ่งนก) เจ้าเมืองวิเชียร อาวุธกระบอง 
 

อสูรเทพบุตร 
ท้าวมาลีวราช กายสีขาว 4 พักตร์ 8 กร มงกุฎน้ าเต้ากาบ 5 ยอด เป็นพรหมปู่ทศกัณฐ์ 
รามสูร กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกาบไผ่ ปากขบ ตาโพลง อาวุธขวานเพชร 
อสูรประโรต กายสีม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกาบไผ่ ปากขบ ตาจรเข้ อาวุธศร 
พิราพหรือวิราธ กายสีม่วงแก่ 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ ตัวเป็นลายวง

ทักษิณาวัฏ อาวุธหอก อยู่เชิงเขาอัศกรรณ มีสวนส าหรับเที่ยวเล่นปลูกพวาทอง(มะม่วง) 
เหรันตฑูต กายสีม่วงอ่อน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎจีบ ปากแสยะ ตาโพลง อาวุธศร อยู่เขาหิมพานต์ 
ปฑูตทันต์หรือปรทูตัน กายสีหงดิน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎจีบ ปากแสยะ ตาจรเข้ อาวุธศร กระบอง  

อยู่ในถ้ าแก้วเขาสุรกานต์ 
อสูรพรหมหรืออสูรพักตร์ กายสีหงสบาท 4 พักตร์ 2 กร มงกุฎชัย ปากแสยะ ตาโพลง อาวุธคทาเพชร 

อยู่เชิงเขาจักรวาล 
หิรันตยักษ์ กายสีทอง 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกนก ปากแสยะ ตาโพลง อาวุธกระบอง อยู่เขาจักรวาล 

ในวิมานทิพย์ มีฤทธิ์มากถึงม้วนแผ่นดิน 
นนทุก กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า หัวล้าน ปากแสยะ ตาโพลง บางแห่งว่าตาจรเข้ 

ยักษ์รับใช้ล้างเท้าเทวดาผู้ขึ้นไปเฝ้า พระอิศวร ได้พรนิ้วเพชรชี้ถูกผู้ใดต้องตาย 
 

อสูรที่ต้องสาป 
ปักหลั่น กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาจรเข้ อาวุธกระบอง เดิมเป็นเทวดา 

รับใช้ของพระอิศวร ท าชู้กับนางฟ้าถูกสาปให้เฝ้าสระโบกธรณีชื่อ พันตา  
กุมพลหรือกุมภัณท์ กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ าเต้ากลม ปากแสยะ ตาจรเข้ เดิมเป็นคนโปรด

ของพระอิศวรก าเริบใจไปลอบหยอกนางนิลมาลีผู้บ าเรอพระองค์ ทรงกริ้วเอาจักรขว้างถูกตัว
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ขาดครึ่งท่อนและทรงสาปให้ทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะพบพระราม  และบอกทิศทางให้ตาม
นางสีดาจึงจะพ้นสาป 

อสูรนนทการ กายสีมอคราม 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากขบ ตาโพลง นายทวารไกรลาศของ
พระอิศวร ถูกสาปให้เป็นทรพา (ควาย) ถูกทรพีซึ่งเป็นลูกฆ่าจึงพ้นค าสาป   

กุมภัณท์นุราช กายสีแดงเสน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎจีบ ปากขบ ตาโพลง เดิมเป็นเทวดาชื่อสุนนท์  
พระอิศวรกริ้วเพราะหยอกนางรัชนี สาปให้ลงไปอยู่ในถ้ านพมาศ 

 
นางฟ้าที่ต้องสาป 
นางบุษมาลี กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ นางอัปสรผู้เป็นสื่อให้ท้าวตาวันเจ้าเมืองมายันได้กับนาง

อัปสรชื่อรัมภา พระอิศวรกริ้วฆ่าท้าวตาวันตายท าให้เมืองมายันร้างสาปให้นางบุษมาลีไปอยู่คน
เดียว 

นางวานรินทร์ กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ นางฟ้าผู้มีหน้าที่ตามประทีปท้องพระโรงแห่งพระอิศวร 
ครั้นไฟดับทรงตรัสเรียกหาตัว นางมิได้ไปจุดเพราะมัวคุยเพลินกับเพ่ือนถูกสาปให้ไปอยู่เขาอังกาศ
หรืออากาศคีรี จนพบหนุมานและได้เป็นเมียจึงพ้นค าสาป 

นางเสาวรี กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ นางอัปสรขาดเฝ้า ถูกพระอิศวรสาปอยู่ยังป่าสาลวันและป่า
นั้นถูกไฟไหม้เรี่อยไปเพื่อทรมาน เมื่อใดพระรามออกเดินดงน าพระรามไปดับไฟป่าจึงพ้นค าสาป  

นางสุวรรณมาลี กายสีนวลจันทร์ มงกุฎกษัตรีย์ นางอัปสรอยู่แถบฝังแม่น้ ามหานที พระอิศวรตรัสให้
ลงไปคอยบอกทางไปลงกาแก่หนุมานผู้ที่จะไปถวายแหวนแก่นางสีดา  

อัศมูขี กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกระบังหน้า ปากแสยะ ตาจรเข้ ส่วนปากยื่นคล้ายสัตว์ เป็นนาง
ยักษิณี 
 

วานรพงศ์เมืองขีดขิน 
พาลี(พญากากาศพิริยะจุลจักร) กาย สีเขียว ปากอ้า ชฎายอดบัด(เดินหนพระอินทร์) เจ้ากรุง  

ขีดขิน บุตรพระอินทร์กับนางกาลอัจนา 
สุครีพ(พญาไวยวงศามหาสุรเดช) กายสีแดงเสน ปากอ้า ชฎายอดบัด(เดินหนพระอินทร์)  

อุปราชเมืองขีดขิน บุตรพระอาทิตย์กับนางกาลอัจนา 
หนุมาน (พญาอนุชิตจักรกฤษณ์พิพัทธพงศา) กายสีขาวผ่อง ปากอ้า สวมมาลัยทอง มีเขี้ยวแก้วอ  

ยู่กลางเพดานปาก บุตรพระพายกับนางสวาหะ 
องคต (พญาอินทรนุภาพศักดา) กายสีเขียว ปากหุบ มงกุฎสามกลีบ บุตรพาลีกับนางมณโฑ  
ชามพูวราช กายสีแดงชาด ปากอ้า มงกุฎชัย (บางทีเรียกนิลเกสร) 
ชมพูพาน กายสีหงชาด ปากอ้า มงกุฎชัย (พระอิศวรชุบด้วยเหงื่อไคล) บุตรบุญธรรมพาลี 
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มัจฉาน(ุพญาหนุราช) กายสีขาวผ่อง ปากอ้า สวมมาลัยทอง หางเป็นปลาอย่างมารดา  
ภายหลังพระรามตัดให้พ้นเพศปลา บุตรหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉา 

อสุรผัด กายสีขาว ปากอ้า สวมกระบังหน้า หน้าเป็นวานรอย่างบิดา ผมและกายเป็นยักษ์อย่างมารดา 
บุตรหนุมานกับนางเบญกาย 
 

วานรสิบแปดมงกุฎเมืองขีดขิน 
เกยูร กายสีม่วงชาดแก่ ปากอ้า สวมมาลัยรักร้อย พระวิรุฬหกเจ้าแห่งกุมภัณท์ แบ่งภาค  
มายูร กายสีม่วงอ่อน ปากอ้า สวมมาลัยรักร้อย พระวิรูปักษ์เจ้าแห่งนาค แบ่งภาค  
มาลุนทเกสร กายสีเมฆครามอ่อน ปากหุบ สวมมาลัยรักร้อย พระพฤหัสบดี แบ่งภาค  
เกสรทมาลา กายสีเหลืองอ่อน ปากหุบ สวมมาลัยรักร้อย พระไพศรพณ์(พนัสบดี) แบ่งภาค  
พิมลพานร กายสีด าหมึก ปากหุบ สวมมาลัยรักร้อย พระเสาร์ แบ่งภาค 
ไชยามพวาน กายสีมอหมึกอ่อน ปากอ้า สวมมาลัยรักร้อย พระอิสาน แบ่งภาค (เชิญธง)  
โกมุท กายสีดอกบัวโรย ปากหุบ สวมมาลัยรักร้อย พระหิมพานต์ แบ่งภาค 
ไวยบุตร กายสีมอครามแก่ ปากอ้า สวมมาลัยรักร้อย พระพิรุณ แบ่งภาค 
สัตพลี กายสีขาวผ่อง ปากหุบ สวมมาลัยรักร้อย พระจันทร์ แบ่งภาค 
สุรเสน กายสีแสด ปากอ้า สวมมาลัยรักร้อย พระพุธ แบ่งภาค 
สุรกานต์ กายสีเหลืองจ าปา ปากอ้า สวมมาลัยรักร้อย พระมหาชัย(ชยันต์) แบ่งภาค 

 
วานรพงศ์เมืองชมพู 
ท้าวมหาชมพู กายสีขาบ ปากอ้า มงกุฎชัย เจ้าเมืองชมพู 
นิลพัท (พญาอภัยพัทธวงศ์) กายสีน้ ารัก ปากอ้า สวมมาลัยทอง มีเขี้ยวแก้วอยู่กลางเพดาน  

ปากเช่นเดียวกับหนุมาน บุตรพระกาล อุปราชเมืองชมพู  
นิลนนท์ กายสีหงสบาท ปากอ้า สวมมาลัยทอง บุตรพระเพลิง  

 
วานรสิปแปดมงกุฎเมืองชมพู 
กุมิตัน กายสีทอง ปากหุบ สวมมาลัยรักร้อย พระเกตุ แบ่งภาค 
นิลเอก กายสีทองแดงแก่ ปากหุบ สวมมาลัยรักร้อย พระพินาย แบ่งภาค  
นิลราช กายสีน้ าไหล ปากหุบ สวมมาลัยรักร้อย พระสมุทร แบ่งภาค 
นิลปาสัน กายสีเลื่อมเหลือง ปากอ้า สวมมาลัยรักร้อย พระศุกร์ แบ่งภาค 
นิลปานัน กายสีสัมฤทธิ์ ปากอ้า สวมมาลัยรักร้อย พระราหู แบ่งภาค 
นิลขัน กายสีหงดินแก่ ปากอ้า สวมมาลัยรักร้อย พระพิเนศ แบ่งภาค 
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วิสันตราวี กายสีแดงลิ้นจี่ ปากอ้า สวมมาลัยรักร้อย พระอังคาร แบ่งภาค 
 
วานรเตียวเพชรเมืองขีดขิน-ชมพู 
มหัทวิกัน กายสีหงชาด ปากหุบ สวมมาลัยผ้าทองตะบิดเป็นเกลียวแทนมงคล พระจิตตุบท แบ่งภาค 
โชติมุข กายสีก้ามปู ปากหุบ สวมมาลัยผ้าทองตะบิดเป็นเกลียวแทนมงคล พระจิตตุบาท แบ่งภาค 
ปิงคลา กายสีเหลืองแก่ ปากหุบ สวมมาลัยผ้าทองตะบิดเป็นเกลียวแทนมงคล พระจิตตุราช แบ่งภาค 
ทวิพัท กายสีแดงดอกชบา ปากหุบ สวมมาลัยผ้าทองตะบิดเป็นเกลียวแทนมงคล พระจิตตุเสน แบ่งภาค 
วาหุโลม กายสีเหลืองเทา ปากหุบ สวมมาลัยผ้าทองตะบิดเป็นเกลียวแทนมงคล พระสันดุสิต แบ่งภาค 
อุสุภศรรราม กายสีขาบ ปากหุบ สวมมาลัยผ้าทองตะบิดเป็นเกลียวแทนมงคลพระนนทรี แบ่งภาค  
ญาณรสคนธ์ กายสีขาวกระบัง ปากหุบ สวมมาลัยผ้าทองตะบิดเป็นเกลียวแทนมงคล พระปัญจสิงขร แบ่งภาค 
มากัญจวิก กายสีมอคราม ปากหุบ สวมมาลัยผ้าทองตะบิดเป็นเกลียวแทนมงคลพระภูมิ แบ่งภาค  
นิลเกศีร กายสีแดงดั่งดอกโกมุท ปากหุบ สวมมาลัยผ้าทองตะบิดเป็นเกลียวแทนมงคล พระวลาหก แบ่งภาค 

…………………………………………………………….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
คําถามที่ใช้ในการสัมภาษณค์รู และนักเรยีน 
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คําถามที่ใช้ในการสัมภาษณค์รูและนักเรียน 
 

คําถามที่ใช้การสัมภาษณค์ร ู
1. ประวัติของครู ช่ือ.............................................. นามสกุล.............................................. 
2. สําเร็จการศึกษาจาก ..................................... มีพื้นฐานงานช่างฝีมือสาขาใดบ้าง.. ................ 
3. ผู้ถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือด้ังเดิมให้ท่านคือใคร............................................................ 
4. ได้รับการถ่ายทอดแต่ละขั้นตอนอย่างไร................................................................................. 
5. ระยะเวลาในการเรียนรู้ กี่เดือน/กี่ปี ....………………………………………………………………………….. 
6. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างไร ...................................................................................... 
7.  มีการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ หรือไม่ ................................................................................ 
8. คิดว่าหัวโขนของโรงเรียนฯ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่น อย่างไร……………… 

……………………………………………………………………………………………….………………………………… 
9. ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรช่างหัวโขน เหมาะสมหรือไม่ / อย่างไร / ต้องปรับปรุงหรือไม่ 

.................................................................................................................................. 
10. คิดว่าควรมีการประยุกต์งานช่างฝีมือหัวโขนหรือไม่ เพราะเหตุใด …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ควรนําเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างหัวโขนหรือไม่........................................................... 
12. วิธีการและขั้นตอนการถ่ายทอดในชั้นเรียน มีอะไรบ้าง/แตกต่างจากที่รับการถ่ายทอดหรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. คิดว่าระยะเวลาในการถ่ายทอดแต่ละหัวข้อเหมาะสมหรือไม่ ต้องมีปรับหรือไม่................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14. คิดว่าการสืบสานจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ เมื่อคนมาเรียนน้อย จบน้อย/วิธีการแก้ไข ............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านใดบ้าง ................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อื่น ๆ .............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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คําถามที่ใช้การสัมภาษณน์ักเรียน 
 

1. ประวัติของนักเรียน ช่ือ.............................. นามสกุล...................................................  
สําเร็จการศึกษาจาก........................................................................................................... 
พื้นฐานงานช่างฝีมือในสาขาใด ....................................................................................... 

2. วิธีการในการเรียนรู้มีอะไรบ้าง ....................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม หรือไม่/ จากใคร ......................................................................... 

3. เรียนรู้เทคนิคอะไรจากครูบ้าง ....................................................................................... 
มีวิธีการจดจําแต่ละขั้นตอนอย่างไร ……………………………………………………………………………… 

4. เรียนเข้าใจหรือไม่/ ขั้นตอนไหนที่ยาก /อยากให้ครูปรับแก้อะไร……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. คิดว่าช่ัวโมงเรียน ควรปรับเพิ่ม/ลด หรือไม่ เพราะอะไร ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิชาช่างฝีมือหัวโขนให้กับผู้อื่นหรือไม่ / อย่างไร …………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. เคยเห็นหัวโขนจากที่อื่นหรือไม่ / คิดว่าหัวโขนที่เรียนต่างจากผู้อื่นอย่างไร …………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. พึงพอใจกับผลงานหัวโขนดั้งเดิมที่ตัวเองทําหรือไม่ /อยากจะเพิ่มเติมอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. มีอุปสรรคและปัญหาในขั้นตอนใด /มีวิธีแก้ไขอย่างไร …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. ต้องการปรับเปลี่ยน หรือสร้างสรรค์งานหัวโขนดั้งเดิมนี้หรือไม่/ อย่างไร ……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. จบแล้วประกอบช่างฝีมือหัวโขนหรือไม่ / จบแล้วทําอะไร ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ประวัติผู้วิจยั 
 
ช่ือ – สกุล   นางสาวพนิดา โถทอง 
ที่อยู่ 225/26 ซอยสทิธิชัย 56 ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวงวงศ์สว่าง  

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10700 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2530 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2537 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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