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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59157305 : Major JEWELRY DESIGN 
Keyword : THE IDENTITY OF WUALAI COMMUNITY 

MISS AUNGKAWIPA TRAKUNVEELAYUT : THE IDENTITY OF WUALAI 
COMMUNITY IN CHIANGMAI PROVINCE TO CONTEMPORARY JEWELRY THESIS ADVISOR : 
INSTRUCTOR WINITA KONGPRADIT, Ph.D. 

The community of Wualai has a long history as the origin of silverware handcraft 
in Chiang Mai province. The purpose of this research was to study the history of the 
relationship between the community itself and the silverware handcraft by identifying and 
analyzing the identity of the community into the contemporary jewelry design process. 

The research started from collecting document as secondary data, followed by 
the survey of actual area as primary data. After that, they were identified and analyzed 
into 5 significant values as followed: historical value, aesthetic value, scientific value, social 
value, and spiritual value. Then they were synthesized to a conclusion that leaded to the 
design process to contemporary jewelry. There are 4 sets in the collection, 13 life periods 
prays of Lord Buddha that divided by seasonal themes. The combination of materials such 
as silver, copper, aluminum, and wood were chosen based on the community’s tradition, 
identity and relationship between them as Lanna cultural heritage. It is significant by the 
Jataka Dharma determination of the year, month and birthdate which according to the 
belief of Lanna people about timing, stars that depicted all four weather seasons. During 
the Songkran or The Lanna New Year Festival, prayers conducted pray as it is considered a 
fresh beginning to have a good life throughout that year. The jewelry collection represents 
prospectus and good fortune according to the beliefs of the people in the community. 

In conclusion, the result presents the way of life, art and cultural heritage and 
develops into contemporary jewelry that reflects the obvious identity of the Wualai 
community to promote the preservation of cultural identity, as well as to show the 
appreciation of local wisdoms and knowledge. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะการให้ความช่วยเหลือแนะนำจาก 
อาจารย์ ดร.วินิตา คงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาที่ให้คำแนะนำข้อคิดเห็น
ตรวจสอบ และแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน
กรรมการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเนนทร์ มั่นคง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้กรุณา
ตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆที่สามารถนำมาปรับ
ใช้กับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกๆท่านคือ ชาวบ้านชุมชนบ้านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณ
มานพ ชัยแก้ว ช่างตอกดุนลายชุมชนวัวลาย นางอุไรวรรณ จิโนรส เจ้าของร้านเครื่องเงินวัวลายศิลป์ 
เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลประจำวัดหมื่นสาร และวัดศรีสุพรรณ ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์ รวมไปถึงคนในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนสนิท โดยมีบุคคลสำคัญคือคุณธีรวัสฏ์            
อเนกวิชยานนท์ คุณนนทนีย์ ทวีอนันท์ คุณขุนศักดิ์ วิรัตน์ ดีขุนทด คุณคล้ายพงษ์ ทับทิม คุณรัตนศิริ 
วัฒนคามินทร์ คุณปรียาภรณ์ จันทรประเสริฐ และคุณวิภาวี หมื่นสิทธิแพร่ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ 
กำลังใจ และคอยสนับสนุนในทุกๆเรื่อง ตลอดระยะเวลาของการทำวิทยานิพนธ์จนสามารถสำเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณเพ่ือนๆนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ในรุ่นเดียวกัน    
ทุกท่าน สำหรับกำลังใจ ความช่วยเหลือ และคำแนะนำทุกๆอย่าง ที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับในทุกกระบวนการทำงาน  ตั้งแต่เริ่มต้นจน
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

และสุดท้ายนี้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ไม่อาจสำเร็จได้เลย หากขาดกำลังใจสำคัญ  ขอกราบ
ขอบพระคุณบิดามารดา และพ่ีชาย ที่คอยให้การสนับสนุน และกำลังใจที่ดีเสมอมา 

  
  

อังควิภาษ์  ตระกูลวีระยุทธ์ 
 

 

 



 

 
 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ฎ 

สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฏ 

บทที่ 1 บทนำ ................................................................................................................................... 1 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ................................................................................... 1 

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา .......................................................................... 3 

3. สมมติฐานของการศึกษา .......................................................................................................... 3 

4. ขอบเขตการศึกษา .................................................................................................................... 3 

ระยะที่ 1 ............................................................................................................................... 3 

ระยะที่ 2 ............................................................................................................................... 3 

ระยะที่ 3 ............................................................................................................................... 3 

5. ขั้นตอนของการศึกษา .............................................................................................................. 4 

6. แผนการดำเนินงานและระยะเวลา ........................................................................................... 4 

7. วิธีการศึกษา ............................................................................................................................. 5 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ .................................................................................................................. 5 

บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ................................................................................................. 6 

1. ประวัติความเป็นมาและความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของงานหัตถกรรมชุมชนวัวลาย จังหวัด
เชียงใหม่ ................................................................................................................................ 6 

                            



  ซ 

1.1 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์............................................................................................. 6 

1.1.1 ตำแหน่งที่ตั้งชุมชนวัวลายในอดีต ...................................................................... 6 

1.1.2 ตำแหน่งที่ตั้งชุมชนวัวลายในปัจจุบัน ................................................................. 7 

1.2 ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านวัวลาย ....................................................................... 8 

1.2.1 ชุมชนวัวลายในชว่งยุคแห่งการเริ่มต้นก่อตั้งจนเป็นชุมชน .................................. 9 

1.2.2 ชุมชนวัวลายในชว่งยุคแห่งความรุ่งเรือง .......................................................... 11 

1.2.3 วัวลายในช่วงยุคแห่งการค้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ........................................... 16 

2. ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต ของคนในชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ......................................... 20 

2.1 ภูมิปัญญาเชิงช่าง ......................................................................................................... 20 

2.1.1 วัตถุดิบในการผลิตเครื่องเงินของชุมชนวัวลาย ................................................. 21 

2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องเงินของชุมชนวัวลาย ........................................ 22 

2.1.3 ขั้นตอนในการผลิตเครื่องเงินของชุมชนวัวลาย................................................. 25 

2.1.4 รูปแบบผลิตภัณฑ์ ของเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ................................................. 28 

2.1.5 ลวดลายของเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ................................................................. 30 

2.2 ภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ความเชื่อ และศาสนา ..................... 36 

2.2.1 ความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อในเรื่องโชคลางไสยศาสตร์ และความเชื่อในเรื่อง “ขึด” 
 .................................................................................................................... 36 

2.2.2 ประเพณีสืบชะตาประจำปีของชาวบ้านวัวลาย หรือประเพณีเทศน์มหาชาติแบบ
ล้านนา ......................................................................................................... 37 

2.3 ภูมิปัญญาของคนในชุมชนวัวลายที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมตาม
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ...................................................................................... 40 

2.4 วิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนวัวลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ...................................... 42 

2.4.1 วิถีการดำรงชีวิตในเรื่องของแนวคิด และความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ............. 42 

2.4.2 วิถีการดำรงชีวิตในเรื่องการแต่งกาย และเครื่องประดับของคนในชุมชน.......... 43 

3. การศึกษาแนวทางผลงานศิลปินที่น่าสนใจ ............................................................................. 46 



  ฌ 

3.1 ผลงานศิลปินที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบ ........................................................... 47 

3.1.1 ผลงาน Charm Series, Polaris Interactive Brooch ของ Snem Yildirim . 47 

3.1.2 ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัยจากเทคนิคการตอกดุนของ LINDA KINDLER ... 48 

3.1.3 ผลงาน Subcutanious Brooch Sculpture ของ Brandon Holschuh ....... 48 

บทสรุป ....................................................................................................................................... 49 

บทที่ 3 วิเคราะห์การประเมินคุณค่าที่โดดเด่นเพ่ือใช้ในการออกแบบ .............................................. 50 

1. คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ........................................................................................................ 50 

1) วิถีการดำรงชีวิต แนวคิด และความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ............................................. 50 

2) ลวดลายของผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน .................................................................................... 50 

3) ประวัติความเป็นมาของชุมชนวัวลาย .............................................................................. 51 

4) การแต่งกาย และเครื่องประดับ ...................................................................................... 51 

5) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ . 51 

6) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ความเชื่อ และศาสนา ................................................ 51 

2. คุณค่าด้านสุนทรียะและความงาม .......................................................................................... 52 

3. คุณค่าด้านด้านภูมิปัญญาเชิงช่าง ............................................................................................ 53 

4. คุณค่าด้านวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ................................................................................... 54 

5. การสรุปการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือไปสู่ขั้นตอนการออกแบบ ...................................... 56 

บทที่ 4 แนวทางการออกแบบและข้ันตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ..................................................... 58 

1. แนวทางการออกแบบ............................................................................................................. 58 

1.1 แบบร่างก่อนทำการทดลอง .......................................................................................... 59 

1.2 สรุปแนวทางการออกแบบ แบบร่างของเครื่องประดับ .................................................. 60 

1.3 การออกแบบเครื่องประดับตามแนวทางที่ได้เลือก ........................................................ 60 

1.3.1 แนวทางการออกแบบเครื่องประดับชุดฤดูร้อน ................................................ 61 

1.3.2 แนวทางการออกแบบเครื่องประดับชุดฤดูฝน .................................................. 63 



  ญ 

1.3.3 แนวทางการออกแบบเครื่องประดับชุดฤดูหนาว .............................................. 65 

1.3.4 งานออกแบบที่รวมทั้ง 3 ฤดู ............................................................................ 68 

2. ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ................................................................................................. 70 

2.1 วัสดุที่ใช้ ........................................................................................................................ 70 

2.2 ขั้นตอนการออกแบบเครื่องประดับชุดฤดูร้อน ............................................................... 71 

2.3 ขั้นตอนการออกแบบเครื่องประดับชุดฤดูฝน ................................................................. 72 

2.4 ขั้นตอนการออกแบบเครื่องประดับชุดฤดูหนาว ............................................................ 74 

2.5 ขั้นตอนการออกแบบเครื่องประดับชุดรวมทุกฤดู .......................................................... 75 

2.6 ชุดเครื่องประดับที่สมบูรณ์แบบ .................................................................................... 76 

2.7 ตัวอย่างการสวมใส่ และการใช้งาน ............................................................................... 78 

บทที่ 5 สรุป และข้อเสนอแนะ ........................................................................................................ 81 

สรุป... ......................................................................................................................................... 81 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ........................................................................................... 82 

รายการอ้างอิง ................................................................................................................................. 83 

ประวัติผู้เขียน .................................................................................................................................. 84 

 



 

 
 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางที่ 1 ตารางแผนการดำเนินงานและระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ............................................... 4 

ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ................................................................. 52 

ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์คุณค่าด้านสุนทรียะและความงาม .................................................... 53 

ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์คุณค่าด้านภูมิปัญญาเชิงช่าง ............................................................ 54 

ตารางที่ 5 ตารางการวิเคราะห์คุณค่าด้านวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ............................................. 55 

ตารางที่ 6 แสดงการสรุปการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือไปสู่ขั้นตอนการออกแบบ ..................... 56 

ตารางที่ 7 ตารางสรุปข้อมูลที่นำมาใช้ในการออกแบบ .................................................................... 58 

ตารางที่ 8 ตารางแนวทางแบบร่าง .................................................................................................. 59 

 

                            



 

 
 

สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนวิธีการศึกษา ........................................................................................................... 5 

ภาพที่ 2 รูปภาพแผนที่ชุมชนวัวลาย ในเมืองปั่นทางภาคใต้ของรัฐฉาน ............................................. 6 

ภาพที่ 3 รูปภาพแผนที่เมืองปั่นในรัฐฉาน .......................................................................................... 7 

ภาพที่ 4 รูปภาพแผนที่ชุมชนวัวลาย ประยุกต์จัดทำโดยผู้วิจัย .......................................................... 8 

ภาพที่ 5 รูปภาพแผนผังเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึนกับชุมชนวัวลาย.................................. 9 

ภาพที่ 6 รูปการเสด็จเยี่ยมเยือนชุมชนวัวลาย ................................................................................. 12 

ภาพที่ 7 คณะช่างฟ้อนวัดหมื่นสารบ้านวัวลาย ................................................................................ 14 

ภาพที่ 8 คณะช่างซอบ้านวัวลายที่มีชื่อเสียงในอดีต......................................................................... 15 

ภาพที่ 9 รูปร้านดำรงค์ศิลป์ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายเครื่องเงินในยุคแรกๆ (ในรูปคือนางอำภา ดำรงฤทธิ์)
 ........................................................................................................................................................ 18 

ภาพที่ 10 รูปนางหมู แก้วสองสี ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ............ 18 

ภาพที่ 11 แหล่งที่มาของโลหะเงิน .................................................................................................. 21 

ภาพที่ 12 รูปเหรียญกษาปณ์ และเงินโบราณที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ............................... 21 

ภาพที่ 13 รูปของใช้โบราณที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต .......................................................... 21 

ภาพที่ 14 เม็ดเงินบริสุทธิ์ ................................................................................................................ 21 

ภาพที่ 15 เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ............................................................. 22 

ภาพที่ 16 รูปเบ้าหลอม ................................................................................................................... 23 

ภาพที่ 17 รูปเบิ้ง หรือจานแม่พิมพ์รองรับเงินที่หลอมละลาย .......................................................... 23 

ภาพที่ 18 คีมยาว ใช้ในการคีบเบ้าหลอมออกจากเตาเผา ................................................................ 23 

ภาพที่ 19 เตาเผา ............................................................................................................................ 24 

ภาพที่ 20 รูปแท่นรองตี .................................................................................................................. 24 

                            



  ฐ 

ภาพที่ 21 รูปค้อนเหล็ก ที่มีหลายขนาดใช้สำหรับตีขึ้นรูป ............................................................... 24 

ภาพที่ 22 รูปสิ่ว และค้อน ............................................................................................................... 24 

ภาพที่ 23 รูปชัน ............................................................................................................................. 25 

ภาพที่ 24 รูปแผนผังขั้นตอนการหลอมเงิน...................................................................................... 25 

ภาพที่ 25 รูปแผนผังขั้นตอนการข้ึนรูป ........................................................................................... 26 

ภาพที่ 26 รูปแผนผังขั้นตอนการตอกขึ้นลวดลาย ............................................................................ 26 

ภาพที่ 27 รูปแผนผังขั้นตอนการทำความสะอาด ............................................................................ 27 

ภาพที่ 28 รูปแผนผังขั้นตอนการตรวจเช็คคุณภาพ ......................................................................... 27 

ภาพที่ 29 รูปแผนผังขั้นตอนการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ ......................................................................... 27 

ภาพที่ 30 รูปผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม (สลุง, พาน, คนโท, อวัยวะจำลอง, เครื่องทรงพระ, ปิ่นปักผม) 28 

ภาพที่ 31 รูปผลิตภัณฑ์แบบใหม่ (กระเป๋า, กรอบรูป, ที่ค่ันหนังสือ, เครื่องประดับ) ........................ 29 

ภาพที่ 32 รูปลำดับการเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชุมชนวัวลาย ............................................... 29 

ภาพที่ 33 รูปลายสิบสองราศี .......................................................................................................... 30 

ภาพที่ 34 ลายรามเกียรติ์ ลายพระเวสสันดรชาดก.......................................................................... 31 

ภาพที่ 35 ลายชาวนา ลายชนบท ลายธรรมชาติ ............................................................................. 31 

ภาพที่ 36 ลายดอกกระถิน หรือลายดอกสับปะรด .......................................................................... 31 

ภาพที่ 37 ลายแส้ หรือลายแม่ย่อย ................................................................................................. 32 

ภาพที่ 38 ลวดลายประยุกต์ปรับแต่งใหม่ ........................................................................................ 32 

ภาพที่ 39 ลายต๋า ............................................................................................................................ 33 

ภาพที่ 40 ลายลูกแก้ว ลายจุดไข่ปลา .............................................................................................. 33 

ภาพที่ 41 ลายฟันปลา .................................................................................................................... 34 

ภาพที่ 42 ลายพันธุ์พฤกษา ............................................................................................................. 34 

ภาพที่ 43 ลายพันธุ์พฤกษา ............................................................................................................. 34 

ภาพที่ 44 ลายหยัก ......................................................................................................................... 34 



  ฑ 

ภาพที่ 45 ลายม่านเดี่ยว ลายซุ้มโขงมน .......................................................................................... 34 

ภาพที่ 46 ลายซุ้มโขงแหลม ............................................................................................................ 35 

ภาพที่ 47 ลายเล็บสิงห์ (ประดับบริเวณก้นขัน) ............................................................................... 35 

ภาพที่ 48 ลายดอกกระถิน และลายสัตว์มงคลต่างๆ ....................................................................... 35 

ภาพที่ 49 ลายหม้อน้ำ หรือ หม้อปูรณฆฏะ ..................................................................................... 35 

ภาพที่ 50 รูปพิธีกรรมการไหว้ผีเจ้านาย และการเลี้ยงผีมด ............................................................. 37 

ภาพที่ 51 รูปปีเกิดตามคติล้านนา ................................................................................................... 38 

ภาพที่ 52 รูป 13 กัณฑ์เทศน์ .......................................................................................................... 40 

ภาพที่ 53 รูปประเพณีปีใหม่เมือง ................................................................................................... 41 

ภาพที่ 54 รูปประเพณีทานหลัวหิงไฟพระ และประเพณียี่เป็งปล่อยโคมลอย .................................. 42 

ภาพที่ 55 การแต่งกายของหญิงชาวล้านนาในช่วงฤดูหนาว ............................................................ 45 

ภาพที่ 56 รูปปิ่นปักผมแบบล้านนา ................................................................................................. 45 

ภาพที่ 57 การแต่งกายของหญิงชาวล้านนา .................................................................................... 45 

ภาพที่ 58 ภาพผลงานจากศิลปิน LINDA KINDLER, Liza Nechamkin และAcquafresca ........... 46 

ภาพที่ 59 ผลงาน Charm Series, Polaris Interactive Brooch ของ Snem Yildirim ................ 47 

ภาพที่ 60 ผลงานของ Linda Kindler ............................................................................................ 48 

ภาพที่ 61 ผลงาน Subcutanious Brooch Sculpture ของ Brandon Holschuh ...................... 48 

ภาพที่ 62 รูปกัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนประเวศน์ .......................................... 61 

ภาพที่ 63 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับฤดูร้อน .............................................................. 61 

ภาพที่ 64 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับชุดฤดูร้อน.......................................................... 62 

ภาพที่ 65 รูปแบบร่างเข็มกลัด และการสวมใส่ ............................................................................... 62 

ภาพที่ 66 รูปกัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร ....................................................... 63 

ภาพที่ 67 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับฤดูฝน ................................................................ 64 

ภาพที่ 68 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับชุดฤดูฝน............................................................ 64 



  ฒ 

ภาพที่ 69 รูปแบบร่างปิ่นปักผม และการสวมใส่ เครื่องประดับฤดูฝน ............................................. 65 

ภาพที่ 70 รูปกัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ ............................................. 66 

ภาพที่ 71 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับฤดูหนาว ............................................................ 66 

ภาพที่ 72 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับชุดฤดูหนาว ....................................................... 67 

ภาพที่ 73 รูปแบบเข็มกลัด และการใช้งาน...................................................................................... 67 

ภาพที่ 74 กัณฑ์นครกัณฑ์ ............................................................................................................... 68 

ภาพที่ 75 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับชุมรวมทุกฤดู ..................................................... 68 

ภาพที่ 76 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับชุดรวมทุกฤดู ..................................................... 69 

ภาพที่ 77 รูปแบบเครื่องประดับจี้คอ และการสวมใส่ ...................................................................... 69 

ภาพที่ 78 รูปวาดขนาดของกรอบไม้ทั้ง 13 ชิ้น เพ่ือที่จะนำไปกลึง ................................................. 70 

ภาพที่ 79 รูปเศษไม้ที่ทำการกลึงตามขนาดที่ต้องการ และทำการย้อมสี ......................................... 70 

ภาพที่ 80 รูปแผ่นอลูมิเนียมที่ให้ชาวบ้านตอกดุนลายทั้ง 13 กัณฑ์เทศน์ ......................................... 70 

ภาพที่ 81 รูปไม้ที่ทำการกลึง กับแผ่นอลูมิเนียมที่ทำการตอกดุนลายเรียบร้อยแล้ว ......................... 71 

ภาพที่ 82 เตรียมขั้นตอนการทำเข็มกลัด ......................................................................................... 71 

ภาพที่ 83 ทำโครงเข็มกลัด และตัวล็อกแผ่นตอกจากโลหะเงิน ........................................................ 71 

ภาพที่ 84 แต่งองค์ประกอบด้วยโลหะทองแดง ทำโครงของเข็มกลัด และทำสี ................................ 72 

ภาพที่ 85 รูปเครื่องประดับเข็มกลัด (เครื่องประดับชุดฤดูร้อน) ....................................................... 72 

ภาพที่ 86 เตรียมขั้นตอนการทำปิ่นปักผม ....................................................................................... 72 

ภาพที่ 87 ทำโครงของปิ่นปักผมด้วยโลหะเงิน ................................................................................. 73 

ภาพที่ 88 ทำสีปิ่นปักผม ด้วยการลงยาสีดำ .................................................................................... 73 

ภาพที่ 89 รูปเครื่องประดับปิ่นปักผม (เครื่องประดับชุดฤดูฝน) ....................................................... 73 

ภาพที่ 90 เตรียมขั้นตอนการทำเข็มกลัด ......................................................................................... 74 

ภาพที่ 91 ทำโครงเข็มกลัดจากโลหะทองแดง และทำสี ................................................................... 74 

ภาพที่ 92 ทำเข็มกลัดด้านหลังแผ่นตอก .......................................................................................... 74 



  ณ 

ภาพที่ 93 เข็มกลัดแยกส่วน และเป็นงานประติมากรรมขนาดเล็ก (เครื่องประดับชุดฤดูหนาว) ....... 75 

ภาพที่ 94 เตรียมขั้นตอนการทำจี้คอ ............................................................................................... 75 

ภาพที่ 95 ทำโครงจี้คอด้วยโลหะเงินและทองแดง ........................................................................... 75 

ภาพที่ 96 เครื่องประดับจี้คอ (เครื่องประดับชุดรวมทุกฤดู) ............................................................. 76 

ภาพที่ 97 เครื่องประดับชุดฤดูร้อน ................................................................................................. 76 

ภาพที่ 98 เครื่องประดับชุดฤดูฝน ................................................................................................... 76 

ภาพที่ 99 เครื่องประดับชุดฤดูหนาว ............................................................................................... 77 

ภาพที่ 100 ชุดเครื่องประดับที่เสร็จสมบูรณ์ทั้ง 4 ชุด ...................................................................... 77 

ภาพที่ 101 รูปตัวอย่างการสวมใส่ชุดเครื่องประดับฤดูร้อน ............................................................. 78 

ภาพที่ 102 รูปตัวอย่างการสวมใส่ชุดเครื่องประดับฤดูฝน ............................................................... 78 

ภาพที่ 103 รูปตัวอย่างการสวมใส่และใช้งานชุดเครื่องประดับฤดูหนาว .......................................... 79 

ภาพที่ 104 รูปตัวอย่างการสวมใส่ชุดเครื่องประดับรวมทุกฤดู......................................................... 79 

ภาพที่ 105 รูปตัวอย่างการสวมใส่ชุดเครื่องประดับ ......................................................................... 80 

 



 

 
 

บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ชุมชนวัวลาย เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพทำงานหัตกรรมเครื่องเงินอยู่คู่กับชาวล้านนามา
มากกว่า 700 ปี1  ตั้งอยู่บริเวณถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยประวัติ
การทำเครื่องเงินของชุมชนวัวลายนั้น ได้พบว่านับตั้งแต่ครั้งสมัยพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่     
เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 18392 ช่วงนั้นพระชนมายุได้ 58 ชันษา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มี      
พระปรีชาสามารถและเป็นนักพัฒนาจึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายนอกเหนือจาก
อาชีพเกษตรกรรม โดยพระองค์ได้ทรงสร้างสัมพันธ์อันดีกับหัวเมืองอ่ืน เพ่ือจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมความรู้ ด้วยเหตุนี้การเจรจาขอช่างฝีมือจากอาณาจักรพุกามหรือพม่าจึงเกิดขึ้น เพื่อที่จะนำ
ช่างฝีมือเหล่านั้นมายังเชียงใหม่ และทำการฝึกอาชีพให้กับชาวบ้าน โดยช่างฝีมือที่ ได้มานั้น
ประกอบด้วย ช่างเงิน ช่างทอง ช่างฆ้อง ช่างต้อง ช่างแต้ม ช่างเขิน เป็นต้น  

พญามังรายทรงปกครองเมืองเชียงใหม่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านการเมือง     
การปกครอง ศิลปะ และวัฒนธรรม จนเป็นที่ยอมรับของอาณาจักรข้างเคียง มีช่างหัตถกรรมพ้ืนบ้าน
ที่ได้รับการฝึกฝนและมีการทำที่สืบเนื่องนับตั้งแต่นั้นมา พญามังรายได้สิ้นพระชนม์ เมื่อ พ.ศ. 1860 
รวมพระชนมายุได้ 79 ชันษา (นับปีการปกครองตั้งแต่ พ.ศ. 1839 -1860) ในระยะเวลาต่อมาช่วงปี 
พ.ศ. 2317 ช่วงสมัยของพระเจ้ากาวิละกอบกู้เมืองเชียงใหม่จากพม่าได้สำเร็จ ขณะนั้นพระเจ้ากาวิละ
มีอายุได้เพียง 32 ปี ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เมืองเชียงใหม่กลายเป็นเมืองร้างร่วม 20 ปี (2319-2339) 
เพราะชาวบ้านหนีภัยสงครามเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าในเขา และในช่วงปี พ.ศ. 2325 ได้เกิดเหตุการณ์
ผลัดแผ่นดินเจ้าพระยาจักรีได้ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พระเจ้าอยู่หัวทรงถือ
เป็นความชอบที่พระเจ้ากาวิละนำข้าวของและไพร่พลถวาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเจ้า
พระเจ้ากาวิละซึ่งขณะนั้นอายุได้ 40 ปี เป็นพระยามังรายวชิรปราการกำแพงแก้วครองเมือง
เชียงใหม่ ในยุคของพระเจ้ากาวิละถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการฟ้ืนฟูเมืองที่เรียกว่ายุค “เก็บผักใส่
ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” พระเจ้ากาวิละได้ทำการส่งทหารไปประกาศบอกให้ชาวบ้านกลับเข้ามา     

 
1 ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ , ศิลปหัตถกรรมอุโบสถเงินวัดศรี

สุพรรณ ร่วมฉลอง 720 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่, (เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์แอนด์มีเดีย, ม.ป.ป.), 41. 
2 ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ และคนอื่น ๆ , เมืองเชียงใหม่ ศิลปะ สถาปัตยกรรมและความเชื่อ , 

(เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภทระพรีเพลส, 2557), 12. 
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โดยให้ราชสกุลต่างๆ เข้ามาตั้งรกรากในเมือง และทำการกวาดต้อนชาวบ้าน สล่า (ช่างฝีมือ) ที่อยู่
แถบลุ่มแม่น้ำสาละวินให้เข้ามาอยู่ในบริเวณรอบกำแพงเมืองเชียงใหม่3 

สำหรับช่างเงินบ้านวัวลาย เดิมนั้นมาจากชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่แขวงเมืองปั่น ทางฝั่ง
ตะวันตกของลุ่มแม่น้ำสาละวิน และมีชื่อว่าหมู่บ้านงัวลาย โดยการกวาดต้อนของพระเจ้ากาวิละได้
โปรดให้ชาวบ้านที่มาจากบ้านงัวลาย ตั้งรกรากในบริเวณวัดหมื่นสารและทำการเรียกชื่อ “บ้านงัว
ลาย” ตามชื่อเดิม โดยชาวบ้านที่ถูกกวาดต้อนมานี้ส่วนใหญ่เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้และทักษะในการ
ทำเครื่องเงิน มีองค์ความรู้ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และยึดถือเป็นอาชีพจนมาถึงปัจจุบัน 

จากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ กว่าที่ชุมชนวัวลายจะกลายมาเป็นชุมชนเชิงช่างที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังในด้านการตอกกดุนโลหะในทุกวันนี้ ชาวบ้านวัวลายได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มามากมาย 
ซึ่งสิ่งเหล่านนั้นได้หล่อหลอมให้เกิดเป็นวิถีการดำเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และการคิดค้นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน และนำมาใช้ได้อย่างกลมกลืนกัน จนสามารถถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบชิ้นงานที่มีความวิจิตรสวยงาม เสมือนการถ่ายทอดออกมาจากจิตวิญญาณท่ีแท้จริง 

แม้ว่าชุมชนวัวลายจะมีประวัติที่ยาวนาน และมีชื่อเสียงด้านการทำโลหะภัณฑ์ แต่ด้วย
พัฒนาการของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ 
โครงสร้างพ้ืนฐานของพ้ืนที่ และค่านิยมของคนในชุมชนที่มักจะทำแต่เครื่องใช้โลหะภัณฑ์รูปแบบ
เดียว ไม่ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์สร้างเป็นงานเครื่องประดับที่มีความชัดเจนมากนัก 
จึงทำให้ความนิยมในคุณค่า และภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษเริ่มลดน้อยถอยลงในกลุ่มคนยุคหลัง      
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงได้นำเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีการดำเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาเชิงช่างของชาวบ้าน มาทำการผสมผสานถ่ายทอดออกมาในรูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัย  
โดยยังคงการใช้เทคนิคการผลิตของชุมชนวัวลาย ทั้งนี้จุดประสงค์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์เทคนิคการทำ
เครื่องเงินของชุมชนวัวลายไว้ ร่วมกับเป็นการพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยที่สามารถ
ประยุกต์การใช้งานได้ในโอกาสต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าจะได้ เป็นการช่วยอนุรักษ์เทคนิคภูมิปัญญา      
เชิงช่าง และยังได้เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชน    
วัวลายผ่านชิ้นงานเครื่องประดับรูปแบบใหม่ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักจากบุคคลทั่วไปเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งใน
อนาคตอาจจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาออกแบบเครื่องประดับในรูปแบบอ่ืนต่อไป  

 
3 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2544), 264-268. 
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. ศึกษาประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์ของงานหัตถกรรมเครื่องเงินกับชุมชน    

วัวลาย 
2. ศึกษาและวิเคราะห์การประเมินคุณค่าโดดเด่นที่สำคัญเพ่ือการส่งเสริม และอนุรักษ์ 

โดยผ่านผลงานเครื่องประดับร่วมสมัย 
3. เพ่ือพัฒนาเป็นเครื่องประดับร่วมสมัยที่ใช้เทคนิคการทำเครื่องเงินของชุมชนวัวลาย  

 
3. สมมติฐานของการศึกษา 

งานหัตถศิลป์ประเภทเครื่องประดับที่สามารถสะท้อนได้ถึงอัตลักษณ์ตัวตนของชุมชน   
วัวลาย และได้เป็นการช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ และนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนผ่าน
งานเครื่องประดับร่วมสมัย พร้อมสร้างความรู้ และความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของชาวบ้านชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 

ระยะที่ 1 
1. ศึกษาประวัติและความสัมพันธ์ของงานหัตถกรรมเครื่องเงินกับชุมชนบ้านวัวลาย 
2. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคุณค่าโดดเด่นที่สำคัญเพ่ือการส่งเสริมและอนุรักษ์ 

ระยะที่ 2 
3. ทำการประเมินข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเพ่ือให้ได้เนื้อหาและคุณค่าที่จะนำมาใช้

วิเคราะห์ 
4. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
5. ทำการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุป  

ระยะที่ 3   
6. ออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ของชุมชนวัวลาย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
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5. ขั้นตอนของการศึกษา 
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติชุมชนวัวลาย และคุณค่าโดดเด่นที่สำคัญเพ่ือ      

การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
2. รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า และลงสำรวจพื้นที่ 
3. ประเมินข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมทั้งหมด และทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือให้ได้

ข้อสรุปจากการศึกษา 
4. ทำการออกแบบชิ้นงานจากข้อสรุปที่ได้ทำการสังเคราะห์ และเริ่มทำการทดลองวัสดุ 
5. สร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับร่วมสมัย 
 

6. แผนการดำเนินงานและระยะเวลา 
 
ตารางที ่1 ตารางแผนการดำเนินงานและระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  

แผนการดำเนนิงาน ระยะเวลา 
6.1    ศึกษาค้นคว้าข้อมูล กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 

6.2    สำรวจภาคสนาม กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2562 

6.3    รวบรวมข้อมูล และประเมินข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
6.4    วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 

6.5    ออกแบบชิ้นงาน  และทดลองวัสดุ มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

6.6    สร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับร่วมสมัย มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2563 
6.7    สรุปผลการวิจัย เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

6.8    จัดทำรูปเล่มและนำเสนอโครงการ  เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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7. วิธีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนวิธีการศึกษา 
ที่มา : สรุปแผนผังโดยผู้วิจัย 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัย ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนวัวลาย  
2. ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัย ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชน 
3. ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัย ที่มีกรรมวิธีเทคนิคการผลิตจากชุมชนวัวลาย  
4. เพ่ือเป็นการช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์เทคนิคภูมิปัญญาเชิงช่าง และยังเป็นการได้สร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

   ขั้นตอนการทดลองและสร้างผลงาน 

คัดเลือกแบบ และเทคนิค 
ทดลองวัสด ุ

 
 

สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
นำมาออกแบบงาน 

 
 

   ขั้นตอนการเก็บข้อมลู 

ค้นคว้าข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภมู ิ
 

ข้อมูลทุติยภมู ิ
 

วิเคราะห์ และจำแนกข้อมูล 
1. คุณค่าด้านประวัตศิาสตร ์
2. คุณค่าด้านสุนทรียะและความงาม 
3. คุณค่าด้านภูมิปัญญาเชิงช่าง 
4. คุณค่าด้านวัฒนธรรม และจิตวญิญาณ 

 
 

สรุปผลการทดลอง 
1. เลือกแบบที่เหมาะสม จากการใช้คุณค่าทั้ง 4 ข้อ  
2. เลือกใช้เทคนิคการตอกดุนลาย ของชุมชนวัวลาย  
3. เลือกโลหะอลูมิเนียมมาใช้ในการตอกดุนลาย 
4. เลือกนำไม้มาผสมร่วมกับการออกแบบชิ้นงาน  

 

ผลิตชิ้นงานเครื่องประดับร่วมสมัย 
 



 

 
 

บทที่ 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 
1. ประวัติความเป็นมาและความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของงานหัตถกรรมชุมชนวัวลาย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1.1 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
1.1.1 ตำแหน่งที่ตั้งชุมชนวัวลายในอดีต 
จากคำบอกเล่าที่สืบต่อกันมา ได้มีความเชื่อว่าชุมชนวัวลายในปัจจุบัน เดิมทีแล้วคือ

ชุมชนที่มาจากหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีชื่อเดิมว่า “งัวลาย” โดยหมู่บ้านวัวลายแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ในแขวงเมือง
ปั่นแถบลุ่มแม่น้ำสาละวินฝั่งตะวันตก (หรือเรียกอีกชื่อว่าแม่น้ำคง) เมืองปั่นหรือเมิงปั่นคือหัว เมือง
ทางภาคใต้ของรัฐฉาน หรือเขตเมิงไต (ไทใหญ่) ประเทศพม่า มีเขตแดนทางตอนใต้และทางตะวันออก
อยู่ติดกับเขตประเทศไทยในอำเภอเชียงดาวและอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และในทางทิศเหนืออยู่
ติดกับเขตรัฐเชียงตุง ดังแผนที่แสดง 

 

 
 

ภาพที่ 2 รูปภาพแผนที่ชุมชนวัวลาย ในเมืองปั่นทางภาคใต้ของรัฐฉาน 
ที่มา : แผนที่โดยผู้วิจัย

6 



 7 

 

 

 
ภาพที่ 3 รูปภาพแผนที่เมืองปั่นในรัฐฉาน 

ที่มา : https://topichistoryn.blogspot.com/2015/07/2.html 
 

“เมืองปั่น” คือหัวเมืองทางภาคใต้ของรัฐฉาน โดยหัวเมืองทางภาคใต้ของรัฐ
ฉานจะประกอบด้วย 24 หัวเมือง4 คือ ต๋องกี, โหโปง, หยองห้วย, สี่แสง, กะลอ, อ่องปาน, ปางตะระ, 
หยว่าหง่าน, ล๊อกจอก, ป๋างลอง, ฝายขุน, หลอยแหลม, ป๋างโหลง, ลายค่า, น้ำจ๋าง, กุ๋นฮิง, เมืองนาย, 
ลางเคอ, หมอกใหม,่ เมืองปั่น, เกซี, เมืองก๋ึง, เมืองสู้ และเมืองหนอง 

จากการสัมภาษณ์ พระธนนันต์ จิตธร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม, 2562 ได้รับ
ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เดิมทีแล้วชาวบ้านที่เมืองปั่นได้เรียกชื่อเมืองนี้ว่า ต๋องกายโวลาย และในปัจจุบันก็
ไม่ได้มีการทำเครื่องเงินเหมือนดั่งเช่นในอดีตที่ผ่านมา  

1.1.2 ตำแหน่งที่ตั้งชุมชนวัวลายในปัจจุบัน 
    ชุมชนวัวลายในปัจจุบันตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ และตั้งอยู่ติดกับ
ประตูเมืองเชียงใหม่ฝั่งประตูเชียงใหม่ อยู่บนพ้ืนที่ของถนนวัวลาย ตำบลหายยา เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ชุมชนอยู่ระหว่างประตูเมืองชั้นในและประตูเมือง
ชั้นนอก โดยหากมองจากแผนที่ชุมชนวัวลายจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จากประตูเมืองชั้นในคือ
ประตูเชียงใหม่ออกมา ชุมชนมีความยาวไปถึงประตูเมืองชั้นนอกที่มีชื่อว่าประตูหายยา และหากเดิน
ทางตรงออกไปจากประตูหายยาก็จะเป็นเส้นทางไปสู่อำเภอหางดง และอำเภอรอบนอกของเมือง
เชียงใหม่ ดังแผนที่แสดง 

 
4 Taiyai, รัฐฉาน , เข้าถึงเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562, เข้าถึงได้จากhttp://www.taiyai.net/ 

Shanstate.html 
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ภาพที่ 4 รูปภาพแผนที่ชุมชนวัวลาย ประยุกต์จัดทำโดยผู้วิจัย 
ที่มา : pgathaiguide.blogspott.com และ pgaacademiccenter.blogspot.com/2015/01/blog-

post_7.html 
 

1.2 ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านวัวลาย  
ชุมชนบ้านวัวลายคือชุมชนที่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมาอย่างยางนาน          

มีชื่อเสียงด้านการผลิตเครื่องเงินจนกล่าวได้ว่า “ชุมชนวัวลายเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงใน
ดินแดนล้านนา” การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนผู้ซึ่งมีรากฐานหยั่งลึกมาอย่าง
ยาวนานหลายศตวรรษ นับเป็นการยากที่จะหาหลักฐานเอกสารที่ชัดเจนมาอ้างอิง ได้อย่างเพียงพอ 
การศึกษาที่นอกเหนือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในหนังสือแล้ว ยังต้องอาศัยคำบอกเล่าจากผู้ร่วมเห็น
เหตุการณ์ และผู้มีประสบการณ์ตรงคือผู้อาวุโสที่ยังคงเหลืออยู่ในชุมชน 

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนวัวลาย สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลา     
3 ช่วงใหญ่ๆ คือ 1. วัวลายในช่วงยุคแห่งการเริ่มต้นก่อตั้งจนเป็นชุมชน 2. วัวลายในช่วงยุคแห่งความ
รุ่งเรือง และ 3. วัวลายในช่วงยุคแห่งการค้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนวัวลาย สามารถแบ่งได้ตามแผนผัง
ดังนี้ 



 9 

 

 
 

ภาพที่ 5 รูปภาพแผนผังเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึนกับชุมชนวัวลาย 
ที่มา : สรุปแผนผังโดยผู้วิจัย 

 
1.2.1 ชุมชนวัวลายในช่วงยุคแห่งการเริ่มต้นก่อตั้งจนเป็นชุมชน 

    ชุมชนเครื่องเงินวัวลาย หรือที่มีชื่อเรียกกันแต่เดิมว่า “บ้านงัวลาย” ชุมชน  
แห่งนี้มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานอันยาวนาน ค้นพบหลักฐานปรากฏอยู่ในพงศาวดารโยนก และ
ตำนานราชวงศ์ปกรณ์เชียงใหม่ หากทำการศึกษาถึงจุดเริ่มต้นของการทำเครื่องเงินในเมืองเชียงใหม่
จะพบว่า การเริ่มต้นทำเครื่องเงินในเมืองเชียงใหม่นั้น ได้เริ่มตั้งแต่ช่วงยุคสมัยราชวงศ์มังราย และ
ในช่วงยุคสมัยถัดมาคือช่วงยุคสมัยของพระเจ้ากาวิละที่เริ่มเข้ามาฟ้ืนฟูเมือง 
    1) ช่วงยุคสมัยราชวงศ์มังราย  การทำเครื่องเงินของเมืองเชียงใหม่นั้น        
ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่12 เมษายน พ.ศ. 1839 ช่วงนั้น
พระชนมายุได้ 58 ชันษา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ ทรงเป็นนักรบ นักปกครอง 
และนักพัฒนา จึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม     
โดยพระองค์ได้ทรงสร้างสัมพันธ์อันดีกับหัวเมืองอ่ืน เพ่ือจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้ 
ด้วยเหตุนี้การเจรจาขอช่างฝีมือจากอาณาจักรพุกามหรือพม่าจึงเกิดขึ้น เพ่ือที่จะนำช่างฝีมือเหล่านั้น
มายังเชียงใหม่ และทำการฝึกอาชีพให้กับชาวบ้าน โดยช่างฝีมือที่ได้มานั้นประกอบด้วย ช่างเงิน 
ช่างทอง ช่างฆ้อง ช่างต้อง ช่างแต้ม ช่างเขิน เป็นต้น ดังมีปรากฏหลักฐานจากตำนานราชวงศ์เมือง
เชียงใหม่กล่าวว่า 
    “ … ดังเจ้าอังวะพุกามนั้นก็เสงปองโฟ่จากันแล…คันแสงปองกันแล้ว ยังช่าง
หล่อ ช่างตี ช่างฆ้อง ผู้ทรงสราด (ฉลาด) ทั้งหลายมาก็เลือกเอาผู้อันช่างหล่อ ช่างตีทั้งหลาย ช่างตีฆ้อง 

ชุมชนวัวลาย 

ยุคแห่งการเริ่มต้นก่อตั้งจนเป็นชุมชน วัวลายในช่วงยุคแห่งการค้า
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงยุคแห่งความรุ่งเรือง 

ช่วงยุคสมัยราชวงศ์มังราย 

ช่วงยุคพระเจ้ากาวิละฟื้นเมือง 
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๒ หัว ทังลูกสิถ (ศิษย์) ลูกน้องทังมวล ๕๐๐ ทังเครื่องพร้อมแล้ว จักยื่นถวายท้าวล้านนา…”5 
    ซึ่งด้วยเหตุนี้ทำให้เมืองเชียงใหม่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านการเมือง    
การปกครอง ศิลปะ และวัฒนธรรม จนเป็นที่ยอมรับของอาณาจักรข้างเคียง มีช่างหัตถกรรมพ้ืนบ้าน
ที่ได้รับการฝึกฝนและมีการทำที่สืบเนื่องนับตั้งแต่นั้นมา พญามังรายได้สิ้นพระชนม์ เมื่อ พ.ศ. 1860 
รวมพระชนมายุได้ 79 ชันษา (นับปีการปกครองตั้งแต่ พ.ศ. 1839-1860) 
    2) ช่วงยุคพระเจ้ากาวิละฟื้นเมือง เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2317 หลังเสร็จ
สงครามเมืองเชียงใหม่ เป็นช่วงสมัยที่พระเจ้ากาวิละได้ทำการกอบกู้เมืองเชียงใหม่จากพม่าได้สำเร็จ 
ขณะนั้นพระเจ้ากาวิละมีอายุได้เพียง 32 ปี หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเมืองเชียงใหม่ได้กลายเป็นเมือง
ร้างจากสงครามร่วม 20 ปี (2319-2339) และในช่วงปี พ.ศ. 2325 ได้เกิดเหตุการณ์ผลัดแผ่นดิน
เจ้าพระยาจักรีได้ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พระเจ้าอยู่หัวทรงถือเป็นความชอบ
ที่พระเจ้ากาวิละนำข้าวของและไพร่พลถวาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระเจ้ากาวิละ    
ซึ่งขณะนั้นอายุได้ 40 ปี เป็นพระยามังรายวชิรปราการกำแพงแก้ว ครองตำแหน่งเจ้าเมืองเชียงใหม่ 
พระเจ้ากาวิละได้ฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่ให้คืนกลับมาเป็นเมืองอีกครั้ง เมื่อเมืองเชียงใหม่มีอายุครบ     
500 ปี (พ.ศ. 1839-2339)6  

หลักฐานในพงศาวดารโยนกและตำนานราชวงศ์ปกรณ์เชียงใหม่ มีข้อมูลกล่าว  
ไว้ว่า ช่วงปี พ.ศ. 2339 สมัยพระเจ้ากาวิละ ได้ทำการยกทัพจากเวียงป่าซางเข้ามาตั้งเมืองเชียงใหม่   
สมัยนั้นเชียงใหม่ยังคงเป็นเมืองร้าง มีจำนวนผู้คนอาศัยอยู่น้อยมาก เพราะผลพวงจากภัยสงคราม     
พระเจ้ากาวิละจึงได้ทำการฟ้ืนฟูบ้านเมืองให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง โดยได้ใช้นโยบาย “เก็บผักใส่ซ้าเก็บข้า
ใส่เมือง” คือการกวาดต้อนชาวเมืองเชียงใหม่และเมืองข้างเคียงให้มาอยู่รวมกัน เพ่ือสร้างเมืองเชียงใหม่
ให้มั่งคง แต่กำลังคนยังไม่เพียงพอที่จะสามารถรักษาเชียงใหม่ให้มั่นคงดังเดิมได้ พระองค์จึงได้ทรงส่ง
กองทัพออกไปตีเมืองต่างๆ ในรัฐไทยใหญ่ ไทยลื้อ (สิบสองปันนา) เมื่อตีได้ก็ทำการกวาดต้อนผู้คนเข้ามา
อยู่ในเมืองเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมกำลังคนให้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ดั่งในช่วงปีพ.ศ. 2342-2347 
พระเจ้ากาวิละได้ทำการอพยพชาวบ้านในแถบลุ่มแม่น้ำคง (แม่น้ำสาละวิน) ในเขตประเทศพม่า เช่น 
เมืองปุ งัวลาย บ้านสะต๋อย สอยไร่ ท่าช้าง เป็นต้น โดยได้ให้กลุ่มชนช่างฝีมือที่มีความสามารถในการ
ผลิตเครื่องเงินให้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ทางทิศใต้ของกำแพงเมืองเชียงใหม่ ระหว่างกำแพงเมืองชั้นในและ
กำแพงเมืองชั้นนอก  

 

 
5 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ , เข้าถึงเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562, 

เข้าถึงได้จาก http://insiam.com/wp-content/uploads/2016/02/n_chiengmai.pdf 
6 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2544), 264-268. 



 11 

 

และได้ตั้งชื่อชุมชนนี้ว่า ชุมชนบ้านวัวลาย ตามชื่อเมืองเดิมที่ได้จากมา7 
    ดังนั้นประชาชนที่ประกอบเป็นชาวเชียงใหม่ในปัจจุบัน จึงมีทั้งชาวไทยญวน
พ้ืนเมือง ชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยยอง และไทยเขิน โดยผู้คนที่ถูกกวาดต้อนมาส่วนใหญ่ คือ       
กลุ่มช่างฝีมือที่มีความรู้ และมีทักษะในวิชาช่างศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านหลายประเภท เช่น ช่างเงิ น, 
ช่างคำ (ทอง), ช่างฆ้อง, ช่างต้อง, ช่างแต้ม (วาด), ช่างทำเครื่องเขิน , ช่างกระดาษ , ช่างเคี่ยน       
(กลึงไม้), ช่างทำร่ม เป็นต้น ช่างเหล่านี้ถูกนำมาไว้ในตัวเมือง และรอบๆ เมืองเชียงใหม่ ในแต่ละด้าน
ของประตูเมือง เพ่ือเป็นนโยบายที่ต้องการสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมือง ในปัจจุบันก็ยังคงมี
ลูกหลานช่างเหล่านั้นหลงเหลืออยู่ 

1.2.2 ชุมชนวัวลายในช่วงยุคแห่งความรุ่งเรือง  
    ชุมชนวัวลายแห่งนี้ ถือเป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เพราะมีเอกลักษณ์ที่
เป็นแบบแผนในการดำรงชีวิต และชาวบ้านก็ได้มีการยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมา ดั่งเช่น ภูมิปัญญา
ดั่งเดิมในอาชีพช่างเงินที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคน และยังยึดถือกันเป็นอาชีพที่
สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวบ้านวัวลายมาจนถึงทุกวันนี้ ดั่งคำพังเพยที่กล่าวว่า  
    “หมื่นสารเงินปอ ใส่ล้อลากเล่น”  
    “ผัวตีเมียต้อง มีครัวหย้องเตมตัว สันป่าลานเป็นหลัว ศรีสุพรรณเปนเหล้า 
หมื่นสารเปนเจ้า เปนเงิน เปนคำ”8  
    คำพังเพยข้างต้นนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความรุ่งเรือง
ในวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของชุมชนวัวลายจากอดีตจนถึงทุกวันนี้  
   ความรุ่งเรืองของชุมชนวัวลาย ได้มีจุดเริ่มต้นขึ้นมาพร้อมกันกับประวัติศาสตร์
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงปี พ .ศ. 2459 มีการสร้างทางรถไฟสายเหนือขึ้นจาก
กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดลำปาง และในปี พ.ศ. 2464 ได้มีการสร้างทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพ
ถึงเชียงใหม่สำเร็จ9 จากเหตุการณ์สำคัญนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีผู้คนจากกรุงเทพฯ และจังหวัด
อ่ืนๆ เดินทางเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอ่ืนๆ ทางภาคเหนือ ชุมชนวัวลายได้กลายเป็นจุด
ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมา
เยือนเป็นอย่างมาก 

 
7 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 264-268. 
8 จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ , วัดหมื่นสาร บ้านวัวลาย, (เชียงใหม่ : ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง 

แอนด์ มีเดีย, 2533), 53. 
9 เรื่องเดียวกัน, 24. 
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     ความรุ่งเรืองของชุมชนวัวลาย ที่ถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ
ที่สุดของชาวบ้านวัวลายคือ การได้มีโอกาสรับเสด็จพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์    
ในบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์จากอดีตจนมาถึงปัจจุบัน โดยในหนังสือ “วัดหมื่นสาร” เมื่อปี พ.ศ. 
2528 ได้มีบันทึกของพระครูโอภาสคณาภิบาล (ครูบาปั๋น) กล่าวไว้ว่า 

  เกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจเป็นที่สุดเท่าที่ทราบมา เมื่อได้มีโอกาศรับเสด็จ
เจ้านายทั้งบรมราชจักรีวงศ์ และเจ้านายฝ่ายเหนืออยู่เป็นประจำ เพราะได้เสด็จมาดูการทำเครื่องเงิน
และทรงซื้อเครื่องเงินบ้านวัวลายดังเช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ขณะดำรงพระยศ
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสมเด็จ    
พระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช          
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเจ้านายพระองค์อ่ืนๆ ล้วนแต่ได้เสด็จมาบ้าน  
วัวลายทั้งนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งและเป็นเกียรติอันน่าภาคภูมิใจของชาวบ้านวัวลาย
ตลอดมา10 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พระอิสริยยศในปัจจุบัน) ทรงได้เสด็จพร้อมด้วย
พระราชอาคันตุกะ สมเด็จพระเจ้ากรุงเดนมาร์คและสมเด็จพระราชินีอินกริดแห่งกรุงเดนมาร์ค วันที่  
18 มกราคม 2505 เสด็จร้านเงินดี ของนายปรีดา-นางเรือนแก้ว พัฒนถาบุตร ดังภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 รูปการเสด็จเยี่ยมเยือนชุมชนวัวลาย 
ที่มา : จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ (2533: 28) 

 
 
 

 
10 จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ, วัดหมื่นสาร บ้านวัวลาย, 24. 
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    มีหลักฐานที่ได้ปรากฏเพ่ิมเติม ในการเสด็จพระราชดำเนินยังมณฑลพายัพของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งที่ยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เมื่อปี พ.ศ. 2448 พระองค์ได้ทำการเสด็จมาทอดพระเนตรช่างปั้น ช่างสาน ช่างเงิน ณ บ้านวัวลาย 
และพระองค์ได้ทรงแต่งลิลิตพายัพเป็นการบันทึกระยะทางและพระราชกรณียกิจ พระองค์ได้ใช้      
พระนามแฝงว่า “หนานแก้ว เมืองบูรพ์” ซึ่งได้พระราชนิพนธ์ ความว่า    
    “วันที่ซาวเอ็ดเช้า  เยาวรา ชาเฮย 

ทรงรถเทียมอาชา สี่เต้า 
ขับเร็วเร่งในพา รานพ ราษฐ์พ่อ 
แวะเสด็จทรงเยี่ยมเจ้า ครอบแคว้น เชียงอินทร์ 
 หน่อนรินทร์เสด็จตรวจทั้ง โรงทหาร 
เชิงรุกอาจณรงค์ราญ พ่ายแพ้ 
ทั้งตำรวจผู้ผลาญ  โจรราบ 
ชนคิดทุจริตแล้ ไม่พ้นราชทัณฑ์ฯ 
 คร้ันแสงตะวันบ่ายคล้อย ภูบาล 
เสด็จประพาสถิ่นช่างสถาน ช่างปั้น 
อีกช่างรัชฎา(ช่างเงิน)ตระการ แต่งประดิษฐ์ 
ลายสลักเป็นเชิงชั้น หมดล้วน ควรชม”11 

 
   นอกจากความรุ่งเรืองด้านการผลิต และการค้าขายแล้ว ชุมชนวัวลายยังมี   
ความรุ่งเรืองในด้านอ่ืนๆ ซึ่งแบ่งได้ตามภูมิปัญญา ความสามารถ และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ภายในชุมชน 
โดยแบ่งได้ดังนี้คือ ความรุ่งเรืองทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี ความสามารถทางด้านงานประณีตศิลป์ 
และภูมิปัญญาในการคิดค้นสมุนไพรรักษาโรค 
   1) ความรุ่งเรืองทางด้านนาฏศิลป์ และดนตรี ชุมชนวัวลายมีความโดดเด่นใน
เรื่องการฟ้อนพ้ืนเมือง ฟ้อนเล็บ หรือฟ้อนเทียน เป็นอย่างมาก และมีช่างฟ้อนอยู่มากมายในชุมชน 
ช่างฟ้อนวัดหมื่นสารบ้านวัวลายถือเป็นช่างฟ้อนที่ได้รับการฝึกสอนจากช่างฟ้อนในคุ้มหลวงพระราช
ชายาเจ้าดารารัศมี เช่น ครูนวลฉวี เสนาคำ ซึ่งถือเป็นแม่ครูที่เป็นแม่แบบการฟ้อนเมืองแบบคุ้มหลวง 
ทำให้ช่างฟ้อนบ้านวัวลายมีชื่อเสียงและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในทุกครั้ง ดังปรากฏ
หลักฐานการบันทึกในหนังสือ “วัดหมื่นสาร” โดยพระครูโอภาสคณาภิบาล เมื่อปี พ.ศ. 2528     
กล่าวว่า 

 
11 จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ, วัดหมื่นสาร บ้านวัวลาย, 25. 



 14 

 

   นับตั้งแต่โบราณมาช่างฟ้อนประจำวัดหมื่นสารมีมาหลายยุคหลายสมัยจนถึง 
พ.ศ. 2473 มีงานฉลองอุโบสถ ช่างฟ้อนวัดหมื่นสารมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือว่าฟ้อนงาม ช่างฟ้อนมี
หน้าตาสะสวยยิ่ง ตอนหลังช่างฟ้อนบางคนถูกคัดตัวไปเป็นช่างฟ้อนคุ้มหลวง และทางวัดได้ขอครูจาก
วังพระราชชายาและคุ้มหลวงมาสอนด้วย คือ อาจารย์นวลฉวี เสนาคำ อาจารย์สัมพันธ์ อาจารย์สุดใจ 
เป็นต้น ช่างฟ้อนวัดหมื่นสารจึงเป็นช่างฟ้อนมาตรฐาน เวลาก่อนนั้นไม่มีวิทยาลัยนาฏศิลป์เมื่อมีการ
รับอาคันตุกะ แขกเมืองก็เอาช่างฟ้อนวัดหมื่นสารไปฟ้อน นอกจากนี้ยังไปฟ้อนที่กรุงเทพทุกปี จนจอมพล 
ป. พิบูลสงครามยกย่องชมเชย ช่างฟ้อนวัดหมื่นสารเคยไปฟ้อนต่างประเทศ คือ ประเทศไต้หวัน12 

 

 
 

ภาพที่ 7 คณะช่างฟ้อนวัดหมื่นสารบ้านวัวลาย 
ที่มา : จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ (2533: 57) 

 
   ทางด้านดนตรี ชาวบ้านวัวลายมีวงดนตรีพ้ืนเมือง สะล้อ ซอ ซึง และดนตรี
พ้ืนเมืองร่วมสมัย โดยนักดนตรีแต่ละคนล้วนแต่เป็นช่างทำเครื่องเงินบ้านวัวลายทั้งสิ้น การเล่นดนตรี
ถือเป็นกิจกรรมยามว่างหลังเสร็จจากงานการทำเครื่องเงิน ช่างซอที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นคือ         
นายศรีทน จิโนรส และนักดนตรีก็จะประกอบไปด้วยช่างปี่ ช่างแน ได้แก่ นายบุญตัน เทพมงคล    
นายใจ๋ จิโนรส และนายจั๋น บุญเรือง จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโส ได้เล่าให้ฟังว่านายศรีทน จิโนรส   
ในสมัยนั้นเป็นช่างซอที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนได้รับชายาว่า “ศรีทนงัวลาย” และมีนางขันแก้ว ศรีสุวรรณ 
ที่ได้รับชายาว่า “ขันแก้วรถหยุด” เพราะเวลาที่ทำการขับซอมักจะมีรถหยุดเพ่ือฟังทุกครั้ง ทั้งสองได้
ร่วมกันขับซอและเป็นช่างซอคู่แรกที่ได้รับการติดต่อให้ไปอัดแผ่นเสียงที่กรุงเทพฯ ที่ห้องอัดเสียง   
“ตอเง็กชวน” และบทซอที่มีชื่อเสียงคือ “วังบัวบาน” และ “แอ่วสาวห้วยแก้ว” ความสามารถ
ทางด้านดนตรีของชาวบ้านวัวลายได้ถูกส่งต่อไปเรื่อยๆ จากรุ่นสู่รุ่น มีเยาวชน คนรุ่นใหม่ ที่เป็น
ลูกหลานบ้านวัวลายได้สร้างผลงาน และช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน และประเทศชาติอยู่เสมอ 

 
12 จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ, วัดหมื่นสาร บ้านวัวลาย, 55. 
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นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถของชาวบ้านวัวลายที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมา จนสามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ13 

 

 
 

ภาพที่ 8 คณะช่างซอบ้านวัวลายที่มีชื่อเสียงในอดีต 
ที่มา : จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ, วัดหม่ืนสาร บ้านวัวลาย, 58. 

 
2) ความสามารถทางด้านงานประณีตศิลป์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันชาวบ้าน

วัวลาย มักเป็นผู้มีศิลปะในสายเลือดสืบทอดมาแต่โบราณ เมื่อมีงานกิจกรรมใดๆ  ในชุมชน           
โดยเฉพาะงานสักการะในพิธีกรรมต่างๆ ชาวบ้านมักช่วยกันทำบายศรี และประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
ตัดช่อ ตุง ต่างๆ ขึ้น ฝีมือความชำนาญในการทำบายศรี และการประดิษฐ์ดอกไม้ของชาวบ้าน เป็นที่
ยอมรับจนได้รับเชิญจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดศิลปะ
แก่นักเรียน นักศึกษา มีหลักฐานปรากฏในบันทึกหนังสือ “บ้านวัวลาย” โดยพระครูโอภาส  
คณาภิบาล กล่าวว่า 

นอกจากชาวบ้านวัวลายจะมีศิลปะในการทำเครื่องเงินลวดลายต่างๆ แล้ว   
ยังเป็นผู้มีศิลปะในการเย็บใบตอง สวยดอก (กรวยดอกไม้) สำหรับถวายพระสงฆ์ บายศรีนมแมว 
(บายศรีผูกข้อมือ) ชั้นเดียวบายศรีทูลขวัญ (บายศรี 3 ชั้น 7ชั้น) ควักหมากจีบนมแมว (กระทงสำหรับ
ใส่หมาก ใส่บุหรี่ เหมี้ยง) ช่อ (ธงทิวสำหรับปักไทยทานและเจดีย์ทราย) ตุง (สำหรับแขวนบูชาในงาน
ต่างๆ) นับว่าถิ่นนี้เป็นแหล่งศิลปะ ชาวบ้านมีความสามารถสูง บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เชียงใหม่อันควรแก่การยกย่อง14 

3) ภูมิปัญญาในการคิดค้นสมุนไพรรักษาโรค การใช้สมุนไพรในการรักษา
โรคของชาวบ้านวัวลายมีมานานแล้ว และเป็นภูมิปัญญาที่ได้ทำการคิดค้นขึ้นโดยบรรพบุรุษ มีการ   
สืบทอดต่อกันมาจนถึงในปัจจุบัน โดยยาสมุนไพรที่ยังใช้กันในชุมชนวัวลาย คือ “ยามะโหก”        

 
13 เรื่องเดียวกัน, 58. 
14 จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ, วัดหมื่นสาร บ้านวัวลาย, 68. 

 



 16 

 

เป็นยาอายุวัฒนะที่ช่างเงินบ้านวัวลายได้คิดค้นขึ้นมาเพ่ือรักษาอาการปวดหลัง ปวดเอว หรือแก้กษัย 
โรคริดสีดวง ที่เกิดจากการนั่งทำงานตีเครื่องเงินเป็นเวลานาน โดยในสมัยก่อนช่างเงินหลายๆ คนมัก
นิยมมีการต้มยามะโหก และวางไว้ใกล้ๆ ตัวเวลานั่งตีเครื่องเงินเป็นเวลานานๆ และจะดื่มแทนการดื่ม
น้ำทั้งวัน  

1.2.3 วัวลายในช่วงยุคแห่งการค้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
   ชุมชนวัวลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีการค้าขายคัวเงิน
หรือเครื่องเงินมาโดยตลอด การค้าขายของชุมชนวัวลายนั้นสามารถทำการแบ่งตามช่วงเหตุการณ์
สำคัญได้เป็น 3 ช่วง คือ การค้าขายช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 การค้าขายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 
2 และการค้าขายในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน 

1) การค้าขายของชุมชนวัวลายในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2  เป็นช่วง
ยุคสมัยที่เน้นการขายตามบ้าน สองข้างทางของถนนวัวลายยังไม่มีร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องเงินเหมือน
ดั่งปัจจุบัน แต่ก็มีการออกไปขายตามท้องที่ใกล้เคียงต่างๆ บ้าง ผู้หญิงจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่าง
มากในการค้าขาย เพราะต้องเป็นคนที่นำสินค้าที่ผลิตในครอบครัว นำออกไปขายตามท้องที่ต่างๆ    
ในสมัยนั้นชุมชนวัวลายทุกครัวเรือนล้วนแต่มีอาชีพทำเครื่องเงิน โดยทุกบ้านจะมีโรงงานทำเครื่องเงิน
ขนาดเล็กประจำบ้าน และจะเรียกสิ่งที่มีติดบ้านของแต่ละคนนั้นว่า “เตาเส่า” สมาชิกภายใน
ครอบครัวจะช่วยกันผลิตเครื่องเงินขึ้นมา เพื่อนำมาใช้สอยภายในบ้านและเพ่ือการค้า ผู้ชายทำหน้าที่
ในการผลิต ส่วนผู้หญิงและคนแก่ทำหน้าที่ในการล้างทำความสะอาด และนำไปจำหน่าย ของที่ผลิต
ขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ในครัวเรือน เช่น สลุง ถาด พาน เป็นต้น และเมื่อทำการผลิตเสร็จก็จะ
นำสินค้านั้นไปส่งให้แก่ลูกค้าที่สั่งทำ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง หรือมีการนำไปขาย
ให้กับพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้าน และชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดที่เรียกว่า “สดคัว” หรือจะชำระเป็น
โลหะเงินแท่ง เงินฮาง หรือเงินรูปี เพ่ือนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่อไปได้ โดยในช่วงเวลา
ก่อนสงครามโลกจะเกิดขึ้นได้ไม่นาน ได้เริ่มมีการก่อตั้งสถานที่จำหน่ายเครื่องเงินอย่างจริงจังขึ้นมา 
โดยสถานที่แรกที่ก่อตั้งมีชื่อว่าร้าน “กันทวงศ์” ของสองสามีภรรยา นางหมู และนายน้อย แก้วสองสี 
ซึ่งเป็นครอบครัวช่างทำเครื่องเงิน การจำหน่ายนั้นยังเป็นเพียงการวางอยู่ภายในบ้าน ยังไม่ได้มีการ
เปิดเป็นร้านค้าที่สมบูรณ์แบบข้ึนมา  

2) การค้าขายของชุมชนวัวลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  ช่วงยุคนี้ได้มี
การหยุดกิจการไประยะหนึ่ง เพราะเหตุการณ์ของสงครามโลก ชุมชนวัวลายเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ทหาร
ญี่ปุ่นได้เลือกใช้ให้เป็นที่ตั้งของกองทหาร โดยได้ใช้พ้ืนที่ของวัดศรีสุพรรณ และวัดหมื่นสารเป็นที่ตั้ง
กองกำลัง โดยวัดทั้ง2วัดถือเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านในชุมชน เป็นพ้ืนที่ทำกิจกรรมของชาวบ้าน 
ซึ่งในขณะนั้นได้มีทหารญี่ปุ่นและเชลยสงครามที่เป็นทหารฝ่ายสัมพันธมิตรอยู่เต็มไปหมด และ
ด้านหน้าวัดนอกกำแพงก็ได้กลายเป็นที่ตั้งของโรงม้าหน่วยส่งกำลังบำรุง ชุมชนวัวลายได้รับภัยจาก
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สงคราม วิหารวัดถูกระสุนปืนจนได้รับความเสียหาย สภาพของชุมชนในช่วงที่เกิดสงครามก็มีสภาพที่
สกปรก รกร้าง มีฝูงอีกาและนกต่างๆ มาทำรังมากมาย ด้วยเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี้จึงทำให้
ชาวบ้านไม่สามารถทำการค้าขายได้15 

3) การค้าขายของชุมชนวัวลายในช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึง
ปัจจุบัน ในช่วงหลังสงครามโลก สมัยปี พ.ศ. 2500 การค้าขายเครื่องเงินของชาวบ้านวัวลายนั้นมี
ลักษณะเป็นการค้าขายที่มีชื่อเรียกกันว่า “ป๊กครัวไปขาย” คือการทำเครื่องเงินเสร็จแล้วและมีการห่อ
เครื่องเงินด้วยผ้าดิบสีขาว ผูกเป็นหูหิ้ว และใส่กระบุง เพ่ือหิ้วหรือหาบไปขายตามหมู่บ้านต่างๆ ทั้งใน
ตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอก การเดินทางมีทั้งการเดิน การปั่นจักรยาน การนั่งเกวียน แต่ถ้า
ไปยังสถานที่ไกลๆ ก็จะนั่งรถคอกหมูไป และเริ่มขยับมาเป็นรถบรรทุกประจำทาง แพ และรถไฟ     
ในเวลาต่อมา 

ในช่วงสมัยหลังสงครามโลก นอกจากชาวบ้านจะทำการค้าขายแล้ว ยังเริ่มมี
การเดินทางออกไปรับจ้างผลิตเครื่องเงินตามถิ่นที่อยู่ของผู้ที่สั่งทำด้วย เช่น จังหวัดพะเยา เชียงราย 
แพร่ ลำปาง น่าน เป็นต้น การเดินทางไปรับจ้างแต่ละครั้งจะค่อนข้างใช้เวลานานแรมเดือน หรือ   
แรมปี ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ไปทำ และความยากง่ายของงาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ช่างฝีมือหลายคนเริ่ม
ย้ายที่อยู่ และตั้งรกรากใหม่ เพราะมีการแต่งงานและมีครอบครัวกับคนในพ้ืนที่นั้นที่ถูกว่าจ้างไป16 

ร้านค้าในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีร้านที่เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นมาอีกครั้งคือ
ร้าน “แก้วสองสี” ซึ่งเจ้าของคือนางหมู แก้วสองสี ที่ เคยเปิดร้าน “กันทวงค์” ร้านแรกในช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงเวลานี้กิจการเครื่องเงินเริ่มได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น จึงทำให้มีร้านค้า
เปิดใหม่อีกหลายร้าน เช่น ร้านเงินดี, ร้านบัวจันทร์, ร้านขจีศิลป์ และร้านพิงคนา เป็นต้น ซึ่งร้านค้า
เหล่านี้เป็นร้านที่เกิดขึ้นในช่วงยุคแรกๆ และหลังจากนั้นการจำหน่ายเครื่องเงินก็มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ จนในปี พ.ศ. 2500 – 2515 ได้มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นของกิจการเครื่องเงินบนถนนวัวลาย 
จนทำให้สองข้างทางของถนน เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายเครื่องเงิน และในยุคนั้นมีร้านเครื่องเงินที่มี
ชื่อเสียงเกิดขึ้น คือ ร้านวัวลายศิลป์ โดยมีนายอุ่นเรือน และนางเทียมตา จิโนรส และยังมีร้านบานเย็น 
โดยนางบานเย็น อักษรศรี นอกจากนี้ยังมีร้านที่เปิดตามมา เช่น ร้านเงินเชียงใหม่ , ร้านหิรัญญากร, 
ร้านดำรงค์ศิลป์ , ร้านชมชื่น เป็นต้น ในช่วงปี พ.ศ. 2503 ได้มีการสำรวจพบว่าในปีนี้มีช่างทำ
เครื่องเงินที่เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวอยู่ในหมู่บ้านวัวลายประมาณถึง 200 หลังคาเรือน17 

 
15 สัมภาษณ์ อุไรวรรณ จิโนรส, วันท่ี 18 สิงหาคม 2562. 
16 เรื่องเดียวกัน 
17 จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ, วัดหมื่นสาร บ้านวัวลาย, 43. 
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การขายเครื่องเงิน  ในลักษณะ Direct Sale ที่นำสินค้าไปส่งให้ถึงลูกค้า
โดยตรง ได้เริ่มต้นขึ้นจากนางหมู แก้วสองสี ซึ่งในสมัยนั้นได้รับยกย่องให้เป็นสตรีคนแรกของบ้าน     
วัวลาย ที่มีบทบาทสำคัญในการนำเอาเครื่องเงินในชุมชนไปขายยังจังหวัดใกล้เคียง และขยายไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย นางหมูได้ไปออกร้านตามงานต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และ
ต่างจังหวัด จนได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรม และทำให้ชุมชนวัว
ลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่แนะนำลูกค้าจากต่างจังหวัดให้เดินทางมายัง
ชุมชนวัวลาย เพื่อหาซื้อสินค้าเครื่องเงินไว้เพ่ือใช้ หรือเป็นของฝากของที่ระลึก และหลังจากนั้นก็เริ่มมี
คนรุ่นต่อๆ ไปทำการค้าขายแบบนี้เช่นกัน 
 

 
 
ภาพที่ 9 รูปร้านดำรงค์ศิลป์ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายเครื่องเงินในยุคแรกๆ (ในรูปคือนางอำภา ดำรงฤทธิ์) 

ที่มา : รูปจากพิพิธภัณฑ์บ้านวัวลาย ที่วัดหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
   

ภาพที่ 10 รูปนางหมู แก้วสองสี ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ที่มา : จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ (2533: 46) 

 
   ปี พ.ศ. 2512 ในช่วงนั้นแร่เงินที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องเงินมีราคา     
ที่สูง และหายากมากขึ้น คนในชุมชนจึงได้เริ่มมีแนวคิดในการนำเอาวัสดุอลูมิเนียมมาใช้แทน
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เครื่องเงิน เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต แต่ยังคงสะดวกปลอดภัยในการใช้งาน อลูมิเนียมได้รับการ    
ตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า จนทำให้มีโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการผลิตภาชนะ
อลูมิเนียมสำเร็จรูป เช่น สลุง พาน ถาด เลียนแบบภาชนะเครื่องเงินขึ้นมา แล้วนำส่งให้ชาวบ้าน     
วัวลายทำการตอกลาย ซึ่งได้ผลตอบรับดีมากจากลูกค้า จนทำให้โรงงานต้องรับชาวบ้านวัวลายมา
ทำงานที่โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการจำนวนมาก ในช่วงเวลาเดียวกันชาวบ้านที่วัวลายก็รับงาน
เพ่ิมมากข้ึน จนทำให้ผลิตงานไม่ทัน จึงเริ่มว่าจ้างแรงงานจากท่ีต่างๆ และเริ่มให้เข้ามาฝึกอาชีพ โดยมี
ช่างฝีมืออาวุโสหลายคนได้หยุดทำเครื่องเงิน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่แรงงานที่มาฝึกฝน และเริ่มผัน
ตัวมารับงานจากพ่อค้าคนกลางซึ่งมีทั้งคนไทยและคนจีน 
   ปี พ.ศ. 2515 – 252018 ช่วงยุคนั้นเป็นช่วงที่การท่องเที่ยวเชียงใหม่ กำลัง
เจริญเติบโตสูงสุด ชุมชนวัวลายกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัวร์มาลงมากมาย และด้วยเหตุนี้จึง      
ทำให้เกิดธุรกิจแนวใหม่ขึ้นในชุมชน คือการดำเนินธุรกิจการขายร่วมกันกับบริษัทท่องเที่ยวหลายแห่ง 
โดยได้มีการจ่ายค่านายหน้าในการขายให้แก่ไกด์ทัวร์ที่แนะนำนักท่องเที่ยวที่ทำการซื้อสินค้า          
ซึ่งในช่วงเวลานั้นถือได้ว่าสร้างกำไรให้แก่ร้านค้าบนถนนวัวลายเป็นอย่างมาก 
   การค้าของชุมชนวัวลายที่เริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อม เริ่มต้นขึ้นจากผลพวงของภาครัฐที่
มีการส่งเสริมการลงทุนทางด้านหัตถกรรมหลายอย่างในเขตอำเภอสันกำแพง เช่น  โรงงานทำร่ม
กระดาษสา โรงงานแกะสลักไม้ โรงงานผ้าฝ้าย โรงงานทำเครื่องเงิน และเครื่องเขิน พร้อมกันกับที่
ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) และจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการสนับสนุนให้หมู่บ้านสองฝาก
ของถนนสันกำแพงกลายเป็นแหล่งผลิตของที่ระลึกแห่งใหม่ เพื่อตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ขณะนั้นได้มีการว่าจ้างให้ช่างฝีมือบ้านวัวลายหลายคนไปเป็นลูกจ้างในโรงงานที่สันกำแพง 
เนื่องจากสันกำแพงได้กลายเป็นแหล่งผลิตหัตถกรรมแหล่งใหม่ที่มีความหลากหลาย บริษัททัวร์จึง
นิยมพานักท่องเที่ยวไปสันกำแพงเพียงแห่งเดียวมากกว่า เพราะมีความสะดวกกว้างขวางในด้านของ
สถานที่ตั้ง จึงถือได้ว่าเป็นช่วงที่วัวลายเริ่มมีความซบเซา 

ยุคปัจจุบันชุมชนวัวลายได้มีคนรุ่นใหม่ ที่เป็นลูกหลานของชาวบ้านวัวลาย 
ยังคงดำเนินธุรกิจสืบต่อมาเรื่อยๆ มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินในรูปแบบต่างๆ ให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาดสากลเพ่ิมมากขึ้น มีการนำสินค้าเครื่องเงินไปออกร้านค้าที่
ต่างประเทศ ทำให้ได้รับชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ จนทำให้ย่าน
ชุมชนวัวลายได้กลายเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงอีกครั้ง และเป็นที่รู้จักในนาม 
“หมู่บ้านเครื่องเงิน” หรือที่ชาวต่างชาติเรียกว่า “ซิลเวอร์ วิลเลจ” 

 
18 จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ, วัดหมื่นสาร บ้านวัวลาย, 45. 
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ปี พ .ศ. 2545 ชาวบ้านวัวลายเริ่มมีการตื่นตัวในการอนุรั กษ์ และฟ้ืนฟู        
ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงิน จึงได้มีการรวมตัวกันของ 3 ชุมชน คือ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชน      
หมื่นสารบ้านวัวลาย และชุมชนนันทาราม จัดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้
หมุนเวียนกันจัดงานตามวัดในแต่ละชุมชน และหลังจากนั้นในปี พ .ศ. 254719 เทศบาลนครเชียงใหม่
ได้เริ่มเห็นถึงความตั้งใจของชาวบ้าน จึงมีการผลักดันให้จัดตั้งกิจกรรม “ถนนคนเดินวัวลาย” ขึ้นมา
ทุกๆ วันเสาร์ และจัดเรื่อยมาจนถึงในปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีส่วนช่วยให้ชาวบ้านในชุมชน  
วัวลาย รู้สึกตื่นตัวในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในชุมชนของตนเพิ่มมากข้ึน 
และได้เริ่มหันมาพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการตามตลาด และด้วยความร่วมมือร่วมใจ
ของคนในชุมชนครั้งนี้ จึงทำให้ชาวบ้านมีรายได้ และมีกำลังใจในการฟ้ืนฟูให้ชุมชนบ้านวัวลายได้
กลับมามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง 

 
2. ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต ของคนในชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 ภูมิปัญญา คือ องค์ความรู้ ความเชื่อ และความสามารถ ของคนในชุมชน ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์เป็นเวลายาวนาน ซึ่งมีการถ่ายทอดสืบต่อ และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม 

2.1 ภูมิปัญญาเชิงช่าง 
  ชุมชนวัวลายในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการผลิตเครื ่องเงิน โดยใช้โลหะเงินเป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิต โลหะเงินที่นำมาใช้นั้นมีลักษณะที่เป็นโลหะสีขาว มีความแข็ง สามารถตี
ให้เป็นแผ่นหนาบาง โค้ง บิด งอ หรือเปลี่ยนรูปทรงได้ และสามารถหลอมละลายได้ด้วย การทำ
เครื่องเงินของชาวบ้านวัวลาย มักมีการเริ่มใช้%ของเนื้อเงินที่100%ในการผลิต และเริ่มลดลงเป็น 
95% 80% 60% 50% 30% 25% 15% และ 10% ตามรูปแบบของชิ้นงาน และตามคำสั่งซื้อ
ของลูกค้า โดยชิ ้นงานที่มี%เนื ้อเงินที ่สูงจะมีความอ่อนตัวที ่มากกว่าชิ้นงานที่มี%เนื ้อเงินที ่ลด
น้อยลง ชิ้นงานที่มี%เนื้อเงินไม่เต็ม100% จะมีการผสมของโลหะทองแดงเพื่อช่วยเพิ่มความแข็ง 
ชิ้นงานนั้นจึงมีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าเนื้อเงินเต็ม 100% ซึ่งมักนิยมใช้ทำเครื่องประดับ 
หรือภาชนะใส่ของที่ต้องการความแข็งแรง เช่น กำไลข้อมือ ถาด พาน เป็นต้น 
  จากคำบอกเล่าที ่สืบต่อกันมา โดยนายธีรวัสฏ์ อเนกวิชายนนท์ ช่างเงินและ
เจ้าของร้านพรสวรรค์ซิลเวอร์ได้เล่าให้ฟังว่า โลหะเงินที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตนั้นแต่
เดิมในอดีตได้นิยมนำมาจากเหรียญของไทยและเหรียญของต่างประเทศ โดยทางฝั่งคุณตาบุญศรี 
จิโนรส ช่างเงินในอดีตมักนิยมใช้เหรียญรูปีของอินเดียมาทำการหลอมและขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน 
เพราะมี%เนื้อเงินที่สูง และนอกจากนี้ก็ยังมีเงินพดด้วงของไทย เงินปลิง และพวกข้าวของเครื่องใช้

 
19 จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ, วัดหมื่นสาร บ้านวัวลาย, 52. 
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ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของเนื้อเงิน เช่น ถาด มีด ตลับ เป็นต้น ซึ่งข้าวของเครื่องใช้เหล่า นี้ก็จะมี %  
เนื้อเงินแตกต่างกันไป จึงมักไม่ค่อยได้เลือกใช้เป็นวัตถุดิบหลักมากนัก 

2.1.1 วัตถุดิบในการผลิตเครื่องเงินของชุมชนวัวลาย 
   แหล่งที่มาของโลหะเงินท่ีนำมาใช้ในการผลิต สามารถแบ่งตามแผนผัง ได้ดังนี้  
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 แหล่งที่มาของโลหะเงิน 
ที่มา : แผนผังโดยผู้วิจัย  

 
 
 
 

ภาพที่ 12 รูปเหรียญกษาปณ์ และเงินโบราณท่ีนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (พิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่) 

 
 
 
 

ภาพที่ 13 รูปของใช้โบราณที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (พิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่) 

 
 
 
 
 

 

แหล่งที่มาของโลหะเงิน 

อดีต ปัจจุบัน 

เหรียญกษาปณ ์
(เหรียญรปูี เงินพดด้วง เงินปลิง) 

 
เครื่องใช้ที่มีส่วนผสมของเน้ือเงิน 

 

โลหะเงินบริสุทธิ ์
เป็นเม็ดเงินขนาดเล็ก ทีเ่ป็นเงินบรสิุทธิ์  

100% 

 

ภาพที่ 14 เม็ดเงินบริสุทธิ์ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ร้านพรสวรรค์ซิลเวอร์)  
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   ในปัจจุบันการทำเครื่องเงินของชุมชนวัวลาย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
วัตถุดิบ รวมไปถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ และความนิยมของตลาด 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจึงไม่ได้มีแค่
โลหะเงิน แต่ยังมีทองเหลือง ทองแดง สำหริด หรืออลูมิเนียม เพ่ิมเข้ามาตามงานออกแบบของแต่ละ
ช่างฝีมือ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของชุมชนบ้านวัวลายเป็นอย่างมาก 

2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องเงินของชุมชนวัวลาย 
   เครื่องมือที่นำมาใช้ในการผลิต สามารถแบ่งหมวดหมู่ของเครื่องมือได้ตาม
ขั้นตอนการผลิต โดยแบ่งได้ 4 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของการหลอม ส่วนของการขึ้นรูป ส่วนของการ
ตอกลาย และส่วนของการขัดทำความสะอาด มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแผนผัง ดังนี้ 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 15 เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องเงินชุมชนวัวลาย 

ที่มา : แผนผังโดยผู้วิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องเงินของชุมชนวัวลาย 

เครื่องมือในส่วน 

ของการหลอม 

เครื่องมือในส่วน 

ของการขึ้นรูป 
เครื่องมือในส่วน 

ของการตอกลาย 

เครื่องมือในส่วนของ
การขัดทำความสะอาด 

เบ้าหลอม  
ทำจากดินเผา  
ลักษณะกลม 

เบิ้ง หรือแม่พิมพ์ 
ทำจากดินเหนียว 

เป็นหลุมตื้นๆ 

คีมยาว ใช้ในการ
คีบเบ้าหลอมออก

จากเตาเผา 

เตาเผา หรือเตาเส่า 
คือเตาถ่านที่ก่อ

ด้วยอิฐ 

ค้อนเหล็ก 
มีหลายขนาด 
สำหรับตีขึ้นรูป 

แท่นรองตีเป็นแท่น
ไม้มีเหล็กด้านบน มี

หลายขนาด 

 

ชัน ใช้สำหรับรอง
เครื่องเงินที่ทำการ

ตอกลาย 

 
สิ่ว  

ใช้สำหรับตอกลาย 
มีหลายขนาด 

 
ค้อน 

ใช้สำหรับทุบสิ่ว ที่
ทำการตอกลาย 

 

มะขามเปียก หรือน้ำส้ม
มะขาม ใช้สำหรับแช่
เครื่องเงินให้สะอาด 

 
แปรงทองเหลือง หรือ

สร้อยลูกปัด ใช้สำหรับขัด
ทำความสะอาดเครื่องเงิน 

 
น้ำ และสี สำหรับอุดรอย

รั่วของชิ้นงาน 
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ภาพที่ 16 รูปเบ้าหลอม 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ร้านวัวลายศิลป์ และพิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่) 

 

 
 

ภาพที่ 17 รูปเบิ้ง หรือจานแม่พิมพ์รองรับเงินที่หลอมละลาย 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ร้านวัวลายศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่) 

 

 
 

ภาพที่ 18 คีมยาว ใช้ในการคีบเบ้าหลอมออกจากเตาเผา 
ที่มา : มนต์มนัส ผลาหาญ (2556: 15) 
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ภาพที่ 19 เตาเผา  
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ร้านวัวลายศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่) 

 

 
 

ภาพที่ 20 รูปแท่นรองตี 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ร้านวัวลายศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่) 

 

 
 

ภาพที่ 21 รูปค้อนเหล็ก ที่มีหลายขนาดใช้สำหรับตีขึ้นรูป 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ร้านวัวลายศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดหมื่นสาร) 

 

 
 

ภาพที่ 22 รูปสิ่ว และค้อน 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ร้านวัวลายศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่) 
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ภาพที่ 23 รูปชัน 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (วัดศรีสุวรรณ)  

 
2.1.3 ขั้นตอนในการผลิตเครื่องเงินของชุมชนวัวลาย  

จากการสัมภาษณ์ คุณมานพ ชัยแก้ว และช่างเครื่องเงินคนอ่ืนๆ ในชุมชน   
วัวลาย ถึงขั้นตอนการทำเครื่องเงิน สรุปได้เป็น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการหลอมเงิน ขั้นตอนการ     
ขึ้นรูป ขั้นตอนการตอกขึ้นลวดลาย ขั้นตอนการทำความสะอาด ขั้นตอนการตรวจเช็คคุณภาพ และ
ขั้นตอนการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ โดยมีแผนผังขั้นตอนแบ่งตามรูป ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 รูปแผนผังขั้นตอนการหลอมเงิน 
ที่มา : จัดทำโดยผู้วิจัย 

 

เติมดินประสิว ในขณะท่ีเนื้อเงินค่อยๆ
ละลายเพ่ือให้เนื้อเงินเนียนเรียบ 

แผนผังขั้นตอนการหลอมเงิน 

จัดเตรียมเม็ด
เงินบริสุทธิ ์

นำเม็ดเงินบริสุทธิ์ 
เทลงในเบ้าหลอม 

นำเบ้าที่ใส่เม็ดเงิน 
ไว้เรียบร้อยเข้าเตาหลอม 

เติมผงถ่านลงไปในเนื้อเงินที่กำลัง
ละลาย เพื่อไม่ให้เนื้อเงินติดกับเบ้า 

จัดเตรียมแม่พิมพ์ โดยใส่
น้ำมันก๊าดลงไป เพ่ือช่วย
ให้เนื้อเงินจับตัว และไม่มี

ฟองอากาศ 

เทเนื้อเงินท่ีเป็น
ของเหลว ลงใน

แม่พิมพ์ท่ีเตรียมไว้ 

คว่ำแม่พิมพ์ลง 
เพ่ือให้เงินหลุด

ออกมา 

นำไปชุบกำมะถัน
ผสมน้ำ เพ่ือให้กรด

เข้าไปแทนที่
ฟองอากาศในเนื้อ

เงิน 

แช่ในน้ำมะขามเปียก 
และขัดด้วยแปรง

ทองเหลือง เพ่ือล้างคราบ
สกปรก และกรดออก 

นำไปเตรียมการข้ึนรูปในขั้นตอนต่อไป 

ท้ิงไว้ 5 นาท ี
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ภาพที่ 25 รูปแผนผังขั้นตอนการขึ้นรูป 
ที่มา : จัดทำโดยผู้วิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26 รูปแผนผังขั้นตอนการตอกข้ึนลวดลาย 
ที่มา : จัดทำโดยผู้วิจัย 

 

แผนผังขั้นตอนการขึ้นรูป 

นำเงินที่หลอมได้ มาทำการ
เตรียมขึ้นรูป 

นำแผ่นเงินไปทุบหรือตี 
เพ่ือทำการขึ้นรูปร่างตาม

ลักษณะท่ีต้องการ 

ขณะตีถ้าเนื้อเงินเริ่มมีความ
แข็งตัว ให้นำไปเผาไฟ

เพ่ือให้เนื้อเงินอ่อนตัวลง 

นำเนื้อเงินไปทำความ
สะอาด เตรียมทำการตอก

ขึ้นลวดลาย 

แผนผังขั้นตอนการตอกข้ึนลวดลาย 

นำเงินท่ีขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อย 
มาทำการวาดลวดลายจาก
ด้านใน และนำไปวางหรือใส่
ไปในแท่นพิมพ์ท่ีทำด้วยชัน  

ทำการตอกลายจากข้างใน
ขันเงิน หรือด้านหลังช้ินงาน

ให้นูนออกมา 

ใส่ชันลงไปในขันเงิน หรือช้ินงาน
นั้นให้เต็ม และทำการคว่ำขันเงิน
หรือชิ้นงานนั้นลง เพ่ือทำการแต่ง

ลวดลายจากด้านนอกอีกคร้ัง 

แต่งลวดลายภายนอกให้ละเอียด
สวยงาม ดว้ยการตอกลายตกีลับ
จากด้านนอก ด้วยเหล็กสิ่วขนาด
ต่างๆท่ีเหมาะสมกับลวดลายนั้นๆ 

เม่ือทำการตอกลายเสร็จ
แล้ว ให้ทำการเอาชันออก

โดยการลนไฟ 

นำชิ้นงานนัน้ ไปทำความ
สะอาด โดยต้มน้ำกรดผสม
กำมะถัน และขัดด้วยแปรง
ทองเหลือง น้ำมะขามเปียก

เพ่ือเงาความสวยงาม 
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ภาพที่ 27 รูปแผนผังขั้นตอนการทำความสะอาด 
ที่มา : จัดทำโดยผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28 รูปแผนผังขั้นตอนการตรวจเช็คคุณภาพ 
ที่มา : จัดทำโดยผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 29 รูปแผนผังขั้นตอนการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ 
ที่มา : จัดทำโดยผู้วิจัย 

 
 
 
 

แผนผังขั้นตอนการทำความสะอาด 

นำชิ้นงานท่ีทำเสร็จแล้ว ไปต้มด้วยน้ำกรดผสม
กำมะถัน ต้มนานประมาณ 30 นาที ในน้ำท่ีอุณหภูมิ

สูง เพ่ือให้ชิ้นงานท่ีต้มมีความขาว 

นำเงินไปขัดด้วยแปรงทองเหลือง ในน้ำมะขามเปียก
ผสมผงหินขัด เนื้อเงินจะมีความเงางาม 

แผนผังขั้นตอนการตรวจเช็คคุณภาพ 

ทำการตรวจสอบชิ้นงานอย่างละเอียด และสม่ำเสมอ 
เพ่ือจะได้นำกลับไปซ่อมแซม และนำไปทำความ

สะอาด หากพบความเสยีหาย หรือสกปรก 

แผนผังขั้นตอนการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ 

นำชิ้นงานที่ทำเสร็จเรียบร้อยทุกขัน้ตอนแล้ว มาทำการ
ใส่ถุงพลาสติกท่ีมีความทน และหนาพอสมควร ปิดปาก
ถุงให้มิดชิด เพ่ือป้องกันฝุ่น และอากาศ เป็นการเก็บ

รักษาให้ชิ้นงาน ให้มีความเงางามอยู่ได้นานขึ้น 
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2.1.4 รูปแบบผลิตภัณฑ์ ของเครื่องเงินชุมชนวัวลาย  
 ชุมชนวัวลายในยุคเริ่มต้น มีรูปของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน

เป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านนิยมทำการผลิตจะเป็นสินค้าจำพวก สลุง (ขัน) พาน คนโท และ
ถาด ในยุคต่อมาก็เริ่มมีการผลิตสินค้าจำพวกกระเป๋า เครื่องประดับ พวงกุญแจ และของประดับ
ตกแต่งบ้าน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ชาวบ้านวัวลายยังรับทำเครื่องเงินใน
รูปแบบของถวายในงานบุญ ที่นำไปใส่ในการสร้างพระธาตุเจดีย์และพระพุทธรูป เช่น พวก ตับ ไต 
ปอด หัว ใจ อวัยวะภายในต่าง ซึ่งเป็นประเพณีความเชื่อของชาวล้านนา การผลิตเครื่องเงินในอดีต
นอกจากจะนิยมผลิตไว้ใช้ในครัวเรือนและเพ่ือจำหน่ายแล้ว ยังผลิตเพ่ือถวายเจ้าหลวงในเชียงใหม่ 
และเจ้านายต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการสั่งผลิตตลอดมาจนถึงปัจจุบัน คือ “สลุง” 

 จากการการสัมภาษณ์ นางอุไรวรรณ จิโนรส และช่างเครื่องเงินในชุมชน     
วัวลาย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ทำการสรุปได้ว่าปัจจุบันรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชุมชน     
วัวลาย ได้มีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า และตามความนิยมของตลาด เริ่มมีการผลิต
เป็นของชำร่วยที่ใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานเกษียณอายุราชการ งานแต่งงาน และงานขึ้นบ้านใหม่  
ลวดลายที่นิยมก็จะเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ กล่าวได้ว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชุมชนวัวลาย 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งกลุ่มได้ 2 รูปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์   
แบบใหม ่

 รูปแบบผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม คือผลิตภัณฑ์ที่ยังคงรักษารูปแบบโบราณที่เคย
มีในอดีตไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์พวก สลุง พาน ถาด คนโท และของที่ทำถวายพระในงานบุญต่างๆ เช่น 
เครื่องทรงพระ หรืออวัยวะจำลองที่นำไปใส่ในการสร้างพระธาตุเจดีย์และพระพุทธรูป รูปแบบเหล่านี้
ยังคงต้องรักษาตามประเพณีความเชื่อในแบบเดิมไว้อยู่ 
 

 
 

ภาพที่ 30 รูปผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม (สลุง, พาน, คนโท, อวัยวะจำลอง, เครื่องทรงพระ, ปิ่นปักผม) 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์ และพรสวรรค์ ซิลเวอร์) 

 
รูปแบบผลิตภัณฑ์แบบใหม่ คือผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการ

ของลูกค้า และความนิยมของตลาด เช่น เครื่องประดับ กระเป๋า พวงกุญแจ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น  
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ภาพที่ 31 รูปผลิตภัณฑ์แบบใหม่ (กระเป๋า, กรอบรูป, ที่ค่ันหนังสือ, เครื่องประดับ) 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 

 
   ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชุมชนวัวลาย จากการที่ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือ
ทำการศึกษาค้นคว้า สามารถทำการสรุปได้ว่าเครื่องเงินของชุมชนวัวลายนั้น ประกอบด้วยเครื่องเงิน
อยู่ 2 ประเภท ได้แก่  ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของขวัญของชำร่วย และ 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับเงิน โดยสามารถทำการแบ่งลำดับการเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท ได้ตามแผนภาพ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 32 รูปลำดับการเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชุมชนวัวลาย 

ที่มา : จัดทำโดยผู้วิจัย 

ลำดับการเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชุมชน
วัวลาย 

ช่วงยุคแห่งการเริ่มต้น  ช่วงยุคแห่งความรุ่งเรือง ช่วงยุคปัจจุบัน 

- เครื่องใช้ โลหะภัณฑ์ที่ เป็ น
ประเภทของใช้ในครัวเรือน 
และพวกของที่เป็นส่วยเพื่อ
ถวายแด่เจ้าเมือง โดยมักเป็น
ของใช้ชิ้นใหญ่ เช่น ขันเงิน 
ค น โท  พ า น  ต ลั บ  ชุ ด
เชี่ยนหมาก เป็นต้น 

- เครื่องใช้โลหะภัณฑ์ที่เป็นประเภท
ของใช้ในครัวเรือน ของตกแต่ง ของ
ชำร่วย ที่มีการประยุกต์ให้สวยงาม
ขึ้น 

- เครื่องประดับในช่วงยุคน้ีมักจะมี
รูปแบบชิ้นใหญ่ เช่น กำไล ปิ่นปักผม 
ล็อกเก็ต เข็มขัด เป็นต้น 

- มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นไป
ตามความต้องการของตลาด
เพิ่มมากขึ้น 
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2.1.5 ลวดลายของเครื่องเงินชุมชนวัวลาย 
 จากการการสัมภาษณ์ นางอุไรวรรณ จิโนรส และช่างเครื่องเงินในชุมชนวัวลาย 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ทำการสรุปได้ว่าลวดลายที่ได้พบเห็นบนเครื่องเงินชุมชนวัวลาย       
ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนา และมุมมองความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นของช่างฝีมือ เปรียบเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ลงไปบนชิ้นงานผ่านเทคนิคการสลักดุน 
ชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้วนั้นเปรียบเสมือนเป็นภาพที่เล่าเรื่องราวของช่างเงินคนนั้น โดยจากคำบอกเล่า
ของช่างในชุมชนวัวลาย ได้บอกเล่าว่าสลุงเงินหนึ่งใบมักมีเรื่องราวที่ทำการถ่ายทอดลงไปอยู่ประมาณ 
4-5 ตอน ลวดลายของเครื่องเงินชุมชนวัวลายสามารถจัดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ลวดลายดั้งเดิม
ของชุมชนวัวลายที่ยังคงนิยมผลิตในปัจจุบัน และลวดลายที่มีการปรับแต่งข้ึนมาใหม่ 

 ลวดลายดั้งเดิม คือลวดลายที่มีมาตั้งแต่เริ่มตั้งถิ่นฐานของชาวบ้าน ที่มาของ
ลวดลายจะมาจากความเชื่อทางศาสนา จากความรู้สึกนึกคิดของช่าง จากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เป็นหลัก ลวดลายดั้งเดิมที่ยังคงมีการผลิตในปัจจุบันนั้น หรือบางลวดลายอาจผลิตแค่ตามคำสั่งซื้อ
เท่านั้น ประกอบด้วยลวดลายต่างๆ ดังนี้   
    1) ลายสิบสองราศี คือ ลวดลายที่มาจากความเชื่อของชาวบ้านวัวลาย ที่มีต่อ
ดวงดาวและโชคชะตาราศี ลวดลายมีที่มาจากสมัยของพระเจ้าช้างเผือกธรรมลังกา ได้ทำการส่ง
ชาวบ้านให้ไปเรียนรู้การทำเครื่องเงินในคุ้มหลวง โดยลายสิบสองราศีของล้านนาจะแตกต่างจากทาง
ภาคกลางคือ ปีกนุจะเป็นรูปช้างไม่ใช่รูปหมู เพราะเป็นความเชื่อของชาวล้านนาว่าช้างเป็นสัตว์มงคล  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 33 รูปลายสิบสองราศี 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (พิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่) 

 
    2) ลายพุทธประวัติ ลายรามเกียรติ์ ลายพระเวสสันดรชาดก คือ จากคำบอก
เล่าของช่างเงิน คุณมานพ ชัยแก้ว ได้กล่าวว่า ลวดลายนี้มักมีที่มาจากความเชื่อมโยงที่ผูกพันทาง
ศาสนาของคนในชุมชนวัวลาย โดยอาจนำมาจากบนผนังวิหารของวัดหมื่นสาร หรือจากประเพณีทาง
พุทธศาสนาต่างๆ ดังเช่น ลายพุทธประวัติที่นิยมนำมาตอกดุนลาย คือ ลายของพระเวสสันดร โดยช่าง
จะเลือกลวดลายมาจากตอนต่างๆ ในประเพณีสวดกัณฑ์เทศน์มหาชาติแบบล้านนา  ส่วนลวดลาย
รามเกียรติ์ ช่างจะนิยมตอนพระลักษณ์พระรามยกทัพไปตีข้าศึก  
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ภาพที่ 34 ลายรามเกียรติ์ ลายพระเวสสันดรชาดก 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 

 
3) ลายชาวนา ลายชนบท ลายธรรมชาติ คือ ลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึง

สภาพสังคมในอดีตของชุมชนวัวลาย เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความประทับใจของช่างฝีมือที่มีต่อวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 35 ลายชาวนา ลายชนบท ลายธรรมชาติ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 

  
   4) ลายดอกกระถิน ลายดอกกระถิน มีที่มาจากสมัยก่อนชาวบ้านมักปลูกต้น
กระถินเพ่ือเป็นรั้วบ้าน ช่างจึงได้นำเอาดอกกระถินนี้มาเป็นลวดลาย โดยลักษณะของลายดอกกระถิน
จะเป็นตะแกรงที่นูนกลม มีใบยาวขึ้นไป 2 ด้าน เหมือนเขาสัตว์ ซึ่งไม่เหมือนใบกระถินจริง  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 36 ลายดอกกระถิน หรือลายดอกสับปะรด  
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 
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 ลวดลายที่มีการปรับแต่งขึ้นมาใหม่ คือ ลวดลายที่เริ่มมีข้ึนมาตั้งแต่ช่วงยุคสมัย
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นการเน้นที่ความสวยงามเป็นหลัก ไม่เน้นความคมชัด
เท่าลวดลายแบบดั้งเดิม โดยที่มาอาจเกิดขึ้นมาจากการนำลวดลายดั้งเดิมมาผสมกับลายใหม่ของช่าง 
หรือจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของช่างต่างถิ่นที่ ได้นำลายใหม่เขามาเผยแพร่ให้แก่กัน          
โดยลวดลายที่มีการปรับแต่งข้ึนมาใหมน่ี้ ประกอบด้วย 

1) ลายแส้ หรือลายแม่ย่อย คือ ลวดลายที่เริ่มต้นมาจากชาวบ้านแม่ย่อย 
อำเภอสันทราย ที่ได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการทำเครื่องเงินกับบ้านวัวลาย เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับกลับไป
ถ่ายทอด และตั้งโรงงานเองที่บ้านแม่ย่อย ชาวบ้านแม่ย่อยได้รับงานจากบ้านวัวลายไปทำอยู่ตลอด 
จนเกิดความชำนาญ และได้คิดลายเป็นของตนเองขึ้น เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ของบ้านแม่ย่อย ซึ่งมีที่มา
จากไม้ผลเศรษฐกิจของบ้านแม่ย่อย คือ ดอกหมาก ดอกพร้าว ดอกพลู เป็นต้น ไม้ผลเหล่านี้สมัยก่อน
ชาวบ้านแม่ย่อยมักปลูกกันแทบทุกครัวเรือน ดังนั้นจึงได้นำมาเป็นสัญลักษณ์ ที่เรียกว่าลายแส้ขึ้นมา  

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 37 ลายแส้ หรือลายแม่ย่อย 
 ทีม่า : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (พิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่) 

 
2) ลวดลายประยุกต์ปรับแต่งใหม่ คือลวดลายที่มีการประยุกต์จากลวดลาย

เดิม หรือเป็นลวดลายใหม่ตามความนิยมในปัจจุบัน 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 38 ลวดลายประยุกต์ปรับแต่งใหม่ 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (พิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่) 
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บนสลุงเงิน 1 ใบ นอกจากจะประกอบด้วยลวดลายที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว    
ยังประกอบด้วยลวดลายที่ใช้ประดับตกแต่งเพ่ือช่วยเสริมความสวยงามลงบนสลุงเงิน ซึ่งมีอยู่หลาย
ลาย จากการศึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ เครื่องเงินบ้านวัวลาย ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย และชุมชน
ศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ ของมนต์มนัส ผลาหาญ (2556) พบว่ามีลวดลายที่ประดับตกแต่งอยู่
หลายลาย ซึ่งประกอบด้วย ลายฟันปลา, ลายไส้หมู, ลายดอกหมาก, ลายไข่ปลา, ลายลูกแก้ว,  
ลายพันธุ์พฤกษา, ลายม่านเดี่ยว, ลายช่องกระจก, ลายโขงหรือซุ้ม, ลายโขงเทพพนม, ลายโขงพันธุ์
พฤกษา, ลายโขงแหลม, ลายโขงมน, ลายเทวดา, ลายต๋า หรือลายตรา ใช้ตอกไว้ใต้สลุงเพ่ือบอก
รายละเอียดต่างๆ ของสลุง, ลายอุบะ ใช้ตกแต่งส่วนล่างของสลุง, ลายก้นหอย, ลายใบมะขาม  
ใช้ตกแต่งบริเวณปากสลุง ลายดอกแก้ว ใช้ตกแต่งบริเวณช่องว่างต่างๆ เพ่ือให้เต็ม, ลายฝักข้าวโพด, 
ลายแป้นน้ำย้อย, ลายตาอ้อย, ลายสัตว์ โดยจะเป็นสัตว์ที่สามารถพบได้ง่าย เช่น นก ปลา ช้าง ,  
ลายเถา , ลายมงคล 8 อย่าง ซึ่ งเป็นคติความเชื่อของลัทธิพราหมณ์  เรียกว่า อัฏฐพิธมงคล 
ประกอบด้วย อุณหิส (เครื่องประดับสวมรอบศรีษะ) คฑา (ศาตราวุธของพระนารายณ์) สังข์        
(ศาตราวุธของพระนารายณ์) จักร (เทพวราวุธของพระอิศวร) ธงชัย (ธงอันจะนำมาซึ่งชัยชนะ) อังกุศ 
(เทพวราวุธของพระพิฆเณศวร) โคอุสภ (โคตัวผู้พาหนะของพระอิศวร) และลายหม้อน้ำ เป็นต้น  
ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าแล้ว จึงได้ทำการลงพ้ืนที่ และได้พบว่าลวดลายประดับตกแต่งที่
ยังคงมีการใช้กันอยู่นั้น ในปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่ลายเท่านั้นที่ยังคงใช้เป็นประจำ ประกอบด้วย
ลายต่างๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 39 ลายต๋า 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 40 ลายลูกแก้ว ลายจุดไข่ปลา 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 
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ภาพที่ 41 ลายฟันปลา 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 
 
 

 
ภาพที่ 42 ลายพันธุ์พฤกษา 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 43 ลายพันธุ์พฤกษา 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 

 
 
 

 
ภาพที่ 44 ลายหยัก  

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 45 ลายม่านเดี่ยว ลายซุ้มโขงมน  
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 
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ภาพที่ 46 ลายซุ้มโขงแหลม  
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 

 
 
 

ภาพที่ 47 ลายเล็บสิงห์ (ประดับบริเวณก้นขัน) 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 48 ลายดอกกระถิน และลายสัตว์มงคลต่างๆ  
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (ผลิตภัณฑ์จากร้านวัวลายศิลป์) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 49 ลายหม้อน้ำ หรือ หม้อปูรณฆฏะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย (วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่) 
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2.2 ภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ความเชื่อ และศาสนา 
วิถีชีวิตของคนในชุมชนวัวลาย มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับเครื่องเงินมาโดยตลอด

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านหมื่นสารบ้านวัวลายและชาวบ้านวัด       
ศรีสุพรรณ ทั้ง 2 ชุมชนประกอบอาชีพทำนากันเป็นส่วนใหญ่ โดยเมื่อว่างเว้นจากการทำนาช่วงเย็น 
หรือเมื่อสิ้นสุดฤดูทำนา ชาวบ้านวัวลายแทบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านจะประกอบอาชีพทำเครื่องเงิน 
ตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยใช้แรงงานของคนในครอบครัวช่วยเหลือกัน และ      
มักพบว่าทุกบ้านจะมีเตาเส่าหรือเตาเผาเพื่อเป็นโรงงานผลิตเครื่องเงินเล็กๆ อยู่ภายในบ้านของตน 

ความเชื่อ และประเพณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนวัวลาย ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับความเชื่อ และพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ อัตลักษณ์ และลวดลายที่เกิดข้ึนบนเครื่องเงิน
ของชุมชนบ้านวัวลายในอดีตก็เช่นเดียวกัน มักจะเป็นลวดลายที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต และ
ความเชื่อทางศาสนาเป็นหลัก 

ประเพณี และความเชื่อของคนในชุมชนวัวลาย มีอยู่มากมายหลายกิจกรรม เพราะ
ชาวบ้านวัวลายเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ ชอบรวมตัวกันเพ่ือทำกิจกรรม จึงมีกิจกรรมจากประเพณี และ
ความเชื่อต่างๆ อยู่เสมอ ประเพณี ความเชื่อที่ยังคงสืบทอดและบอกต่อกันอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน และยังเป็นที่มาของลวดลายต่างๆ บนเครื่องเงิน ประกอบด้วย 

2.2.1 ความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อในเรื่องโชคลางไสยศาสตร์ และความเชื่อใน
เรื่อง “ขึด” 20  

ชาวบ้านวัวลายถึงแม้ว่าจะนับถือพุทธศาสนามีวัดหมื่นสารเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน แต่ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำนาจที่อยู่เหนือธรรมชาติเหมือนคนล้านนาทั่วไป 
โดยความเชื่อต่าง ๆ มีดังนี้ คือ 

การนับถือผีเจ้านาย ชาวบ้านวัวลายจะให้ความนับถือในฐานะที่เป็นผีอารักษ์
ทำหน้าที่ปกปักรักษาหมู่บ้าน ผีเจ้านายที่สำคัญๆของบ้านวัวลาย ได้แก่ ผีเจ้าราชบุตรเจ้าศรีวิชัย     
เจ้าข้อมือเหล็ก เจ้าคำปวน เจ้าหลวงคำแดง เจ้าท่อนจันทน์ เจ้าศรีสองเมือง และเจ้าหงส์องค์คำ 
ชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่มีการอพยพเข้ามา ได้มีการเอาผีเจ้านายใส่กระบอกไม้ไผ่หาบมา
จากแขวงเมืองปั่นในแถบลุ่มแม่น้ำคง (แม่น้ำสาละวิน) การจัดพิธีไหว้ครูประจำปีจะจัดขึ้นทุกๆ  วัน
แรม 12 ค่ำเดือน 9 เหนือ (มิถุนายน) ก่อนวันประกอบพิธีไหว้ครูชาวบ้านจะมาช่วยกันจัดเตรียม
อาหารคาวหวาน เครื่องใช้ในพิธีเซ่นไหว้ จัดเตรียมสถานที่ในวันไหว้ครู ในการประทับทรงม้าขี่แต่ละ
ครั้งจะมีชาวบ้านมากราบไหว้บูชาให้เสกเป่าศีรษะ ผูกข้อมือ ขอพร ผูกดวงสืบชะตา รวมทั้งขอ
คำปรึกษาปัญหาชีวิตในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาสุขภาพการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาธุรกิจการค้ า 

 
20 จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ, วัดหมื่นสาร บ้านวัวลาย, 75. 
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ฯลฯ และในช่วงที่มีการฟ้อนก็จะมีการบรรเลงเครื่องดนตรีสมัยใหม่ผสมผสานกับเครื่องดนตรีแบบเก่า 
เพ่ือให้บรรดาผีเจ้านายได้ฟ้อน ซึ่งชาวบ้านก็จะร่วมร้องรำทำเพลงด้วยอย่างสนุกสนาน 

พิธีกรรมการเลี้ยงผีมด เป็นพิธีที่มีความเชื่อว่าจะทำให้ผีบรรพบุรุษ ช่วย
ปกป้องคุ้มครองให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข พิธีการจัดจะคล้ายคลึงกับการจัดเลี้ยงผีเจ้านาย โดยจะจัด
เลี้ยงในวันแรม 11 เดือน 3 และมีพิธีฟ้อนผีมดในวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 เหนือเดือน 4 ใต้ (มีนาคม) 
สมัยก่อนที่บ้านวัวลายจะจัดให้มีพิธีฟ้อนใหญ่ทุกปี แต่ปัจจุบันด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจจึงได้ลดลง
เหลือเป็นทุก 3-5 ปี  

พิธีกรรมการไหว้ผีปู่ย่า หรือผีบรรพบุรุษ การเลี้ยงผีปู่ย่าถือเป็นวันรวมญาติ
วันหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัว ได้มาพบปะสังสรรค์กัน ญาติบางคนที่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด ก็จะถือ
โอกาสกลับมาร่วมพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวได้ช่วยยึดโยงความรักของสมาชิกใน
ครอบครัวทำให้รักษาสถาบันครอบครัวไว้ได้ โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือน 9 เหนือเดือน 7 ใต้ (มิถุนายน) 

ความเชื่อในเรื่อง “ขึด” ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ยังคงมีความเชื่อว่าถ้าถมน้ำบ่อ
จะเป็นอัปมงคล เกิดภัยพิบัติแก่ผู้ทำ และสมาชิกในบ้าน โดยในอดีตชาวบ้านวัวลายจะใช้น้ำบ่อแทบ
ทุกบ้าน ในลวดลายชนบทที่พบเห็นบนสลุงเงิน ก็มักจะพบว่ามีการตอกดุนลายน้ำบ่ออยู่ที่หน้าบ้าน 
เป็นสัญลักษณ์ด้วยเช่นกัน 

 

 
 

ภาพที่ 50 รูปพิธีกรรมการไหว้ผีเจ้านาย และการเลี้ยงผีมด 
ที่มา : จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ (2533: 75) 

 
2.2.2 ประเพณีสืบชะตาประจำปีของชาวบ้านวัวลาย  หรือประเพณี เทศน์

มหาชาติแบบล้านนา21 
คือ ประเพณีสำคัญของคนในชุมชนที่จัดในช่วงเทศกาลปีใหม่เมือง หรือ

เทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นการสืบชะตาคนในชุมชน จัดเรียงลำดับการสวดตามปีนักษัตร หรือ
ตามราศีเกิด โดยมีการจัดพิธีที่วัดหมื่นสาร และวัดศรีสุพรรณ ประเพณีการสืบชะตานี้เป็นประเพณี

 
21 manop, ประเพณีเทศน์มหาชาติล้านนา , เข้าถึงเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2562, เข้าถึงได้จาก

http://mahachat.com/index.php/doc/205-2013-09-10-11-48-10 
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ที่ชาวบ้านเชื่อกันกันว่า จะเป็นการช่วยต่ออายุ หรือทำให้ชีวิตยืนยาว เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี
ใหม่ที่ดี ผู ้ที ่เข้าพิธีสืบชะตาชีวิตจะมีความสุข ความเจริญ และช่วยขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะ
บังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นประเพณีที่คนในชุมชนวัวลายยังคงยึดมั่น และถือปฏิบัติกัน
อยู่เรื่อยมาจากอดีตสืบต่อจนถึงปัจจุบัน  

 มหาชาติ คือชาติที่ยิ่งใหญ่เป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะมา
อุบัติตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบัน รวมอยู่ในพระเจ้าสิบชาติ  มีความเชื่อที่บอกต่อกันว่า 
บุคคลใดตั้งใจฟังธรรมมหาชาติจนจบ 13 กัณฑ์ ภายในวันหนึ่งคืนหนึ่ง ท่านว่าผู้นั้นจะวุฒิจำเริญ
ด้วยสมบัตินานาประการในปัจจุบัน และจะได้เกิดร่วมศาสนาพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคต  จาก
ความนิยมในชาดกธรรมเรื่องนี้ จึงเกิดมหาชาติล้านนาไทยสำนวนต่างๆ ขึ้นประมาณ 120 สำนวน 
ส่วนมากแต่งมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากือนา (พ.ศ.1910 -1943) จนถึงพ.ศ. 2300 ในสมัยพระเจ้ากาวิละ
ต้นรัตนโกสินทร์ ต่อมาได้มีนักปราชญ์ล้านนาไทยนำเอามหาชาติสำนวนเก่ามาเกลาใหม่ เช่น  
ฉบับอินทร์ลงเหลา ฉบับพระยาพื้น เป็นต้น นักปราชญ์ล้านนาไทย ได้มีกุศโลบายอันฉลาดที่จะ
ดึงให้ชาวบ้านรู้จักทำบุญ จึงได้กำหนดชาดกธรรมประจำปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด ของคนทั้งหลาย
ไว้ ตามที่มาของความเชื่อในเรื่องของดวงดาว โชคชะตา ราศี พร้อมกับบอกไว้ว่า “บุคคลใดก็ตาม    
ถ้าริบรอมทรัพย์สมบัติใดไม่ขึ้น เก็บเงินไม่อยู่มักทำให้สิ้นไปหมดไป ให้ทานธรรมชาตาของตนเสีย   
แล้วจะวุฒิจำเริญ” ด้วยความเชื่อของคนล้านนาที่มีในเรื่องดวงดาว โชคชะตา ราศีเป็นทุนเดิม        
จึงทำให้การกำหนดชาดกธรรมประจำปีเกิด เป็นที่นิยม คนทั้งหลายต่างก็ขวนขวายหาทางได้ร่วมบุญ 
และร่วมฟังธรรมนี้ ซึ่งชาวบ้านวัวลายก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ให้ความนิยมกับประเพณีนี้ด้วยเช่นกัน 

 

 
 

ภาพที่ 51 รูปปีเกิดตามคติล้านนา 
ที่มา : https://sites.google.com/site/mryanatip/home 

 
 
 

https://sites.google.com/site/mryanatip/home
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 ชื่อกัณฑ์เทศน์ ปีเกิดตามล้านนา และเนื้อเรื่องย่อในแต่ละกัณฑ์  
กัณฑ์ที่ 1 : กัณฑ์ทศพร : ปีชวดหรือปีหนู พรรณนาตอนที่พระนางผุสดีขอ

พรจากพระอินทร์10ประการ ก่อนที่จะจุติในโลกมนุษย์เป็นมารดาของพระเวสสันดร 
กัณฑ์ที่ 2 : กัณฑ์หิมพานต์ : ปีฉลูหรือปีวัว พรรณนาถึงจุติปฏิสนธิของพระ

เวสสันดร จนถึงทรงได้อภิเษกสมรสกับพระนางมัทรี จนกระทั่งถูกเนรเทศออกจากเมืองเข้าสู่ป่า 
พรรณนาถึงป่าหิมพานต์ 

กัณฑ์ที่ 3 : ทานกัณฑ์ : ปีขาลหรือปีเสือ พรรณนาสัตตสดกมหาทาน พระ
เวสสันดรสั่งเมืองและให้ทานรถเทียมด้วยม้าแก่ผู้ที่มาทูลขอ 

กัณฑ์ที่ 4 : กัณฑ์วนปเวศน์ : ปีเถาะหรือปีกระต่าย พรรณนาถึงสี่กษัตริย์
เสด็จถึงนครมาตุลราช พระยาเจตราฐ  เจ้าเมืองทูลขอให้ครองสมบัติพระเวสสันดรไม่ทรงรับ 

กัณฑ์ที่ 5 : กัณฑ์ชูชก : ปีมะโรงหรืองูใหญ่ พรรณนาถึงพราหมณ์ชูชก
ขอทานจนได้นางอมิตตดาลูกสาวเพ่ือนเป็นเมีย เมียต้องการคนรับใช้ให้พราหมณ์ชูชกไปขอกัณหาและ
ชาลีมาเป็นคนใช้ พราหมณ์จึงออกเดินทางไปสู่เขาวงแ เจอพรานเจตบุตรผู้รักษาทางเข้าป่าหิมพานต์ 

กัณฑ์ที่ 6 : กัณฑ์จุลพน : ปีมะเส็งหรือปีงูเล็ก พรานเจตบุตรถูกชูชกหลอก
จึงบอกทางไปสู่เขาวงกต 

กัณฑ์ที่ 7 : กัณฑ์มหาพน : ปีมะเมียหรือปีม้า พรรณนาถึงพราหมณ์ชูชก
พบอจุตฤาษี ก็ชี้ทางไปสู่เขาวงกตพรรณนาถึงป่าเขาลำเนาไพร 

กัณฑ์ที่ 8 : กัณฑ์กุมาร : ปีมะแมหรือปีแพะ ชูชกไปถึงเขาวงกตเพ่ือขอกัณ
หาชาลี สองกุมารลงไปหลบในสระน้ำ พระเวสสันดรเรียกขึ้นมามอบให้พราหมณ์ชูชก ชูชกทุบตีฉุด
กระชากลากสองกุมารไป 

กัณฑ์ที่ 9 : กัณฑ์มัทรี : ปีวอกหรือปีลิง พระนางมัทรีกลับจากหาผลไม้ในป่า
พบสัตว์สามตัวนอนขวางทางจึงไม่พบลูกท้ังสอง พอทราบความจริงก็เป็นลมสลบไป 

กัณฑ์ที่ 10 : กัณฑ์สักกบรรพ์ : ปีระกาหรือปีไก่ พระอินทร์แปลงกายมาทูล
ขอพระนางมัทรีจากพระเวสสันดรแล้วคืนให้ พระเวสสันดรทูลขอพร 8 ประการจากพระอินทร์  

กัณฑ์ที่ 11 : กัณฑ์มหาราช : ปีจอหรือปีหมา พราหมณ์ชูชกพา 2 กุมาร
หลงทางเข้าสู่ เมืองสีพี พระเจ้าสัญชัยทรงไถ่กุมารคืนด้วยสิ่งของอย่างละ 100 พราหมณ์ชูชก
รับประทานอาหารจนตายพระเจ้าสัญชัยเตรียมไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรี 

กัณฑ์ที่  12 : กัณฑ์ฉกษัตริย์ : ปีกุนหรือปีหมู (ล้านนาเป็นรูปช้าง) 
พรรณนาถึงหกกษัตริย์พบกัน เกิดความยินดีจนเศร้าโศกสลบไป พระอินทร์บันดาลฝนโบกขรพรรณ
ตกลงมาประพรมจนฟื้นคืนสติทั้งหมด 



 40 

 

 กัณฑ์ที่ 13 : กัณฑ์นครกัณฑ์ : รวมทุกปีเกิด (ขณะเทศน์จะมีการโปรย
ข้าวตอกข้าวสาร สมมติว่าพระอินทร์ได้บันดาลฝนแก้ว “รัตนธารา”) เป็นกัณฑ์สุดท้ายถือเป็น
กัณฑ์ชัยมงคลพรรณนา ถึงพระเวสสันดร พระนางมัทรี ลาจากเพศพรตฤาษีนิวัติคืนสู่พระนคร
ครองเมืองสีพี พระอินทร์บันดาลห่าฝนสัตตรตนะธาราตกลงทั้งภูมิมณฑลโปรดให้ประชาชีทำบุญ
ทำทานตลอดพระชนมชีพ 
    และเมื่อเทศน์จบกัณฑ์หนึ่งๆ จะมีการประโคมฆ้องกลองบูชา บนวิหารก็จะ
จุดประทัดบอกสัญญาณให้รู้ว่า“ธรรมจบกัณฑ์หนึ่ง”แล้ว คนอยู่ที่ไหนได้ยินเสียงกลองก็จะประนมมือ
ไหว้มาทางวัดกล่าวคำว่า “สาธุ” และเป็นการเตรียมการให้คนในปีเกิดต่อไปเตรียมตัวเข้าฟังต่อ 
 

 
  

ภาพที่ 52 รูป 13 กัณฑ์เทศน์ 
ที่มา : http://www.anantasook.com/mahachat-effect/ 

 
2.3 ภูมิปัญญาของคนในชุมชนวัวลายท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมตาม

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
จากการสัมภาษณ์ นางอุไรวรรณ จิโนรส เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม, 2562 ได้เล่าถึง

ชุมชนวัวลายว่าเป็นชุมชนที่มักจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ตามลักษณะนิสัยของคนในชุมชนที่รักความ
สนุกสนาน รื่นเริง ในชุมชนก็จะมีประเพณีกิจกรรมที่น่าสนใจตามฤดูกาล เช่นเดียวกับกิจกรรมต่างๆ 
ที่มีข้ึนในประเทศไทย ตามช่วงฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูร้อน แต่หากนับตามปฏิทินล้านนา ช่วงฤดูกาล
แห่งการเริ่มต้นปีใหม่จะมีความแตกต่างกัน โดยประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนา จะเริ่มต้นขึ้น
ในช่วงฤดูร้อน คือ เดือนเมษายน หากทำการจัดแบ่งกิจกรรม และการแต่งตัวตามช่วงฤดูกาล ทำการ
แบ่งได้ดังนี้ 
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ช่วงฤดูร้อน ในช่วงฤดูนี้มีประเพณีท่ีสำคัญ คือ ประเพณีปีใหม่เมือง22 ซ่ึงตรงกับช่วง
วันสงกรานต์ของทางภาคกลาง ช่วงนี้จะมีสภาพอากาศที่ร้อนมาก และเป็นช่วงที่ว่างจากการเก็บเกี่ยว
ข้าวพอดี ชาวบ้านจึงถือเอาวันปีใหม่เป็นวันทำบุญใหญ่วันหนึ่งในรอบปี เป็นวันที่สนุกสนานรื่นเริงด้วย
การเล่นน้ำสงกรานต์ให้เย็นฉ่ำ ถือขันน้ำรดน้ำให้แก่กัน มีการละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น มะกอน ม้าจ๊กคอก 
อีโจ้ง )โยนหลุม(  นับว่าเป็นช่วงโอกาสที่เด็กๆ หนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ ได้กลับมาพบเจอ และทำกิจกรรม
ร่วมกันผ่านประเพณีต่างๆ ตามวันที่กำหนดซึ่งประกอบด้วย วันสังขานต์ล่อง วันเน่า วันพญาวัน     
วันปากปี วันปากเดือน และวันปากยาม กิจกรรมที่ทำกัน เช่น สรงน้ำพระ ขนทรายเข้าวัด ดำหัว และ
ทำบุญที่วัดในวันพญาวัน  

ช่วงฤดูฝน ในช่วงฤดูฝนนี้ เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านมักนิยมจัดกิจกรรม และแต่งตัว
เพ่ือเข้าวัดไปทำบุญ เพราะถือเป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลทางศาสนาพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่ง คือ 
ประเพณีวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัด
ทำบุญ ถวายทาน และฟังพระธรรมเทศนา 

ช่วงฤดูหนาว ในสมัยก่อนช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นมาก กิจกรรมที่
มักพบเห็นในช่วงฤดูกาลนี้คือ การนั่งผิงไฟคุยกัน และนอกจากนี้ยังมีประเพณี “ทานหลัวหิงไฟพระ” 
หลัว คือ ฟืนที่นำมาเป็นเชื้อก่อไฟ ส่วนหิง คือ การผิงไฟ เป็นประเพณีที่ชาวล้านนามีความเชื่อว่า 
พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปในวิหารก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นเช่นเดียวกับคนเรา จึงร่วมกันหาไม้ฟืน
มาจุดเผาไฟผิงให้เกิดความอบอุ่น ช่วงฤดูหนาวชาวบ้านยังมีกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างคือ ประเพณี      
ยี่เป็ง หรือประเพณีลอยกระทง แทบทุกบ้านจะมีการจุดผางประทีป และปล่อยโคมลอยขึ้นไปสว่าง
ไสวบนท้องฟ้า เพ่ือเป็นการปล่อยทุกข์ ปล่อยโศกปล่อยเรื่องร้ายให้ออกไปจากตัว 

 

 
 

ภาพที่ 53 รูปประเพณีปีใหม่เมือง 
ที่มา : https://travel.mthai.com/travel_tips/79986.html 

 
22 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเพณีล้านนา ประเพณีปีใหม่เมือง, เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 16 

กันยายน 2562, เข้าถึงได้จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition/newsyear.php  



 42 

 

 
 

ภาพที่ 54 รูปประเพณีทานหลัวหิงไฟพระ และประเพณียี่เป็งปล่อยโคมลอย 
ที่มา : https://www.cmthainews.com/archives/4827 

 
2.4 วิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนวัวลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

วิถีการดำรงชีวิต คือ แนวทางการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง
ตาย เป็นสิ่งที่สะท้อนพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงทัศนคติ ค่านิยมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศีลธรรม และคุณธรรม จนกลายเป็นแบบแผน และปฏิบัติต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์
พูดคุยกับผู้อาวุ โสในชุมชนวัวลาย เมื่ อวันที่  20 กรกฎาคม , 2562 ผู้ วิจั ยทำการสรุปได้ว่ า               
วิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนวัวลาย มีดังต่อไป  

2.4.1 วิถีการดำรงชีวิตในเรื่องของแนวคิด และความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 
วิถีชีวิตของคนในชุมชนวัวลายในอดีตมีความผูกพันอยู่กับธรรมชาติ มีอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลักควบคู่กับอาชีพการทำเครื่องเงิน การดำเนินชีวิตในสมัยก่อนนั้นทุกคนในชุมชน
จะมีความสัมพันธ์กันในแบบเครือญาติ จากการสอบถามพูดคุยกับผู้อาวุโสในชุมชนได้เล่าให้ฟังว่า     
แต่เดิมนั้นชาวบ้านวัวลายมี 2 ตระกูลหลักๆคือ ตระกูลของพญาเทพมงคล ซึ่งเป็นต้นตระกูล       
“เทพมงคล” และ ”จิโนรส” และตระกูลของพญาขันแก้ว ซึ่งเป็นต้นตระกูล “ขันทรัตน์” พญาขัน
แก้วนั้นเป็นผู้นำชุมชนวัวลายที่ย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในอำเภอหางดง ชื่อว่า “บ้านขันแก้ววัวลาย” ด้วย
ความใกล้ชิดและผูกพันนี้ คนในชุมชนจึงมีแนวความคิดที่นับถือกันเป็นพ่ีน้อง เป็นเครือญาติกันทั้ง
ชุมชน กรรมวิธีการทำเครื่องเงินของชุมชนก็เช่นเดียวกัน ด้วยแนวความคิดที่ทุกคนคือพ่ีน้องกรรมวีธี
ต่างๆ ในการผลิตจึงได้ถูกสืบต่อ และส่งทอดออกมาได้คล้ายคลึงกันหมดทุกหลังคาเรือน แบบไม่มี
ความลับปกปิด และด้วยอุปนิสัยของคนในชุมชนที่รักความสนุกสนาน รื่นเริง ชอบจัดกิจกรรมใน
เทศกาล หรือฤดูกาลต่างๆ อยู่เสมอ จึงมักมีกิจกรรมที่จัดร่วมกันขึ้นเพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี 
ร่วมกันกับคนในชุมชนตนเอง และชุมชนใกล้เคียงอยู่เสมอ คือประกอบด้วยชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย 
ชุมชนศรีสุพรรณ และชุมชนนันทาราม   

 วิถีชีวิตของคนในชุมชนวัวลายในปัจจุบัน ด้วยพัฒนาการของชุมชนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ โครงสร้างพ้ืนฐานของพ้ืนที่  ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการเข้ามาอยู่อาศัยของคนนอกพ้ืนที่ และประกอบอาชีพอ่ืนกันเพ่ิมมากขึ้น 
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ทำให้ปัจจุบันชุมชนวัวลายไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันแบบพ่ีน้องเหมือนดั่งในอดีต จะเหลือกันแค่เพียง
คนรุ่นหลังที่เป็นรุ่นปู่ ยา ตา ยาย และพ่อแม่ ที่เป็นคนพ้ืนเพเก่ายังคงปฏิบัติ และพยายามให้มีการสืบ
ทอดกันอยู่ เช่น ประเพณีการรดน้ำดำหัว และประเพณีการสืบชะตาในวันเทศกาลปีใหม่เมือง เป็นต้น 

2.4.2 วิถีการดำรงชีวิตในเรื่องการแต่งกาย และเครื่องประดับของคนในชุมชน 
การแต่งกายของผู้หญิงชาวบ้านชุมชนวัวลายนั้น มักมีความคล้ายคลึงกันกับ

การแต่งกายของผู้หญิงชาวล้านนาทั่วไป โดยสามารถทำการสรุปรูปแบบการการแต่งกายที่ได้รับความ
นิยมของคนในอดีต ได้ดังนี้ 

 1) การเกล้าผม และเครื่องประดับบนศีรษะ ทรงผมที่นิยมจะเป็นการรวบ
ผมเกล้ามวยไว้เหนือท้ายทอย หรือต่ำบริเวณท้ายทอยพอดี โดยดึงผมด้านหน้าตึงเรียบ สำหรับมวยผม
จะเสียบหย่องโลหะ (เข็มเสียบผม) ทำด้วยเส้นโลหะบิดเป็นเกลียวเล็กๆ หย่องนี้อาจจะทำด้วย เงิน 
ทอง หรือโลหะอ่ืนๆ แล้วแต่ฐานะของผู้ใช้ นอกจากนี้พบว่า ผู้หญิงบางคนยังนิยมเกล้าผมมวยแบบ  
ชักหงีบ ซึ่งเครื่องประดับศีรษะและการตกแต่งมวยผม ที่สามารถพบเห็นได้บ่อยๆ คือ “ปิ่นปักผม” 

   ปิ่นปักผม การใช้ปิ่นปักผมมีประโยชน์ทั้งใช้เพื่อขัดผมให้อยู่ทรง หรือ
ใช้เป็นเครื่องประดับเพ่ือเพ่ิมความสวยงามให้มวยผม วัสดุที่นำมาทำปิ่นก็มีแตกต่างกันไป เช่น ปิ่นเงิน 
ปิ่นทองคำ ปิ่นทองเหลือง ปิ่นที่ทำจากเขา-กระดูกสัตว์ ลักษณะของปิ่นปักผม มีหลายรูปแบบต่างกัน
ออกไป เช่น ปิ่นทองเหลืองลักษณะโบราณที่แม่แจ่ม ทำเป็นช่อชั้นคล้ายเจดีย์ ซึ่งปิ่นโบราณที่พบใน
ล้านนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ส่วนยอดปิ่นอาจประดับด้วยอัญมณีอย่างทับทิมหรือหินสีก็ได้  

 ดอกไม้ไหว คือ สิ่งที่เสียบประดับไว้บนมวยผม โดยเมื่อยามจะไปวัด
ทำบุญหญิงชาวล้านนามักจะเหน็บดอกไม้ไว้ที่มวยผม ดังมีคำกล่าวว่า “เหน็บดอกไม้เพ่ือบูชาหัว และ
เพ่ือก้มหัวบูชาพระเจ้า” โดยดอกไม้ส่วนใหญ่ที่นำมาประดับเวลาไปวัดนั้น มักเป็นดอกไม้หอมสีสุภาพ 
เช่น ดอกเก็ดถะหวา (ดอกพุดซ้อน) ดอกจำปา-จำปี เป็นต้น 

 หวีสับ ที่นำมาประดับผมมีทั้งหวีงา หวีทอง หวีเงิน หวีเขาสัตว์ หรือ
ปัจจุบันมักเห็นเป็นหวีพลาสติก ซึ่งพบได้มากในหญิงชาวไทลื้อสิบสองปันนา ที่มักจะใช้หวีสับสีสัน
สดใสเป็นเครื่องประดับมวยผม ส่วนหวีที่ทำจากทองคำ เงิน หรือ หวีที่ทำจากงาช้าง มักจะเป็นหวีของ
ชาวไทใหญ่ 

2) เครื่องประดับร่างกาย  
 ตุ้มห ูการสวมตุ้มหูที่เรียกว่าลานหู หรือท่อท้างลานหู (อ่าน “ต้อต๊าง

ลานหู”) ซึ่งหญิงชาวบ้านโดยทั่วไปจะใช้ใบลาน ม้วนกลมสอดในรูหูที่เจาะไว้ นอกจากนี้ก็อาจใช้แผ่น
โลหะ เช่น เงิน ทอง นาก ทองเหลือง มาทำเป็นแผ่นแล้วม้วนในลักษณะเดียวกับใบลาน และอาจจะ
ประดับอัญมณี โดยวิธีฝังเข้ากับโลหะ คล้ายการทำหัวแหวน แล้วปิดครอบม้วนโลหะ หรือก้านโลหะ 
ที่ปลายก้านมีเกลียวสำหรับหมุดยึด เครื่องประดับหูแบบนี้เรียกว่า ละคัด (อ่าน “ละก๊ัด”) 
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 สร้อยคอ หรือที่ภาษาเหนือเรียกว่า “สายคอ” แต่เดิมการใส่
สร้อยคอของผู้หญิงชาวล้านนาอาจจะไม่เป็นที่นิยมนัก เนื่องจากพิจารณาดูจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ตามวัดต่างๆ ไม่ปรากฏว่ามีรูปผู้หญิงใส่สร้อยคอ แต่จะมีการใส่สร้อยสังวาลปรากฏอยู่แทน ดังนั้น   
การใส่สร้อยคอน่าจะเพ่ิงได้รับความนิยมในสมัยหลังมานี้  

 จี้คอกับสร้อยอุบะ จี้คอเป็นเครื่องประดับที่ใช้คู่กับสร้อยคอ โดยมี
รูปแบบแตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละคน ส่วนสร้อยอุบะจะมีลักษณะกลมกลืนกันระหว่าง
ส่วนที่เป็นสร้อยกับอุบะ ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากภาคกลาง 

 ล็อกเกต เข็มกลัด ล็อกเกตจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับจี้ แต่จะเปิด
ออกได้ โดยข้างในมักนิยมใส่รูปบุคคลที่มีความสำคัญต่อเจ้าของ แต่บางครั้งล็อกเกตนี้ก็สามารถ
ดัดแปลงเป็นเข็มกลัดได้ด้วย  

 สร้อยสังวาล ผู้รู้ทางด้านการแต่งกายแบบล้านนาได้กล่าวไว้ว่า 
สร้อยสังวาลนี้น่าจะเป็นเครื่องทรงของเจ้านายฝ่ายหญิง มากกว่าจะเป็นของหญิงสามัญชน จำนวน
เส้นของสร้อยสังวาลยังบอกถึงฐานะทางสังคมอีกด้วย แต่โดยปกติจะใส่พาดทับผ้าสไบเพียงเส้นเดียว 

 กระดุม  มีหลายประเภทและใช้วัสดุแตกต่างกันไป เช่น ลักษณะ
กระดุมที่เป็นเชือกถักขอดเป็นปม น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากจีน ส่วนเสื้อของไทใหญ่ไทลื้ อจะเป็น
กระดุมห่วงที่สามารถถอดไปใช้กับเสื้อตัวอ่ืนได้ โดยกระดุมเหล่านี้มีทั้งทำมาจากทองคำ นาก เงิน   
อัญมณี แก้ว เป็นต้น 

 กำไล  ภาษาล้านนาเรียกกำไลว่า ข้อแขน ว้องแขน ขะแป่ง ชาวไท
ลื้อเชียงคำ เรียกกำไลว่า กอกไม้ ส่วนชาวไทใหญ่ เรียกว่า แหวนมือ โดยลักษณะของกำไลนั้นมีหลาย
แบบ เช่น กำไลวง คือ กำไลที่มีลักษณะเป็นวงกลมธรรมดา กำไลเกลียว มีลักษณะเป็นเกลียวเดียว 
หรือหลายเกลียวเรียงกัน ส่วนกำไลข้อเท้า จะเรียกว่า ข้อแฅ่ง หรือ ว้องแฅ่ง 

 แหวน ความสำคัญของแหวนล้านนา น่าจะอยู่ที่หัวแหวนเป็นสำคัญ 
คือ แก้ว หรืออัญมณีที่ใช้ประดับแหวน แก้ววิเศษที่ถือว่าเป็นของมงคล ในการนำมาทำเป็นหัวแหวน 
เช่น แก้ววิทูรย์ แก้วผักตบ แก้วบัวรกต แก้วมหานิลไชยโชค แก้วมหานิลซายคำ เป็นต้น 

 ผ้าทุ้ม หรือผ้าตุ๊ม คือผ้าพันคอ หรือผ้าคลุมไหล่ ใช้เมื่ออากาศหนาว 
 

   วิถีการดำรงชีวิตในเรื่องการแต่งกาย และเครื่องประดับของคนในชุมชน      
วัวลายในปัจจุบันนั้น วันปกติจะมีการแต่งกายที่แตกต่างจากในอดีตโดยสิ้นเชิง โดยปัจจุบันมีการ   
แต่งกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมคนในยุคสมัย แต่ในช่วงประเพณีวันสำคัญต่าง  ๆ โดยเฉพาะ
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ต้องเข้าวัดเพ่ือทำพิธีกรรมทางศาสนา มักมีการแต่งกายที่ใช้
เครื่องประดับแบบในสมัยอดีต หรืออาจมีการประยุกต์ปรับแต่งให้สวยงามขึ้น แต่โดยรวมแล้วยังมี
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ความคล้ายคลึงกับในอดีต ที่จะมีการแต่งกายด้วยผ้าถุงที่สวยงาม มีการเกล้าผมและปั กปิ่นประดับ 
ใช้สลุงเพ่ือใส่ธูป เทียน ดอกไม้ เพ่ือเข้าวัดทำบุญ เช่นเดียวกับในสมัยก่อน โดยส่วนมากของที่นำมาใช้
นั้น จะเป็นของที่ได้รับการตกทอดมาเป็นรุ่นๆ 
  

 
 

ภาพที่ 55 การแต่งกายของหญิงชาวล้านนาในช่วงฤดูหนาว 
ที่มา : http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/elanna47/public_html/dress/dress1.html 

 

 
 

ภาพที่ 56 รูปปิ่นปักผมแบบล้านนา 
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/575475658633305592/ 

 

 
 

ภาพที่ 57 การแต่งกายของหญิงชาวล้านนา 
ที่มา : http://www.chiangmaiworldheritage.net/detail_show.php?id=162 

https://pantip.com/topic/39000579 

https://www.pinterest.com/pin/575475658633305592/
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3. การศึกษาแนวทางผลงานศิลปินที่น่าสนใจ 
งานหัตถกรรมตอกดุนลายบนโลหะ เป็นงานศิลปะทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ มีรูปแบบงาน

จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีความหลากหลาย มีทั้งในรูปแบบที่เป็นงานเครื่องราชูปโภค เครื่องตกแต่ง 
เครื่องประกอบพระราชพิธี เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ในราชสำนักสยามในอดีต 
ศิลปวัตถุสำคัญทางศาสนา และเป็นงานศิลปะที่มีรูปแบบจากวัฒนธรรมต่างๆ เช่น วัฒนธรรมมอญ 
เขมร อินเดีย ตลอดจนเป็นงานหัตถกรรมตอกดุนของไทย ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ที่สะท้อนถึงองค์ความรู้ภูมิปัญญาทั้งศาสตร์และศิลป์เชิง
ช่างของคนในภูมิภาคนั้น ในปัจจุบันมีนักออกแบบ และศิลปินจากหลายประเทศ นำเทคนิคการตอก
ดุนมาสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาในรูปแบบงานศิลปะ และเครื่องประดับร่วมสมัยเป็นจำนวนมาก 
อาทิ ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัยจากเทคนิคการตอกดุนของ LINDA KINDLER, ผลงานศิลปะของ 
Liza Nechamkin และผลงานของ Acquafresca นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ทำการศึ กษาผลงาน
เครื่องประดับร่วมสมัยที่มีขนาดใหญ่อ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วย เนื่องจากต้องการให้มีความสอดคล้องกับขนาด 
และการใช้งานของชิ้นงานที่ต้องมีขนาดใหญ่ เพราะจากการศึกษาลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ส่วนใหญ่
ของชุมชนวัวลายมักมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก เมื่อทำการพูดคุยกับช่างฝีมือแล้วจึงเห็นว่า          
ไม่สามารถทำเป็นเครื่องประดับชิ้นเล็กได้ 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 58 ภาพผลงานจากศิลปิน LINDA KINDLER, Liza Nechamkin และAcquafresca 
ที่มา : Pinterest 

 
 นิยามของเครื่องประดับร่วมสมัยในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ของผู้วิจัย คือเป็น
เครื่องประดับที่แสดงออกถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรม ระหว่างภูมิปัญญาและวัฒนธรรมแบบเดิม 
ซึ่งมีเรื่องราวของการอนุรักษ์กรรมวิธีการผลิต และที่มาของชิ้นงานที่เป็นคุณค่าทางอัตลักษณ์ของคน
ในชุมชน ร่วมกับวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ผู้วิจัยมีแนวความคิดในเรื่อง
ของรูปแบบการใช้งานของเครื่องประดับ ที่เอ้ือสำหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อาทิ  การที่
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใช้งานให้เป็นมากกว่าเครื่องประดับ คือสามารถเปลี่ยนเป็นของที่
วางตั้งโชว์ได้เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว และเป็นเครื่องประดับที่มีลูกเล่น สามารถเปลี่ยน ถอด หรือจับคู่ให้
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อยู่ในตำแหน่งอ่ืนได้ นอกเหนือจากรูปแบบเดียวที่เห็น เพ่ือเป็นการประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ และ
ยังได้เป็นการออกแบบสร้างสรรค์การแต่งกายในแต่ละวันได้อีกด้วย 
 

3.1 ผลงานศิลปินที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 
3.1.1 ผ ล งาน  Charm Series, Polaris Interactive Brooch ข อ ง Snem 

Yildirim  
ผลงานชุด Charm Series, Polaris Interactive Brooch เป็นผลงานของ 

Snem Yildirim นักออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยชาวอิสตันบูล Snem Yildirim เป็นนักออกแบบ
ที่มีการแสดงออกถึงแนวคิดทางสังคม สะท้อนผ่านผลงานเครื่องประดับ ผลงานของเขามักจะมี
รูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างตะวันตกและตะวันออก มีความผสมผสานทั้งรูป
แบบเดิม รูปแบบใหม่ และในรูปทรงเลขาคณิต ผลงานชุดนี้เป็นเข็มกลัดชุดเดียว ที่มีการออกแบบ    
ตัวแผ่นให้สามารถสับเปลี่ยนลงในตัวเรือนของเข็มกลัดได้ โดยแต่ละแผ่นนั้นก็จะมีรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไป 
  ผลงานชุดนี้ของ Snem Yildirim มีความน่าสนใจในเรื่องของการใช้งานที่มี
ลูกเล่น และรูปแบบของผลงานที่มีความทันสมัย   
   
    

 
  
 

 
 
 
 

ภาพที่ 59 ผลงาน Charm Series, Polaris Interactive Brooch ของ Snem Yildirim 
ที่มา : https://www.studio-zigzag.com/ 
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3.1.2 ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัยจากเทคนิคการตอกดุนของ LINDA 
KINDLER 

Linda Kindler เป็นศิลปินและนักออกแบบ ที่ทำผลงานเครื่องประดับร่วม
สมัย เขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิต หรือสิ่งที่พบเห็นต่างๆ ลงบนโลหะโดยใช้เทคนิคของการตอกดุน 

ผลงานที่น่าสนใจในชุดนี้ของ Linda Kindler คือการที่เขาได้ถ่ายทอดการ
เคลื่อนไหวของสัตว์ ให้เป็นเสมือนภาพเล่าเรื่อง และLindaทำให้ผู้วิจัยได้เห็นผลงานตอกดุนโลหะที่
เป็นรูปแบบของเครื่องประดับร่วมสมัย ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยได้พบเห็นในชุมชนวัวลาย ทำให้
เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชิ้นงานของโครงการวิจัยนี้ 
   
 
 
 

ภาพที่ 60 ผลงานของ Linda Kindler 
ที่มา : https://www.lkindlerpriest.com/about-repousse/ 

 
3.1.3 ผ ล ง า น  Subcutanious Brooch Sculpture ข อ ง  Brandon 

Holschuh 
Brandon Holschuh เป็นนักออกแบบ และช่างทำเครื่องประดับ เขาจบ

การศึ กษ าจาก  Parsons School of Design และ  The Cleveland Institute of Art ผล งาน
เครื่องประดับเข็มกลัดชุดนี้ของเขามีขนาดที่ชิ้นใหญ่ มีขนาดเบา สามารถวางตั้งโชว์เป็นงาน
ประติมากรรมขนาดเล็กได้เมื่อเสร็จจากการสวมใส่เป็นเครื่องประดับแล้ว 
   ความน่าสนใจของงานชุดนี้คือ รูปแบบของชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ สามารถโชว์
รายละเอียดของชิ้นงานได้อย่างชัดเจน มีการใช้งานที่ เป็นมากกว่าเครื่องประดับ คือสามารถ
เปลี่ยนเป็นงานประติมากรรมขนาดเล็ก ประดับตกแต่งเพ่ือความสวยงาม 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 61 ผลงาน Subcutanious Brooch Sculpture ของ Brandon Holschuh 
ที่มา : http://brandonholschuh.com/ 



 49 

 

บทสรุป 
 จากการศึกษาผลงานของศิลปินที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
สามารถทำการสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบ ดังต่อไปนี้  
 1.) การเลือกใช้งานที่ออกแบบให้สามารถสลับสับเปลี่ยนแผ่นได้ในเครื่องประดับชิ้นเดียว 
แบบในชุดผลงาน Charm Series, Polaris Interactive Brooch ของนักออกแบบ Snem Yildirim 
ถือเป็นการสร้างความน่าสนใจให้เครื่องประดับดูมีลูกเล่น ได้ออกแบบการแต่งกายในแต่ละวันที่จะ
สวมใส่ ด้วยการสลับสับเปลี่ยน หรือถอดจับคู่เครื่องประดับในตำแหน่งต่างๆ 
 2.) การเลือกใช้เทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการตอกดุนลายบนโลหะ  แบบใน
ผลงานของ Linda Kindler ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับเทคนิคการสร้างงานของชาวบ้านในชุมชนวัว
ลาย ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการตอกดุนลายลงบนสลุง (ขัน) ในสลุงหนึ่งใบจะมีการเล่าเรื่องราว
เป็นตอนๆ โดยส่วนมากมักมีเรื่องราว 4-5 ตอนในสลุงเงินหนึ่งใบ 
 3.) การเลือกใช้การออกแบบชิ้นงาน ให้มีประโยชน์ของการเป็นของประดับตกแต่งบ้าน
ด้วย แบบในชุดผลงาน Subcutanious Brooch Sculpture ของ Brandon Holschuh ซ่ึงจาก
การศึกษาเรื่องราวของชุมชนวัวลาย รูปแบบของชิ้นงานที่ผ่านมาล้วนแต่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก 
ทำให้ขนาดของชิ้นงานจึงต้องมีขนาดใหญ่ รูปแบบการใช้งานที่เป็นของประดับตกแต่งบ้านด้วยจึงเป็น
ทางเลือกท่ีดี และยังเป็นการช่วยในเรื่องของการประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ 
 
 



 

 
 

บทที่ 3 
วิเคราะห์การประเมินคุณค่าที่โดดเด่นเพื่อใช้ในการออกแบบ 

 
จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ประจักษ์จาก

การศึกษาในครั้งนี้ว่า ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความรุ่งเรืองในอารยธรรม และวัฒนธรรมที่สูงส่ง โดย
ชาวบ้านในชุมชนได้สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองนี้ผ่านผลงานทางศิลปะในด้านต่างๆ ผ่านวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ยึดถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ความรักความ
สามัคคีต่อกันในชุมชน ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่มีรากฐานหยั่งลึกมาอย่างยาวนาน
ของชุมชนแห่งนี้ 

การวิเคราะห์ประเมินคุณค่าในบทนี้  จะทำการวิเคราะห์ ในส่วนของคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านสุนทรียะและความงาม คุณค่าด้านภูมิปัญญาเชิงช่าง คุณค่าด้านวัฒนธรรม 
และจิตวิญญาณ เพ่ือนำมาใช้ในการออกแบบชิ้นงานในบทถัดไป 

 
1. คุณค่าด้านประวัติศาสตร ์

จากที่ได้ทำการศึกษาข้อมูลในด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้วิจัยสามารถทำการสรุปเนื้อหาจากบทที่ 2 เพ่ือที่จะนำมาทำการวิเคราะห์ เป็นคุณค่าในด้าน
ประวัติศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่เป็นข้อสรุปเพ่ือนำไปวิเคราะห์ มีดังต่อไปนี้ 

1) วิถีการดำรงชีวิต แนวคิด และความสัมพันธ์กับคนในชุมชน  
โดยในอดีตคนในชุมชนวัวลายมักมีความผูกพันอยู่กับธรรมชาติ มีอาชีพเกษตรกรรม

เป็นหลักควบคู่กับอาชีพการทำเครื่องเงิน และการดำเนินชีวิตในสมัยก่อนนั้ นทุกคนในชุมชนจะมี
ความสัมพันธ์กันในแบบเครือญาติ มักมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีการแบ่งปันข้าวของเครื่องใช้ และ
รวมไปถึงการแบ่งปันในเรื่องของเทคนิคการทำเครื่องเงินด้วยเช่นกัน ทำให้ทุกครัวเรือนมีการทำ
เครื่องเงินด้วยเทคนิคเดียวกันหมด 

2) ลวดลายของผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 
พบว่าลวดลายที่ได้พบเห็นบนเครื่องเงินชุมชนวัวลายนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่บอก

เล่าถึงวิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนา และมุมมองความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในขณะนั้นของช่างฝีมือ เปรียบ
เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ลงไปบนชิ้นงานผ่านเทคนิคการสลักดุน ชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้วนั้น
เปรียบเสมือนเป็นภาพที่เล่าเรื่องราวของช่างเงินคนนั้น 
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3) ประวัติความเป็นมาของชุมชนวัวลาย 
ในสมัยของพญามังรายได้มีการนำช่างฝีมือเข้ามาจากพุกาม และในสมัยของพระเจ้า

กาวิละได้มีการกวาดต้อนผู้คนให้เข้ามาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ตามนโยบาย “เก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง” 
จากผลของสภาวะบ้านเมืองที่รกร้างหลังจากการกอบกู้เชียงใหม่จากพม่าได้สำเร็จ จึงทำให้มีการ
รวบรวมผู้คนจากหลายพ้ืนที่เข้ามา ประชาชนที่ประกอบเป็นชาวเชียงใหม่ในปัจจุบัน จึงมีทั้งชาวไทย
ญวนพ้ืนเมือง ชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยยอง และไทยเขิน โดยผู้คนที่ถูกกวาดต้อนมาส่วนใหญ่ คือ 
กลุ่มช่างฝีมือที่มีความรู้ และมีทักษะในวิชาช่างศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านหลายประเภท เช่น ช่างเงิน, 
ช่างคำ (ทอง), ช่างฆ้อง, ช่างต้อง, ช่างแต้ม (วาด), ช่างทำเครื่องเขิน , ช่างกระดาษ , ช่างเคี่ยน       
(กลึงไม้), ช่างทำร่ม เป็นต้น จากการรวมกันของหลายชนเผ่า จึงเกิดการแลกเปลี่ยนมีการผสมผสาน
กันทางศิลปะ และไม่มีรูปแบบจำกัดท่ีตายตัวในการทำงานของแต่ละคน 

4) การแต่งกาย และเครื่องประดับ 
การแต่งกายของผู้หญิงชาวบ้านชุมชนวัวลายนั้น มักมีความคล้ายคลึงกันกับการ  

แต่งกายของผู้หญิงชาวล้านนาทั่วไป เครื่องประดับที่นิยมพบเห็นได้บ่อยคือ ปิ่นปักผมที่ เป็น
เครื่องประดับบนศีรษะ และเครื่องประดับที่พบเห็นบ่อยอีกเช่นกันคือ ล็อกเกตเข็มกลัด โดยล็อกเกต
จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับจี้ แต่จะเปิดออกได้ โดยข้างในมักนิยมใส่รูปบุคคลที่มีความสำคัญต่อเจ้าของ 
แต่บางครั้งล็อกเกตนี้ก็สามารถดัดแปลงเป็นเข็มกลัดได้ด้วย 

5) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมตามสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ  

ชุมชนวัวลายเป็นชุมชนที่มักจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ตามลักษณะนิสัยของคนใน
ชุมชนที่ รักความสนุกสนาน รื่น เริง ในชุมชนก็จะมีประเพณีกิจกรรมที่น่าสนใจตามฤดูกาล 
เช่นเดียวกับกิจกรรมต่างๆ ที่มีข้ึนในประเทศไทย ตามช่วงฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูร้อน 

6) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ความเชื่อ และศาสนา  
พบว่าประเพณีที่คนในชุมชนวัวลายยังคงยึดมั่น และถือปฏิบัติกันอยู่เรื่อยมาจาก

อดีตสืบต่อจนถึงปัจจุบัน คือประเพณีสืบชะตาประจำปีของชาวบ้านวัวลาย หรือประเพณีเทศน์
มหาชาติแบบล้านนา เป็นประเพณีที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดก มีทั้งหมด 13 กัณฑ์
เทศน์ จะจัดในช่วงเทศกาลปีใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นการสืบชะตาคนในชุมชน 
จัดเรียงลำดับการสวดตามปีนักษัตร หรือตามราศีเกิด ชาวบ้านเชื่อกันกันว่าประเพณีนี้จะเป็นการช่วย
ต่ออายุ หรือทำให้ชีวิตยืนยาว เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่ที่ดี ผู้ที่เข้าพิธีสืบชะตาชีวิตจะมี
ความสุข ความเจริญ และช่วยขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดข้ึนให้แคล้วคลาดปลอดภัย 
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ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ 

การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ผลการวิเคราะห์จากเนื้อหา จนได้เป็นคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ 

- เรื่องวิถีการดำรงชีวิตในเรื่องของแนวคิด 
และความสัมพันธ์กับคนในชุมชน  

- การตอกดุนลายบนโลหะ ของชุมชนวัวลาย  

- เรื่องลวดลายของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินใน
ชุมชนวัวลาย  

-  “เป็นภาพเรื่องเล่า” ผ่านเทคนิคตอกดุนลาย 

- ประวัติความเป็นมาของชุมชนวัวลาย  - มีการผสมผสานกันทางศิลปะ  

- วิถีการดำรงชีวิตในเรื่องการแต่งกาย และ
เครื่องประดับของคนในชุมชนวัวลาย  

- มักพบเห็นปิ่นปักผม และล็อกเก็ตเข็มกลัด ในการ
แต่งกาย 

- ภูมิปัญญาของคนในชุมชนวัวลายที่เกี่ยวข้อง
กับ ศิ ลป วัฒ นธรรม  และกิ จกรรมตาม
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  

- มักจัดประเพณีกิจกรรมต่างๆ ตามช่วงฤดูกาล 

- ภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ความเชื่อ และศาสนา 

- ประเพณีสืบชะตาประจำปี หรือประเพณีเทศน์
มหาชาติแบบล้านนา 

 
2. คุณค่าด้านสุนทรียะและความงาม 

สุนทรียะ และความงาม คือ ความรู้สึก และความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงาม
ทั้งในธรรมชาติ และในงานศิลปะ จากการที่ได้ทำการศึกษาข้อมูลในด้านภูมิปัญญา และวิถีชีวิต ของ
คนในชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยสามารถทำการสรุปเนื้อหาจากบทที่ 2 เพ่ือที่จะนำมาทำ
การวิเคราะห์เป็นคุณค่าในด้านสุนทรียะและความงาม โดยมีเนื้อหาที่เป็นข้อสรุปเพ่ือนำไปวิเคราะห์  
มีดังต่อไปนี ้

1) จากการศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาเชิงช่างของคนในชุมชนวัว
ลาย ได้พบว่าชุมชนวัวลายเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งรวม
ของช่างฝีมือในสมัยก่อน มีชื่อเสียงในเรื่องของงานหัตถกรรมเครื่องเงิน ในเรื่องของการตอกดุนลายลง
บนโลหะ จนเป็นที่ยอมรับในดินแดนล้านนา รูปแบบของผลิตภัณฑ์มักเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน        
ที่มีขนาดชิ้นใหญ่ และลวดลายที่ได้พบเห็นบนเครื่องเงินนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิต 
ความเชื่อทางศาสนา และมุมมองความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในขณะนั้นของช่างฝีมือ 
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2) ผลิตภัณฑ์ของช่างฝีมือในสมัยก่อนนั้น เปรียบเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ลงไป
บนชิ้นงานผ่านเทคนิคการสลักดุน ชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้วจึงเปรียบเสมือนเป็นภาพที่เล่าเรื่องราวของ
ช่างเงินคนนั้น โดยสลุงเงินหนึ่งใบมักมีเรื่องราวที่ทำการถ่ายทอดลงไปอยู่ประมาณ 4-5 ตอน 
 
ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์คุณค่าด้านสุนทรียะและความงาม 

การศึกษาด้านสุนทรียะและความงาม ผลการวิเคราะห์จากเนื้อหา จนได้เป็นคุณค่าด้าน
สุนทรียะและความงาม 

- ในเรื่องของประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาเชิง
ช่างของคนในชุมชนวัวลาย 

- การตอกดุนลายลงบนโลหะ 

- ในเรื่องของภูมิปัญญาเชิงช่าง - ลวดลายบอกเล่าถึงวิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนา  
- ในเรื่องของภูมิปัญญาเชิงช่าง  - ผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือนเป็นภาพเล่าเรื่องราว 

 
3. คุณค่าด้านด้านภูมิปัญญาเชิงช่าง 

จากการที่ได้ทำการศึกษาข้อมูลในด้านภูมิปัญญาเชิงช่างของคนในชุมชนวัวลาย จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้วิจัยสามารถทำการสรุปเนื้อหาจากบทที่ 2 เพ่ือที่จะนำมาทำการวิเคราะห์เป็นคุณค่าใน
ด้านภูมิปัญญาเชิงช่าง โดยมีเนื้อหาที่เป็นข้อสรุปเพื่อนำไปวิเคราะห์ มีดังต่อไปนี ้

1) จากการศึกษาในเรื่องของภูมิปัญญาเชิงช่าง ชุมชนวัวลายในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการ
ผลิตเครื่องเงิน โดยใช้โลหะเงินเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ในการใช้งานมักมีการเริ่มใช้%ของเนื้อเงิน
ที่100%ในการผลิต และเริ่มลดลงเป็น 95% 80% 60% 50% 30% 25% 15% และ 10%         
ตามรูปแบบของชิ้นงาน และตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยชิ้นงานที่มี%เนื้อเงินที่สูงจะมีความอ่อนตัวที่
มากกว่าชิ้นงานที่มี%เนื้อเงินที่ลดน้อยลง 

2) จากการศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์ของชุมชนวัวลาย ในปี พ.ศ. 2512 ช่วงนั้นแร่
เงินที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีราคาที่สูง และหายากมากขึ้น คนในชุมชนจึงได้เริ่มมีแนวคิดในการ
นำเอาวัสดุอลูมิเนียมมาใช้แทนเครื่องเงิน เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต แต่ยังคงสะดวกปลอดภัยในการใช้
งาน หลังจากนั้นอลูมิเนียมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า   
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ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์คุณค่าด้านภูมิปัญญาเชิงช่าง 

การศึกษาด้านภูมิปัญญาเชิงช่าง ผลการวิเคราะห์จากเนื้อหา จนได้เป็นคุณค่า
ด้านภูมิปัญญาเชิงช่าง 

- ในเรื่องของภูมิปัญญาเชิงช่าง  - โลหะเงินเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต 

- ในเรื่องของประวัติศาสตร์ของชุมชนวัวลาย - นำเอาวัสดุอลูมิเนียมมาใช้แทนเครื่องเงิน เพ่ือ
ลดต้นทุนในการผลิต แต่ยังคงสะดวกปลอดภัย
ในการใช้งาน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

  
4. คุณค่าด้านวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ 

จากการที่ได้ทำการศึกษาข้อมูลในด้านวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนในชุมชนวัวลาย 
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยสามารถทำการสรุปเนื้อหาจากบทที่ 2 เพ่ือที่จะนำมาทำการวิเคราะห์เป็น
คุณค่าในด้านวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ โดยมีเนื้อหาที่เป็นข้อสรุปเพื่อนำไปวิเคราะห์ มีดังต่อไปนี ้

1) ในเรื่องประวัติศาสตร์ของชุมชนวัวลาย ในช่วงยุคก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
ได้ไม่นาน ชุมชนวัวลายทุกครัวเรือนล้วนแต่มีอาชีพทำเครื่องเงิน โดยทุกบ้านจะมีโรงงานทำเครื่องเงิน
ขนาดเล็กประจำบ้าน และจะเรียกสิ่งที่มีติดบ้านของแต่ละคนนั้นว่า “เตาเส่า” โดยสมาชิกภายใน
ครอบครัวจะช่วยกันผลิตเครื่องเงินขึ้นมา เพ่ือนำมาใช้สอยภายในบ้าน และเพ่ือการค้า เป็นการได้ร่วม
แรงร่วมใจกันของสมาชิกในครอบครัว  

2) ในเรื่องประวัติศาสตร์ของชุมชนวัวลาย ความรุ่งเรืองของชุมชนวัวลาย ได้มีจุดเริ่มต้น
ขึ้นมาพร้อมกันกับประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2464 ได้มีการสร้าง
ทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่สำเร็จ จากเหตุการณ์สำคัญนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มี
ผู้คนจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอ่ืนๆ เดินทางเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอ่ืนๆ ทางภาคเหนือ 
ชุมชนวัวลายได้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ เดินทางมาเยือนเป็นอย่างมาก รวมไปถึงได้มีโอกาสต้อนรับผู้นำระดับประเทศหลาย
ท่าน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก 

3) ในเรื่องภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ความเชื่อ และศาสนา     
วิถีชีวิตของคนในชุมชนวัวลาย มีความเก่ียวข้องผูกพันกับความเชื่อและพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดย
จะเห็นได้จากการมีประเพณีและพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆ เกิดขึ้นภายในชุมชนอยู่ตลอด ประเพณี
ที่คนในชุมชนวัวลายยังคงยึดมั่น และถือปฏิบัติกันอยู่เรื่อยมาจากอดีตสืบต่อจนถึงปัจจุบัน  คือ
ประเพณีสืบชะตาประจำปีของชาวบ้านวัวลาย หรือประเพณีเทศน์มหาชาติแบบล้านนา เป็นประเพณี
ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์ของไทย ประเพณีการสืบชะตานี้เป็น
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ประเพณีที่ชาวบ้านเชื่อกันกันว่า จะเป็นการช่วยต่ออายุ หรือทำให้ชีวิตยืนยาว เป็นการเริ่มต้นชีวิต
ใหม่ในปีใหม่ที่ดี ผู้ที่เข้าพิธีสืบชะตาชีวิตจะมีความสุข ความเจริญ และช่วยขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะ
บังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย เนื้อหาของบทสวดกัณฑ์เทศน์มหาชาติจะเป็นเรื่องราวของพระ
เวสสันดรชาดก มีทั้งหมด 13 กัณฑ์เทศน์ แบ่งการสวดตามช่วงเวลาปีเกิดของทางล้านนา และใน
กัณฑ์เทศน์สุดท้ายคือกันณ์ที่ 13 จะเป็นการสวดรวมของคนในทุกปีเกิด 
 
ตารางที่ 5 ตารางการวิเคราะห์คุณค่าด้านวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ 

การศึกษาด้านวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ ผลการวิเคราะห์จากเนื้อหา จนได้เป็นคุณค่า
ด้านวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ 

- จากการศึกษาในเรื่องประวัติศาสตร์ของชุมชน
วัวลาย  

- เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

- จากการศึกษาในเรื่องประวัติศาสตร์ของชุมชน
วัวลาย 

- เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วสำคัญ ของจั งห วัด
เชียงใหม่   

- จากการศึกษาด้านวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ  - ประเพณีสืบชะตาประจำปี หรือประเพณีเทศน์
มหาชาติแบบล้านนา มี 13 กัณฑ์เทศน์ แบ่ง
การสวดตามช่วงเวลาปีเกิดของทางล้านนา 

 
บทสรุป ผลการสังเคราะห์คุณค่าจากเนื้อหาที่ได้ทำการวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล จนมาถึงขั้นตอนของการวิเคราะห์  และสังเคราะห์          
เพ่ือนำไปใช้ในการออกแบบ จากข้อมูลทั้งหมดผู้วิจัยสามารถทำการสรุป โดยการแบ่งคุณค่าออกเป็น 
4 ด้าน คือ คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านสุนทรียะ และความงาม คุณค่าด้านภูมิปัญญาเชิงช่าง 
และคุณค่าด้านวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ จากคุณค่าทั้ง 4 ด้าน ทำให้ได้แนวทางในการออกแบบ 
คือ การเลือกออกแบบชิ้นงานที่มีรูปแบบของการเล่าเรื่องราวความเชื่อของคนในชุมชนที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา โดยเลือกประเพณีการเทศน์มหาชาติแบบล้านนา นำมาถ่ายทอดผ่านการใช้เทคนิค
การตอกดุนลายบนโลหะ มีการใช้วัสดุร่วมที่มีการผสมผสานกันระหว่างไม้ อลูมิเนียม เงิน และ
ทองแดง เพ่ือสื่อถึงที่มาของความหลากหลายในชุมชน รูปแบบของผลิตภัณฑ์เลือกเป็นเครื่องประดับ
ที่ผู้หญิงล้านนาในอดีตนิยมสวมใส่ คือ ปิ่นปักผม และล็อกเก็ตเข็มกลัด การทำงานเลือกออกแบบ
ชิ้นงาน ที่ทำให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการตอกดุนลาย เพ่ือเป็นการเพิ่มรายได้ สร้างความภูมิใจ และ
ได้เป็นการอนุรักษ์เทคนิคของชุมชน 
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5. การสรุปการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อไปสู่ขั้นตอนการออกแบบ 
จากกระบวนการศึกษาวิจัย ทำให้ได้ข้อสรุปของงานออกแบบ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 6 แสดงการสรุปการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือไปสู่ขั้นตอนการออกแบบ 

ผลสรุปการออกแบบ รูปภาพ ที่มาและแนวคิด 

เลือกใช้โลหะอลูมิเนียม
ใน ก า ร ต อ ก ดุ น ล า ย 
ร่วมกับการใช้ไม้  และ
โลหะเงิน ทองแดง 

 
  
 

- ด้านภูมิปัญญาเชิงช่าง อลูมิเนียมมีความ
ยืดหยุ่น และง่ายต่อการตอกดุนลาย 

- ใช้เศษไม้สักจากชุมชนพ่ีน้อง คือชุมชน
เครื่องเขินนันทาราม 

- ประวัติศาสตร์ เพ่ือสื่อถึงความสัมพันธ์ 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เลือกใช้การถ่ายทอด
เรื่องราวเป็นภาพเล่า
เรื่อง ผ่านเทคนิคการ
ตอกดุน ของชุมชนวัว
ลาย 
 

 - ด้านประวัติศาสตร์ และคุณค่าสุนทรียะ
และความงาม การตอกดุนลาย เป็นทักษะ
เชิงช่างของคนในชุมชน โดยทำการตอกจาก
ด้านในก่อน แล้วค่อยตอกกลับด้านนอกเพ่ือ
ความคมชัด 

เลือกใช้ลวดลายจาก 
13 กัณ ฑ์ เทศน์  ซึ่ งมี
ที่ ม า จ า ก ก า ร เลื อ ก
ประเพณีสำคัญที่ยังคง
สื บ ต่ อ กั น อ ยู่  คื อ 
ประเพณีสืบชะตาในวัน
ปี ใ ห ม่ เ มื อ ง  ห รื อ
ประเพณีเทศน์มหาชาติ 

 
 
 
 

- ด้านวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนวัวลายมีความผูกพันกับ
พุทธศาสนาเป็นอย่างมาก 

- ช่วงประเพณีปีใหม่เมือง ผู้คนมักนิยมเข้า
วัดเพ่ือฟังธรรม โดยเฉพาะประเพณีเทศน์
มหาชาติแบบล้านนา โดยจะแบ่งกัณฑ์
เทศน์ตามปีเกิดของล้านนา มีทั้งหมด 13  
กัณฑ์ และมีความเชื่อว่าใครฟังจบจะเป็น   
ผู้ที่ได้รับบุญมาก 
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ตารางที่ 6 แสดงการสรุปการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือไปสู่ขั้นตอนการออกแบบ (ต่อ) 

ผลสรุปการออกแบบ รูปภาพ ที่มาและแนวคิด 
เลือกใช้การออกแบบ 
โดยถ่ายทอดเรื่องราว 
และจัดแบ่ งงาน เป็ น
กลุ่มๆ ตามความเชื่อใน
เรื่องของปีเกิด และทิศ
ของชาวล้านนา 
 
 

 - ด้านสุนทรียะและความงาม การตอกขัน
มักจะมีการแบ่งเรื่องราวเป็นตอนๆ  

- ด้านวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ความ
เชื่ อของคนล้ านนาในเรื่องปี เกิด และ
ดวงดาวนั้น มีความผูกพันอยู่ ในวิถีชีวิต
ตลอดเวลา ตั้งแต่เกิดจนตาย โดย จารีต
ประเพณี หลายอย่ าง ล้ วนมีที่ มาจาก
แนวคิดนี้ 

- จัดแบ่งงานที่ตอกดุน 13 กัณฑ์ ออกเป็น 4 
กลุ่ม ตามตารางเวลาของวัดที่ได้แบ่งสวด
กัณฑ์เทศน์ตามปีเกิด คือช่วงเช้า บ่าย ค่ำ 

- ออกแบบชิ้นงาน จาก 3 ชุด ตามความเชื่อ
ในเรื่องของการเริ่มต้นฤดูกาล และอีก      
1 ชุด คือชุดรวมทุกฤดูกาล 

การตอกดุนลาย ได้ส่ง
ให้ชาวบ้านในชุมชนทำ 

 
 
 

- ด้านวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ เพ่ือ
เป็นการช่วยสร้างความภาคภูมิใจ และ
เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

- ต้องการให้ชิ้นงานได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์
ชุมชน ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
ชาวบ้านชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ 

- ต้องการให้ชิ้นงาน ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์เทคนิคการผลิต ที่เป็นภูมิปัญญา
เชิงช่างของคนในชุมชนวัวลาย 

 



 

 
 

บทที่ 4 
แนวทางการออกแบบและขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
1. แนวทางการออกแบบ 

จากตารางการสรุปวิเคราะห์ในบทที่ 3 แนวทางที่นำมาใช้ในการออกแบบ ประกอบด้วย
หัวข้อต่าง ๆ ดังตารางนี้ 
 
ตารางที่ 7 ตารางสรุปข้อมูลที่นำมาใช้ในการออกแบบ 

หัวข้อ แนวทางท่ีเลือกใช้ในการ
ออกแบบ 

ที่มาของแนวทางท่ีเลือกใช้ 

โลหะที่นำมาใช้ - โลหะเงิน ทองแดง และ
อลูมิเนียม ไม้สัก  

- โลหะเงิน อลูมิเนียม และทองแดง เป็นโลหะที่เป็น
วัตถุดิบในการผลิตเครื่องเงินของชุมชนบ้านวัว
ลาย 

- ไม้สัก เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเครื่องเขิน ของ
ชุมชนนันทาราม ชุมชนพ่ีน้องกันกับชุมชนวัวลาย 

การออกแบบ - เรื่องราวของ 13 กัณฑ์
เทศน์มหาชาติ 

- การแบ่งกลุ่มตามช่วง
ฤดูกาล ฤดูร้อน ฤดูฝน 
ฤดูหนาว  

- เป็นเครื่องประดับพวก 
เข็มกลัด ปิ่นปักผม และ 
จี้คอ(จี้พร้อมสร้อยคอ)  

- มาจากประเพณีที่สำคัญและยังคงสืบต่อทุกปี คือ
ประเพณีสืบชะตาปีใหม่เมือง หรือประเพณีกัณฑ์
เทศน์มหาชาติแบบล้านนา ของชาวบ้านวัวลาย 

- ในช่วงแต่ละฤดูกาล ชุมชนวัวลายมักมีกิจกรรม
ตามประเพณี  หรือตามความเชื่อต่างๆ  มาทำ
ร่วมกันอยู่เสมอ 

- การแต่งกายของผู้หญิงล้านนาโบราณมักนิยมแต่ง
กายเรียบร้อย สวยงามเพ่ือเข้าวัดทำบุญ ลักษณะ
การแต่งกายที่เป็นที่นิยม คือ ปิ่นปักผม ล็อกเก็ต
หรือเข็มกลัดที่มีรูปภาพบุคคลสำคัญ จี้คอ และ
เมื่อถึงช่วงฤดูหนาวก็จะมีผ้าคลุมเสริมเข้ามาใน
การแต่งกาย 

58 
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปข้อมูลที่นำมาใช้ในการออกแบบ (ต่อ) 

หัวข้อ แนวทางท่ีเลือกใช้ในการ
ออกแบบ 

ที่มาของแนวทางท่ีเลือกใช้ 

ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ร่างกาย 

- อยู่ตำแหน่งบน ตั้งแต่
ระดับหน้าอกข้ึนไป 

- 13 กัณฑ์เทศน์มาชาติ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับพุทธศาสนา ความเชื่อ และความศรัทธา  

เทคนิคที่ ใช้ ในการ
ออกแบบ 

- การตอกดุนลาย ที่ทำ
การตอกจากด้านในก่อน 
แล้วค่อยตอกกลับด้าน
นอกเพ่ือเพ่ิมความคมชัด 

- ชุมชนวัวลาย คือชุมชนเชิงช่างที่มีชื่อเสียงใน
เรื่องของการตอกดุนลายลงบนโลหะ 

องค์ประกอบศิลป์ - รูปแบบทรงกลม : แผ่น
ตอกดุน 

- อารมณ์ : สื่ออารมณ์
ตามช่วงฤดูกาล ฤดูร้อน 
ฤดูฝน และฤดูหนาว 

- วงกลมสื่อถึงการบรรจบกันของคนทุกรุ่น และ
เคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งสื่อได้ถึงการสืบต่อ 
และอนุรักษ์ของคนในรุ่นต่อๆ ไป 

- สื่อถึงช่วงฤดูกาลต่างๆ สภาพอากาศ ประเพณี 
และการแต่งกายเข้าวัดของคนในชุมชน 

 
1.1 แบบร่างก่อนทำการทดลอง 

ก่อนที่จะได้ข้อสรุปของแบบร่างของงานเครื่องประดับ ได้ทำการร่าง และทดลอง
แบบต่างๆ ดังตารางนี้ 
  
ตารางที่ 8 ตารางแนวทางแบบร่าง 

ลำดับที่ รูปแบบร่าง วิเคราะห์แนวทางของแบบร่าง 

1  - เป็นเข็มกลัด 1 ชิ้น ที่สามารถ
เปลี่ยนแผ่นตอกดุนทั้ง 13 กัณฑ์
เทศน์ และตกแต่งด้วยพลอย 

- แบบร่างชุดนี้ มีรูปแบบที่สวยงาม 
แต่ยังไม่สามารถสื่อถึงหัวข้อที่ได้
ทำการวิเคราะห์อย่างครบถ้วนทุก
หัวข้อ 
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ตารางที่ 8 ตารางแนวทางแบบร่าง (ต่อ) 

ลำดับที่ รูปแบบร่าง วิเคราะห์แนวทางของแบบร่าง 
2  

 
 

- เป็นชุดเครื่องประดับสร้อยคอ ที่
สามารถถอดเปลี่ยนชิ้นงานเป็น
ต่างหู กำไล และแหวนได้ 

- เมื่อจำลองชิ้นงานเครื่องประดับ 
พบว่าแผ่นตอกต้องมีขนาดที่ใหญ่
จึงจะเห็นลายที่ชัด และเมื่อนำมา
ต่อเรียงกัน จะมีความหนักและ
ใหญ่เกินไป ทำให้ไม่สื่อถึงสิ่งที่
วิเคราะห์ได้ 

3  

 

 
 

 

- เป็นชุดเครื่องประดับที่มีรูปแบบ
ครบถ้วน ตามสรุปหัวข้อที่ได้ทำ
การวิเคราะห์ทั้ง 4 เรื่อง คือ 
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่า
ด้านสุนทรียะและความงาม คุณค่า
ด้านภูมิปัญญาเชิงช่าง คุณค่าด้าน
วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ 

- มีรูปแบบที่ร่วมสมัย และง่ายต่อการ
ใช้งาน 

 
1.2 สรุปแนวทางการออกแบบ แบบร่างของเครื่องประดับ 

จากแบบร่างทั้งหมด 3 แบบ เมื่อได้เปรียบเทียบกันแล้วพบว่าแบบร่างที่ 3 มีความ
สมบูรณ์และลงตัวที่สุด ทั้งรูปแบบที่ร่วมสมัย ขนาดที่ลงตัว รูปแบบการใช้งานที่ง่าย และมีการสื่อถึง
เรื่องราวที่ได้ทำการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน ข้าพเจ้าจึงได้เลือกนำแบบร่างที่ 3 มาพัฒนาต่อเป็น
ชิ้นงานเครื่องประดับ 

1.3 การออกแบบเครื่องประดับตามแนวทางท่ีได้เลือก 
ตามแนวทางเครื่องประดับท่ีได้เลือก มีการแบ่งเครื่องประดับออกเป็น 4 ชุด ดังนี้ 
 
 

ฤดูร้อน           ฤดูฝน            ฤดูหนาว     รวมทุกฤดู 
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1.3.1 แนวทางการออกแบบเครื่องประดับชุดฤดูร้อน 
แบ่งตามกลุ่มที่เข้าฟังสวดช่วงเวลา 06.00–10.00 น. ประกอบด้วย กัณฑ์    

ทศพรคือ คนเกิดปีชวด (ปีหนู), กัณฑ์หิมพานต์คือ คนเกิดปีฉลู (ปีวัว), ทานกัณฑ์คือ คนเกิดปีขาล        
(ปีเสือ) และ กัณฑ์วนประเวศน์คือ คนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) 
  1) แนวคิดการออกแบบ 

ใช้แนวทางการออกแบบตามลักษณะของช่วงฤดูร้อน ที่นึกถึงแสงแดด 
และแสงเงา โดยใช้ลักษณะการจัดวางของเส้นลวดเป็นสื่อในการออกแบบ ใช้สีของลวดในการสื่อถึง
แสงและเงา มีแท่งเสียบเพ่ือสามารถสลับเปลี่ยนแผ่นได้ตามความพอใจ แนวคิดการออกแบบชิ้นงาน
มาจากผลงาน Charm Series, Polaris Interactive Brooch ของ Snem Yildirim 
 2) ความสัมพันธ์ของงานออกแบบกับประเพณีที่สำคัญ และตำแหน่งของ
ร่างกาย 

ชิ้นงานจัดวางให้อยู่ส่วนบนของร่างกาย เพราะด้วยความหมายในเรื่อง
ของความศรัทธาที่มีต่อเรื่องราวที่ได้ทำการออกแบบ ชิ้นงานเลือกให้เป็นเข็มกลัดเพ่ือสื่อถึงช่วงฤดู
ร้อนในประเพณีปีใหม่เมือง ที่ผู้คนมักห่มสไบกลัดเข็มกลัดเข้าวัด โดยในสมัยก่อนมักนิยมใส่ล็อกเก็ตที่
เก็บรูปบุคคลสำคัญแทนใจ ในการออกแบบจึงทำเป็นเข็มกลัด และใช้แผ่นภาพที่อยู่ตรงกลางแทนรูปภาพ
ที่สำคัญ ใช้รูปทรงที่มีความโปร่ง เพื่อสื่อถึงช่วงฤดูร้อน และมีไม้เข้ามาผสมผสานในการตกแต่ง โดยใช้
ไม้ที่มาจากชุมชนเครื่องเขินนันทาราม ซึ่งในอดีตเป็นชุมชนพ่ีน้องที่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอ 

 

 
 

ภาพที่ 62 รูปกัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนประเวศน์ 
ที่มา : http://www.anantasook.com/mahachat-effect/ 

 

 
 

ภาพที่ 63 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับฤดูร้อน 
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ภาพที่ 64 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับชุดฤดูร้อน 
 

 
 

ภาพที่ 65 รูปแบบร่างเข็มกลัด และการสวมใส่ 

ตั ว เ ข็ ม

ด้านหลัง 

ตัวเรือนทำจากโลหะเงิน 

ตัวล็อก สำหรับถอดเปลี่ยนแผ่น 
แนวทางของรูปทรง : แสงเงา 
  

โท น สี  แ ด ง แ ล ะด ำ 
เหลือบแสงสลับกับ 

ที่ว่างไว้เสียบ 
แผ่นตอกดุน 

แนวทางในการออกแบบ 
แสงรัศมีจากดวงอาทิตย ์(สื่อถึงช่วงฤดูรอ้น) 

แนวทางในการออกแบบ 
เข็มกลัดที่เปลี่ยนแผ่นได้ 

ของนักออกแบบ 
Snem Yildirim - Charm Series  

Polaris Interactive Brooch 
โทนสี แดง และดำ เหลือบแสงสลับกับ 

ผ ล ง า น  Subcutanious Brooch Sculpture ข อ ง 

Brandon Holschuh 
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1.3.2 แนวทางการออกแบบเครื่องประดับชุดฤดูฝน 
  แบ่งตามกลุ่มที่เข้าฟังสวดช่วงเวลา 13.00–17.00 น. ประกอบด้วย กัณฑ์ชู

ชกคือ คนเกิดปีมะโรง (งูใหญ่), กัณฑ์จุลพนคือ คนเกิดปีมะเส็ง (งูเล็ก), กัณฑ์มหาพนคือ คนเกิดปี
มะเมีย (ม้า) และกัณฑ์กุมารคือ คนเกิดปีมะแม (แพะ) 
 1) แนวคิดการออกแบบ 

ใช้แนวทางการออกแบบตามลักษณะของช่วงฤดูฝน โดยในช่วงฤดูฝนของ
ทางล้านนาในอดีต ผู้คนมักคิดถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่
พระสงฆ์ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ ผู้คนจึงนิยมจัดกิจกรรมเข้าวัดไปทำบุญ การแต่งกายก็มักแต่ง
กายเรียบร้อยเข้าวัด และมีการรวบผมโดยใช้ปิ่นปักผมเป็นประจำ แนวคิดของการออกแบบมาจาก
ผลงาน Charm Series, Polaris Interactive Brooch ของ Snem Yildirim 
 2) ความสัมพันธ์ของงานออกแบบกับประเพณีที่สำคัญและตำแหน่งของ
ร่างกาย 

ชิ้นงานจัดวางให้อยู่ส่วนบนของร่างกาย เพราะด้วยความหมายในเรื่อง
ของความศรัทธาที่มีต่อเรื่องราวที่ได้ทำการออกแบบ ชิ้นงานเลือกเป็นปิ่นปักผมตามความนิยมของ
การแต่งกายเข้าวัดของชาวล้านนา ยิ่งผู้ใดใส่ปิ่นขนาดใหญ่ มีการตกแต่งรอบมวยผมอย่างสวยงาม    
ยิ่งบ่งบอกถึงฐานะของผู้สวมใส่ รอบวงของแผ่นตอกใช้การตอกดุนลาย เพ่ือสื่อถึงอัตลักษณ์ที่มักพบ
เห็นบนลายขอบขันเงิน 

 

 
 

ภาพที่ 66 รูปกัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร 
ที่มา : http://www.anantasook.com/mahachat-effect/ 
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ภาพที่ 67 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับฤดูฝน 
 

 
 

ภาพที่ 68 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับชุดฤดูฝน 

แนวทางในการออกแบบเครื่องประดับที่
เปลี่ยนแผ่นได้ของนักออกแบบ 

Snem Yildirim - Charm Series  
Polaris Interactive Brooch 

แนวทางในการออกแบบ 
ความชุ่มฉ่ำและสายฝน  

(สื่อถึงช่วงฤดูฝน) 
ตัวเรือนทำจาก

โลหะเงิน 
โลหะเงิน 

ตัวก้านเป็นเกลยีว 

ด้านหลัง มีตัวล็อกก้าน 

ด้านหน้าม ี
ตัวล็อกแผ่น 

ตอกลายไข่ปลา 
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ภาพที่ 69 รูปแบบร่างปิ่นปักผม และการสวมใส่ เครื่องประดับฤดูฝน 
  

1.3.3 แนวทางการออกแบบเครื่องประดับชุดฤดูหนาว 
แบ่งตามกลุ่มที่ เข้าฟังสวดช่วงเวลา 18.00 – 22.00 น. ประกอบด้วย 

กัณฑ์มัทรีคือ คนเกิดปีวอก (ลิง), กัณฑ์สักบรรพคนเกิดปีระกา (ไก่), กัณฑ์มหาราชคือ คนเกิดปีจอ 
(สุนัข), กัณฑ์ฉกษัตริย์คือ คนเกิดปีกุน (ในล้านนาคือช้าง) 
 1) แนวคิดการออกแบบ 

ใช้แนวทางการออกแบบตามลักษณะของช่วงฤดูหนาว ที่ชาวล้านนามัก
คิดถึงประเพณีทานหลัวหิงไฟพระ ประเพณียี่เป็ง และการผิงไฟ การแต่งกายของชาวล้านนาเมื่อถึงฤดู
หนาว มักจะมีผ้าคลุมเพ่ิมเข้ามาเพ่ือช่วยเพ่ิมความอบอุ่น แนวคิดของการออกแบบมาจากผลงาน 
Subcutanious Brooch Sculpture ของ Brandon Holschuh 
 2) ความสัมพันธ์ของงานออกแบบกับประเพณีที่สำคัญและตำแหน่งของ
ร่างกาย 

ชิ้นงานจัดวางให้อยู่ส่วนบนของร่างกาย เพราะด้วยความหมายในเรื่อง
ของความศรัทธาที่มีต่อเรื่องราวที่ ได้ทำการออกแบบ  ชิ้นงานเลือกให้ เป็นทั้ งเข็มกลัด และ
ประติมากรรมขนาดเล็ก เปรียบเหมือนเครื่องแต่งกายที่มีเพ่ิมขึ้นมา เพ่ือช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับ
ร่างกายในช่วงฤดูหนาว 
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ภาพที่ 70 รูปกัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
ที่มา : http://www.anantasook.com/mahachat-effec 

 

 
 

ภาพที่ 71 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับฤดูหนาว 
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ภาพที่ 72 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับชุดฤดูหนาว 

 
ภาพที่ 73 รูปแบบเข็มกลัด และการใช้งาน 

 

ตัวเรอืนทำจากโลหะทองแดง 

ด้านหลัด้านหน้า 

แนวทางในการออกแบบ เป็นชิ้นงาน
เครื่องประดับ และประติมากรรม
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1.3.4 งานออกแบบท่ีรวมทั้ง 3 ฤดู 
แบ่งตามกลุ่มที่ เข้าฟังสวดช่วงเวลา 22.00 – 24.00 น. ประกอบด้วย  

กัณฑ์นครกัณฑ์ ซึ่งรวมคนเกิดทุกปี 
 1) แนวคิดการออกแบบ 

ในการออกแบบชุดสุดท้าย คือการสวดรวมของทุกปีเกิด เป็นกัณฑ์ที่ปิด
ท้ายทั้ง 12 กัณฑ์เทศน์ ได้ใช้แนวทางการออกแบบโดยเป็นการรวมกันของทุกฤดูกาล เพ่ือสื่อถึงการ
อยู่ร่วมกันของคนทุกรุ่น ทุกสมัย ที่พร้อมจะสืบทอด และส่งต่อภูมิปัญญานี้ต่อไปเรื่อยๆ 
 

 
 

ภาพที่ 74 กัณฑ์นครกัณฑ์  
ที่มา : http://www.anantasook.com/mahachat-effec 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 75 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับชุมรวมทุกฤดู 
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ภาพที่ 76 รูปแนวทางการออกแบบ เครื่องประดับชุดรวมทุกฤดู 

 
 

ภาพที่ 77 รูปแบบเครื่องประดับจี้คอ และการสวมใส่ 

ตัวเรือนทำจากโลหะเงิน 

แทนสายฝน : ช่วงฤดูฝน 
 โลหะเงิน 

 
โลหะเงิน 

 

โลหะทองแดง 
 

แทนตะแกรงที่ก่อกองไฟ : ชว่งฤดูหนาว 

แทนช่องว่าง ความโปร่ง แสงเงา : ชว่งฤดูร้อน 
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2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
หลังจากได้แบบร่างที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจึงได้เริ่มทำชิ้นงาน ขั้นตอนของการสร้างสรรค์

ผลงาน มีดังต่อไปนี้ 
2.1 วัสดุที่ใช้ 

- แผ่นอลูมิเนียม ขนาด A4 
- เศษไม้สัก 
- โลหะเงิน 
- โลหะทองแดง 
 

 
  

ภาพที่ 78 รูปวาดขนาดของกรอบไม้ทั้ง 13 ชิ้น เพ่ือที่จะนำไปกลึง 
 

 
 

ภาพที่ 79 รูปเศษไม้ที่ทำการกลึงตามขนาดที่ต้องการ และทำการย้อมสี 
 

 
 

ภาพที่ 80 รูปแผ่นอลูมิเนียมที่ให้ชาวบ้านตอกดุนลายทั้ง 13 กัณฑ์เทศน์ 

9 cm. 8 cm. 7 cm. 6.5 cm. 6.5 cm. 6.5 cm. 

6 cm. 8.5 cm. 7 cm. 6 cm. 6 cm. 5.5 cm. 
5.5 cm. 
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ภาพที่ 81 รูปไม้ที่ทำการกลึง กับแผ่นอลูมิเนียมที่ทำการตอกดุนลายเรียบร้อยแล้ว 
 

2.2 ขั้นตอนการออกแบบเครื่องประดับชุดฤดูร้อน 
 

 
ภาพที่ 82 เตรียมขั้นตอนการทำเข็มกลัด 

 

 
 

ภาพที่ 83 ทำโครงเข็มกลัด และตัวล็อกแผ่นตอกจากโลหะเงิน 
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 ภาพที่ 84 แต่งองค์ประกอบด้วยโลหะทองแดง ทำโครงของเข็มกลัด และทำสี 
 

 
 

ภาพที่ 85 รูปเครื่องประดับเข็มกลัด (เครื่องประดับชุดฤดูร้อน) 
 

2.3 ขั้นตอนการออกแบบเครื่องประดับชุดฤดูฝน 
 

  
 

ภาพที่ 86 เตรียมขั้นตอนการทำปิ่นปักผม 
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ภาพที่ 87 ทำโครงของปิ่นปักผมด้วยโลหะเงิน 
 

 
 

ภาพที่ 88 ทำสีปิ่นปักผม ด้วยการลงยาสีดำ 
 

 
 

ภาพที่ 89 รูปเครื่องประดับปิ่นปักผม (เครื่องประดับชุดฤดูฝน) 
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2.4 ขั้นตอนการออกแบบเครื่องประดับชุดฤดูหนาว 
 

 
 

ภาพที่ 90 เตรียมขั้นตอนการทำเข็มกลัด 
 

 
 

ภาพที่ 91 ทำโครงเข็มกลัดจากโลหะทองแดง และทำสี 
 

 
 

ภาพที่ 92 ทำเข็มกลัดด้านหลังแผ่นตอก 
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ภาพที่ 93 เข็มกลัดแยกส่วน และเป็นงานประติมากรรมขนาดเล็ก (เครื่องประดับชุดฤดูหนาว) 
 

2.5 ขั้นตอนการออกแบบเครื่องประดับชุดรวมทุกฤดู 
 

 
 

ภาพที่ 94 เตรียมขั้นตอนการทำจี้คอ 
 

 
 

ภาพที่ 95 ทำโครงจี้คอด้วยโลหะเงินและทองแดง  
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ภาพที่ 96 เครื่องประดับจี้คอ (เครื่องประดับชุดรวมทุกฤดู) 
 

2.6 ชุดเครื่องประดับท่ีสมบูรณ์แบบ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 97 เครื่องประดับชุดฤดูร้อน 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 98 เครื่องประดับชุดฤดูฝน 
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ภาพที่ 99 เครื่องประดับชุดฤดูหนาว 
 

 
 

ภาพที่ 100 ชุดเครื่องประดับที่เสร็จสมบูรณ์ทั้ง 4 ชุด 
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2.7 ตัวอย่างการสวมใส่ และการใช้งาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 101 รูปตัวอย่างการสวมใส่ชุดเครื่องประดับฤดูร้อน 
(ผู้สวมใส่ คุณวิภาวี หมื่นสิทธิแพร่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 102 รูปตัวอย่างการสวมใส่ชุดเครื่องประดับฤดูฝน 
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ภาพที่ 103 รูปตัวอย่างการสวมใส่และใช้งานชุดเครื่องประดับฤดูหนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 104 รูปตัวอย่างการสวมใส่ชุดเครื่องประดับรวมทุกฤดู 
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ภาพที่ 105 รูปตัวอย่างการสวมใส่ชุดเครื่องประดับ  
 



 

 
 

บทที่ 5 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัยในครั้งนี้ ได้ใช้อัตลักษณ์ของ

ชุมชนบ้านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งอัตลักษณ์ที่นำมาใช้ใน
การออกแบบนั้น ได้มาจากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย จนได้ข้อสรุปเป็ น
คุณค่าทั้ง 4 ข้อ คือ คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสุนทรียะและความงาม คุณค่าด้านภูมิปัญญา
เชิงช่าง และคุณค่าด้านวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ 

 
สรุป... 

ความงามทางศิลปะ ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนวัวลาย และรูปแบบ
ของงานหัตถกรรมชุมชน วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลออกมาจนได้เป็นแนวคิดการออกแบบ ที่มี
ที่มาจากเรื่องราวของประเพณีเทศน์มหาชาติแบบล้านนา ที่คนในชุมชนยังคงสืบต่อกันอยู่ โดย
ลวดลายในกัณฑ์เทศน์มหาชาติได้แสดงถึงความงามทางพระพุทธศาสนา ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับความ
เชื่อของคนในชุมชน จนสามารถออกแบบเป็นเครื่องประดับ 4 ชุด ที่เป็นเหมือนตัวแทนของความเป็น
สิริมงคลตามความเชื่อของคนในชุมชน ประกอบด้วยเข็มกลัด ปิ่นปักผม จี้คอ (สร้อยคอพร้อมจี้) และ
เครื่องประดับท่ีเป็นทั้งเข็มกลัดและประติมากรรมขนาดเล็ก 

ทักษะเชิงช่าง จากการศึกษาวิจัยงานหัตถกรรมของชุมชนวัวลาย ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การตอกดุนลายของชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในเรื่องของวัสดุที่นิยมใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงทักษะ
และวิธีการในการทำงาน ซึ่งทำให้ได้ข้อสรุปที่จะเลือกใช้แผ่นอลูมิเนียมในการตอกดุนลายทั้ง 13 ชิ้น 
และใช้เทคนิคเชิงช่างที่มีในการประกอบชิ้นส่วนของงานเข้ากับโลหะเงิน และไม้ เพ่ือเป็นชิ้นงาน
เครื่องประดับตามที่ได้แบ่งกลุ่มออกแบบ 

ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการที่จะให้เป็นเครื่องประดับที่สะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน โดยได้บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนรวมถึง ที่มาของวัสดุ และการ
ออกแบบล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชนวัวลาย เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวบ้านชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ 
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวัวลาย ที่มีรากฐานหยั่งลึกมาอย่าง

ยาวนาน จึงเป็นการยากที่จะหาหลักฐานที่เป็นเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์มาอ้างอิงได้อย่างแน่นอน     
จึงต้องอาศัยสอบถามจากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้อาวุโสที่ยังคงเหลืออยู่ในชุมชน ข้อมูล
อาจมีการหลงลืมกันไปบ้าง จึงควรทำการสอบถามจากหลายๆคน เพ่ือนำข้อมูลมาประมวลผลอีกครั้ง 
วัดศรีสุพรรณ และวัดหมื่นสาร คือแหล่งเก็บรวมรวมความรู้ของชุมชนที่ดี 

2. เทคนิคการตอกดุนลายของชุมชนบ้านวัวลาย มีความละเอียดและชำนาญในการทำ 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ลวดลายก็มีความสอดคล้องกับขนาดของชิ้นงานด้วย หากชิ้นงานมีขนาดที่เล็ก และมี
ลวดลายที่ละเอียด ก็เป็นการยากที่ช่างกับเครื่องมือที่มีจะทำชิ้นงานให้ออกมาสวยงามได้ ในการ
ออกแบบชิ้นงานในครั้งต่อไปควรออกแบบให้ลวดลายและขนาดมีความสอดคล้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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