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ค าน า 
 

 เอกสารฉบบัน้ีเรียบเรียงข้ึนมา เพ่ือใชเ้ป็นคู่มือส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ค่าย ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เร่ือง 
ยวุชนคนรักษว์ฒันธรรม หตัถกรรมหล่อทองเหลืองวธีิโบราณ บา้นปะอาว ระหวา่งวนัท่ี ๑ เมษายน-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
จ านวนทั้งหมด ๔ รุ่น โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัใหเ้ยาวชน เกิดความเขา้ใจในงานศิลป์หตัถกรรมหล่อทองเหลืองวธีิโบราณ 
ก่อใหเ้กิดการซึมซบั เกิดความรักและภาคภูมิใจต่อมรดกทางวฒันธรรมท่ีทรงคุณค่า น าไปสู่การช่วยสืบสานอนุรักษใ์หค้ง
อยูคู่่กบัชุมชนน้ี และประเทศชาติของเราสืบไป 

ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้รียบเรียงจึงพยายามรวบรวมเน้ือหาท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์มารวมและร้อยเรียงไวใ้นเอกสารเล่มน้ี 
ดว้ยภาษาท่ีผูอ่้านเขา้ใจง่าย ผูเ้รียบเรียงไดอ้าศยัประสบการณ์ท่ีสัง่สมมาจากการเรียนรู้และการศึกษาวจิยั เป็นระยะเวลา
ยาวนานกวา่ ๑๐ กวา่ปีท่ีผา่นมา ท าใหท้ราบประเด็นปัญหาและขอ้จ ากดัของงานพฒันางานหตัถกรรมหล่อทองเหลืองวธีิ
โบราณของชุมชนบา้นปะอาวแห่งน้ีเป็นอยา่งดี 

เน้ือหาในเอกสารชุดน้ีประกอบดว้ย (๑) เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองราวประวติัความเป็นมา ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นมา
และววิฒันาการของงานดา้นโลหะกรรม ตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ผา่นมาตามยคุสมยัต่างๆจนถึงปัจจุบนั (๒) สถาบนั
พระมหากษตัริย ์ กบังานอนุรักษห์ตัถกรรมทองเหลืองบา้นปะอาว (๓) การเผยแพร่ช่ือเสียงของงาน ทองเหลืองบา้นปะอาว
ในรูปแบบต่างๆ (๔) กรรมวธีิการท าหตัถกรรมทองเหลืองแบบโบราณ (๕) แนะน าประวติัการก่อตั้งศูนยอ์นุรักษห์ตัถกรรม
ทองเหลือง (๖) ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆท่ีผา่นมา    
 เน้ือหาท่ีเรียบเรียงไว ้ ตอ้งการสะทอ้นเร่ืองราวและสร้างความเขา้ใจถึงวถีิชีวติของงานหตัถกรรมทองเหลืองแบบ
โบราณของชุมชนแห่งน้ี ใหห้ลายๆท่านท่ีไม่มีโอกาสไดเ้ขา้มาสมัผสั สามารถรับรู้รับทราบผา่นทางเอกสารงานเขียนฉบบัน้ี  
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัรับภาระดูแลรักษามรดกอนัมีค่าส่ิงน้ีต่อไปในภายภาคหนา้    
 จากการท่ีผูเ้รียบเรียง ไดมี้โอกาสเขา้มาศึกษาวจิยั ท าใหไ้ดท้ราบเร่ืองราวส่ิงต่างๆท่ีน่าอศัจรรย ์ ถึงภูมิปัญญาของ
คนทอ้งถ่ินสมยัโบราณเม่ือหลายร้อยหลายพนัปี ท่ีท่านไดเ้สาะแสวงหาแนวทางต่างๆดว้ยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จนคน้พบ
แนวทางการแกปั้ญหาเกิดข้ึนมาใหม่ๆน ามาปรับปรุงพฒันากระบวนการผลิตเคร่ืองทองเหลือง และยงัสามารถรักษาสืบทอด
เอากรรมวธีิการน้ีสัง่สมต่อๆกนัมา ถ่ายทอดจากรุ่นปู่สู่รุ่นลูก รุ่นหลานเป็นระยะเวลายาวนานหลายร้อย หลายพนัปี ตราบมา
จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงยงัคงเหลืออยูเ่พียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือ ชุมชนบา้นปะอาวแห่งน้ี  
 ในโอกาสน้ี ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เน้ือหาของเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านและสร้างความ
เขา้ใจและช่วยใหท่้านผูท่ี้ไดอ่้านไดรั้กและหวงแหนเลง็เห็นความส าคญัของมรดกท่ีมีค่าของเราและช่วยกนัปกป้องและ
รักษาไวคู้่บา้นคูเ่มืองของเราสืบตอ่กนัไปตราบนานเท่านาน 

    
 

 ผศ.สุริยา โชคสวสัด์ิ  
๑ เมษายน  ๒๕๕๑ 

 

 
 



๑ บทน า 
 

งานหตัถกรรมหล่อทองเหลืองบา้น ปะอาว ส่วนมากจะรู้จกัในกลุ่มท่ีสนใจงานหตัถกรรมเชิง
อนุรักษเ์น่ืองจากกรรมวธีิ และลวดลายท่ีประดิษฐข้ึ์นมาลว้นแต่เป็นงานท่ีมีความเก่าแก่โบราณ ท่ีสืบสานมา
จากบรรพบุรุษหลายชัว่อายคุน และท่ีส าคญัคือ กรรมวธีิการท างานทองเหลืองหรือส าริด คือ วธีิการหล่อ
แบบข้ีผึ้งหาย (Los wax casting processes) มีความเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์โดยเฉพาะแหล่งท่ีบา้นเชียง
ซ่ึง มีอายยุาวนานมากวา่ 4000 ปี นบัไดว้า่เก่าแก่มากถือไดว้า่เป็นยคุตน้ๆของงานโลหะส าริด ดว้ยเหตุน้ี เรา
ทุกคนในฐานะคนไทยควรท่ีจะภาคภูมิใจท่ีส่ิงเหล่าน้ีเกิดอยูใ่นผนืแผน่ดินไทย และเหลืออยูเ่พียงแห่งเดียว
เท่านั้นในประเทศไทยท่ียงัคงวธีิการแบบโบราณน้ีอยู ่และปัจจุบนัในโลกน้ีคงมีเหลืออยูไ่ม่ก่ีแห่ง 
 ปัจจุบนั สังคมโลกและสังคมในประเทศมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรุ่นแรงและรวดเร็ว วฒันธรรมโลก
ตะวนัตกไดคื้บคลานรุกล ้าเขา้มาสู่โลกตะวนัออกและครอบครองวฒันธรรมตะวนัออกไปมากข้ึน จึงเป็น
เร่ืองท่ีน่าเป็นห่วงวา่สักวนัหน่ึงงานหตัถกรรมการท าทองเหลืองท่ีล ้าค่าแห่งน้ีคงจะตอ้งสูญหายไปอยา่ง
แน่นอนไม่ต่างไปจากหลายๆส่ิงท่ีประสบมาแลว้หลงเหลือไวแ้ต่อดีตและความทรงจ า เพื่อไม่ใหเ้หตุการณ์
อยา่งนั้นเกิดข้ึนกบังานหตัถกรรมหล่อทองเหลืองบา้นปะอาว สมควรอยา่งยิง่ส าหรับประชาชนโดยเฉพาะ
ชาวจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัหนัมาสนใจใหค้วามส าคญักบัการอนุรักษส่ิ์งท่ีเราเรียกวา่ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นภูมิของบรรพบุรุษไทย ท่ีอาศยัความเพียรพยายามสืบสาน รักษา ตั้งแต่อดีตกาล ส่งทอด
มาสู่ลูกหลาน ตราบจนปัจจุบนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ ภาคประวตัิศาสตร์ 
๒.๑ ก าเนิดของงานโลหะกรรมในประเทศไทย 

มนุษยส์มยัโบราณ  ยงัไม่มีใครระบุไดแ้น่ชดัวา่ มนุษยเ์ราก าเนิดมาบนพิภพน้ีเป็นเวลานานสักเท่าใด
แลว้ เรารู้แต่เพียงวา่ ในอดีตกาลนานไกลนั้น ทั้งอากาศและลกัษณะของทวปีแตกต่างจากท่ีเป็นอยูเ่ด๋ียวน้ี
มากมาย และมนุษยเ์ราไดท้่องเท่ียวอยูบ่นภูมิประเทศ และอากาศ เช่นนั้นพร้อมดว้ยสภาพสัตวต่์างๆ ซ่ึงบดัน้ี
ไดส้ิ้นศูนยพ์นัธ์ุไปหมดแลว้ คร้ันเม่ือก่อนคริสตกาล ๕,๐๐๐ ปี หรือประมาณ ๗,๐๐๐ กวา่ปีล่วงมาแลว้ อนั
เป็นยคุท่ีประวติัศาสตร์ไดเ้ร่ิมเปิดฉากข้ึนในภูมิประเทศประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์บางแห่ง เช่น ท่ีลุ่มแม่น ้าไนล ์ 
และ แม่น ้ายเูฟรติส เป็นตน้ ไดมี้ประชาชาติซ่ึงมีอายมุายนืนาน มีศิลปะ ระเบียบการปกครอง และวฒันธรรม
ของตนเอง อนัแสดงวา่ความเจริญน้ีไดด้ าเนินมาอยา่งชา้ๆตลอดกาลสมยัอนัถอยหลงัไปอยา่งยดึยาว 

มนุษยใ์นสมยัยคุก่อนประวติัศาสตร์ ไดแ้บ่งยอ่ยออกโดยใหช่ื้อตามชนิดของวสัดุท่ีมนุษยไ์ดรู้้จกั
น ามาใชป้ระโยชน์เช่น เป็นอาวธุและเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ดงัน้ี(เจริญ ไชยชนะ,๒๔๙๙,ประวติัศาสตร์
สากล-สมยัก่อนประวติัศาสตร์ หนา้๑-๒) 

๑.ยุคหินเก่า (Old Stone Age หรือ Paleolithic Period)เป็นยคุดั้งเดิมท่ีสุด ครอบคลุม 
ระยะเวลาระหวา่ง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ ปีมาแลว้(กรมศิลปากร,๒๕๔๑,มรดกโลกบา้นเชียง หนา้๒๙-
๓๐)  ในยคุน้ีเคร่ืองมือและอาวธุของมนุษยท์  าข้ึนจากหินลว้นๆ และมีรูปร่างขรุขระ ในบางแห่งก็ใชเ้ขาสัตว ์
กระดูกสัตว ์งาและวตัถุแขง็อ่ืนๆปนมาบา้ง เคร่ืองมือ และอาวธุของมนุษยใ์นยคุน้ีปรากกฎวา่คน้พบตามทอ้ง
แม่น ้าท่ีต้ืนเขิน และตามถ ้าแถบภูเขาท่ีมีอายนุานๆ อาวธุเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีสร้างข้ึนมาดว้ยฝีมือ
ของมนุษย ์

ชีวติและความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นยคุหิน อาจจะกล่าวไดว้า่คนในยคุน้ีมีอาชีพเพียงเป็นนกัหาปลา
หรือล่าสัตว ์อาศยัอยูต่ามริมแม่น ้าหรือไม่ก็บนเชิงเขา ใชอ้าวธุท่ีมีลกัษณะเส่ียมปลายแหลมหยาบๆ ไม่มีสัตว์
เล้ียงอยา่งอ่ืนนอกจากสุนขัและกวางเรนเดียร์ ไม่มีความรู้ในการป้ันถว้ยชามแต่อยา่งใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๑ เคร่ืองมือหินกะเทาะสมยัสังคมล่าสัตว ์อายปุระมาณ ๑๒,๐๐๐ – ๗,๗๐๐ ปี(น าชมพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ อุบลราชธานี ๒๕๔๒) 
  

ตอนปลายของยคุน้ีมนุษย์ได้รู้จักการน าไฟข้ึนมาใช้ ดงัปรากฏหลกัฐานซากกองไฟ หลงเหลืออยูใ่น
ถ ้าอนัเป็นท่ีอยูข่องมนุษยย์คุน้ี นอกจากน้ีมนุษยย์งัรู้จกัการท าธนูและหนา้ไมซ่ึ้งคน้พบลูกธนูท่ีท าดว้ยกระดูก
และเหล็ก และยิง่เป็นส่ิงท่ีน่าประหลาดใจท่ีมนุษยใ์นยคุนั้นรู้จักวาดภาพสัตว์ เพราะได้ค้นพบภาพเขียนรูป
สัตว์ อยู่ตามผนังถ า้อยู่หลายแห่ง   (เจริญ ไชยชนะ,๒๔๙๙,ประวติัศาสตร์สากล-สมยัก่อนประวติัศาสตร์ 
หนา้๑-๒) 

๒. ยุคหินกลาง (Middle Stone Age หรือ Mesolithic period) ครอบคลุมระยะเวลาระหวา่ง  
๑๐,๐๐๐ ถึง ๖,๐๐๐ ปีมาแลว้(กรมศิลปากร,๒๕๔๑,มรดกโลกบา้นเชียง หนา้๒๙-๓๐) 

๓. ยุคหินใหม่ (New  Stone Age หรือ Neolithic period) ครอบคลุมระยะเวลาระหวา่ง ๖,๐๐๐  
ถึง ๔,๐๐๐ ปีมาแลว้(กรมศิลปากร,๒๕๔๑,มรดกโลกบา้นเชียง หนา้๒๙-๓๐)   
       มนุษยใ์นยคุน้ี คงใชหิ้นเป็นเคร่ืองมือและอาวธุอยูสื่บมา แต่ส่ิงส าคญัท่ีเกิดข้ึนในยคุน้ีคือ มนุษยรู้์จกั
ใชดิ้นป้ันเคร่ืองมือเหล่านั้นข้ึนมาอีก และรู้จกัการขดัอาวุธท่ีเคยใชอ้ยูแ่ลว้ใหมี้ลกัษณะเกล้ียงเกลาข้ึน ความ
เป็นอยูข่องชาวพื้นทวปีอเมริกาในสมยัโคลมับสัไปพบนั้น เพิ่งจะมีความเจริญเท่ากบัมนุษยใ์นสมยัยคุหิน
ใหม่น่ีเอง 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๒ ขวานหินขดั สมยั สังคมเกษตรกรรม อายปุระมาณ ๔,๐๐๐ ปี (น าชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

อุบลราชธานี ๒๕๔๒) 
 

มนุษยย์คุหินใหม่ในยโุรป มีความกา้วหนา้กวา่มนุษยใ์นยคุหินเก่าหลายประการ เขารู้จกัการท า
เพาะปลูก รู้จกัป้ันถว้ยชาม รู้จกัป่ันฝ้าย รุ้จกัทอผา้ รู้จกัรการเล้ียงสัตวห์ลายชนิดใหเ้ช่ือง รู้จกัสร้างบา้นอยู่
อาศยั รู้จกัฝังศพไวพ้ร้อมกบัของใชต่้างๆ โดยเช่ือวา่คนนั้นจะกลบัมาเกิดใหม่ 

๔. ยุคโลหะ (Metals Age) ในท่ีสุดยคุสมยัอนัยนืยาวแห่งยคุหินก็ผา่นไป และมนุษยก์็เคล่ือน 

เขา้มาสู่ยคุโลหะ ยคุน้ีไดแ้บ่งเป็น 3 สมยัคือ สมยัทองแดง สมยัทองส าริด และสมยัเหล็ก(เจริญ ไชยชนะ, 
๒๔๙๙, ประวติัศาสตร์สากล-สมยัก่อนประวติัศาสตร์ หนา้๑-๒) ในหนงัสือ มรดกโลกบา้นเชียง ไม่ไดร้ะบุ
ไวว้า่มียคุทองแดง ถึงอยา่งไร จากหลกัการแลว้ ก่อนท่ีมนุษยจ์ะรู้จกัน าโลหะสองชนิดมาผสมกนัน่าจะ
คน้พบ ธาตุบริสุทธ์ิก่อน โดยเฉพาะโลหะส าริดท่ีเกิดจากการผสมทองแดงรวมเขา้กบัดีบุก ดงันั้นธาตุท่ีมี
แนวโนม้วา่จะคน้พบก่อนและเป็นส่วนผสมหลกัของส าริดคือธาตุทองแดง ส่วนมากแลว้ของใชท่ี้เป็นโลหะ
ส่วนมากจะเป็นส าริดมากกวา่ทองแดงบริสุทธ์ิ 
 มนุษยบ์างจ าพวกเช่นนิโกรในอาฟริกาเป็นต้น หาไดเ้จริญตามล าดบัขั้นดงัท่ีกล่าวมาไม่ แต่ได้ผ่าน
เข้าสู่สมัยเหล็กเลยทเีดียว  แต่มนุษยใ์นประเทศต่างๆในยโุรปและอาเซีย ส่วนมากจะมีความเจริญผา่นมา
ตามล าดบัขั้นดงักล่าวแลว้  
 ประวติัของยคุโลหะอาจกล่าวไดว้า่เป็นประวติัศาสตร์แห่งอารยะธรรม เพราะโลหะไดท้  าประโยชน์
ใหแ้ก่มนุษยอ์ยา่งมากมาย มนุษยใ์ชหิ้นท าประโยชน์ไดน้อ้ยกวา่โลหะ 

๔.๑ ยุคส าริด (Bronze Age) ครอบคลุมระยะเวลาระหวา่ง ๔,๐๐๐ ถึง ๒,๕๐๐ ปี (กรมศิลปากร, 
๒๕๔๑, มรดกโลกบา้นเชียง หนา้๒๙-๓๐)  
 นบัตั้งแต่มนุษยรู้์จกัการน าไฟมาใช ้ตั้งแต่สมยัดึกด าบรรพแ์ลว้นั้น เช่ือวา่มนุษยไ์ดพ้บวา่ไฟสามารถ
เผาใหดิ้นแขง็ตวั และไดน้ าเอาไฟมาใชใ้นการท าเคร่ืองป้ันดินเผาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์เป็นตน้มา 
งานหล่อโลหะเช่นเดียวกนั มนุษยค์น้พบวา่ไฟสามารถน ามาเผา่แร่ทองแดงใหห้ลอมละลายไดจึ้งมีการน าไฟ



มาใชใ้นกรรมวธีิการหลอมหล่อตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์เป็นตน้มา ดงัปรากฏหลกัฐานเคร่ืองป้ันและ
งานโลหะกรรมสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ตวัอยา่งเช่นเคร่ืองป้ันดินเผาและส าริดท่ีขดุคน้พบพี่บา้นเชียง 
จงัหวดัอุดรธานี และบา้นกา้นเหลือง จงัหวดัอุบลราชธานี และ อีกหลายๆแห่งในพื้นท่ีภาคอีสาน  
 

 
 

รูปท่ี ๓ แผนท่ีแสดงบริเวณพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท่ีคน้พบแหล่งโบราณวตัถุในยคุ
ก่อนประวติัศาสตร์ หรือเรียกวา่แอ่งโคราช และแอ่งสกลนคร และจะพบวา่บริเวณบา้นเชียงเป็นแหล่งท่ี
คน้พบหลกัฐานมากท่ีสุดและสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทย 
 
 แหล่งอารยะธรรมงานส าริดสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีชุมชนบา้นเชียง หลกัฐานท่ีท่ีขดุพบมีอายุ
เก่าแก่ท่ีสุดคือ ใบหอกส าริด ท่ีพบในหลุมฝังศพหลุมหน่ึงของระยะท่ี ๓ ของบา้นเชียงสมยัตน้ ซ่ึงมีอายรุาว 
๔,๐๐๐ ปีมาแลว้ ผลจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีพบวา่มีธาตุดีบุกผสมอยูป่ระมาณ ๓ เปอร์เซ็นต ์
ซ่ึงจดัไดว้า่มีปริมาณของดีบุกท่ีต ่ากวา่ส าริดโดยปกติทัว่ๆไป ส่วนการวเิคราะห์ลกัษณะผลึกของโครงสร้าง
ภายในของใบหอกชนิดน้ี ท าใหส้ันนิษฐานไดว้า่ กรรมวิธีการผลิต พบวา่ในขั้นตอนแรกในการท า คือการ
หล่อโดย ใชแ้ม่พิมพช์นิด ๒ ช้ินประกบกนั จากนั้นก็น าใบหอกท่ีหล่อไดไ้ปตีในขณะท่ีเยน็เพื่อตกแต่ง



เพื่อใหไ้ดรู้ปร่างสมบูรณ์ แต่เน่ืองจากการตีในขณะท่ีโลหะเยน็นั้นจะท าให้โครงสร้างเดิมของโลหะเกิดการ
บิดเบ้ียวและคุณสมบติัของโลหะส าริดเปล่ียนไปเป็นมีความเปราะมากข้ึน  จึงมีการน าเอาใบหอกช้ินน้ีไปลด
ความเปราะท่ีเกิดเน่ืองจากการตีขณะเยน็โดยการเผาใบหอกใหร้้อนจนเป็นสีแดงแลว้ใหเ้ยน็ตวัอยา่งชา้ๆ 
กรรมวธีิการใชค้วามร้อนช่วยลดความเปราะและคืนความเหนียวแก่โลหะส าริดเช่นน้ี เรียกวา่วธีิ “แอนนี
ลล่ิง” (Annealing) ร่องรอยของผลึกโลหะท่ีแสดงชดัเจนวา่ใบหอกส าริดช้ินน้ีท าโดยผา่นกรรมวธีิ    แอนนี
ลล่ิงดว้ยนั้น ช้ีใหเ้ห็นวา่ช่างส าริดรุ่นแรกของบา้นเชียงมีความรู้และความเขา้ใจในเทคนิคมาตรฐานการ
โลหะกรรมส าริดเป็นอยา่งดี แลว้นอกเหนือจากการหล่อส าริดดว้ยแม่พิมพช์นิด ๒ช้ินประกบกนัแลว้ ช่าง
ส าริดสมยัแรกๆของบา้นเชียงเม่ือระหวา่ง ๔,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ปีมาแลว้ ยงัสามารถท าการหล่อโลหะโยวธีิ 
“ข้ีผึ้งหาย” (Los-Wax Casting) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๔ ใบหอกส าริดยคุบา้นเชียงตอนตน้ อายุราว ๔,๐๐๐ ปี(มรดกโลกบา้นเชียง,๒๕๔๑) 
 ตวัอยา่งท่ีขดุพบคือก าไลส าริดแบบท่ีมีลูกกระพรวนประดบัซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัท่ีพบมาตั้งแต่ช่วงระยะ
ทา้ยๆของวฒันธรรมบา้นเชียงสมยัตน้ ลว้นแต่หล่อข้ึนมาดว้ยกรรมวธีิน้ีทั้งส้ิน 

 
รูปท่ี ๕ กระพรวนส าริดยคุสมยับา้นเชียงตอนปลาย ราว ๒,๓๐๐ – ๑,๘๐๐ ปีมาแลว้  

(Armand,1985 Ban Chaing : Art and Prehistory of Northeast Thailand) 
โลหะส าริดของบา้นเชียงตั้งแต่ช่วงปลายของสมยัตน้ ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดท่ีมีส่วนผสมปรกติท่ีใช้

กนัทัว่ไป คือมีทองแดงผสมอยูร่าว ๘๕-๙๐% และมีดีบุกผสมอยูร่าว ๑๐-๑๕% นอกจากน้ียงัมีตะกัว่เพิ่มเขา้
ไปเขา้ไปเป็นธาตุท่ี ๓ นอกจากทองแดงและดีบุก การผสมตะกัว่ลงไปในส าริดนั้นเป็นวธีิทางโลหะวทิยาท่ี



ท าใหโ้ลหะส าริดหลอมเหลวไดง่้ายข้ึน โลหะเหลวมีความหนืดลดลง ท าใหโ้ลหะเหลวไหลเขา้ไปในแบบ
พิมพไ์ดดี้ยิง่ข้ึน และยงัช่วยลดฟองอากาศในโลหะเหลว ท าใหง้านหล่อมีคุณภาพดีข้ึน อยา่งไรก็ตามส าริดท่ี
มีตะกัว่ผสมอยูด่ว้ย จะมีความแขง็นอ้ยกวา่ส าริดชนิดท่ีมีทองแดงและดีบุกเป็นส่วนผสม จึงไม่ค่อยเหมาะสม
ต่อการใชท้  าเคร่ืองมือ หรืออาวธุท่ีตอ้งการความแขง็ แต่เหมาะสมดีส าหรับใชท้  าเคร่ืองประดบั โดยเฉพาะ
ประเภทท่ีมีความซบัซอ้น หรือมีลวดลายประดบัอยา่งวจิิตร เช่น ก าไลท่ีมีลูกกระพรวนประดบั ซ่ึงจะตอ้งท า
ข้ึนดว้ยการหล่อแบบข้ีผึ้งหาย อนัเป็นวธีิท่ีตอ้งการโลหะท่ีค่อนขา้งเหลวและไหลเตม็แม่พิมพท่ี์มีรูปร่าง
ซบัซอ้นไดง่้ายๆ 
 มีขอ้สันนิษฐานอยา่งหน่ึง คือ แร่ธาตุหลกัท่ีใชห้ลอมหล่องานส าริด คือทองแดงและดีบุก ชุมชน
บา้นเชียงน ามาจากท่ีใด ซ่ึง ผลจากการส ารวจแลว้ไม่มีแหล่งแร่และร่องรอยการถลุงแร่ทั้งสองปรากฏอยูใ่น
บริเวณโดยรอบ และพื้นท่ีใกลเ้คียงบา้นเชียง แมแ้ต่พื้นท่ีแถบท่ีราบสูงโคราชหรือแอ่งโคราช ภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่จะมีตะกอนล าน ้าท่ีจะกลายเป็นดินในเวลาต่อมาและไม่ปรากฏวา่มีแหล่งแร่ทองแดงและดีบุกท่ี
เป็นแหล่งใหญ่ๆ ท่ีสามารถถลุงไดใ้นปริมาณมากพอส าหรับน ามาหลอมหล่อเป็นของใชแ้ละอาวธุตามท่ีได้
ขดุพบ นัน่หมายความวา่ช่างหล่อสมยันั้นมีการน าวตัถุดิบมาจากแหล่งอ่ืน ซ่ึงวตัถุดิบอาจจะผา่นการถลุงและ
หลอมหล่อมาในรูปเป็นกอ้นท่ีเป็นโลหะหรือโลหะผสม จากขอ้สังเกตเหล่าน้ีลว้นเป็นตวับ่งช้ีวา่ โลหะท่ี
น ามาใชใ้นการหลอมหล่อท่ีบา้นเชียง ไดม้าโดยมีการติดต่อแลกเปล่ียนหรือคา้ขายกบัชุมชนอ่ืนๆท่ีเป็นผู ้
ถลุงสินแร่ทองแดงและดีบุกน้ีโดยเฉพาะ  
 มีความเป็นไปไดว้า่วตัถุดิบทองแดงอาจจะน ามากจากบริเวณพื้นท่ีท่ีราบสูงตอนบน บริเวณแถบริม
แม่น ้าโขงในเขตพื้นท่ีจงัหวดัหนองคายและจงัหวดัเลย ส่วนแหล่งแร่ดีบุก ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลท่ี้ราบสูงโคราช
ของประเทศไทยมากท่ีสุด คือ แถบเวยีงจนัทร์ในประเทศลาว ทั้งน้ียงัไม่นบัแหล่งแร่ดีบุกอ่ืนๆท่ีมีอยูอี่กมาก
ในพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆของประเทศไทย 
 เหมืองทองแดงอีกแหล่งท่ีเกิดข้ึนในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ท่ีคน้พบท่ีบริเวณภูโล้น อ าเภอสังคม 
จังหวัดหนองคาย เป็นหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดท่ีจะเป็นแหล่งแร่ทองแดงท่ีใหญ่ท่ีสุดสามารถ
น ามาถลุงเพื่อน ามาหลอมหล่อเป็นอาวธุและเคร่ืองใชเ้คร่ืองประดบัของชุมชนบา้นเชียงและชุมชนอ่ืนใน
แถบท่ีราบสูงโคราช 
 การคน้พบโบราณวตัถุท่ีท าดว้ยส าริดบา้นเชียงรวมทั้งแหล่งโบราณคดีอ่ืนๆท่ีมีวฒันธรรม
เหมือนๆกนักบับา้นเชียงดว้ยนั้น เป็นการบ่งช้ีวา่การติดต่อสัมพนัธ์กนัระหวา่งชุมชนต่างๆสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์มีมาตั้งแต่ประมาณ ๔,๐๐๐ ปีถึง ๓,๕๐๐ ปีมาแลว้ นัน่หมายความวา่ยงัไม่ชุมชนก่อน
ประวติัศาสตร์อ่ืนๆอีกในพื้นท่ีใกลเ้คียงสามารถติดต่อสัมพนัธ์กบัชุมชนบา้นเชียงไดโ้ดยไม่ยากล าบากมาก
นกัเพื่อแลกเปล่ียนขนส่งสินคา้และวตัถุดิบ ท่ีส าคญั คือ ทองแดงและดีบุก  
 ๔.๒ ยุคเหลก็ (Iron Age) ครอบคลุมระยะเวลาระหวา่ง ๒,๕๐๐ ถึง ๑,๕๐๐ ปี(กรมศิลปากร,๒๕๔๑, 
มรดกโลกบา้นเชียง หนา้๒๙-๓๐) ไดเ้ร่ิมมีการน าเอาเหล็กมาใชท้  าเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอาวธุ เช่น 
หวัขวาน ใบหอก มีด หวัลูกศร เป็นตน้  



 
 
 
      
    

 
    

  
     

 

รูปท่ี ๖ ขวานและใบหอกท่ีท าจากเหล็ก (The Personality of Thailand, 1996) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๗ แบบหล่อหินทราบ ขวานส าริด เบา้หลอมและกอ้นอินกอตโลหะท่ีจะน ามาหลอมและเทหล่อลงใน
แบบหล่อหินทรายเป็นขวานและใบหอก (The Personality of Thailand, 1996) 

 
 

ผลการศึกษาและวเิคราะห์เหล็กท่ีน ามาใชใ้นสมยัก่อนประวติัศาสตร์บา้นเชียง (กรม 
ศิลปากร,๒๕๔๑, มรดกโลกบา้นเชียง หนา้๒๓-๒๔) พบวา่เป็นเหล็กท่ีไดม้าจากการถลุงสินแร่เหลก็ (Iron 
Ores) ดว้ยวธีิการถลุงเหล็กแบบท่ีเรียกวา่ กระบวนการถลุงโดยตรง (Direct smelting processes) วธีิการน้ี 
ต่างจากการถลุงเหล็กสมยัโบราณท่ีท ากนัในประเทศจีน ซ่ึงนิยม การถลุงดว้ยกระบวนการทางอ้อม (Indirect 
smelting processes) 



 ในการถลุงเหล็กตามกระบวนการถลุงโดยตรงนั้นจะตอ้งน าแร่เหล็กท่ีขดุมาจากเหมืองและผา่นการ
ท าความสะอาดอยา่งดีแลว้น ามาผสมคลุกเคลา้กบัถ่านในสัดส่วนท่ีถูกตอ้งบรรจงลงในเตาถลุง จากนั้นจึงจุด
ไฟหมัน่เติมถ่านและคอยสูบลมเพื่อเร่งไฟภายในเตาถลุงใหสู้งข้ึน และจะมีก๊าชคาร์บอนมอนน๊อกไซดม์าก
พอท่ีจะท าใหเ้กิดปฏิกิริยาทางเคมี ท่ีท าใหแ้ร่เหล็กท่ีอยูใ่นสภาพของเหล็กออกไซดถู์กเปล่ียนไปเป็นโลหะ
เหล็กท่ีบริสุทธ์ิข้ึน (Metallic Iron) นอกจากน้ีในเตาถลุงยงัตอ้งมีการเติมเช้ือถลุง (Flux) ซ่ึงในกรณีของการ
ถลุงเหล็กนั้น ใช ้สารประเภทแคลเซียมคาร์บอเนต ซ่ึงสามารถหาไดจ้ากปูนขาว กระดูกป่น หรือเปลือกหอย
ป่น เป็นตน้ เช้ือถลุงจะเป็นตวัช่วยจบัเอาธาตุมลทินต่างๆท่ีปนมากบัแร่เหล็ก ส่วนมากจะเป็นจ าพวกอโลหะ
ซ่ึงจะมีน ้าหนกัเบาและจะแยกตวัออกมาซ้ึงจะตกัทิ้งไป เรียกวา่ข้ีตะกรัน (slag) 
 วธีิการถลุงแบบน้ีโลหะจะยงัไม่หลอมละลายจะไดก้อ้นโลหะลกัษณะมีรูพรุนเหมือนฟองน ้า เหล็ก
ท่ีไดจ้ะมีธาตุคาร์บอนปนอยูน่อ้ยกวา่ ๐.๕ เปอร์เซ็นต ์ จดัเป็นเหล็กอ่อน(Wrought iron) ซ่ึงเกือบเป็น เหล็ก
บริสุทธ์ิ สามารถน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับข้ึนรูปเป็นเคร่ืองมือใชส้อยไดต่้อไป 
  จากการศึกษายงัพบวา่ คนในสมยัโบราณรู้จกัวธีิการตีข้ึนรูปเหล็กในขณะท่ียงัร้อนอยู ่ ซ่ึงถือไดว้า่
เป็นจุดก าเนิดของการท าการข้ึนรูปโลหะโดย กรรมวธีิทางความร้อน หรือเรียกวา่ Hot working Processes 
รวมไปถึงขั้นตอนในการชุบเพื่อเพิ่มความแขง็ใหก้บังานโดยเฉพาะคมของ อาวธุ เช่น ขวานและหอก เป็น
ตน้ กรรมวธีิการท าเช่นน้ี โดย การน าเอาเหล็กท่ีหล่อไดม้าเผาในเตาใหร้้อนจนเป็นสีแดง ก่อนท่ีจะน าออกมา
ตีดว้ยพะเนิน เพื่อบีบและรีดเหล็กใหค้่อยๆเปล่ียนรูปและไดรู้ปร่างตามท่ีตอ้งการ การขณะท่ีตีเหล็กเยน็ตวั
ลงจะตอ้งน ากลบัไปเผาในเตาอีกคร้ังก่อนท่ีจะน าออกมาตีซ ้ าอีก ท าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนกวา่จะไดเ้คร่ืองมือ
เหล็กท่ีมีรูปร่างตามท่ีตอ้งการ หลงัจากนั้นในคร้ังสุดทา้ย จึงเป็นขั้นตอน การชุบ เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีความแขง็
สูงข้ึน ขั้นตอนน้ีท าโดยการน างานไปเผาให้ร้อนจนเป็นสีแดงอีกคร้ัง แลว้น าไปจุ่มแช่ลงในน ้าเยน็ทนัที ซ่ึง
เป็นกรรมวธีิท่ีท าใหโ้ครงสร้างภายในของเหล็กเปล่ียนไป ในวชิาการทางโลหะวทิยาในยคุปัจจุบนัเรียกวา่ 
โครงสร้างมาร์เทนไซท ์ ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีมีผลท าให้เหล็กมีความแขง็เพิ่มสูงข้ึนซ่ึงจะน ามาใชก้บัการท า
เคร่ืองมือของมีคมต่างๆ จึงถือไดว้า่วทิยาการน้ีเร่ิมรู้จกักนัมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ การคน้พบคร้ังน้ี
ถือไดว้า่ส าคญัยิง่ส าหรับประเทศไทย 
 พฒันาการดา้นโลหะกรรมท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงสมยัก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลาย
เม่ือราว ๒,๕๐๐ – ๒,๓๐๐ ปีมาแลว้ คือ การท าส าริดท่ีมีส่วนผสมของดีบุก อยูใ่นปริมาณท่ีสูง (High tin 
bronze) ซ่ึงเป็นส าริดท่ีมีปริมาณของดีบุก ผสมอยูสู่งถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงจะมีผลท าใหโ้ลหะผสมชนิดน้ีมี
ความแขง็มาก แต่เปาะมาก มีสีท่ีคลา้ยทองและคลา้ยเงิน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปริมาณของดีบุก คุณสมบติัท่ีแขง็แต่
เปาะของโลหะผสมน้ี ท าใหไ้ม่สามารถผลิตส่ิงของท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะแก่การน าไปใชง้านได ้ โดย
กรรมวธีิการแบบธรรมดาปกติ  
 วธีิการแกไ้ขเป็นการประยกุตเ์อากรรมวธีิการตีเหล็กมาใชร่้วมดว้ย การเผาแลว้ตีในขณะท่ีโลหะยงั
ร้อนเป็นสีแดง จนไดรู้ปร่างตามท่ีตอ้งการ ท าตามขั้นตอนการชุบดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และขั้นสุดทา้ยจึง



น าไปชุบลงในน ้าเยน็ ดว้ยเทคนิควธีิน้ี ท าใหช่้างโลหะสามารถท าภาชนะของใชแ้ละเคร่ืองประดบัท่ีมีความ
แขง็สูง มีความทนทาน และมีสีสันท่ีสวยงามกวา่ส าริดธรรมดา 
 จากผลการศึกษาวเิคราะห์ของนกัโบราณคดีท าใหท้ราบวา่ส าริดและเหล็กท่ีคน้พบท่ีชุมชนบา้นเชียง
บ่งช้ีใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ทางวทิยาการดา้นโลหะกรรมของคนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี
ภาคอีสานของประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงน่ันหมายความว่าจุดก าเนิดของวทิยาการงานโลหะกรรมของ
โลกอาจจะเร่ิมต้นขึน้ ณ ภูมิแห่งนีน่ี้เอง (วทิยาการด้านการหลอมหล่อโลหะ, วทิยาการด้านการตีขึน้รูป และ
วทิยาการด้านการอบชุบโลหะ) 

 

๒.๒ ประวตัเิมืองอุบลราชธานี 
 ชุมชนสมยัประวติัศาสตร์ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี เร่ิมข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๐-๑๒เม่ือ
ชุมชนเกษตรกรรมขนาดใหญ่ไดร้วมตวักนัหนาแน่นและพฒันาสังคมข้ึนเป็นบา้นเป็นเมือง รวมทั้งไดรั้บ
อิทธิพลทางวฒันธรรมจากรัฐหรือแควน้ท่ีมีอารยะธรรมรุ่งเรืองมากกวา่ จากบริเวณภาคกลางของประเทศ
ไทยและชุมชนบริเวณปากแม่น ้าโขง ไดป้รากฏหลกัฐานทางโบราณวตัถุ โบราณสถาน และตามแหล่ง
โบราณคดี ท่ีแสดงวา่มีการนบัถือพุทธศาสนาในวฒันธรรมทวารวดี กระจายอยูบ่ริเวณแม่น ้ามูล โดย 
เฉพาะท่ีราบฝ่ังซา้ยแม่น ้าชี ล าเซบก และล าเซบาย ขณะเดียวกนัก็พบร่องรอยหลกัฐานของวฒันธรรม เจนละ 
(วฒันธรรมขอมหรือเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร) ท่ีมีพื้นฐานวฒันธรรมทางศาสนาพราหมณ์ควบคู่กนัไป
ดว้ย อาณาจกัรเจนละซ่ึงต่อมาไดข้ยายดินแดนเป็นปึกแผน่มัน่คงเป็นอาณาจกัรขอม (สมยัเมืองพระนคร) 
ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๕ เป็นตน้มา สืบเน่ืองมาจนพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ คติความเช่ือในพุทธศาสนามหายาน 
ไดแ้พร่ขยายเขา้มาอีก โดยพบหลกัฐาน ส่วนใหญ่กระจายอยูท่างตอนใตข้องตวัจงัหวดัอุบลราชธานี  จากนั้น
อิทธิพลวฒันธรรมขอมท่ีเคยมีอยูก่็ค่อยๆเส่ือมลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๘ ภาพเขียนสีก่อนประวติัศาสตร์ ผาแตม้  

(น าชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ๒๕๔๒) 
 
     นามเมือง อุบลราชธานี ไดบ้อกเล่าประวติัศาสตร์บา้นเมืองและบรรพบุรุษของชาวอุบลราชธานี 
วา่มาจากฟากตะวนัออกของแม่น ้าโขงในสมยักรุงธนบุรี โดย มี พระวอ พระตา  ซ่ึงไดอ้พยพผูค้นหนีราชภยั 
จากกรุงศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) เขา้มาตั้งบา้นแปงเมืองท่ีหนองบวัลุ่มภู (ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวล าภู) 
โดย ตั้งช่ือ เมืองวา่ นครเข่ือนขนัธ์กาบแกว้บวับาน ต่อมาผูค้รองนครศรีสัตนาคนหุต คือ พระเจา้สิริบุญสาร 
ทรงเกรงวา่พระวอ พระตาจะคิดกระดา้งกระเด่ืองต่อพระองค ์ จึงไดย้กทพัไปปราบกองทพัพระวอ พระตา
แตกทพัและตายในท่ีรบ ท้าวค าผง (บุตรพระตา) ท้าวทดิพรหม และท้าวก า่ จึงไดร้วบรวมไพร่พลอพยพ มา
อยูท่ี่ ดอนมดแดง และ ห้วยแจระแม (ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี) และไดข้อพึ่ง พระบรมโพธิสมภาร
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯไดย้กทพัไป
ปราบกบฏอ้ายเชียงแก้วทีเ่มืองเวยีงจันทร์ ทา้วค าผง จึงไดย้กกองทพัเขา้ร่วมดว้ยจนชนะในท่ีสุด เม่ือเสร็จ
ส้ินการปราบกบฏแลว้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ จึงไดพ้ระราชทานนามทา้วค าผงเป็น พระ
ประทุมวรราชสุริยวงศ์ เป็นเจา้เมืองคนแรก และยกฐานะบา้นจาระแม เป็น เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลยั  ใน
ปี พ.ศ.๒๓๓๕ ต่อมาไดย้า้ยเมืองมาอยูท่ี่ ดงอู่ผึง้ อนัเป็นท่ีตั้งของตวัจงัหวดัอุบลราชธานีในปัจจุบนั(น าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ๒๕๔๒) 
 



 

๒.๓ ประวตัขิองชุมชนบ้านปะอาว  
บา้นปะอาวเร่ิมตน้ก่อตั้งข้ึนมาพร้อมๆกบัก าเนิดของเมืองอุบลราชธานี มีอายรุาว ๒๐๐ กวา่ปีมาแลว้

โดยตามต านานเล่าวา่บรรพบุรุษเป็นชาวลาวเวยีงจนัทร์มีพระวอพระตาเป็นผูน้ าไพร่พลอพยพหนีราชภยัมา
จากกรุงสัตนาคนหุต(ลา้นชา้ง)เขา้มาตั้งบา้นแปลงเมืองท่ีหนองบวัลุ่มภู (ปัจจุบนัคือจงัหวดัหนองบวัล าภู) 
โดยตั้งช่ือเมืองวา่ นครเข่ือนขนัธ์กาบแกว้บวับาน ต่อมาเกิดศึกสงครามพระเจา้กรุงสัตนาคนหุตไดต้ามมาลุก
ลานท าใหพ้ระวอพระตาตายในท่ีรบ ทา้วค าผงบุตรของพระตาและพลพรรคไดร้วบรวมไพร่พลอพยพหนีมา
ตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่ ดอนมดแดง และหว้ยจาระแม อนัเป็นท่ีตั้งของจงัหวดัอุบลราชธานีในปัจจุบนั โดย ในสมยั
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไดย้กฐานะหว้ยจาระแม เป็น เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลยั ในปี พ.ศ.๒๓๓๕ ต่อมา
ไดย้า้ยมาอยูท่ี่บริเวณ ดงอู่ผึ้งในพื้นท่ีใกลเ้คียง อนัเป็นท่ีตั้งของจงัหวดัอุบลราชธานีในปัจจุบนั 

ท่านขนุใหญ่และขนุนอ้ยไดติ้ดอพยพตามมาพร้อมกบัทา้วค าผง และไดพ้าไพร่พลส่วนหน่ึงแยกยา้ย
ออกไปหาท าเลท่ีตั้งหมู่บา้นเพื่ออยูอ่าศยัและไดม้าถึงท าเลแห่งหน่ึงเป็นท่ีลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเป็นท่ี
อยูอ่าศยัและท ามาหากินเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นผูเ้ป็นพี่จึงมอบใหผู้เ้ป็นนอ้งรวมทั้งไพร่พลส่วนหน่ึง ตั้งหลกัปัก
ฐานอยู ่ณ สถานแห่งน้ี และไดต้ั้งช่ือ หมู่บา้นวา่ “บา้นปะอาว”จนถึงปัจจุบนั(ค าวา่ ปะอาว เพี้ยนมาจาก ป๋า
อาว ออกส าเนียงเป็นภาษาอีสาน ซ่ึงค าวา่ ป๋า หมายถึง ปล่อยทิ้งไว ้ส่วนค าวา่ อาว หมาย ถึง อา คือ ผูท่ี้มีศกัด์ิ 
เป็นนอ้งของพ่อ หรือเทียบเท่า ดงันั้น บา้นปะอาว จึงหมายถึง บา้นท่ี ผูเ้ป็นพี่ชาย ปล่อยใหน้อ้งชายอยูท่ี่น่ี) 
ส่วนผูเ้ป็นพี่ชายไดพ้าสมคัรพรรคพวกอีกส่วนหน่ึงอพยพข้ึนไปทางเหนือและไดพ้บท าเลท่ีเป็นชยัภูมิท่ี
เหมาะสม จึงไดต้ั้งหลกัปักฐานก่อตั้งเป็นบา้น มีช่ือวา่ บา้นโพนเมือง อยูเ่ขตพื้นท่ี ต าบลหนองเล่า อ าเภอม่วง
สามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี ในปัจจุบนั 

 

๒.๔ ประวตังิานหัตถกรรมทองเหลอืงบ้านปะอาว 
เร่ืองราวเกีย่วกบั งานหตัถกรรมหล่อทองเหลืองบา้นปะอาว ตามค าบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ท่ีถือ

ก าเนิดและอาศยัอยูท่ี่บา้นปะอาว กล่าววา่ ตั้งแต่เกิดมาจ าความได ้ ก็เห็น พอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย พากนัท าเคร่ือง
ทองเหลือง และพอโตข้ึนมาหน่อยพอท่ีจะหยบิจบัช่วยงานไดก้็จะช่วย ครอบครัวท าเคร่ืองทองเหลือง บาง
คน ก็จะช่วยต าดินผสมมูลววั บางคนก็จะช่วยคลุกดินเหนียวใหเ้ขา้กนักลบัแกลบ บา้งก็ช่วยเคาะดินออกจาก
งานหล่อ และถา้ฝีมือดีมีความช านาญก็จะช่วย เส่ียน(งานกลึง) และขดัแต่งผวิใหเ้งางาม 

 



 
 

รูปท่ี ๙ ตวัอยา่งการเรียนตั้งแต่เกิด ตาทอง ลอ้มวงศ ์สอนหลานท าหตัถกรรมทองเหลือง 
 

 
 

รูปท่ี ๑๐ ตวัอยา่ง พอ่ สอน ลูก ท างานหตัถกรรมทองเหลือง ตั้งแต่ยงัเล็กๆ 
 



 
 

รูปท่ี ๑๑ พอ่ใหญ่ทอง กบัพอ่ใหญ่หนู(นอ้งเขย พ.ศ.๒๕๒๙) ท าเคร่ืองทองเหลืองคู่กนัมาหลายสิบปี มา
เลิกท าเม่ือพอ่ใหญ่ทองเสียชีวติ จากกนัไปเม่ือวนัท่ี  ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ พอ่ใหญ่หนูก็เลิกท าตั้งแต่นั้นเป็น

ตน้มา  
 

 
 

รูปท่ี ๑๒ ตาค ามีกบัยายสงกา ปทุมมาศ สองท่านน้ี ตา อายุ ๘๒ ยาย อาย ุ๘๐                        (รูปถ่ายเม่ือ
ปี ๒๕๔๖) ท างานหตัถกรรมทองเหลืองมาตั้งแต่อาย ุ๑๔ ปี ส่วนยายเร่ิมท าเม่ืออาย ุ๑๕ ปี รวมเป็นระยะเวลา

ท่ีท ามานาน ถึง ๖๖ ปี ปัจจุบนั เลิกท าแลว้(๒๕๕๑)เน่ืองจากชราภาพ  



จากค าบอกเล่าต่างพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่คนเม่ือสมยัก่อนท่ีจะมาตั้งบา้นปะอาวไดน้ าเอาวชิาการ
ดา้นงานช่างหล่อโลหะมาดว้ย ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้า่ อาจจะไดรั้บการถ่ายถอดมาจากชุมชนหนองบวัลุ่มภู
ซ่ึงมีอาณาบริเวณใกลก้บัชุมชนบา้นเชียง และอาจจะสันนิษฐาน ไดว้า่ ชุมชนลาวท่ีอพยพขา้มมาจากฝ่ังโขง
คือเวยีงจนัทร์อาจจะมีวทิยาการดา้นน้ีมาก่อนก็เป็นได ้ อยา่งไรก็ตาม ถา้หนักลบัมาดูหลกัฐานท่ีบา้นเชียง 
น่าจะเป็นศูนยก์ลางของการเผยแผว่ฒันธรรมการท าหตัถกรรมหล่อทองเหลืองโดยวธีิข้ีผึ้งหายในภูมิภาคน้ี
อยา่งแน่นอน 

อยา่งไรก็ตามชุมชนบา้นปะอาว ถือไดว้า่เป็นชุมชนท่ีมีส่วนในการสืบสานงานหตัถกรรมโดยวธีิ
โบราณน้ีมานานกวา่ ๒๐๐ ปีเศษหรือเขา้สู่ รุ่นท่ี ๕ ของอายคุนแลว้ และอีกประการหน่ึงท่ีส าคญั คือ ท าให้
มองเห็นช่องประตูท่ีจะเปิดใหผู้ท่ี้ไผรู้่น าทางไปสู่การสืบคน้เสาะหาอีกต่อไป ในความเช่ือมโยงกบังาน
หตัถศิลป์การท าเคร่ืองส าริดตั้งแต่ยคุสมยับา้นเชียงสืบทอด ยดึโยงนบัเป็นระยะทางแห่งกาลเวลาท่ียาวนาน
นบัเป็นพนัๆปี นบัเป็นมรดกท่ีสูงค่าท่ีตกทอดมาสู่ลูกหลานจวบจนปัจจุบนั           
 

 
 
รูปท่ี ๑๓ งานหล่อหมากห่ิงหรือลูกกระพรวน ผลิตโดย ช่างทองเหลืองบา้นปะอาว ท าโดยกรรมวธีิแบบ

ข้ีผึ้งหาย (Los Wax Casting Processes) ยงัไม่ไดก้ะเทาะดินออกหมด 
 



 
 

รูปท่ี ๑๔ หมากห่ิงอนัเดียวกบัรูปท่ี ๑๓ กะเทาะดินออกบางส่วน เนน้ใหม้องเห็นลวดลายทองเหลืองท่ี
เกิดจากลายเส้นของเส้นข้ีผึ้งท่ีเคียนหรือพนัวนรอบเป็นรวดลาย   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี ๑๕ หมากห่ิงอนัเดียวกบัรูปท่ี ๑๔ กะเทาะดินออกหมดแลว้ เนน้ให้มองเห็นลวดลายทองเหลืองท่ี
เกิดจากลายเส้นของเส้นข้ีผึ้งท่ีเคียนหรือพนัวนรอบเป็นรวดลาย   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ๑๖ (ก) 
กระพรวนส าริดโบราณ ยคุสมยับา้นเชียงตอนปลาย  

อายรุาว ๒,๓๐๐ – ๑,๘๐๐ ปีมาแลว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ๑๖ (ข)  
กระพรวนส าริดท่ีผลิตโดยช่างบา้นปะอาวท าข้ึนในปี พ.ศ.๒๕๔๙  



รูป ๑๖ น าเอางาน กระพรวนส าริดโบราณ ยคุสมยับา้นเชียงตอนปลาย  
อายรุาว ๒,๓๐๐ – ๑,๘๐๐ ปีมาแลว้ รูป ๑๖ (ก)  มาเปรียบเทียบกบั กระพรวนส าริดท่ีผลิตโดยช่างบา้น

ปะอาว  รูปท่ี ๑๖(ข) ท าข้ึนในปี พ.ศ.๒๕๔๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑๗กระพรวนส าริดโบราณ ยคุสมยับา้นเชียงตอนปลาย  
อายรุาว ๒,๓๐๐ – ๑,๘๐๐ ปีมาแลว้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๑๘ กระพรวนส าริดโบราณ ยคุสมยับา้นเชียงตอนปลาย  

อายรุาว ๒,๓๐๐ – ๑,๘๐๐ ปีมาแลว้  



 
 

รูปท่ี ๑๙  ดินจอมปลวกผสมมูลววัน ามาป้ันเป็นกอ้นเรียกวา่ดินแกน 
 

 
 

รูปท่ี ๒๐น าดินแกนจากรูปท่ี ๑๙ มาเคียนหรือพนัดว้ยเส้นข้ีผึ้ง 
 

 
 

รูปท่ี ๒๑ หลงัจากเทหล่อทองเหลืองหรือส าริดเขา้ไปแทนท่ีข้ีผึ้งแลว้งานท่ีไดอ้อกมาจะเป็นรูปลายของ
เส้นข้ีผึ้งดงัในรูป 



๓ 
สถาบนัพระมหากษตัริย์กบังานอนุรักษ์ภูมปัิญญาท้องถิน่ 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่สถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทย เจา้นายทุกพระองคไ์ดท้รงสนพระทยังานดา้น
อนุรักษศิ์ลป์วฒันธรรมเป็นอยา่งยิง่ งานหตัถกรรมหล่อทองเหลืองวธีิแบบโบราณของชุมชนบา้นปะอาวก็
เป็นส่วนหน่ึงท่ีทรงสนพระทยั และใหก้ าลงัใจแก่ช่างทองเหลือง โดยพระราชทานของท่ีระลึก ดงัเหตุการณ์
ท่ีจะหยบิยกมากล่าวไว ้ณ ตรงน้ี คือ  

 

เหตุการณ์ที่ ๑  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และ พระบาทสมเด็จพระราชินีนาท ทรง

พระราชทานโล่รางวลัและของทีพ่ระพุทธรูปทองค า แด่พ่อใหญ่ทอง ลอ้มวงศ ์ช่างทองเหลืองบา้นปะอาว ณ 
ศูนยศิ์ลปาชีพ กุดนาขาม อ.ภูพาน จ.สกลนคร ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕   

 

 
 
 

รูปท่ี ๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  และ พระบาทสมเด็จพระราชินีนาท ทรง
พระราชทานโล่รางวลัและของท่ีพระพุทธรูปทองค า แด่พ่อใหญ่ทอง ลอ้มวงศ ์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๒๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชนสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทอดพระเนตรหตัถกรรมทองเหลืองบา้นปะ
อาว และ พอ่ใหญ่ทองลอ้มวงศ ์ไดถ้วายผอบทองเหลืองขนาดใหญ่แด่พระองค ์ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ 

 

เหตุการณ์ที่ ๒ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชนสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ พระราชทาน ใบประกาศเกียรติคุณและเข็ม

ทีร่ะลกึ แด่ พอ่ใหญ่ทองลอ้มวงศ ์ ในนามกลุ่มหล่อทองเหลืองบา้นปะอาว ในฐานะผูส้นบัสุนนการอนุรักษ์
มรดกไทยดีเด่น เน่ืองในวนัอนุรักษม์รดกไทย วนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๓๔ ตรงกบัวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และในคร้ังนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชนสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทอดพระเนตรหตัถกรรม
ทองเหลืองบา้นปะอาว และ ทรงพระกรุณาให้ พอ่ใหญ่ทองลอ้มวงศ ์ ไดถ้วายผอบทองเหลืองขนาดใหญ่แด่
พระองค ์ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ 

 
สถาบนัพระมหากษตัริยใ์หค้วามส าคญั ต่องานอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน ในกรณีช่างหล่อ

ทองเหลืองบา้นปะอาว พอ่ใหญ่ทอง ลอ้มวงศ ์ ถือไดว้า่เป็นบุคคลท่ีทุ่มเทใหก้บังานอนุรักษอ์าชีพช่าง
ทองเหลืองจนเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขาวง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย  ความ
พยายาม ความทุ่มเท ขยนัหมัน่เพียร ความดีความเพียรท่ีช่างทองเหลืองผูห้น่ึงไดป้ฏิบติัตลอดมา ส่งผลให ้
พอ่ใหญ่ทอง มีโอกาสไดรั้บพระราชทานรางวลั ทั้งสองคร้ังจากพระหตัถข์องพระองคท์่านโดยตรง ซ่ึงถือได้
วา่พอ่ใหญ่ทอง ปฏิบติัทั้งในนามส่วนตนและในนามตวัแทนของช่างทองเหลืองบา้นปะอาวก็วา่ได ้ ผลจาก
ความดีของช่างทองเหลืองรุ่นปู่  รุ่นพ่อไดส้ั่งสมไวส่้งผลมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบนั และลูกหลานผูสื้บ



สานงานช่างทองเหลือง มกัจะน าส่ิงท่ีพอ่ใหญ่เคยสอนไว ้มาปฏิบติัเพื่อสนองเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ ผูท่ี้
ไดเ้สียชีวติจากลาโลกน้ีไปแลว้  

 

 
 

รูปท่ี ๒๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชนสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ใบประกาศเกียรติคุณและ
เขม็ท่ีระลึก แด่ พอ่ใหญ่ทองลอ้มวงศ ์ ในนามกลุ่มหล่อทองเหลืองบา้นปะอาว ในฐานะผูส้นบัสุนนการ
อนุรักษม์รดกไทยดีเด่น เน่ืองในวนัอนุรักษม์รดกไทย วนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๓๔ ตรงกบัวนัคลา้ยวนัพระราช
สมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

เหตุการณ์ที่ ๓ 
พธีิ พระราชทานเพลงิศพ แก่ช่างหล่อทองเหลอืง ผู้เป็นสามัญชน เป็นกรณพีเิศษ  

เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ สถาบนัพระมหากษตัริย ์ไดใ้หค้วามส าคญัต่อมรดกทางวฒันธรรมของไทยอยา่งสูง
ยิง่ ดงัเช่น คร้ังเม่ือ พ่อใหญ่ทองลอ้มวงศไ์ดเ้สียชีวติลงในวนัท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ และไดเ้สนอกราบ
บงัคมทูลขอพระราชทานเพลิงศพ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 
พระราชทานเพลิงศพ แก่พอ่ใหญ่ทอง ซ่ึงเป็นสามญัชนธรรมดาคนหน่ึง เป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงนบัเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณอนัสูงสุด  



 
 

รูปท่ี ๒๕ พิธีพระราชทานเพลิงศพ พอ่ใหญ่ทอง ลอ้มวงศ(์ครูภูมิปัญญาไทย) 
 

 
 

รูปท่ี ๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดพ้ระราชทาน ไฟ (กล่องไมขี้ดพระราชทาน) เพื่อน ามาใช้
ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ  

 



 
 

รูปท่ี ๒๗ อธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ประกอบพิธี ถวายผา้บงัสกุล  
 

 
 

รูปท่ี ๒๘ ศ.ดร.ประกอบ วิโรจน์กฏู อธิการบดีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี วางดอกไมจ้นัทน์  
 

 เป็นคร้ังแรกของชุมชนน้ี ท่ีมีพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่บุคคลสามญัชนธรรมดาท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมท านา และท าหนา้เป็นผูท่ี้สืบทอดรักษามรดกงานหตัถกรรมทองเหลืองน้ีสืบมาตลอดทั้งชีวิต 



ชาวบา้นท่ีไดรั้บทราบข่าววา่พอ่ใหญ่ทอง จะไดรั้บพระราชทานเพลิงศพ ต่างยงัไม่ปักใจเช่ือในข่าวลือท่ี
ไดรั้บฟังมา แต่เม่ือเกิดความเป็นจริงข้ึนมา ท าใหช้าวบา้นนั้นต่างพากนัปราบปล้ืม ในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ี
ทรงมีต่อพอ่ใหญ่ทอง ซ่ึงเป็นช่างทองเหลือง ป.๔ คนหน่ึง มีผลท าใหข้วญั และก าลงัใจของช่างหล่อ
ทองเหลือง รุ่นลูกรุ่นหลานท่ีจะสืบสานรักษามรดกน้ี ไวสื้บต่อกนัไปตราบนานเท่านาน สมกบัท่ีพระ
เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาแก่ช่างทองเหลืองบา้นปะอาว  
 

เหตุการณ์ที่ ๔ 
พระราชทานปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกติติมศักดิ์ แก่ช่างหล่อทองเหลอืง 

 ในอีกดา้นหน่ึงของสังคม ยงัมีผูท่ี้มองเห็นความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรม หตัถกรรมหล่อ
ทองเหลือง ณ บา้นปะอาวแห่งน้ี ส่ิงหน่ึงท่ีสังคมท าได ้ คือการ เชิดชู ไม่ดูแคลนต่ออาชีพน้ี เพื่อให้เหล่า
บรรดา ลูกหลาน และ สังคมในชุมชนไดใ้หค้วามส าคญัของอาชีพงานหตัถกรรม ถือเป็นอาชีพท่ีมีเกรียติแล
เป็นศิลปหตัถกรรมชั้นสูง ท่ีมีคุณค่ายิง่นกั การเชิดชูเกรียติท าไดห้ลายวธีิ ส่ิงท่ี ช่างทองเหลืองบา้นปะอาว
ไดรั้บการเชิดชูเกรียติ เช่น การมอบใบประกาศเกียรติบตัรต่าง หรือ  ใบปริญญาบตัร  

บุคคลตวัอยา่ง คือ พอ่ใหญ่ทอง ลอ้มวงศ ์เป็นช่างทองเหลืองคนหน่ึง ท่ีจบการศึกษาเพียงแค่  ป.๔  จาก
โรงเรียนบา้นปะอาว และไดท้  าอาชีพช่างทองเหลืองมาตั้งแต่ยงัเด็กจบ ป.๔ อายุ ๑๑ ปี โดยไดรั้บการ
ถ่ายทอดมาจากปู่  ท  ามาจนแก่ และป่วยไม่สามรถท าต่อไปไดจึ้งหยดุท า รวมประสบการณ์ ๖๗ ปี และได้
เสียชีวติเม่ือ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ รวมอายไุด ้อาย ุ๗๘ ปี   

ดว้ยความรู้และประสบการณ์ท่ียากจะหาใครเทียบได ้  จึงไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูไ้ดรั้บพระราชทาน
ปริญญาบตัร สาขาวทิยาศาสตร์บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ เม่ือวนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รูปท่ี ๒๙ ใบปริญญาบตัร ท่ี สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี มอบให ้แก่ พอ่ใหญ่ทอง ลอ้มวงศ ์ซ่ึงพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถ ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เก่ียวกบังานหล่อทองเหลืองวธีิโบราณ ของบา้นปะอาว  

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี ๓๐ ช่างทองเหลืองคนหน่ึง ท่ีจบการศึกษา ป.๔  จากโรงเรียนบา้นปะอาว และไดรั้บพระราชทาน

ปริญญาบตัร สาขาวทิยาศาสตร์บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ เม่ือวนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๐ 

 
 
๔ 



ช่ือเสียงของงานหล่อทองเหลอืงบ้านปะอาว 
 กวา่จะมาถึงวนัน้ีไดต้อ้งขอบคุณบรรพบุรุษของชุมชนบา้นปะอาวท่ีไดช่้วยกนัรักษาสืบสานต่อกนั
มานาน ถึง ๒๐๐ กวา่ปี ตั้งแต่พากบัอพยพยา้ยถ่ินฐานมาจากเมืองเวยีงจนัทร์ ตามค าบอกเล่า การท่ีกลุ่ม
ทองเหลืองช่วยกนัสืบสานไม่หยดุการด าเนินชีวิต ส่งผลใหช่ื้อเสียงของงานหตัถกรรมทองเหลืองแผก่ระจาย
เป็นท่ีรู้จกัของคนไทยทัว่ทั้งประเทศ และยงัไปไกลถึงต่างประเทศ  
 นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นตน้มาหน่วยงานของรัฐเร่ิมใหค้วามส าคญัและเขา้มาส่งเสริม
สนบัสนุน และมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆทั้งทางวทิยแุละโทรทศัน์ โดยเฉพาะส่ือทาง
โทรทศัน์มีผลท าใหค้นทัว่ๆไปท่ีอยูต่่างถ่ิน ต่างจงัหวดัไดรู้้จกังานหตัถกรรมทองเหลืองบา้นปะอาว ท าใหมี้
ผูค้นสนใจแวะมาเยีย่มชมอยูต่ลอดไม่เคยขาด ตราบจนทุกวนัน้ี จึงส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของแนวทาง
ในการผลิต จากเดิมท่ีเคยผลิตของใช ้ ท่ีสามารถเอาไปใชง้านไดจ้ริง เช่น กระด่ิงส าหรับแขวนคอววั หรือ
แขวนตามอุโบสถวดัต่างๆ รวมทั้ง เตา้ปูน หมากหวนิ หมากห่ิง เป็นตน้ จึงหนัมาผลิตเพื่อเป็นของท่ีระลึก
ส าหรับนกัท่องเท่ียว ท าใหส้ามารถจ าหน่ายไดห้ลากหลาย ถูกใจผูซ้ื้อมากข้ึน  
 ปัจจุบนั การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหค้นรู้จกั จะเกิดจากนกัท่องเท่ียว ผูค้นท่ีมาเยีย่มชมแลว้น าไป
เล่าสู่กนัฟังมีโอกาสก็ชกัชวนกนัมาเท่ียว การประชาสัมพนัธ์ผา่นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ผูส่ื้อขาวสายวฒันธรรม และการมีโอกาสไปร่วมงานมหกรรมการจ าหน่ายสินคา้
ท่ีทางรัฐ และหน่วยงานต่างๆจดัข้ึนมา ก็สามรถท าใหมี้คนรู้จกัมากข้ึนได ้ แต่ท่ีกล่าวมา ส่วนใหญ่จะท าให้
ผูค้นในประเทศเท่านั้นท่ีจะรู้จกังานหตัถกรรมทองเหลืองแห่งน้ี  
 ต่างชาติรู้จกังานหตัถกรรมทองเหลือง ไดอ้ยา่งไร อยา่ลืมวา่ ปัจจุบนัน้ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยม
เขา้มาเท่ียวในเมืองไทย โดยเฉพาะการเขา้มาเพื่อศึกษาวถีิชีวติของชุมชน ซ่ึงรวมไปถึงการท างานหตัถกรรม
ท่ีท าดว้ยมือท่ีเกิดจากภูมิปัญญาแท้ๆ ของชุมชน ของคนไทยตรงกบัลกัษณะของงานทองเหลืองบา้นปะอาว 
ซ่ึงถือไดว้า่เป็นจุดเด่นท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติสนใจ เพราะเป็นงานหตัถกรรมท่ีมีความโบราณเก่าแก่
มากๆ และหาดูไดย้ากโดยเฉพาะประเทศท่ีเจริญแลว้ จะไม่มีใหดู้แลว้  
 เพื่อ เป็นตวัอยา่งใหชุ้มชน โดยเฉพาะชาวบา้นปะอาวไดท้ราบและไดเ้ห็นวา่ หน่วยงานต่างๆท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่งานหตัถกรรมหล่อทองเหลืองใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่ชาวต่างชาติมาแลว้ โดยท่ี 
ชุมชนบา้นปะอาวส่วนใหญ่จะไม่ทราบขอ้มูล จึงถือโอกาสน ามาเสนอไวใ้นท่ีน้ีให้ชาวบา้นและชุมชนทั้งท่ี
อยูบ่า้นปะอาว และ ชุมชนอ่ืนๆ ท่ีไม่มีโอกาสไดเ้ห็น โดยเฉพาะ ลูกหลานเยาวชนท่ีจะสืบสานงาน
ทองเหลืองน้ีต่อไปไดเ้กิดความภาคภูมิใจต่องานท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราท่ีอุตส่าห์เพียร
พยายามรักษาใหค้งไวจ้นถึงปัจจุบนั  
 
 
 



๔.๑ บทกวีนิพนธ์ 
กวนิีพนธ์ ของ กวซีีไรท์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 
 เป็นท่ีน่าภาคภูมิใจท่ีมีนกักวีหลายๆท่านได ้น าเอาเร่ืองราวเก่ียวกบังานทองเหลืองบา้นปะอาวไป
เขียนเป็นบทประพนัธ์เผยแพร่ใหผู้ค้นไดรั้บทราบเร่ืองราว ตามแบบฉบบัของศิลปินแต่ละท่าน ในโอกาสน้ี 
ขอหยบิยกมาเป็นตวัอยา่งส าหรับบทกว ีท่ีเขียนโดย กวซีีไรท ์ เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์ประพนัธ์ เป็นบทกว ี
ร้อยกรองในหนงัสือ “ เขียนแผน่ดิน” อาจารยเ์นาวรัตน์ ไดเ้ดินทางมาท่ีบา้นปะอาวเม่ือวนัท่ี ๖ ตุลาคม 
๒๕๓๓ เวลา ๑๖.๒๐-๑๗.๑๕ น.ตามท่ีบนัทึกไว ้ในหนงัสือ เขียนแผน่ดิน  

 
 

รูปท่ี ๓๑ การท าเคร่ืองทองเหลือง ลงเป็นภาพประกอบในหนงัสือ “เขียนแผน่ดิน” 
(หล่อทอง ส.๖ ต.ค.๒๕๓๓ ๑๖.๒๐-๑๗.๑๕ น. ท าเคร่ืองทองเหลืองบา้นปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีหนา้ ๘๖) 

 

 ต าดินป้ันเบ้าใส่เตาสุม  ฟืนรุมไฟโรมเข้าโหมเบ้า 
ไม้ซากสุมก่อเป็นตอเตา ลมเป่าเริงเปลวขึน้ปลิวปลาม 

 

o แม่เตาหลอมตั้งกลางไฟเรือง ทองเหลืองละลายทองกน็องหลาม 
สูบไฟโหมไฟไล้ทองทาม น า้ทองเหลืองอร่ามเป็นน า้ริน 

 
o รินทองรองรอลงบ่อเบ้า ลกูแล้วลกูเล่าไม่สุดส้ิน 
ต่อยเบ้าทองพร่างอยู่กลางดิน สืบสานงานศิลป์สง่าทรง 

 
o ลงลายสลักลายจนพรายพร้ิง ลายอิง้หมากหวายไพรระหง 
ดินน า้ลมไฟ ละลายลง  หลอมธาตุทระนง ต านานคน 



บทกว ีรศ.ดร.วโิรฒ ศรีสุโร อาจารยว์โิรฒ เป็นอีกท่านหน่ึงท่ีมีความผกูพนักบับา้นปะอาว 
และอาจารยไ์ดเ้ขียนกวไีวห้ลายบทหลายวาระ ท่ีเก่ียวกบัช่างทองเหลืองบา้นปะอาว ดงัท่ีจะขอ
หยบิยกมาแสดงไวใ้นท่ีน้ี เป็นบทกวแีรกท่ีอาจารยแ์ต่งไว ้ ประกอบกบัภาพถ่ายขา้งล่างน้ี ท่ี
อาจารยเ์ป็นคนถ่ายเอง เม่ือ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๙ ในบทกวไีดก้ล่าวถึงพ่อใหญ่ หนู(ขาว
มือ)กบัพ่อใหญ่ทอง(ซา้ยมือ) มีเน้ือความดงัน้ี  
  

 

 
พ่อเฒ่าหนู – พ่อใหย่ทอง สองคนชัก 
นานดีดักยงัชักเส่ียนเพียรขยนั 
ท าหุ่นดิน พันขีผึ้ง้ อยู่ทุกวัน 

งานเสร็จพลนัช่างสวยสะ บ้านปะอาว 
 
 
 



๔.๒บันทึกเร่ืองราวของงานหัตถกรรมทองเหลอืงบ้านปะอาวใน วารสาร ของ
การบินไทย 

หลายท่านท่ีเดินทางโดยเคร่ืองบินของสายการบินไทย เม่ือท่านข้ึนไปนัง่บนเคร่ืองเอกสารท่ีท่าน
สามารถหยบิมาอ่านไดบ้นเคร่ืองบิน คือ หนงัสือพิมพ ์ และ วารสารของการบินไทย สองฉบบั ฉบบัท่ีเขียน
บทความเก่ียวกบัวถีิชีวติของชุมชน คือ วารสาร กินรี  

เล่มท่ี ๑ ประจ าเดือน มกราคม ปี พ.ศ.๒๕๔๗(VOL.21 NO.1 JAUARY 2004) คุณนิภาพร ทบัหุ่นเป็น
คนเขียนบทความ เร่ือง “เคร่ืองทองเหลอืง หัตถศิลป์สูงค่า จากภูมิปัญญาโบราณ ” เป็นบทความท่ีเขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงหมายความวา่ ฝร่ัง หรือชาวต่างชาติท่ีอ่านภาษาไทยไม่ได ้ แต่อ่าน
ภาษาองักฤษไดก้็สามารถอ่านออก จึงไม่มีขอ้จ ากดัในการเผยแพร่ ถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบังานหตัถกรรม
หล่อทองเหลืองบา้นปะอาว ในบทความน้ีมีภาพถ่ายประกอบท่ีสวยงาม ถ่ายโดย คุณ สาธิต บวัเทศ เป็นช่าง
ศิลป์  

 เพื่อใหเ้กียรติผูเ้ขียนบทความ ก่อนท่ีจะหยบิยกมาลงไวใ้นหนงัสือเล่มน้ีผูเ้ขียนไดโ้ทรศพัทไ์ปขอ
อนุญาต จากเจา้ของบทความแลว้ เน่ืองจากถอ้ยค าและขอ้ความท่ีเจา้ของบทความไดเ้ขียนไวไ้ดส่ื้อ
ความหมายไวเ้ป้นอยา่งดี จึงขอหยบิยกมาทั้งหมดเพื่อให้ ชาวบา้นปะอาว และ ชาวอุบลราชธานี ผูท่ี้ไม่มี
โอกาสไดโ้ดยสารโดยเคร่ืองบิน และไม่มีโอกาสไดเ้ห็นบทความน้ี ท่ีเผยแพร่บนเคร่ืองบินโดยสารของการ
บินไทยท่ี บินไปทัว่โลก นัน่หมายความวา่ มีชาวต่างประเทศทัว่โลกท่ีโดยสารโดยเคร่ืองบินไดมี้โอกาส 
อ่านเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบังานหตัถกรรมทองเหลืองท่ีถ่ายทอดไวใ้นบทความดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 



 

 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 

 
 



 

๔.๓ เช่ียนหมากทองเหลอืงกับ ต านานส าเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
 ถา้ไม่น ามากล่าวไวใ้นท่ีตรงน้ี หลายคนคงยงัไมทราบวา่  หม่อมเจา้ชาตรี เฉลิมยคุล หรือ ท่านมุย้ ได้

เลือกเอางานหตัถกรรมทองเหลืองบา้นปะอาว เป็นองคป์ระกอบในฉากภาพยนตร์ท่ีท่านสร้าง ตั้งแต่เร่ือง 
สุริโยไท รวมถึง เร่ือง ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย ไดเ้ลือกเอา ชุดเช่ียนหมากทองเหลือง ผลิต
โดย ช่างทองเหลืองบา้นปะอาว ท่ีผลิตโดยวธีิแบบโบราณ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ท่านไดใ้หค้วามส าคญัของงาน
ส่งเสริมอนุรักษห์ตัถกรรมโบราณ โดยเฉพาะงานหตัถกรรมทองเหลืองบา้นปะอาวเป็นอยา่งยิง่  

 
 

 
 

รูปท่ี ๓๒ วนัท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ คุณกมลวรรณ หรอดเกตุ ศิลปกรรม ของบริษทั พร้อมมิตร
โปรดกัชัน่ จ  ากดั และ อาจารย ์พลทิพย ์เตาเงิน รร.ศรีปทุมพิทยาคาร เป็นผูติ้ดต่อประสานงาน ในการท า

เช่ียนหมากทองเหลืองส าหรับใช ้ประกอบฉากภาพยนตร์ ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย ช่างบุญมี 
ลอ้มวงศ ์เป็นหวัหนา้ฝ่ายช่างด าเนินงานผลิต  



 
 

รูปท่ี ๓๓ รูปถ่าย ชุดเช่ียนหมากท่ีใชป้ระกอบภาพยนตร์เร่ือง สุริโยไท มีเช่ียนหมากท าจากบา้นปะอาว
จ านวน ๖ ชุด ใชล้ายอิงหมากหวาย และ กาน ้าทองเหลือง ๒ อนั  

 

 
 

รูปท่ี ๓๔ ชุดเช่ียนหมากทองเหลืองท่ีใชใ้นภาพยนตร์ สุริโยไท  ใชล้ายอิงหมากหวาย ลายเอกลกัษณ์
ดั้งเดิมของบา้นปะอาว  น ามาใหดู้เป็นตวัอยา่ง เพื่อท าชุดใหม่ เพื่อใชป้ระกอบใน ภาพยนตร์ เร่ืองต านาน

พระนเรศวรมหาราช  



ชุดเช่ียนหมาก ท่ีใชป้ระกอบใน ภาพยนตร์เร่ือง ต านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
ออกแบบ โดย คุณประเสริฐ โพธิศรีรัตน์ ช่างศิลป์ ประบริษทัพร้อมมิตร โปรดกัชัน่ 

 
 

รูปท่ี ๓๕ แบบร่าง ชุดเช่ียนหมากตวัแม่หรือกระถาง ก าหนดแนวท่ีจะสร้างลาย 
 

 
 

รูปท่ี ๓๖ ลายไทยท่ีออกแบบไวส้ าหรับสร้างตามแนวท่ีก าหนด 



 
 

รูปท่ี ๓๗ ครกต าหมาก ใส่ลายไทย แนวเดียว ท่ีบริเวณดา้นบน ช่างไดเ้พิ่มเติมอีกในส่วนฐาน 
 

 
 

รูปท่ี ๓๘ ผอบ ทรงฝาตดัมีจุก ตวัผอบ และตวัฝาปิด สร้างลาย อยา่งละแบบตามแนวท่ีก าหนด  
 

 
 

รูปท่ี ๓๙ เตา้ปูน ประกอบดว้ยตวัเตา้ และฝาปิด มีลายท่ีเตา้สองแถบ และตวัฝาสองแถบ 



 
 

รูปท่ี ๔๐ ผอบทรงฝาแหลม มีลาย สามแถบ อยูท่ี่ตวัผอบ หน่ึงแถบ และตวัฝาสองแถบ 
 

 
 

รูปท่ี ๔๑ ผอบทรงฝาตดั มีลายสองแถบ อยูท่ี่ตวัผอบหน่ึงแถบ และท่ีฝาหน่ึงแถบ  
 

 
รูปท่ี ๔๒ ซองพลู มีลกัษณะส่วนปลายดา้นหลงัทรงจัว่แหลมสูงกวา่ดา้นหนา้   

 



 

 
 

รูปท่ี ๔๓ ตน้แบบชุดแรกท่ีผลิตข้ึนมาตามแบบท่ีออกแบบ เพื่อส่งไปใหฝ่้ายศิลป์พิจารณา ดู และมีการ
เสนอแนะปรับปรุงแกไ้ข ในเร่ืองรูปทรงและลวดลายบางส่วน  

 

 
 

รูปท่ี ๔๔ เม่ือผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ฝ่ายช่างไดผ้ลิตทั้งส้ินจ านวน ๒๐ ชุด  
 



 

 
 

รูปท่ี ๔๕ ชุดเช่ียนหมากท่ีหล่อเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้ส่ียนแต่งขั้นสุดทา้ย  
 

 
 

รูปท่ี ๔๖ ชุดเช่ียนหมากท่ีผลิตข้ึนมาใหม่ตามแบบ ใชล้ายไทยอยธุยา ส าหรับประกอบในภาพยนตร์เร่ือง 
ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

 



๕  
องค์ความรู้จากภูมปัิญญาโบราณ 

๕.๑ ผลติภณัฑ์ทองเหลอืงบ้านปะอาว 
ผลิตภณัฑห์ล่อทองเหลือของบา้นปะอาว อาจแบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วนคือ ผลิตภณัฑห์ลกัและ

ผลิตภณัฑเ์สริม ผลิตภณัฑห์ลกัเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นของดัง่เดิมคือชุดเซ่ียนหมากหรือชุดท่ีใส่อุปกรณ์ส าหรับ
กินหมากของคนสมยัก่อน  ภายในชุดชุดเซ่ียนหมากส่วนใหญ่จะประกอบไป ดว้ยถาดรอง 1 ชุด เตา้ปูน 1 
อนั ตะบนัหมาก 1 อนั ผอบ 2-3 อนัต่างขนาด ท่ีใส่พลู 1 อนั ดงัแสดงตาม รูปท่ี 1 ขา้งล่าง ซ่ึงปกติแลว้มกัจะ
ท าออกมาเป็น 3 ขนาดคือ เล็ก กลาง และ ใหญ่ อยา่งไรก็ตามผลิตภณัฑแ์ต่ละอยา่งอาจมีแยกขาย ต่างหาก 
และมีการใชส้อยต่างกนัไป ดงัรายละเอียดแสดงขา้งล่างดงัต่อไปน้ี   

 

 
 

รูปท่ี ๔๗ ชุดเช่ียนหมาก 
 
ตารางขา้งล่าง เป็นการแสดง ช่ือผลิตภณัฑแ์ละรายละเอียดของผลิตภณัฑท่ี์เป็นผลิตภณัฑ์กลุ่มหตัถกรรม
หล่อทองเหลืองบา้นปะอาว 
 
 
 
 
 
 

ผลติภัณฑ์ รายละเอยีดผลติภัณฑ์ 



ชุดเซ่ียนหมาก 
 
 
 
 

ชุดเซ่ียนหมาก เป็นการรวมเอาผลิตภณัฑ ์ทองเหลือง หลายรูปแบบมา
รวมกนัเป็นชุด ตั้งแต่ผอบขนาดต่าง ๆ โบกปูน ท่ีใส่พลู ภาชนะต าหมาก 
ฐานรอง ขนาดของผลิตภณัฑ์ใชเ้ส้นผา่ศูนยก์ลางของฐานรองเป็นเกณฑ ์
ซ่ึงปกติจะแบ่งออกเป็น 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ แมว้า่ขณะน้ีการกิน
หมากจะลดนอ้ยลงมากแลว้ แต่ชุดท่ีใชส้ าหรับการกินหมากส าหรับคน
สมยัโบราณยงัเป็นส่ิงท่ีมีความสวยงามและควรแก่การอนุรักษ ์

ฐานรอง ฐานรองประกอบดว้ยสองส่วนคือ ฐานซ่ึงใชส้ าหรับเก็บวสัดุส าหรับกิน
หมาก และฝาซ่ึงเป็นทั้งฝาและฐานรองอุปกรณ์ใส่วสัดุกินหมาก 

ผอบ 
 

ผอบ มีหลากหลายรูปแบบไดแ้ก่ ผอบหวัแหลม ผอบหวัตดั ผอบตุ่ม (มี
รูปทรงคลา้ยตุ่มน ้า) ผอบท่ีเป็นส่วนประกอบส าหรับของเซ่ียนหมาก 
นิยมส าหรับใส่ นวด (น ้าหอมชนิดหน่ึงท่ีมีลกัษณะเหมือนข้ึผึ้งท าจากรัง
ผึ้งแทแ้ละสมุนไพรเพื่อท าให้นวดมีกล่ินหอม ใชส้ าหรับทาริมฝีปาก
คลา้ยลิปสติก เพื่อป้องกนัริมฝีปากแตกและใหก้ล่ินหอม) ยาฉุนส าหรับ
สีฟัน เป็นตน้ ประโยชน์ของผอบนอกจากจะเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของ
ชุดเซ่ียนหมากแลว้ ผอบยงัใชเ้ป็นภาชนะท่ีใชไ้ดห้ลายอยา่งเช่นใส่ 
น ้าหอม หรือใส่ของมีค่าต่าง ๆ นอกจากนั้นยงันิยมใชเ้ก็บอษัฐิของผูเ้ป็น
ท่ีรัก ปกติแลว้มกัจะท าออก เป็น  3 ขนาด ไดแ้ก่ เล็ก กลาง และใหญ่  

โบกปูน 
 

โบกปูน เป็นภาชนะส าหรับใส่ปูนส าหรับประกอบการกินหมาก 
ส าหรับคนสมยัก่อน ซ่ึงประกอบไปดว้ยสองส่วน ฐานและฝาท่ีตกแต่ง
ดว้ยลวดลายอนัสวยงามพร้อมกระด่ิงท าใหเ้กิดเสียงไดเ้ม่ือเปิดออก ส่วน
ใหญ่จะเป็นส่วนหน่ึงของชุดเซ้ียนหมาก (ชุดกินหมาก) หรืออาจจะแยก
ออกต่างหาก เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะส าหรับเป็นของช าร่วย หรือตั้งโชว ์

ท่ีใส่พลู ท่ีใส่พลู เป็นภาชนะท่ีมีปากเป็นรูปวงรี โดยปลายทั้งสองขา้งถูกตดัให้
ต ่าลง เพื่อใหง่้ายส าหรับการใส่และเอาใบพลูออก 

ชุดตะบนัหมาก ชุดตะบนัหมาก ประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ 2 อยา่ง ภาชนะรูปคล้าย
ทรงกระบอกส่วนปากจะมีเส้นผา่ศูนยก์ลางใหญ่เพื่อใส่วสัดุกินหมากได้
ง่าย ส่วนค่อนไปทางดา้นล่างจะมีลกัษณะคลอดลง ซ่ึงอาจจะท าใหต้นั 
(ส าหรับขนาดเล็ก) หรือทะลุแต่จะใชไ้มท้  าเป็นท่ีรองรับวสัดุกินหมากท่ี
ใส่เขา้ไป และสามารถกระทุง้ออกไดง่้ายไม่เม่ือตะบนัหมาก (ต า) 
ละเอียดตามท่ีตอ้งการแลว้ ส่วนในตอนทา้ยจะบานออกเช่นเดียวกบัปาก
แต่มีช่วงท่ีสั้นกวา่ เพื่อประโยชน์ส าหรับการตั้ง และรูปทรงท่ีสวยงาม 
ดา้นนอก จะถูกตกแต่งและขดัเงาใหส้วยงาม อีกอนัคือสากหรับตะบนั 



(ต า) หมาก ซ่ึงท าดว้ยทองเหลือง ดา้นท่ีตะบนัจะท าใหป้ลายแหลมคลา้ย
ไขควง ส่วนดา้มจะกลมท าเป็นแป้นหรือกลมท่ีหวัเพื่อใหง่้ายต่อการจบั 

 
ผลิตภณัฑด์ั้งเดิมนอกหนือจากชุดเซ่ียนหมากไดแ้ก่ ขนัน ้ าพร้อมพานรอง บกัห่ิงหรือลูกกระพรวน 

ขนาดต่าง ๆ ระฆงัขนาดต่าง ๆ กระด่ิง คนัโทน ้า ดงัมีรายละเอียดของผลิตภณัฑต่์าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

ผลติภัณฑ์ รายละเอยีดผลติภัณฑ์ 
ขนัน ้าพร้อมพานรอง 

 
 
 
 

ขนัทองเหลืองพร้อมพานรอง เป็นภาชนะท่ีใชส้ าหรับใส่น ้ าหอม ใส่
เคร่ืองมงคลต่าง ๆ ส าหรับเทศกาลท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ หรืออาจจะใชส้ าหรับใส่
ขา้วส าหรับตกับาตรในตอนเชา้ 

รูปลกัษณะของขนัมีลายอิงลูกหวายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
ผลิตภณัฑข์องบา้นปะอาว ส่วนถาดรองมีลกัษณะเป็นแฉกเหมือน
ดอกบวั ซ่ึงเอกลกัษณ์ของจงัหวดัอุบลราชธานี (เมืองดอกบวั) 

บกัห่ิง/กระพรวน บกัห่ิง (ภาษาพื้นบา้น) หรือกระพรวน เป็นผลิตภณัฑท่ี์สร้างข้ึนใหมี้รูป
ลายท่ียงัคงลกัษณะของการเดินของเส้นข้ีผึ้ง บกัห่ิงจะเกิดเสียงดงัเม่ือมี
การสั่นเกิดข้ึนเพราะมีกอ้นทองเหลือง กลม ๆ อยูข่า้งใน บกัห่ิงส่วน
ใหญ่จะใชส้ร้างผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายแลว้แต่ความคิดสร้างสรรท่ี
เกิดข้ึน ราคาสินคา้ข้ึนอยูก่บัจ  านวนบกัห่ิงท่ีประกอบข้ึนเป็นผลิตภณัฑ์ 
พวงกุญแจ (Bell-ring) ระฆงัคลอ้งคอ ควาย หรือประดบัตกแต่ง
ผลิตภณัฑเ์พื่อความสวยงามได ้

ระฆงัส าริดและ
ทองเหลือง 
  
  

ระฆงัส าริด เป็นระฆงัท่ีใหเ้สียงใส กงัวานไปไดไ้กล ส่วนระฆงั
ทองเหลืองจะมีความกงัวานนอ้ยกวา่ ก่อนน้ีนิยมใชแ้ขวนคอววั แต่ไม่มี
ใบพดัส าหรับ ในขณะเดียวกนัระฆงัส าริดน้ียงันิยมใชแ้ขวนตามชายคา
โบสถ ์หรือแมแ้ต่ชายคาบา้นเรือน โดยการเพิ่มทองเหลืองรูปใบโพธ์ิ 
เพื่อให้รับลม  และยงัเป็นสัญญลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา
พุทธ 
นอกจากนั้นยงัสามารถประยกุต ์ระมงัส าริดและทองเหลือไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น ถา้เป็นขนาดเล็กก็จะใชท้  าพวงกุญแจ หรือขนาดใหญ่ก็ท า
กระด่ิงแขวนคอ ววั ควาย 

กระโถนปากแตก 
  

กระโถนปากแตร เป็นภาชนะท่ีใชส้ าหรับใส่อุปกรณ์กินหมาก ส าหรับผู ้
มีฐานะในสมยัก่อน มีความสวยงามดว้ยองคป์ระกอบท่ีเป็นศิลปะท่ีอ่อน



  ซอ้ย พร้อมดว้ยสีสันท่ีสดใสของทองเหลือง เหมาะส าหรับเป็นของ
ช าร่วย หรือตั้งโชว ์

คนัโทน ้า 
  
  

คนัโทน ้า เป็นภาชนะท่ีใส่น ้าหอม ใชส้ าหรับงานพิธีท่ีเป็นมงคล เช่น 
งานแต่งงาน งานข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้ คนัโทน ้า เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความ
ปราณีต สวยงาม มีลวดลายสวยงาม แปลกตา  

 
ส่วนผลิตภณัฑท่ี์มีการพฒันาตามความตอ้งการของลูกคา้และความคิดสร้างสรรคข์องช่างไดแ้ก่ แจกนั เชิง
เทียน กาน ้า (ซ่ึงลุงทองไดแ้นวความคิดมาจากภาพยนตจี์น) 
 

๕.๒ ชนิดของผลติภณัฑ์ 
 เน่ืองจากผลิตภณัฑท์องเหลืองของบา้นปะอาว เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการท าสืบสานกนัมาหลายช่วงอายุ
คน จนมาถึงลุงทองซ่ึงถือวา่เป็นรุ่นท่ี 4 ผลิตภณัฑบ์างอยา่งอาจจะมีขาดหายไปบา้ง หรือมีการสร้างข้ึนมา
ใหม่ แต่อยา่งไรก็ตามจากค าบวกเล่าของลุงทอง และคนเฒ่าคนแก่ ช่างของบา้นปะอาว ผลิตภณัฑท์องเหลือง
ของบา้นปะอาวท่ีท าอยูใ่นขณะน้ี อาจแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือของท่ีเป็นของดั้งเดิม คือผลิตภณัฑท่ี์มีการท า
มาทั้งแต่เร่ิมตน้ของการผลิต ท่ีท าจากทองเหลือง และผลิตภณัฑท่ี์มีการพฒันาข้ึนมาใหม่ ซ่ึงจะแยกแยะออก
ไดด้งัน้ี 

ของดั้งเดิม ได้แก่ 
๑. ชุดเซ่ียนหมาก   
๒. ขนัน ้าพร้อมพานรอง 
๓. ลูกกระพรวนหรือบกัห่ิงขนาดต่าง ๆ  
๔. ระฆงัขนาดต่าง ๆ  
๕. กระด่ิง 
๖. คนัโทน ้า 

 

ผลติภัณฑ์ใหม่และทีก่ าลงัพฒันา 
๑. แจกนั 
๒. เชิงเทียน 
๓. กาน ้า (อาศยัไดแ้นวความคิดมาจากหนงัจีน) 
อยา่งไรก็ตามผลิตภณัฑใ์หม่และดัง่เดิมดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ยงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน

ดว้ยกนัคือ ผลิตภณัฑห์ลกั คือผลิตภณัฑท่ี์มีการผลิตอยูเ่ป็นประจ าเป็นเป็นส่วนใหญ่ ผลิตภณัฑเ์สริม ซ่ึง
อาจจะเป็นผลิตภณัฑท์ั้งดัง่เดิมและผลิตภณัฑใ์หม่ แต่จ านวนการผลิตมีนอ้ย ส่วนในส่วนท่ีสามจะเป็น



ผลิตภณัฑท่ี์ท าตามค าสั่งของลูกคา้ ซ่ึงอาจจะเป็นผลิตภณัฑร่์วมสมยั หรืออาจจะเกิดจากแนวความคิด
สร้างสรรคข์องช่างเองท่ีส าเสนอต่อตลาด ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละชนิดของผลิตภณัฑจ์ะไดก้ล่าวดงัต่อไปน้ี 

 

ผลติภัณฑ์หลกั 
ผลิตภณัฑห์ลกัท่ีท ากนัมากท่ีสุดนัน่คือ ชุดเซ่ียนหมาก ซ่ึงเป็นการรวบรวมเอาผลิตภณัฑ ์ทองเหลือง 

หลายชนิดมารวมกนัเป็นชุด ตั้งแต่ ฐานรองพร้อมฝา ๑ ชุด ผอบขนาดต่าง ๆ ๒ – ๓ อนั เตา้ปูนหรือโบกปูน 
๑ อนั ตะบนัหมาก ๑ อนั ท่ีใส่พลู ๑ อนั ขนาดของผลิตภณัฑแ์ต่ละอยา่งจะใชเ้ส้นผา่ศูนยก์ลางของฐานรอง
เป็นเกณฑ ์ซ่ึงปกติจะแบ่งออกเป็น ๓ ขนาด เลก็ กลาง ใหญ่ ดงัแสดงในภาพ รูปที ่๑ ขา้งล่าง อยา่งไรก็ตาม 
ผลิตภณัฑแ์ต่ละอยา่งอาจมีแยกขาย ต่างหาก และมีการใชส้อยต่างกนั แมว้า่ขณะน้ีการกินหมากจะลดนอ้ยลง
มากแลว้ แต่ชุดท่ีใชส้ าหรับการกินหมากและอุปกรณ์ ยงัเป็นท่ีนิยมส าหรับใชเ้ป็นของท่ีระลึกและใชง้าน
ส าหรับจุดประสงคอ์ยา่งอ่ืน องคป์ระกอบของผลิตภณัฑแ์ละรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์หลกั
ของกลุ่มหตัถกรรมหล่อทองเหลืองบา้นปะอาวมีดงัต่อไปน้ี 
 

ผลติภัณฑ์เสริม 
ผลิตภณัฑด์ัง่เดิมนอกหนือจากชุดเซ่ียนหมากแลว้ ยงัมีผลิตภณัฑเ์สริมอยา่งอ่ืนอีก เช่น ขนัน ้าพร้อม

พานรอง ลูกกระพรวนหรือบกัห่ิงขนาดต่าง ๆ ระฆงัขนาดต่าง ๆ กระด่ิง คนัโทน ้า ซ่ึงรายละเอียดของการใช้
และลกัษณะของผลิตภณัฑมี์ดงัต่อไปน้ี  

 

 
 

รูปท่ี ๔๘ ขนัทองเหลืองพร้อมพานรอง 
 



ขนัทองเหลือง เป็นภาชนะท่ีใชส้ าหรับใส่น ้าหอม ใส่เคร่ืองมงคลต่าง ๆ ส าหรับเทศกาลท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
หรืออาจจะใชส้ าหรับใส่ขา้วส าหรับตกับาตรในตอนเชา้ รูปลกัษณะของขนัมีลายผสมผสานกนัตั้งแต่การ
รวมเอาลายอิงลูกหวาย ลายฟันปลา ลายลูกกล้ิง เป็นตน้ ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัความคิดสร้างสรรคข์องช่าง ส่วนถาด
รองมีลกัษณะเป็นแฉกเหมือนดอกบวั ซ่ึงเอกลกัษณ์ของจงัหวดัอุบลราชธานี (เมืองดอกบวั) 

 
 

 
 

รูปท่ี ๔๙  บกัห่ิง/กระพรวน 
 

 
 
บกัห่ิง (ภาษาพื้นบา้น) หรือกระพรวน เป็นผลิตภณัฑท่ี์สร้างข้ึนใหมี้รูปลายท่ียงัคงลกัษณะของการ

เดินของเส้นข้ีผึ้ง บกัห่ิงจะเกิดเสียงดงัเม่ือมีการสั่นเกิดข้ึนเพราะมีกอ้นทองเหลืองกลม ๆ อยูข่า้งใน บกัห่ิง
ส่วนใหญ่จะใชส้ร้างผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายแลว้แต่ความคิดสร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึน ราคาสินคา้ข้ึนอยูก่บั
จ  านวนบกัห่ิงท่ีประกอบข้ึนเป็นผลิตภณัฑ์ พวงกุญแจ (Bell-ring) ระฆงัคลอ้งคอ ควาย หรือประดบัตกแต่ง
ผลิตภณัฑเ์พื่อความสวยงามได ้
 
 



 
 

รูปท่ี ๕๐ ระฆงั 
 

ระฆงัมกัสามารถผลิตไดโ้ดยการใช ้ ส าริดและทองเหลือง อยา่งไรก็ตาม ระฆงัท่ีท าดว้ยส าริด เป็น
ระฆงัท่ีใหเ้สียงใส กงัวานไปไดไ้กลและมีราคาแพง ส่วนระฆงัทองเหลืองจะมีความกงัวานนอ้ยกวา่ 

 
 

รูปท่ี ๕๑  กระโถนปากแตร  
 



กระโถนปากแตร เป็นภาชนะท่ีใชส้ าหรับใส่อุปกรณ์กินหมาก ส าหรับผูมี้ฐานะในสมยัก่อน มีความ
สวยงามดว้ยองคป์ระกอบท่ีเป็นศิลปะท่ีอ่อนซอ้ย พร้อมดว้ยสีสันท่ีสดใสของทองเหลือง        

        
 

 
      

 รูปท่ี ๕๒ กระด่ิงทองเหลือ และ ส าริด 
 
 
 

 

รูปท่ี ๕๓ กระด่ิงส าหรับแขวนคอ ววั - ควาย 

กระด่ิง เป็นผลิตภณัฑท่ี์ท าใหเ้กิดเสียงเม่ือมีการการตีเกิดข้ึน มีรูปร่างเหมือนระฆงัแต่จะมีขนาดเล็ก
กวา่ ประโยชน์ใชส้ าหรับแควนคอววั/ควาย เพื่อท่ีจะใหท้ราบวา่ววัหรือควายอยูท่ี่ไหน มกัท าหลายขนาด
เพื่อใหเ้หมาะกบัขนาดของสัตวท่ี์ใช ้ กระด่ิงอาจจะท าจากทองเหลือหรือส าริดก็ได ้ แต่ท่ีท าจากส าริดจะมี
เสียงกงัวานมากกวา่ท าจากทองเหลือง นอกจากนั้นระฆงัส าริดน้ียงันิยมใชแ้ขวนตามชายคาโบสถ ์ หรือ
แมแ้ต่ชายคาบา้นเรือน โดยการเพิ่มทองเหลืองรูปใบโพธ์ิ เพื่อให้รับลม  และยงัเป็นสัญญลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ี



เก่ียวขอ้งกบัศาสนาพุทธนอกจากนั้นยงัสามารถประยกุต ์ ระมงัส าริดและทองเหลือไดห้ลายรูปแบบ เช่น ถา้
เป็นขนาดเล็กก็จะใชท้  าพวงกุญแจเพื่อเป็นของท่ีระลึกอีกดว้ย 

 

รูปท่ี ๕๔ คนัโทน ้า  

คนัโทน ้า เป็นภาชนะท่ีใส่น ้าหอม ใชส้ าหรับงานพิธีท่ีเป็นมงคล เช่น งานแต่งงาน   งานข้ึนบา้น
ใหม่ เป็นตน้ คนัโทน ้า เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความปราณีต สวยงาม มีลวดลายสวยงาม แปลกตา 

ผลติภัณฑ์ตามส่ังของลูกค้า 
นอกจากผลิตภณัฑส่์วนท่ีเป็นผลิตภณัฑห์ลกัและผลิตภณัฑเ์สริมแลว้ กลุ่มหตัถกรรมทองเหลือบา้น

ปะอาว ยงัรับท างานตามความตอ้งการของลูกคา้ และ สร้างความคิดสร้างสรรคข์องช่างท าทองเหลืองเอง 
ไดแ้ก่ แจกนั เชิงเทียน กาน ้า ซ่ึงลุงทองไดเ้ล่าวา่ไดแ้นวความคิดมาจากภาพยนตจี์น  

 
 



รูปท่ี ๕๕ กาน ้าทองเหลือง 
 

 
 

รูปท่ี ๕๖ ฐานรองประพุทธรูป พระเจา้ใหญ่องคต้ื์อ วดัใต(้เน้ือเงิน)  
แกะแบบโดยช่างแสวง (เส้ือเหลือง)ส านกังาน บา้นพกับริเวณหนา้เรือนจ าอุบลราชธานี  

 
 

 
 

รูปท่ี ๕๗ เหรียญเงินโบราณท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมการหล่อพระพุทธรูปโบราณ 
 



 
 

รูปท่ี ๕๘ การเตรียมงานหล่อพระพุทธรูปนอกสถานท่ี งานหล่อพระเจา้ใหญ่องคต้ื์อวดัใต ้ 

 
 

รูปท่ี ๕๙ เตาหลอมทองเทหล่อพระเจา้ใหญ่องคต้ื์อ ท างานร่วมกบัทีมงานโรงหล่อ นิรันดร์  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 



 
 

รูปท่ี ๖๐ พระเจา้ใหญ่องคต้ื์อท่ีหล่อเสร็จแลว้  
 

 
 

รูปท่ี ๖๑ พระเจา้ใหญ่องคต้ื์อท่ีหล่อเสร็จแลว้ และขดัแต่งขั้นสุดทา้ย ปัจจุบนัประดิษฐานอยูท่ี่ เจดียห์ลงัใหม่ 
วดัใต ้ 



 

๕.๓ ลายบนงาน ทองเหลอืง  
ลวดลายท่ีใชพ้ิมพล์งบนข้ึนผึ้งเพื่อสร้างลายใหเ้กิดข้ึนบนผิวงาน  ท่ีเป็นของดัง่เดิมแท ้ ๆ มี ๒ ลาย 

ดว้ยกนั คือ ลายองิหมากหวาย/ลายหมากหวาย  และ ลายกลบีบัว  จากการบอกเล่าของลุงทอง วา่ ลายอิงล
หมากหวาย เกิดข้ึนจากการเลียนแบบ (Analogy) ความงามของธรรมชาติ (ลูกหวาย) ส่วนอีกลายคือ กลีบบวั
นั้นเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัอุบลราชธานี  โดยลายทั้งสองไดแ้กะลงบนเขาควาย  ซ่ึงทางช่างหล่อ
ทองเหลือง ไดใ้หเ้หตุผลของการใชเ้ขาควายนั้นเพราะมีคุณสมบติัท่ีเด่นคือ ไม่ติดกบัข้ีผึ้ง  ท าความสะอาดได้
ง่ายโดยวธีิการจุ่มน ้า ข้ีผึ้งก็จะหลุดออกไปเอง  จากแบบ 2 แบบนั้นสามารถท่ีจะสร้างรูปแบบ (Pattern) ของ
หลายไดห้ลากหลายรูปแบบ ส าหรับลายของบกัห่ิงหรือกระพรวนนั้นเกิดข้ึนจากการน าเส้นข้ึผึ้งมาขดท าให้
เกิดลวดลายโดยไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมแต่อยา่งใด 

ลวดลายท่ีใชพ้ิมพล์งบนข้ึนผึ้งเพื่อสร้างลายใหเ้กิดข้ึนบนผิวงาน  ท่ีเป็นของดัง่เดิมแท ้ ๆ มี ๖ ลาย
พื้นฐาน ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ลายอิงลูกหวายหรือลายลูกหวาย ลายกลบีบัว ลายฟันปลา ลายต้นสน ลายไข่ปลา และ
ลายลูกกลิง้ ดงัรูปขา้งล่าง 
 
 
 

 
รูปท่ี ๖๒ ลายอิงหมากหวาย หรือ ลายหมากหวาย 

 
รูปท่ี ๖๓  ลายกลีบบวั 



 
รูปท่ี ๖๔ ลายฟันปลา 

 
รูปท่ี ๖๕ ลายตน้สน 

 
รูปท่ี ๖๖ ลายไข่ปลา 

 
รูปท่ี ๖๗ ลายลูกกล้ิง 

 
ลุงทอง และลูก ๆ และชาวบา้นท่ีเก่าแก่ ไดเ้ล่าวา่แต่ละลายท่ีเกิดข้ึนนั้น ไดอ้าศยัการเลียนแบบความงามจาก
ธรรมชาติ(Analogy/Bionic) เช่น ลายอิงลูกหวายหรือลายลูกหวาย ไดจ้ากลายท่ีเกิดข้ึนจากลายท่ีปรากฎบน
เปลือกของลูกหวายประกอบไปดว้ยส่ีเหล่ียมจตุรัสท่ีมีดา้นมุมช้ีข้ึนบนวางทบัซอ้น ๆ กนัอาจจะเป็นแถวเดียว
หรือหลายแถวดงัรูป ท่ี 20 และ 21 ขา้งล่าง  
 



 
รูปท่ี ๖๘ ลายอิงลูกหวายเรียงตามแนวนอนแถวเดียว 

 
รูปท่ี ๖๙ ลายอิงลูกหวายเรียงทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 

 
 

รูปท่ี ๗๐ แสดงใหเ้ห็นลายอิงหมากหวาย  
ท่ีปรากฏบนงาน ชุดเช่ียนหมากทองเหลืองหล่อ ท่ีท าเสร็จแลว้  

 



ส่วนลายท่ีเหลือนั้นไดแ้ก่ลายกลีบบัว ท่ีเลียนแบบมาจากกลีบบวั เน่ืองจากดอกบวัเป็นสัญญลกัษณ์
ของจงัหวดัอุบลราชธานี (อุบล แปลวา่ ดอกบวั) ดงันั้นการใชล้ายกลีบบวันั้นอาจจะเกิดจากแนวคิดจากของ
ของการใชส้ัญลกัษณ์ของจงัหวดัอุบลราชธานี ลายฟันปลา ลายต้นสน และลายไข่ปลา ก็ใชแ้นวคิดของการ
เลียนแบบส่ิงสวยงามจากธรรมชาติเช่นเดียวกนั ส่วนลายลูกกล้ิง ก่อนหนา้นั้นอาจจะเกิดจากการท่ีป้ัมลายกด
ลงบนข้ีผึ้งต่อกนัไปเร่ือย ๆ เพื่อใหเ้กิดการผสมผสานของลายเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม แต่ในปัจจุบนัน้ี ช่าง
ไดใ้ชมี้การดดัแปลงโดยใชเ้ฟืองท่ีเป็นส่วนประกอบของ ของเล่นเด็กซ่ึงเป็นพลาสติด กล้ิงลงบนข้ีผึ้งเพื่อให้
เกิดลายลูกกล้ิงข้ึนซ่ึงสามารถท าไดร้วดเร็วกวา่การป้ัมท่ีละจุด  

ส าหรับวสัดุท่ีใชส้ าหรับท าเป็นแม่แบบหรือแม่พิมพส์ร้างลาย ท าจากเขาควายท่ีซอยออกตามแนว
ยาว ซ่ึงทางช่างหล่อทองเหลือง ไดใ้หเ้หตุผลของการใชเ้ขาควายนั้นเพราะมีคุณสมบติัท่ีเด่นคือ ไม่ติดกบั
ข้ีผึ้ง ท าความสะอาดไดง่้ายโดยวธีิการจุ่มน ้า ข้ีผึ้งก็จะหลุดออกไปเอง จากแบบ 2 แบบนั้นสามารถท่ีจะสร้าง
รูปแบบ (Patterns) ของหลายไดห้ลากหลายแบบ ซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป 

 

 
 
 

๖ 
กรรมวธีิการท าหัตถกรรมหล่อทองเหลอืงวธีิโบราณ 

๖.๑ วสัดุ เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์  
วสัดุและอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นกรรมวธีิการหล่อทองเหลืองแบบโบราณ หรือ ต่างประเทศรู้จกักนัใน  
นาม การหล่อแบบข้ีผึ้งหาย(Lost-wax Casting Processes) ประกอบดว้ย 

๑. ดินโพน หรือ ดินจอมปลวก หาไดท้ัว่ๆไปในบริเวณใกล้ๆ หมู่บา้น ลกัษณะพิเศษ 
ของดินโพน คือ มีขนาดของเมด็ดินละเอียด สม ่าเสมอกนั ท าใหง้านหล่อออกมามีผิวเรียบสวยงาม และมี
ความเหนียวเกาะกนัไดดี้ ทนอุณหภูมิไดสู้ง 

๒. มูลววั ใชผ้สมดินจอมปลวก ท าใหดิ้นเกาะตวัแน่น สามารถกลึงไดง่้าย คุณสมบติั 
 
 



 
 

รูปท่ี ๗๑ ดินจอมปลวก (ซา้ยมือ) มุลววั (ขวามือ)  
 
 

ดา้นอ่ืนๆเช่น ท าใหผ้วิเรียบ และดินมีความโปร่งไม่ทึบมาก เพราะเม่ือถึงขั้นตอนน าไปเผาไฟท าใหแ้ก๊สท่ี
เกิดจากความช้ืนของดินเปรียกสามารถแทรกตวัหนีออกมาไดง่้าย ซ่ึงท าใหหุ่้นหินไม่แตกเม่ือร้อน และอีก
เหตุผลหน่ึงคือ มูลววัท าใหมี้ความโปรงเน้ือดินไม่อดัแน่นจนเกินไป ท าใหก้อ้นดินสามารถขยายตวัไดดี้เม่ือ
ไดรั้บความร้อนจากการเผา จึงท าใหหุ่้นดินไม่แตกร้าวในระหวา่งการหลอมหล่อ(มูลควาย ไม่นิยมใช้
เน่ืองจากมีกล่ินเหมน็มากกวา่ และคุณสมบติัดา้นการเกาะยดึกบัดินโพนไม่ดี 

๓. มอนน้อย เป็นอุปกรณ์ส าหรับใชก้ลึงแต่งพิมพ ์โดยอาศยัหลกัการง่ายๆ เป็นภูมิ
ปัญญาแบบโบราณ เพราะจากประวติัศาสตร์ของการคิดคน้ออกแบบเคร่ืองกลึงท่ีใชง้านกนัทุกวนัน้ี เร่ิมตน้

มาจากวธีิการเดียวกนั) ประกอบดว้ยช้ินส่วนต่างๆดงัน้ี  
 

รูปท่ี ๗๒  แสดงส่วนประกอบของมอนนอ้ย 

เชือกดงึ 



 
  ๓.๑ โฮงเส่ียน หรือ โฮงกลึง มีรูปร่างลกัษณะเป็นไมโ้คง้ คลา้ยกบัขอบลอ้เกวยีน 

แต่ความยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร เวลาใชว้างตั้งให้ส่วนโคง้นอกข้ึนบน ส่วนโคง้ในคว  ่าลงดิน มีอยู ่1 
คู่ 

  ๓.๒ ไมเ้หยยีบ ท าจากไมเ้น้ือแขง็เหลาใหก้ลม ท าปลายเป็นส่ีเหล่ียมหวัทา้ยใช้
ส าหรับยดึ โฮงเส่ียน สองช้ินใหติ้ดกนั และเวลาท างานใชเ้ทา้เหยยีบไวไ้ม่ใหโ้ฮงเส่ียนขยบัไปมา 

       ๓.๓ ไมม้อน ท าจากไมเ้น้ือแขง็เหลาใหก้ลม ขนาดเท่าล าน้ิวกอ้ย ใชเ้ป็นแกนเพลา
กลึง ปลายหวัทา้ยมีลกัษณะกลมสวมเขา้กบัโฮงเส่ียนท่ีเจาะรูไวข้นาดพอดีทั้งสองขา้ง ท าใหไ้มม้อนสามารถ
หมุนรอบตวัไปมาไดเ้ม่ือถูกชกัดว้ยเชือกเพื่อท าการกลึงแต่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  รูปท่ี ๗๓  แสดงการกลึงแต่งหุ่นข้ีผึ้ง 

 
 ๓.๔ เหล็กเส่ียน หรือ มีดกลึง ท าดว้ยเหล็กหนา้ตดัส่ีเหล่ียมปลายเรียวแบนเป็นคมตดั

รูปทรงคลา้ยส่ิวท่ีใชใ้นงานช่างไม ้ ส าหรับกลึงแต่งพิมพดิ์นและพิมพข้ี์ผึ้ง ใหไ้ดรูปร่างและขนาดตามท่ี
ตอ้งการ 

ไมเ้หยยีบ 

ไมม้อน เหลก็เส่ียน 



๓.๕ เชือกดึง ใชร่้วมกบัไมม้อน โดยพนัรอบไมม้อน จบัปลายเชือกทั้งสองดา้นดึงชกั
กลบัไปกลบัมา (ท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัสายพานเคร่ืองกลึง) ท าใหส้ามารถกลึงแต่งดินพิมพ ์หรือข้ีผึ้งใหไ้ดข้นาด
ตามท่ีตอ้งการ 

       ๔. บั้งเดียก ท าดว้ยกระบอกไมไ้ผก่ลวง ท าหนา้ท่ีคลา้ยกระบอกสูบ โดยเลือกเอากระบอกท่ีมีก่ิง
ติดมาดว้ยเพื่อใชท้  าเป็นดา้มจบัในตวั เจาะรูตามขนาดท่ีตอ้งการ และมีกา้นอดัซ่ึงท าหนา้ท่ีคลา้ยลูกสูบ 
หลกัการคลา้ยคลึงกบักระบอกฉีดน ้า หรือปืนฉีดน ้า แต่บั้งเดียกใชเ้พื่อฉีดข้ีผึ้งเหลวให้ออกมาเป็นเส้น โดย 
ใชก้ระดง้ รองรับเส้นข้ีผึ้ง ผูฉี้ดจะตอ้งส่ายวนเป็นวงกลม (คลา้ยเส้นบะหม่ี หรือเส้นขนมจีน) เส้นข้ีผึ้งจะยงั
ไม่แงตวัมากนกั มีความเหนียว เม่ือมีจ านวนมากพอก็น ามาพนัรอบหุ่นหรือพิมพดิ์นท่ีผา่นการกลึงมีรูปร่าง
ตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงขั้นตอนน้ีคือขั้นตอนการหุม้ข้ีผึ้งนัน่เอง 

 
 

รูปท่ี ๗๔  บั้งเดียกและการใชง้าน  
 



 
 

รูปท่ี ๗๕  เส้นข้ีผึ้งท่ีฉีดออกจากบั้งเดียก 
 

๕. ลูกกลิง้พมิพ์ และ แท่งกดพมิพ์ลาย ใชส้ าหรับสร้างลวดลาย ซ่ึงมี สอง แบบ คือ แบบ
ลูกกล้ิงโดยวธีิการกล้ิงตามแนวเส้นรอบวงหุ่นข้ีผึ้ง และอีกแบบ ท าเป็นแท่งมีดา้มจบั และท่ีปลายอีก
ดา้นหน่ึงแกะเป็นร่องลวดลาย สามารถน ามากดเพื่อสร้างลวดลายใหเ้กิดบนหุ่นข้ีผึ้งตามต าแหน่งท่ี
ช่างตอ้งการ 

 

 
รูปท่ี ๗๖  ลูกกล้ิงพิมพล์าย 

 
๖.ขีผ้ึง้และส่วนผสม ประกอบดว้ยข้ีผึ้ง ชนั และข้ีสูด ชนัและข้ีสูดผสมในข้ีผึ้งเพื่อใหข้ี้ผึ้งเหนียว ไม่
เปราะ สามารถป้ันข้ึนรูปและกลึงแต่งไดง่้าย  



 

 
รูปท่ี ๗๗  ข้ีผึ้งและส่วนผสม ประกอบดว้ยชนัณรงค ์หรือ ข้ีซี  และซ ามะโรง หรือ ข้ีสูด 
๗. อุปกรณ์ต้มหลอมขีผ้ึง้ โดยทัว่ไปใชก้ะทะ หรือถา้ไม่มีใหใ้ชภ้าชนะอ่ืนท่ีคลา้ยกะทะ

แทน โดยใชเ้ตาถ่าน และไมพ้าย ส าหรับคนส่วนผสมและข้ีผึ้งใหเ้ขา้กนั 
รูปท่ี ๗๘  เตาและกระทะตม้หลอมข้ีผึ้ง 

๙.เบ้าหลอม ท าจากดินประเภทเดียวกบัท่ีใชท้  าหุ่นหรือพิมพ ์แต่ผสมดว้ยแกลบเพื่อให้ดินมี
ความสามารถขยายตวัไดดี้เม่ือไดรั้บความร้อน และสามารถทนความร้อนไดสู้ง 

ข้ีซี 

ข้ีสูด 

ข้ีผึ้ง 

เติมเศษโลหะหรือ
ทองเหลืองท่ีจะหลอม 



 
รูปท่ี ๗๙  เบา้หลอมทองเหลือง 

 
๖.๒ ขั้นตอนการท างานหล่อ 
        ๑. เตรียมดิน น าดินโพนมาต าใหล้ะเอียดผสมกบัมูลววัและแกลบ คลุกเคลา้จนเขา้เป็นเน้ือ

เดียวกนั 
 

รูปท่ี ๘๐  การต าดินโพน หรือ ดินจอมปลวก 
 

๒. ป้ันหุ่นต้นแบบ หรือพิมพ ์น าดินท่ีด าเสร็จแลว้จากขั้นตอนท่ี 1 มาป้ันเป็นหุ่นใหมี้รูปร่าง
ลกัษณะตามท่ีตอ้งการ โดยเผื่อขนาดไวก่้อนท่ีจะน าไปกลึง หรือเส่ียน ในล าดบัต่อไป 

 

 
รูปท่ี ๘๑  การป้ันหุ่นดินแบบพิมพ ์

 



  ๓. ประกอบหุ่นเข้ากบัไม้มอน ใชไ้มม้อนเสียบกลางหุ่นเพื่อใหส้ามารถจบัยดึกลึงหรือเส่ียน
ได ้ก่อนน าไปตากใหแ้หง้ 

 
รูปท่ี ๘๒ การเสียบไมม้อนเขา้กบัหุ่นดิน 

 
๔. เส่ียนพมิพ์ น าหุ่นหรือพิมพ ์ ท่ีแหง้แลว้น าไปประกอบใส่โฮงเส่ียน เพื่อท าการเส่ียน

พิมพ ์หรือกลึงพิมพ ์ใหเ้รียบและไดข้นาดตามท่ีตอ้งการ 
 

 
 

รูปท่ี ๘๓ การเส่ียนพิมพดิ์น 
 

 
๕. เคียนขีผ้ึง้ หรือ พนัขีผ้ึง้ โดยวธีิการใชข้ี้ผึ้งท่ีท าเป็นเส้นมาพนัรอบหุ่น ท่ีผา่นการเส่ียน 

ตามขั้นตอนท่ี ๔  
 



 

 
รูปท่ี ๘๔  การเคียนข้ีผึ้ง หรือ พนัข้ีผึ้ง รอบหุ่นดิน 

 

 
รูปท่ี ๘๕ การบีบข้ีผึ้งใหเ้รียบสม ่าเสมอกนั 

 
 ๖.ส่ียนขีผ้ึง้ หรือกลงึขีผ้ึง้ เม่ือน าเส้นข้ีผึ้งมาพนัโดยรอบหุ่นดิน ขั้นตอนต่อไปเป็นการ 
 ๗.กลึงใหเ้รียบ แต่ก่อนจะท าการกลึง จะตอ้งน าหุ่นไปลนไฟใหข้ี้ผึ้งอ่อนนุ่มสามารถใชมื้อบีบใหผ้วิ
ท่ีเป็นรูปคล่ืนลอนนูนของเส้นข้ีผึ้งใหเ้รียบแนบติดเป็นแผน่เดียวกนัและมีความหนาสม ่าเสมอกนัตลอด 
จากนั้นจึงน าไปเส่ียน หรือกลึงใหผ้วิเรียบเป็นรูปทรงสวยงาม ซ่ึงเสมือนผวิงานจริงเม่ือหล่อเป็นช้ินงาน
ส าเร็จ 

 



 

 

รูปท่ี ๘๖  การเส่ียนหรือกลึงแต่งข้ีผึ้ง 
 

๘. พมิพ์ลาย เป็นขั้นตอนการสร้างลวดลายโดยวธีิการท าพิมพ ์ โดยใช ้ ลูกกล้ิงพิมพิ์หรือ
แท่งกดพิมพล์าย ใหไ้ดล้วดลายตามท่ีตอ้งการ 

 
รูปท่ี ๘๗  การพิมพล์าย (ลายมี 3 แบบ คืด ลายกลีบบวั, ลายใบสน และลายลูกหวาย) 

 

 
๙. โอบเพด็ หมายถึง ขั้นตอนการใชดิ้นผสมมูลววัโอบ หรือพอกหุม้หุ่นหลงัจากท่ีท า

ลวดลายเสร็จเรียบร้อยแลว้  โดยตอ้งท าสายชนวนโผล่ยืน่ออกมา ซ่ึงภาษาทางวชิาการ 
หล่อโลหะ คือการสร้างรูเทเพื่อเป็นทางใหน้ ้าโลหะไหลวิง่ไปไดส้ะดวกทัว่ถึงกนัตลอด

ช้ินงาน ท าใหไ้ดง้านหล่อท่ีสมบูรณ์ไม่มีรูพรุน และท าใหง้านไม่เสียเน่ืองจากการไหลของน ้าโลหะ
เขา้ไม่เตม็แบบ 

 



 

 
รูปท่ี ๘๘  การติดชนวน เพื่อท าเป็นรูเททองเหลือง ให้น ้าโลหะไหลผา่นเขา้เบา้ 

 

 
รูปที ่๘๙ การโอบเพด็ คือ การน าดินท่ีไดจ้ากการกลึงแต่งหุ่นมาร่อนใหไ้ดเ้มด็ละเอียด  

แลว้น ามาผสมน ้าคลุกใหเ้ขา้กนัดี  จึงน ามาหุม้ข้ีผึ้งท่ีพิมพล์ายและติดชนวนแลว้ 
 

ชนวน หรือ รูเท 



 
 

รูปท่ี ๙๐ แสดงใหเ้ห็นลายท่ีเราสร้างบนข้ีผึ้ง จะมาเกิดท่ีผิว ของดินละเอียดท่ีน ามาโอบเพชร ซ่ึงจะมาเกิดท่ี
ผวิของช้ินงานหลงัจากเททองท่ีหลอมเหลวลงไปในแบบหล่อและเม่ือโลหะแขง็ตวั เราจึงทุบดินออก   

 

๑๐. การติดแซง หรือ ติดพวง หมายถึงการรวมสายชนวน ผลิตภณัฑท่ี์มีขนาดเล็ก มา
รวมเขา้ดว้ยกนั(เสร็จขั้นตอนท่ี ๘ และ ๙ แลว้เรียกวา่ เบา้) 

๑๑. โอบเบ้า โดยการใชดิ้นเหนียวผสมแกลบ โอบ หรือหุม้เบา้ใหส้ามารถ  ตั้งวางบนดิน
เพื่อการเทหล่อได ้

 

 
รูปท่ี ๙๑  การเตรียมดินโอบเบา้ ใชดิ้น ๓ ส่วน : แกลบ ๑ ส่วน  คลุกใหเ้ขา้กนั 



 

 
 

รูปท่ี ๙๒ น าเบา้ท่ีโอบดินเสร็จแลว้ไปตากแดดใหแ้หง้  ประมาณ ๒ – ๓ วนั 
 

๑๒. สุมเบ้า หรืออุ่นเบา้ เป็นขั้นตอนการเผาเบา้เพื่อใหข้ี้ผึ้งละลายออก ดงันั้นจึงตอ้งวางคว  ่า
ปากเบา้ลง โดยหลงัจากข้ีผึ้งละลายออกหมดจะท าใหเ้กิดโพรงวา่ง เพื่อน าโลหะเหลวเทเขา้ไป
แทนท่ีวา่งในขั้นตอนต่อไป 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๙๓  น าเบา้ท่ีตากแดดแหง้แลว้มาสุม หรือเผาใหร้้อนดว้ยฟืน  เพื่อใหข้ี้ผึ้งหลอมละลายออกจากเบา้จน
หมด 
 

๑๓. เททอง เป็นขั้นตอนการเทหล่อ โดยการเทโลหะท่ีตม้ให้หลอมละลายไวร้ออยู่ก่อน
แลว้ในระหว่างการเผาไล่ข้ีผึ้ง โดย ในการเทจะตอ้งน าเบา้มาวางเรียงไวบ้ริเวณใกลเ้ตาหลอม ใน



ลกัษณะหงายรูเทข้ึนดา้นบน และตอ้งเทหล่อในขณะท่ีเบา้มีอุณหภูมิสูง ไม่เช่นนั้นจะท าให้โลหะ
ไหลไม่เตม็แบบ เน่ืองจากเกิดการแขง็ตวัก่อนเพราะอุณหภูมิของเบา้เยน็เกินไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๙๔  น าเศษทองเหลืองใส่ในเบา้หลอมจนหลอมเหลว 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๙๕  เม่ือโลหะหลอมเหลวและอุณหภูมิไดท่ี้ ตกัดว้ยชอ้นตกัเทลงในเบา้ 

ในขณะท่ีเบา้ยงัร้อนอยู ่
 
 

 

 



๑๔. แกะแบบ เม่ือโลหะแข็งตวัดีแลว้ ท าการทุบเบา้ดินให้แตกเพื่อน าเอางานหล่อท่ีได้
ออกมาท าความสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๙๖ การแกะแบบโดยทุบดว้ยคอ้นให้แบบแตก  แยกเอาเฉพาะช้ินงานหล่อน าไปท าความสะอาด  และ
ตกแต่งในขั้นตอนต่อไป 
 

๑๕. เส่ียน หรือกลงึแต่ง ก่อนน ามากลึงแต่งตอ้งท าความสะอาดและลา้งดว้ยน ้ าให้ดินหลุดออกหมด
สะอาด ก่อนใชเ้คร่ืองกลึงแต่งผิวให้สวยงาม ซ่ึงเรียกว่ามอนใหญ่ (มีส่วนประกอบเหมือนกนักบัมอนน้อย 
แต่มีขนาดท่ีใหญ่กวา่) และน าไปขดัเงาดว้ยน ้ายาขดัเงาใหส้วยงามก่อนน าไปใชห้รือจ าหน่ายต่อไป 

 



 
 

รูปท่ี ๙๗ งานหล่อท่ียงัไม่เส่ียน 
 

 

 

 

 
รูปท่ี ๙๘ การเส่ียน หรือกลึงแต่ง ใหผ้วิเรียบเงางาม ตามตอ้งการ 

 

 

 

 



              
 

รูปท่ี ๙๙  ตวัอย่างงานหลอ่ทองเหลืองท่ีท าการเส่ียน ตกแตง่เสร็จแล้วพร้อมท่ีจะน าไปจ าหนา่ย  

 
 

 
 

รูปท่ี ๑๐๐  สมาชิกกลุ่มหตัถกรรมหล่อทองเหลืองบา้นปะอาวปี 2544 
 
 



 
 

 
รูปท่ี ๑๐๑ ภาพดา้นหนา้อาคารปฏิบติัการศูนยศึ์กษาชุมชนของกลุ่มหตัถกรรมในปัจจุบนั 

(ศูนยใ์นบริเวณ บา้นพ่อใหญ่ทอง ลอ้มวงศ ์ปัจจุบนัยงัคงใชง้าน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



๗ 
แนะน าศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลอืง บ้านปะอาว 

๗.๑ หลกัการและเหตุผล 
 จากการส ารวจ ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ของการท างานของกลุ่มหตัถกรรมหล่อทองเหลืองบา้นปะอาวใน
ปัจจุบนั พบวา่ มีสมาชิก รวมทั้งส้ิน ๑๙ ครอบครัว รวมสมาชิกครอบครัวทั้งหมด ๕๗ คน และท่ีเป็นช่างท า
หตัถกรรมจริงๆ และ อยูใ่นกลุ่มสมาชิก จ านวน ๒๙ คน สภาพของสถานท่ีในการท างานปัจจุบนั มีทั้งท่ีท า
แบบกลุ่ม และท าแบบครัวเรือน ท่ีท าแบบกลุ่ม คือกลุ่มพ่อใหญ่ทอง ลอ้มวงศ ์มีสมาชิก รวมทั้งส้ิน ๙ คน มี
สถานท่ีท างานท่ีถาวร ท าใหส้ามารถควบคุมผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแก่ชุมชนไดง่้าย เช่น ผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ฝุ่ น ควนั แก๊ส ความร้อน และ เสียง เป็นตน้ ส าหรับกลุ่ม อ่ืนๆ จะท าในบา้นของตนเองใน
ขั้นตอนต่างๆ ยกเวน้ขั้นตอนการเทหล่อ จะมารวมกนัเทหล่อท่ีสร้างเป็นเพิงชัว่คราวข้ึนในบริเวณท่ีอยูใ่กล้ๆ
บา้นของสมาชิกกลุ่ม ขั้นตอนหลงัจากเทหล่อคือขั้นตอนการตกแต่งจึงน ากลบัไปท าต่อท่ีบา้นจนเป็นช้ินงาน
ท่ีส าเร็จพร้องส่งจ าหน่าย 
 ปัญหาท่ีกลุ่มสมาชิกเผชิญในปัจจุบนั ตามท่ีนกัวจิยัไดเ้ขา้ไปส ารวจศึกษา คือ สถานท่ีในการท างาน
ในขั้นตอนหลอมหล่อ ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเป็นเพิงแบบชัว่คราว มุงหลงัคาสังกะสี ไม่มีผนงัส าหรับบงัลม ซ่ึงไม่
สามารถป้องกนัปัญหาต่างๆท่ีตามมาท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ปัญหาในฤดู
ฝนจะไม่สามรถท างานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและมีปัญหาเร่ืองความช้ืนในแบบหล่อมีสูง แบบหล่อไม่
แหง้ดีท าใหป้ริมาณงานเสียสูง ปริมาณแดดท่ีใชต้ากมีนอ้ยไม่แน่นอน ปัญหาดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
มีผลอยา่งยิง่ชุมชนเน่ืองจากสถานท่ีท างานอยูใ่นชุมชน มลพิษท่ีปล่อยออกมาท่ีมีผลกระทบ คือ ควนัไฟ 
เนืองจากใชถ่้านฝืนเป็นเช้ือเพลิง และไอแก๊ส ท่ีเกิดข้ึนจากโลหะเหลว ซ่ึงปล่อยออกมาในรูปของควนั และ 
กล่ิน กระจายไปตามทิศทางของกระแสลม สงผลกระทบต่อครอบครัวอ่ืนๆท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกล้ๆ   
 ดงันั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มหตัถกรรมและชุมชนให้สามารถ อยูร่่วมกนัไดโ้ดยปราศจากความ
ขดัแยง้ ท่ีมีผลจากการปฏิบติังานหตัถกรรมดงัท่ีกล่าวมา และ ยงัเป็นการวางพื้นฐานท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ตาม
หลกัการทางวชิาการ ซ่ึงส่งผลกระทบในทางบวกต่อกลุ่มหตัถกรรมและชุมชน แนวทางท่ีทีมวจิยัเสนอและ
เลือกด าเนินการน่าจะสามารถแกปั้ญหาของผูป้ระกอบอาชีพหตัถกรรมหล่อทองเหลืองกบัชุมชนไดดี้ใน
ระดบัหน่ึงอยา่งย ัง่ยนื โดย ไดเ้สนอเป็น โครงการก่อสร้างศูนย ์ อนุรักษห์ตัถกรรมหล่อทองเหลือง บา้นปะ
อาว  
 

 
 
 



๗.๒ วตัถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ 
 การก่อตั้งศูนยอ์นุรักษห์ตัถกรรมหล่อทองเหลือง บา้นปะอาว ก่อตั้งข้ึนมาเพื่อ วตัถุประสงคห์ลกั 
ดงัต่อไปน้ี 

๑. เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี ปฏิบติั งานหัตถกรรมหล่อทองเหลอืงของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมหล่อ
ทองเหลอืง บ้านปะอาว และ ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั งานหตัถกรรมหล่อทองเหลือง 

๒. เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี ในการด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอนการท าหัตถกรรมหล่อทองเหลอืง ของ
นักเรียน นักศึกษา โดย ให้ความส าคัญของ โรงเรียนชุมชนบ้านปะอาว และ สถาบันการศึกษาอืน่ๆที่
อยู่ในเขตพืน้ที ่จังหวดัอุบลราชธานี เป็นอนัดับแรก และ สถานศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในและนอกเขตชุมชน 
ท่ี ติดต่อขอใชบ้ริการ รวมไปถึง ประชาชนผูส้นใจทัว่ไปท่ีตอ้งการน าไปประกอบเป็นอาชีพ 
ก่อใหเ้กิดการสืบสานแก่ชนรุ่นหลงัสืบต่อๆกนัไป 

๓. เพื่อเป็นศูนยแ์สดงและสาธิต การท าหตัถกรรมหล่อทองเหลืองโดยวธีิข้ีผึ้งหาย แบบโบราณ แก่ 
นกัท่องเท่ียว และประชนผูส้นใจทัว่ไป ในโอกาสต่างๆเช่น เทศกาลแห่เทียนพรรษา หรือ วนั
อนุรักษม์รดกไทย เป็นตน้ 

 

๗.๓ วธีิด าเนินการ 
 แผนการด าเนินการก่อตั้งศูนยอ์นุรักษห์ตัถกรรมหล่อทองเหลือง บา้นปะอาว มีล าดบัการด าเนินงาน
ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนการออกแบบ 

๑. การออกแบบรูปทรงทาง สถาปัตยกรรม  
๒. การออกแบบทางวศิวกรรมโยธาหรือโครงสร้าง 

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม   
 แนวคิดของการออกแบบรูปทรงทางสถาปัตยกรรม จะตอ้งเหมาะสมเขา้กนัไดดี้กบัสภาพแวดลอ้ม  
ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แบบไทย เพื่อประโยชน์ใชง้านเป็นทั้งโรงหล่อ และศูนยแ์สดง สาธิต แบบ
อเนกประสงค ์ ทีมนกัวจิยัไดเ้ลือกเอาแบบตวัอยา่งของอาคารท่ีพกันกัท่องเท่ียว บริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
ดงัแสดงในรูปท่ี 6.1 ลกัษณะ บริเวณก่ึงกลางจะเป็นทรงหกเหล่ียม มีพื้นท่ียืน่ออกดา้นขา้ง 3 แฉก โดย 
บริเวณตรงกลางท่ีเป็นหกเหล่ียม ใชเ้ป็นบริเวณติดตั้งเตาหลอมทองเหลือง เพื่อให้อากาศร้อนและควนั ลอย
ข้ึนดา้นบนระบายสู่บรรยากาศส่วนบน ต่อไปเพื่อไม่ให้รบกวนและส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังาน ส่วนปีกท่ี
ยืน่ออกสามดา้น เป็นพื้นท่ีปฏิบติังาน หอ้งเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ และ แสดงตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์ส าหรับ
อีก ส่วนหน่ึงใชเ้ป็นพื้นท่ีติดตั้งเตาเผาแบบ ตวัอาคารลกัษณะโปร่งเปิดโล่งไม่มีผนงั ยกเวน้ดา้นท่ีตอ้งการใช้
ประโยชน์เพื่อเก็บเคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ 
 



 
 

รูปท่ี ๑๐๒ แบบตวัอยา่งของอาคารท่ีพกันกัท่องเท่ียว บริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
 
การออกแบบงานโยธาและโครงสร้าง 
 หลงัจากไดรู้ปแบบลกัษณะอาคารตามท่ีตอ้งการแลว้ ขั้นตอนต่อไปจะตอ้งท าการออกแบบ
โครงสร้างตามหลกัการทางวิศวกรรมโยธา โดย โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงหลงัคา
เป็นเหล็ก หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ือง  เพื่อความแขง็แรงและทนทาน มีอายกุารใชง้านนาน  พื้นยกสูง เพื่อ
หลีกเล่ียงปัญหาจากน ้าท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นฤดูฝน  

 
 



รูปท่ี ๑๐๓  งานออกแบบโครงสร้าง 
 
การเลอืกท าเลทีต่ั้ง 
 การเลือกท าเลท่ีตั้งของศูนยฯ์เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบครอบเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่างๆท่ีตามมา ดงันั้น คณะผูว้จิยั จึงก าหนดเกณฑ ์ เบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี คือ สถานท่ีตอ้งเป็นกลาง ไม่ตั้งอยูบ่น
พื้นท่ีของบุคคลใดบุคคลหน่ึง สถานท่ีตอ้งอยูไ่ม่ห่างไกลจากชุมชน โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ มาก
จนเกินไปเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ พื้นท่ีท่ีเลือกจะตอ้งมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต ่า
ท่ีสุด ไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคล หรือชุมชนอ่ืนท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพหตัถกรรมฯ และสถานท่ีเลือก ควรมี
พื้นท่ีมากพอท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่างๆไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั  
 หลงัจากนั้น ทีมนกัวิจยัไดเ้ขา้ปรึกษากบัสมาชิกและผูน้ าชุมชน และแจง้ความตอ้งการพื้นท่ีเพื่อ
ด าเนินงานก่อสร้างศูนยด์งัท่ีกล่าวมา  และท่ีสุดชาวบา้นปะอาวก็ไดเ้สนออนุญาตใหใ้ชพ้ื้นท่ีป่าชุมชน ท่ีมี
ความเหมาะสมอยา่งยิง่ ตรงตามความตอ้งการของทีมวจิยัท่ีก าหนดไวทุ้กประการ ส่งผลใหส้ามารถด าเนิน
งานวจิยัไดต้ามแผนงานท่ีก าหนด ซ่ึงพื้นท่ีสวนป่าชุมชน เป็นพื้นท่ีท่ีเคยใชเ้ป็นสถานท่ีท างานหล่อ
ทองเหลืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบา้นประอาว คือ ประมาณ 210 กวา่ปีผา่น
มาแลว้ จึงมีความเหมาะสมอยา่งยิง่ท่ีจะเลือกสถานท่ีแห่งน้ี เป็นท่ีก่อสร้างศูนยอ์นุรักษห์ตัถกรรมหล่อ
ทองเหลืองบา้นปะอาว ในอนาคตยงัสามารถพฒันาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ดอี้กทางหน่ึง  

 
 

รูปท่ี ๑๐๔ บริเวณท างานหล่อของกลุ่มหตัถกรรมฯบา้นปะอาวเม่ืออดีตตั้งแต่ก่อตั้งบา้นปะอาว  อยู ่ใน
บริเวณพื้นท่ีป่าชุมชน 

 



 
 

รูปท่ี ๑๐๕ ทีมวจิยัและตวัแทนชุมชนส ารวจ บริเวณในเขตพื้นท่ีป่าชุมชน  
 

การด าเนินงานก่อสร้าง 
 ก่อนเร่ิมงานก่อสร้าง ชาวบา้นไดจ้ดัพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงเป็นประเพณีปฏิบติั ของชุมชน เพื่อ
ความเป็น          มงคล แก่ผูอ้ยูอ่าศยั 
 
การด าเนินการก่อสร้าง และความคืบหน้า 
 วธีิการด าเนินการก่อสร้าง ใชว้ธีิการจา้งเหมาแรงงาน โดย โครงการวจิยัจะจดัซ้ือวสัดุท่ีใชใ้นการ
ก่อสร้างให ้ โดยช่างและ แรงงานเลือกท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี เพื่อเป็นการกระจายรายไดแ้ละเป็นการสร้างงานใน
ชุมชน  งานก่อสร้าง มีก าหนดแลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หลงัจากตกลงการจา้ง โดย 
โครงการสามารถเร่ิมลงมือก่อสร้างได ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไป จนถึง 30 กนัยายน 2546  

 
 

รูปท่ี ๑๐๖ บริเวณท่ีจะด าเนินการก่อสร้างถูกปรับแต่งพื้นผิวใหร้าบ  
 



 
 

รูปท่ี ๑๐๗ การประกอบพิธีทางศาสนา  ประกอบพิธีกรรม ก่อนเร่ิมงานก่อสร้างอาคารศูนยฯ์ ตามประเพณี
ของชาวบา้น 

 
 

รูปท่ี ๑๐๘ ชาวบา้นร่วมกนัประกอบพิธีทางศาสนา บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างศูนยฯ์ 
 

 
 

รูปท่ี ๑๐๙ วสัดุก่อสร้างท่ีจดัซ้ือมาเพื่อใชใ้นการก่อสร้างศูนย ์
 



 
 

รูปท่ี ๑๑๐ วสัดุก่อสร้างท่ีจดัซ้ือมาเพื่อใชใ้นการก่อสร้างศูนย ์
 

 
 

รูปท่ี ๑๑๑ ความคืบหนา้งานก่อสร้างระหวา่ง เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

 
 

รูปท่ี ๑๑๒ ความคืบหนา้งานก่อสร้างระหวา่ง เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
 



 
 

รูปท่ี ๑๑๓ ความคืบหนา้งานก่อสร้างระหวา่ง เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
 

 
 

รูปท่ี ๑๑๔ ความคืบหนา้งานก่อสร้างระหวา่ง เดือน สิงหาคม ๒๕๔๖ 
 



 
 
 

 
 

รูปท่ี ๑๑๕ แสดงตวัอาคารศูนยอ์นุรักษห์ตัถกรรมหล่อทองเหลืองท่ีสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
 
 
 



๗.๔ ท ำเนียบ สมำชิกกลุ่ม หัตถกรรมหล่อทองเหลอืง บ้ำนปะอำว (ส ำรวจเมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๖) 

 
ท าเนียบ สมาชิกกลุ่ม หตัถกรรมหล่อทองเหลือง บา้นปะอาว (ส ารวจเม่ือ พ.ศ.๒๕๔๖) 

 

 นายภู โพธ์ิศิริ 
 เกิดวนัท่ี  7 กนัยายน 2475 ท่ีบา้นปะอาว อาย ุ72 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี 5 หมู่ท่ี 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรม ทองเหลืองเม่ือ อาย ุ14 ปี จนถึงปัจจุบนั รวม

ระยะเวลา 58 ปี รับการถ่ายทอดมาจากบิดา คือ นายธี โพธ์ิ ศิริ 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด คือ งานหล่อผอบ ระฆงั กระด่ิงเล็ก และ ท าตามสั่ง 

 

 นางบุบผา โพธ์ิศิริ 
 เกิดวนัท่ี1 ตุลาคม 2481 อาย ุ65 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี 5 หมู่ท่ี 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรม ทองเหลืองเม่ือ อาย ุ25 ปี จนถึงปัจจุบนั รวม

ระยะเวลา 40 ปี รับการถ่ายทอดมาจากสมามีคือ นายภู โพธ์ิศิริ 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด คือ งานหล่อผอบ ระฆงั กระด่ิงเล็ก และ ท าตามสั่ง 

 

 นายค ามี ปทุมมาศ 
 เกิดวนัท่ี 9 มีนาคม 2465 อายุ 82 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 133/2 หมู่ 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ    14 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 68 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจาก  บิดา 
 งานท่ีถนดัท่ีสุดทุกขั้นตอนของการท ากระพรวน  

 

 นายหนู โพธ์ิศิริ 
 เกิดวนัท่ี3 สิงหาคม 2472 อาย ุ74 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี 62 หมู่ท่ี 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 
 เร่ิมท างานหตัถกรรม ทองเหลืองเม่ือ อาย ุ12 ปี จนถึงปัจจุบนั รวม

ระยะเวลา 62 ปี รับการถ่ายทอดมาจากสมามีคือ นายอ่อน โพธ์ิศิริ(บิดา) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด คือ ทุกขั้นตอน ของการท า ผอบ ระฆงั กระด่ิงเล็ก และ 

ท าตามสั่ง 



 

 นางสงกา ปทุมมาศ 
 เกิดวนัท่ี 7 สิงหาคม 2467 อาย ุ80 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั133/2 หมู่ 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ  15 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 65 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจาก  บิดา 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด ทุกขั้นตอนของการท ากระพรวน 

 

 นายทองค า ปทุมมาศ 
 เกิดวนัท่ี 4 ตุลาคม 2498 อาย ุ47 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 136 หมู่ 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 30 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 17  ปีรับ

การถ่ายทอดมาจาก พอ่ และ พี่ชาย 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด การท าลูกกระพรวน 

 

 นางหนูมอญ ปทุมมาศ 
 เกิดวนัท่ี 16 มกราคม 2501 อาย ุ45 ปี  
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 136 หมู่ 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 20  ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 25 ปี รับ

การถ่ายทอดมาจาก นายทองค า (สามี) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด ท าลูกกระพรวน  ขั้นตอนการเคียนข้ีผึ้งและโอบเพชร 

 

 นายสุเทพ ร่วมรักษ ์
 เกิดวนัท่ี 11 เมษายน 2513 อาย ุ34 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 133/2 ม. 5 บ.ปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 27 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 7 ปีรับการ

ถ่ายทอดมาจาก นายทองค า ปทุมมาศ 
 งานท่ีถนดัท่ีสุดการท าหมากห่ิง ท าเป็นทุกขั้นตอน 

 

 นายอภิชาติ พานเงิน 
 เกิดวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2497 อาย ุ49 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี 190 หมู่ท่ี 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.

อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 16 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 30 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจาก นายรัศมี สิตะวรรณ บา้นปะอาว 



 งานท่ีถนดัท่ีสุด การท าลูกกระพรวน 

 

 นางบวัศรี พานเงิน 
 เกิดวนัท่ี 29 ตุลาคม  2499 อาย ุ47 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี 190 หมู่ท่ี 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.

อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 16 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 31 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจาก นายอภิชาติ พานเงิน (สามี) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด การท าลูกกระพรวนขั้นตอนการเคียนข้ีผึ้งและโอบเพชร 

 

 นายบุญมี ลอ้มวงศ ์
 เกิดวนัท่ี 2 ตุลาคม 2507 อาย ุ39 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี 170 หมู่ 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ  
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 22 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 17 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจาก นายทอง ลอ้มวงศ(์บิดา) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด ผอบ ระฆงั กระด่ิงเล็ก และ งานอ่ืนๆตามสั่ง 

 

 นายประสนธ์ิ ร่วมรักษ ์
 เกิดวนัท่ี 30 กุมภาพนัธ์ 2496 อาย ุ50 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 158 หมู่ 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 18 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 32 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจากนายเหล่ียม ร่วมรักษ(์บิดา) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุดผอบ ระฆงั กระด่ิงเล็ก และ งานอ่ืนๆตามสั่ง 

 

 นายบุญเทิน โพธ์ิศิริ 
 เกิดวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2504 อาย ุ42 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 49 หมู่ 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 20 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 22 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจาก พอ่ใหญ่ทอง ลอ้มวงศ ์กบั พอ่ใหญ่หนู โพธ์ิศิริ 
 งานท่ีถนดัท่ีสุดผอบ ระฆงั กระด่ิงเล็ก และ งานอ่ืนๆตามสั่ง 



 

 นายพงษศ์กัด์ิ  แนวจ าปา 
 เกิดวนัท่ี 9 เมษายน 2508 อาย ุ38 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 58 หมู่ 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 33 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 5 ปีรับการ

ถ่ายทอดมาจาก พอ่ใหญ่ทอง ลอ้มวงศ ์กบั พอ่ใหญ่หนู โพธ์ิศิริ 
 งานท่ีถนดัท่ีสุดผอบ ระฆงั กระด่ิงเล็ก และ งานอ่ืนๆตามสั่ง 

 

 นายยอด ร่วมรักษ ์
 เกิดวนัท่ี 2 เมษายน 2491 อาย ุ56 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 159 ม. 5 บ. ปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 15 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 41 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจาก ปู่ -พอ่-แม่ 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด การท าหมากห่ิง ทุกขั้นตอน 

 

 นาย สงคราม ปทุมมาศ 
 เกิดวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2517 อาย ุ30 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 47 ม. 5 บ.ปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ     ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา    ปีรับการ

ถ่ายทอดมาจาก นายค ามี ปทุมมาศ (ปู่ ) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุดท าหมากห่ิง เตรียมดินป้ันหุ่น เคียนข้ีผึ้ง และหลอมหล่อ 

 

 นายด าเนิน โพธ์ิศิริ 
 เกิดวนัท่ี 23 มกราคม 2509 อาย ุ37 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี 62 หมู่ 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ. เมือง จ.อุบลฯ 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 17 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 20 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจากพอ่ใหญ่ทองและพอ่ใหญ่หนู 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด ผอบ ระฆงั กระด่ิงเล็ก และ งานอ่ืนๆตามสั่ง 

 

 นายค าพนั พลูภาพ 
 เกิดวนัท่ี 17 มีนาคม 2506 อาย ุ40 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 155 หมู่ 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 20 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 20 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจาก พอ่ใหญ่ทอง ลอ้มวงศ ์กบั พอ่ใหญ่หนู โพธ์ิ ศิริ 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด งานเตรียมดินและท าหุ่นหล่อผอบ ระฆงั กระด่ิงเล็ก และ 



งานอ่ืนๆตามสั่ง 

 

 นายสุพจน์ ร่วมรักษ ์
 เกิดวนัท่ี10 กรกฎาคม 2503 อาย ุ43 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี 60 หมู่ 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 36 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 7 ปีรับการ

ถ่ายทอดมาจากพอ่ใหญ่ทอง ลอ้มวงศ ์กบั พอ่ใหญ่หนู โพธ์ิ ศิริ 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด ทุกขั้นตอนของการท าระฆงั กระด่ิงเล็ก และ งานอ่ืนๆ

ตามสั่ง 

 

 นายจนัสี ขจรวงศ ์
 เกิดวนัท่ี13 สิงหาคม 2491 อาย ุ55 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี 90 หมู่ท่ี 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 25 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 30 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจากนายบุตร ขจรวงศ ์
 งานท่ีถนดัท่ีสุด การเตรียมดิน 

 

 นางราตรี สีตะวรรณ์ 
 เกิดวนัท่ี 2 เดือน......................พ.ศ. 2493  อาย ุ 54  ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 20 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 35  ปีรับ

การถ่ายทอดมาจากนาย สี สีตะวรรณ์ 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด การท าหมากห่ิง เตรียมดิน ป้ันหุ่นดินและเคียนข้ีผึ่ง 



 

 นาย ศรีสุวรรณ  ปทุมมาศ 
 เกิดวนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2520 อาย ุ27 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 136 ม. 5 บ. ปะอาว ต. ปะอาว อ. เมือง จ. อุบลราชธานี   
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 15 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 12 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจาก นายทองค า ปทุมมาศ (พี่ชาย) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด ท าหมากห่ิง ท าไดทุ้กขั้นตอน 

 

 นาย มนูญ ร่วมรักษ ์
 เกิดวนัท่ี 20 ตุลาคม 2497 อาย ุ50 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 91 ม. 5 บ.ปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 14 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 36 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจาก พอ่-แม่ 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด การท าหมากห่ิง ทุกขั้นตอน 

 

 นายอุดร ปทุมมาศ 
 เกิดวนัท่ี 10 ตุลาคม 2503 อาย ุ43 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 133/1 หมู่ท่ี 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ12 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 31 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจาก นายค ามี ปทุมมาศ (บิดา) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด ทุกขั้นตอน ของการท าหมากห่ิง และงานอ่ืนๆตามสั่ง 

 

 นางสมจิตร ปทุมมาศ 
 เกิดวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2506 อาย ุ40 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั133/1 หมู่ท่ี 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 20 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 20 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจากนายอุดร ปทุมมาศ(สามี) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุดการเตรียมดินและป้ันหุ่น ของการท าหมากห่ิง 

 

 นายประธาน ปทุมมาศ 
 เกิดวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2532 อาย ุ14 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั133/1 หมู่ท่ี 5 บา้นปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 12 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 2 ปีรับการ

ถ่ายทอดมาจากนายอุดร-นางสมจิตร(บิดา-มารดา) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด การเตรียมดินและป้ันหุ่น ของการท าหมากห่ิง 



 

 นายสาธร ประสมทอง 
 เกิดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2518  อาย ุ29 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 161 ม. 5 บ. ปะอาว ต. ปะอาว อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 25 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 4 ปีรับการ

ถ่ายทอดมาจาก นายมี ปทุมมาศ (ตา) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด ท าหมากห่ิง ป้ันหุ่นดิน เคียนข้ีผึ้ง 

 

 นายบุตรศรี ปทุมมาศ 
 เกิดวนัท่ี 7 เดือน.............................พ.ศ.2495 อาย ุ52 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 74 ม.5 บ.ปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ     ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา    ปีรับการ

ถ่ายทอดมาจาก นายค ามี ปทุมมาศ (บิดา) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด ท าหมากห่ิง ท าไดทุ้กขั้นตอน 

 

 นายคมัภีร์ สีตะวรรณ์ 
 เกิดวนัท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2505 อาย ุ42 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 85 ม.5 บ.ปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 15 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 27 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจากนาย สี สีตะวรรณ์ 
 งานท่ีถนดัท่ีสุดเตรียมหุ่นดินและเคียรข้ีผึ้ง 

 

 นายเฉลิม ลอ้มวงศ ์
 เกิดวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 อาย ุ48 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 93 ม.7 บ.สร้างหมากแขง้ ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 15 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 33 ปีรับ

การถ่ายทอดมาจาก นายทอง ลอ้มวงศ ์(บิดา) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุด ทุกประเภท และทุกขั้นตอน 

 

 



 

 

  นาย พิเชษฐ ์โพธ์ิศิริ 
 เกิดวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2525 อาย ุ21 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 49 ม. 5 บ. ปะอาว ต. ปะอาว อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 
 เร่ิมท างานหตัถกรรมเม่ืออายุ 13 ปีจนถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 9 ปีรับการ

ถ่ายทอดมาจาก นายทอง ลอ้มวงศ(์ปู่ ) 
 งานท่ีถนดัท่ีสุดเตรียมดิน ป้ันหุ่น เคียนข้ีผึ้ง 

  นายสุเทลห์ โพธ์ิศิริ 
 เกิดวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2508  อาย ุ39 ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั 85 ม. 5 บ. ปะอาว ต. ปะอาว อ. เมือง จ. อุบลรชาธานี 
  เร่ิมท างานหตัถกรรมทองเหลืองเม่ือ อาย ุ 38 ปี จนถึงปัจจุบนัรวม

ระยะเวลา 1 ปี 

 

 

 
 

 

 

เพศ 

 

อายุ 

 

ประสบการณ์ 

 

สมาชิกครอบครัวรวม
(คน) 

รายได้ เฉลีย่ /เดอืน/
ครอบครัว(บาท) 

ช ญ รวม ต ่าสุด สูงสุด เฉล่ีย ต ่าสุด สูงสุ
ด 

เฉล่ีย จ านวน
ครอบครัว 

สมาชิก
ครอบครัว 

เพ่ิมข้ึน% บาท 

23 6 29 14 81 45 2 69 24 19 57 42.5 3,094 



ภาคผนวก 
การเปิดศนูยอ์นุรักษห์ตัถกรรมหล่อทองเหลืองบา้นปะอาวอยา่งเป็นทางการ 

วนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗  
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กจิกรรมของศูนย์ 
เผยแพร่ผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่เยาวชน 

 
นักเรียนระดับประถม โรงเรียนบ้านปะอาว  เรียนภาคปฏิบัติ การท าเคร่ืองทองเหลอืงวิธีโบราณ 

ในรายวชิา เกีย่วกบัภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 

 
 



 

นกัศึกษา สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ เรียนภาคปฏิบติั การ
ท างานหล่อทองเหลือง ประกอบวชิาหล่อโลหะ ท่ีศูนยเ์รียนรู้ชุมชน บา้นปะอาว 

 

 
 
 
 

 
 
 



กิจกรรมดา้นการส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียงเชิงอนุรักษ ์
ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี น าคณะทูตจากประเทศต่างๆ เยีย่มชมการสาธิตการท าเคร่ือง

ทองเหลืองวธีิโบราณ  
 

 
 

 

 
 

กลุ่มแม่บา้นใหก้ารตอ้นรับคณะของผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี  
 



ส่ือมวลชน ถ่ายท าสารคดี การท าหตัถกรรมหล่อทองเหลืองบา้นปะอาว 
 

 
 

ผูส่ื้อข่าว ทีว ีช่อง 7 
 

 
 

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเองแวะชมการท าเคร่ืองทองเหลืองท่ีบา้นพ่อใหญ่ทอง ปัจจุบนั
ลูกหลานยงัคงท าสืบสานต่อ  

 
 



 
 
 

 
 

เดก็ๆลูกหลานชาวบา้นปะอาว สาธิตการท าหมากห่ิงใหส่ื้อมวลชนสายการท่องเท่ียวจากส านกั
ต่างๆ ไดเ้ยีย่มชมศนูยฯ์ เป็นโครงการแนะน าการท่องเท่ียว ของ ททท. 

 

 
 
 
 
 



 
ประวตัิผู้เขียน 

 
 
 
 
ผศ.สุริยา โชคสวสัด์ิ 

การศึกษา 

• การศึกษา จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยกีารผลิต ท่ี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ กรุงเทพฯ 

• จบระดบัปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยวีสัดุ ท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี กรุงเทพฯ 

การท างาน 

• รับราชการคร้ังแรกท่ี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ 2523 – 2533 
• ยา้ยมารับราชการท่ี มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี เม่ือ ปี 2534 – ปัจจุบนั 
• ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ า ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ระดบั 8 ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
งานวจัิยและงานด้านวชิาการ 

• งานสอนในสาขาวชิาหล่อโลหะ และ โลหะวทิยา แก่นกัศึกษาสาขาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี 

• งานวจิยั การศึกษาความเป็นไปไดก้ารตั้งโรงหล่อในเขตอีสานตะวนัออก 
• งานวจิยั ศึกษาความเป็นไปไดก้ารน าทรายแม่น ้าโขง ซี มูล มาใชท้  าแบบหล่อในอุตสาหกรรมหล่อ

โลหะ 
• งานวจิยั การศึกษาโครงสร้างและคุณสมบติัของทองเหลืองหล่อ กรณีหตัถกรรมหล่อทองเหลือง 

บา้นปะอาว 
• การวจิยัเพื่อพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยหีตัถกรรมหล่อทองเหลืองโดยวธีิข้ีผึ้งหาย กรณีศึกษา

บา้นปะอาว 
• งานวจิยั ท่ีอยูร่ะหวา่งการเตรียมด าเนินการการวจิยัเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมหล่อเคร่ืองประดบั 

งานบริการสังคม 



• งานบริการวชิาการ เป็นท่ีปรึกษา เพื่อแกปั้ญหาและปรับปรุงโรงงานขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
SME โครงหาร 13ระยะท่ี 1-2 และโครงการ ITB ระยะท่ี 1  ตามโครงการของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

• เป็นท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัอุบลราชธานี และ จงัหวดัศรีสะเกษ 
• เป็นคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามค าสั่งแต่งตั้งของจงัหวดัอุบลราชธานี เช่นอนุกรรมการก าหนดวสิัย

ทศั อุบลราชธานี 2000 
• กรรมการพิจารณาก าหนดเขตอุตสาหกรรม พื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นตน้ 
• งานบรรยายพิเศษ ตามวาระต่างๆท่ีเชิญ 
• งานบริการสังคมด าเนินการไปแลว้ คือ โครงการจดัตั้งศูนยอ์นุรักษห์ตัถกรรมหล่อทองเหลือง บา้น

ปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
• ท่ีปรึกษาศูนยศ์ูนยอ์นุรักษห์ตัถกรรมหล่อทองเหลือง บา้นปะอาว 

 

 
ผศ.เจริญ ชุมมวล 
การศึกษา 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ บณัฑิต (วศ.บ.อุตสาหการ) จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี กรุงเทพฯ 

• จบระดบัปริญญาโท (M.ID(Industrial Design) University of Canberra Australia 
การท างาน 

• อาจารยป์ระจ า ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ระดบั 8 ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

งานวจัิยและงานด้านวชิาการ 

• สอนวชิา การออกแบบอุตสาหกรรม และ CNC-CAD/CAM  
• การวจิยัเพื่อพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยหีตัถกรรมหล่อทองเหลืองโดยวธีิข้ีผึ้งหาย กรณีศึกษา

บา้นปะอาว 
• การออกแบบและพฒันาเตาเผาขยะติดเช้ือส าหรับโรงพยาบาลชุมชน   

 



 
ทีมนกัวจิยั  โครงการวิจยัเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ ์และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารหล่อทองเหลือง 

โดยกรรมวธีิแบบข้ีผึ้งหาย ของกลุ่มหตัถกรรมหล่อทองเหลืองบา้นปะอาว 
 

 
 

ผศ.สุริยา โชคสวสัด์ิ 
หวัหนา้โครงการ 

 

 
ผศ.เจริญ ชุมมวล        ผศ.ดร. สุของัคณา  ลี     อาจารยไ์ท แสงเทียน        Mr.Meng Fuk Lee 

 
 
 
 


