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บทคัดย่อ 

 

บทความนี้ น าเสนอสารสนเทศท้องถิ่นในด้านภูมิปัญญาของโตกบ้านหัวเสือ ต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัด     
ศรีสะเกษ โดยเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาเกี่ยวกับโตก ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการผลิต โตก
เป็นเครื่องรักชนิดหนึ่ง มีการผลิตในหลายท้องถิ่น แต่ละท้องถิ่นมีความเป็นมาและการผลิตแตกต่างกัน ภูมิปัญญาที่พบจาก
การศึกษา คือ 1) เชิงประวัติศาสตร์โตกบ้านหัวเสืออาจได้รับอิทธิพลจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเชิงภูมิศาสตร์ มาจาก
ประเทศกัมพูชาหรือชาวเขมร เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ไม้ข่อย  ไม้ไผ่ เปลือกต้นนุ่น ไม้อัด 
ฟางหรือใบตอง 3) วัสดุที่ใช้ ได้แก่ กาวลาเท็กซ์กระดาษทราย สีน้ ามันสีด า แดงและเหลือง น้ ามันสน 4) อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ 
ค้อนไม้ มีดชนิดต่างๆ ตะไบ สว่านไฟฟ้า เก้าอ้ีขัดพู่กันและแปลงทาสี และโอ่งน้ า 5) กระบวนการผลิตมี 3 กระบวนการ ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นที่ 2 กระบวนการขึ้นรูป และขั้นที่ 3 กระบวนการตกแต่งลวดลาย ปัจจุบันบ้านหัวเสือ
ยังมีการผลิตและการใช้โตกในชีวิตประจ าวัน และใช้วัตถุดิบหรือวัสดุบางชนิดแทนวัตถุดิบหรือวัสดุที่เคยใช้ในอดีต 
 

ค าส าคัญ: สารสนเทศท้องถิ่น, โตก, ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หัวเร่ือง: สารสนเทศท้องถิ่น, โตก, ภูมิปัญญา  
      

Abstract 
 

 This article presents the information on the local knowledge of Tok Ban Hua-Suea, 
AmphoeKhukhan. The content showed a result from the data collected about history product process 
with “TokBanHua-Suea”, AmphoeKhukhan, ChangwatSi SaKet.  “Tok” is a lacquer wear, can found from 
any place in Thailand, and they have a different story and process. From the study found that a local 
information were: 1) about history, maybe Tok Ban Hua-Suea had an affected from Cambodia because 
the geographical area was adjacent make a  spread of the culture about the product process we found  
2) Raw Materials include: Khoi (wood), Bamboo, Bark Pandas, Plywood, Straw or Banana leaves  3) Material 
include: Latex, adhesive poured bed sheets, Oilcolour with black red and yellow,  Turpentine 4) Tools 
includes:  Mallet, Knife. Scrub Bushes, Colour paint,  Electric transform,  Chair and Jar of water  and about  
Production process, ToK have a 3 step, Step 1 ) Preparation material  Step 2)forming process , Step and 3) 
the decorative pattern.Present, Ban Hua-Sueacontinue product Tok, used in the people life and in the 
process used  other materials  different from the past. 
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Subjects:  Local information, Lacquer wear, Wisdom 
                                                           
1  อาจารย์ ประจ าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร  
 e-mail: chotimaw@g.swu.ac.th 
2  อาจารย์ ประจ าสาขาการจดัการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกาฬสินธุ์  
 e-mail: apibaanbumroong@gmail.com 

    อินฟอร์เมชั่น 
Information 
 

              

 

   ปีที่ 23 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 
 Volume 23 Number 2 (July-December 2016) 



65 

 

1.   ความส าคัญของสารสนเทศท้องเทศและภูมิปัญญา  
เมื่อสมัยโบราณกาลก่อนที่มนุษย์จะใช้การ

บันทึกข้อมูลเป็นรูปภาพและลายลักษณ์อักษร เพ่ือ
บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวิต แก้ไข
ปัญหา มนุษย์ต้องเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อม
รอบตัว ภัยธรรมชาติ สัตว์ร้าย รวมถึงโรคระบาด  
ซ่ึงเป็นเรื่องยากที่มนุษย์จะเข้าใจ มนุษย์จึงหา
ทางออกด้วยการนับถือและพ่ึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
เหนือธรรมชาติผีสางเทวดา แต่เมื่อเวลาผ่านไป
มนุษย์ต้องหาทางออกในการแก้ไขปัญหาจึงเริ่มมี
วิวัฒนาการโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ จาก
ความผิดพลาดที่ผ่านมา มนุษย์จึงเริ่มแก้ไขปัญหา
ด้ ว ย ปั ญ ญ า แ ล ะ เ ห ตุ ผ ล ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ มี
วิ วัฒนาการที่ ท า ให้ความเป็นอยู่ ของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไปคือการบันทึกข้อมูลโดยการใช้
ภาพวาดและสัญลักษณ์ต่างๆ  เพ่ือการสื่อสารและ
การเผยแพร่สู่คนรุ่ นหลัง จนกระทั่ งสามารถ
ประดิษฐ์อักษรขึ้นมาใช้ (Office of the National 
Education Commission, 1998)   

ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ใ ช้ ก า ร บั น ทึ ก เ รื่ อ ง ร า ว  
ประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง  
ซึ่งคนรุ่นต่อมาสามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูลที่ถูก
บันทึก โดยบรรพบุรุษได้ประสบเหตุการณ์จริง   
มาก่อน ท าให้คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้  แก้ไข
ปัญหาและน าข้อมูลที่ถูกสืบทอดมาประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิตจึงไม่ล าบากเหมือนบรรพบุรุษ และ
ข้ อมู ล ที่ ถู ก บั นทึ ก ไ ว้ ท า ใ ห้ มนุ ษย์ รุ่ น หลั ง มี
วิวัฒนาการรวดเร็วกว่าบรรพบุรุษ  โดยเฉพาะการ
ที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เราสามารถติดต่อสื่อสาร  
รับรู้เหตุการณ์ต่างๆ แม้กระทั่งการบันทึกข้อมูลก็มี
การเปลี่ยนแปลงไป จากผนังถ้ า กระดาษ มาเป็น
บันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ ท าให้ข้อมูลไม่ใช่สิ่งที่ขาด
แคลน จนเกิดเป็นปัญหาการทะลักทะลายของ
ข้อมูล 

สารสนเทศท้องถิ่น (Local Information)  
เป็นสารสนเทศที่เกิดมาจากการถ่ายทอดองคง
ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ผ่านรุ่นสู่รุ่น จา

ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การลองผิดลองถูก  
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้รวม
เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชน และมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น และสร้างให้เกิด
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน สร้างความเป็น
ปึกแผ่นให้กับประเทศ (Office of The National 
Education Commission,  1998)  โ ดย เฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ประเทศในเอเชียได้รวมกับ
เป็นอาเซียนเดียว การเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญา และมี
สารสนเทศของท้องถิ่นเก็บไว้ จึงเป็นเรื่องส าคัญใน
การรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและให้คนรุ่นต่อไป
ได้ท าการศึกษาเรียนรู้ และกระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการเรียนในโรงเรียน ระดับอุดมศึกษาและสูง
กว่าระดับอุดมศึกษา (Doedkhuntod, 2003) 

ส านักงานเลขาธิการการศึกษาได้ก าหนด
ส าข าภู มิ ปั ญญ า ไ ว้  โ ด ย มี ก า ร แบ่ ง ส า ข า ที่
หลากหลายแล้วแต่วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่หน่วยงาน องค์กร หรือนักวิชาการแต่ละ
ท่านน ามาก าหนด ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 10 สาขา 
(Office of the National Education Commission, 
1998) ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม สาขาการแพทย์แผนโบราณ สาขา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน สาขาสวัสดิการ 
สาขาการจัดการองค์กร สาขาศิลปกรรม สาขา
ภาษาและวรรณกรรม และสาขาศาสนาและ
ประเพณ ี

“โตก” เป็นภูมิปัญญาสาขาศิลปกรรม 
นับเป็นเครื่องรัก หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า 
Lacquer ware เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานทาง
ศิลปะ มีการออกแบบ ตกแต่งลวดลายรวมทั้งการ
รักษาผลิตภัณฑ์ให้คงทน ปัจจุบันยังมีการใช้งาน
อยู่ จึงนับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น  
เพ่ือที่จะให้คนรุ่นหลังได้รู้จักกรรมวิธีการผลิตโตก  
หรือแม้กระทั่งการน าโตกไปใช้ในงานพิธีต่างๆ ซึ่ง
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บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ การแก้ไข
ปัญหา การลองผิดลองถูก จนได้ออกมาเป็นภูมิ
ปัญญาให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดซึ่ งองค์ความรู้
เหล่านี้ เป็นสิ่ งที่สามารถต่อยอด  พัฒนาหรือ
ปรับ เปลี่ ยนให้ เข้ ากับยุคสมัย  อีกทั้ งยั ง เป็น
กระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้  
สร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งภูมิปัญญาที่ถูกสืบทอด
ต่อกันมาจะไม่สูญหาย หากว่าคนรุ่นหลังรู้จักที่จะ
จัดเก็บสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง บันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและรู้จักการเผยแพร่สารสนเทศ
ท้องถิ่นเหล่านี้แก่คนรุ่นหลังอย่างถูกวิธี 

จากความส าคัญดังกล่าวผู้ เขียนจึงได้
รวบรวมสารสนเทศที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การ
สั ง เ ก ต แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( P a r t i c i p a t o r y 
Observat ion)  และการวิ เคราะห์ เอกสาร 
(Documentary Analysis) สารสนเทศที่พบ 
ได้แก่ 

1) ประวัติของโตกของบ้านหัวเสือ 
2) สารสนเทศเชิงประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ 
3) ภูมิปัญญาในการผลิตโตก 
4) กระบวนการผลิตโตก 
5) สารสนเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโตก 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ประวัติของโตก บ้านหัวเสือ 
 ในแต่ละประเทศมีค าเรียกเครื่องรัก  

ที่ต่างกันออกไป ประวัติความเป็นมาของเครื่องรัก 
เริ่มผลิตขึ้นเมื่อแรกที่ใดไม่มีหลักฐานยืนยันอย่าง
แน่ชัด เนื่องจากหลักฐานที่พบจากการขุดค้นทาง
โบราณคดี ได้พบเครื่องรักที่มีอายุใกล้เคียงกัน แต่
จากหลักฐานพอที่จะยืนยันได้ว่ามีการผลิตเครื่อง
เขินในเอเชียตะวันออก คือ ในประเทศจีน เกาหลี 
ญี่ปุ่น หมู่เกาะริวกิว และประเทศในคาบสมุทร  
อินโดจีน อันได้แก่ ประเทศพม่า ไทย ลาว และ
เวียดนาม โดยประเทศที่กล่าวมาเหล่านี้มีการผลิต
เครื่องรักตั้งแต่สมัยโบราณและยังคงผลิตเครื่องรัก
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน แต่วิธีการในการผลิตนั้น 
อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปบ้างในแต่ละ

ประเทศ แต่โดยมากแล้วสีพ้ืนของเครื่องรักจะทา
ด้วยรักสีด าและแดง (Sathittummarong, 2013) 
  “ โ ต ก ” เ ป็ น ภ า ช น ะที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ประกอบพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรในตอน
ใต้ของภาคอีสาน เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมา
จากรุ่นสู่ รุ่น  เช่นเดียวกับการผลิตโตกที่บ้าน     
หั ว เสื อ ต าบลหัว เสือ  อ า เภอขุขันธ์  จั งหวัด        
ศรีสะเกษ ซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น คาดว่าน่าจะมี
การใช้มาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เมื่อประมาณ     
ปี  พ.ศ .  2461  ซึ่ งสอดคล้องกับสารสนเทศ
ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ (Tiwasing, 2015) 
  2)  สารสนเทศเชิงประวัติศาสตร์ของ
พื้นที่ 

 จากการศึ กษา เ รื่ อ ง  การ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาโตก บ้านหัวเสือ ต าบล
หัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (Tiwasing, 
2015)  พบว่า บ้านหัวเสือเป็นหมู่บ้านแรกใน
บริเวณแถบนี้ โดยตั้งเป็นชุมชนใน พ.ศ. 1918 
ประชากรได้อพยพมาจากบ้านเวียงจันทร์ ต าบล
เวียงจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดขุขันธ์ (เวลา
นั้นยังไม่เปลี่ยนชื่อจังหวัดเป็นศรีสะเกษ) และจาก
บ้านน้อยตู๊ด บ้านใด บ้านซะรา บ้านพ๊อต บ้าน
เตอร์ โดยมีพ่อแอม แม่นุ้ย เป็นผู้พาชนกลุ่มนั้นตั้ง
หมู่บ้านหัวเสือ ในตารางที่ 1 ล าดับเหตุการณ์ที่ 2 
จะเห็นได้ว่าชุมชนหัวเสือมีความเก่าแก่ถึง 640 ปี
มาแล้ว โดยมีความห่างจากช่วงเวลากับสมัย
วัฒนธรรมขอมที่ชาวเขมรถูกเกณฑ์มาสร้าง
ปราสาทราว 157 ปี และห่างกับการตั้งเมืองขุขันธ์
ถึง 403 ปีจากการศึกษาตาราง เวลาจึงเกิดข้อ
สันนิษฐานว่า ถ้าหากชุมชนหัวเสือเกิดก่อนเมือง  
ขุขันธ์ (ยังไม่เป็นจังหวัดขุขันธ์) ถึง 403 ปีจริง จะ
ทราบได้อย่างไรว่าบรรพบุรุษตนอพยพจากบ้าน
เวียงจันทร์ ต าบลเวียงจันทร์ จังหวัดขุขันธ์เพราะ
ข ณ ะ นั้ น ยั ง ไ ม่ มี จั ง ห วั ด ขุ ขั น ธ์  ( อ า เ ภ อ          
“เวียงจันทร์” ไม่มีปรากฏในจังหวัดขุขันธ์และ
จังหวัดศรีสะเกษ โดยปรากฏแต่อ าเภอ “เมือง
จันทร์” ที่อยู่ทางตอนเหนือของอ าเภอขุขันธ์     
ในปัจจุบัน และห่างจากต าบลหัวเสือราว 60 

    อินฟอร์เมชั่น 
Information 
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กิโลเมตร) เมื่อศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ และน ามา
เรียบเรียงช่วงเวลา การตั้งเมืองของบ้านหัวเสือ 

 
 

น่าจะมีความสอดคล้องกับช่วงเวลาตามล าดับ 
เหตุการณ์พ้ืนที่วิจัยในตารางที่ 1 ช่วงเวลาล าดับ ที่ 8 
 
  

ตารางที่ 1  แสดงผลวิเคราะห์ล าดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บ้านหัวเสือ 
 

ล าดับ 
พุทธ 

ศักราช 
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

ยุคสมัยใน 
ประเทศไทย 

1 1545-1761 

ได้มีการสร้างปราสาทในเขตอีสานใต้เป็นจ านวนมาก ชาวเขมรที่ถูกเกณฑ์แรงงาน 
จึงได้ตั้งหลักแหล่งอยูร่อบๆ บริเวณปราสาทและสร้างเมืองใกล้บรเิวณที่อุดมสมบูรณ์ 
ท าให้วัฒนธรรมเขมรขยายเข้าสู่อสีานใต้ โดยเฉพาะพวกที่อพยพเขา้มาเป็นกรมการ
เมือง หรือขุนนางเขมร มสี่วนท าให้วัฒนธรรมเขมรเข้ามาทั้งภาษาและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีต่างๆ 

วัฒนธรรมขอม 

2 1918 การอพยพของประชากรมาก่อตัง้ชุมชนบ้านหัวเสือ (จากการสมัภาษณ์) อยุธยา 

3 2300 
ตากะจะและเชียงขันพาพ่ีน้องจากอัตบือแสนแปใกล้นครจ าปาศักดิ์ เข้ามาตั้ง
บ้านเรือนอยู่บรเิวณคเูหนือคูใต้จึงเรียกว่าคูคั้น 

อยุธยา 

4 2302 
สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์แห่งกรุงศรีอยุธยา โปรดให้ตั้งบ้านปราสาทสี่เหลี่ยม 
ดงล าดวนเป็นเมืองนครล าดวน แต่งตั้ง ตากะจะ เป็นพระยาภักดีศรนีครล าดวน 
เป็นเจ้าเมืองคนแรก 

อยุธยา 

5 2321 พระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน (เชียงขัน) ย้ายเมืองไปตั้งท่ีเมืองขุขันธ์ รัตนโกสินทร ์

6 2325 
พระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน (เชียงขัน) ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า  
พระยาขุขันธ์ภักดศีรีนครล าดวน 

รัตนโกสินทร ์

7 2459 
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยคณะราษฎร เมื่อ พ.ศ. 2475 เมืองขุขันธ ์
ยกฐานะเป็นจังหวัดขุขันธ ์

รัตนโกสินทร ์

8 2461 การอพยพของประชากรมาก่อตั้งชุมชนบ้านหัวเสือ (จากการวิเคราะห์) รัตนโกสินทร์ 
9 2481 มีพระราชกฤษฎีกาเปลีย่นนามจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรสีะเกษ รัตนโกสินทร ์

 
จากการอพยพในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นการ

แพร่กระจายทางวัฒนธรรมของผู้คน สังคม ท้องถิ่น
(Culture Diffusion) กล่าวได้ว่าในภาคอีสานตอนใต้
ได้รับการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากเขมรหลาย
ยุคสมัย โดยมีการพบศิลปวัฒนธรรมเขมรจ านวนมาก
ในพ้ืนที่จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาโตกบ้านหัวเสือ (Tiwasing, 2015) ท าให้
ทราบว่าผู้คนในประเทศกัมพูชา มีภูมิปัญญาในการ
ผลิตเครื่องรักมาอย่างยาวนาน ซึ่งโตกถือเป็นเครื่องรัก 
(Lacquer wear) ชนิดหนึ่ง หากได้ไปเที่ยวชม
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงพนมเปญจะพบว่ามีการ
จัดแสดงเครื่องรักโบราณไว้จ านวนมากรวมถึงโตกด้วย 
โตกจึงเป็นเครื่องใช้ของกลุ่มชนเชื้อสายเขมร ซึ่งเป็น
กลุ่มชนที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในเขตอีสานใต้ 

และยังมีการผลิตมาจนถึงปัจจุบันจากข้อมูลที่พบจาก
การศึกษาจึงสันนิษฐานได้ว่ามีการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรมเกี่ยวกับโตกมายังบ้านหัวเสือ อ.ขุขันธ์     
จ. ศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกันทางภูมิศาสตร์ 
มาไม่น้อยกว่า 98 ปี (นับจากปี 2559 ย้อนหลังไปปี 
2461) 

3)   ภูมิปัญญาในการผลิตโตก 
  ในอดีตบริเวณบ้านหัวเสือเป็นป่ารก

ขนาบตามแนวทางเกวียน ในป่ามีพันธุ์ไม้หลากหลาย 
โดยจะมีวัตถุดิบที่ใช้ท าโตกมีขึ้นกระจัดกระจายอยู่
ทั่วไปแต่เมื่อ 20 ปีมานี้ป่าไม้ลดลงจากการจับจอง
ที่ดินเพ่ือท ามาหากินของชาวบ้าน ป่าไม้ที่เคยมีมากจึง
ถูกปรับเปลี่ยนเป็นไร่นา แต่ทุกวันนี้ก็ยังสามารถหา
วัตถุดิบได้อยู่เพราะชาวบ้านได้ปลูก ต้นข่อย ต้นไผ่  
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ต้นนุ่นไว้ในที่นาของตนเอง สามารถเก็บเกี่ยววัตถุดิบ
เหล่านี้มาใช้ได้ทั้งปี (Sathanphong, 2013) ในการ
ผลิตโตกมีวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการผลิต
โตกตามล าดับดังนี้ 
 1.  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโตก ได้แก่   
  1) ไม้ข่อยเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 ซม. 
  2)  ไม้ไผ่ 
  3)  เปลือกต้นนุ่น 
  4)  ไม้อัด (ในอดีตใช้ไม้ทองหลาง) 
  5)  ฟางหรือใบตอง 
 2.  วัสดุที่ใช้ในการผลิตโตก ได้แก่   
  1)  กาวลาเท็กซ์ (ในอดีตใช้การ
ตอกสลักยึดเพียงอย่างเดียวไม่มีการทากาว) 
  2)  กระดาษทรายผิวหยาบ 
  3)  สีน้ ามันสีด า แดง เหลือง 
  4)  น้ ามันสน  

 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตโตก ได้แก่ 
  1)  ค้อนไม้  
  2)  มีดจักตอก     
  3)  มีดอีโต้  
  4)  มีดชนาก 
  5)  ตะไบ   
  6)  สว่ านไฟฟ้า  ในอดีตใช้ เหล็ ก
แหลมขนาดเท่าตะปูต่อด้วยด้ามไม้ขนาดประมาณเท่า
นิ้วหัวแม่มือยาว 30-50 ซม. 
  7)  เก้าอ้ีขัด 
  8)  พู่กันและแปลงทาสี   
  9)  โอ่งน้ า 
 4)  กระบวนการผลิตโตก 

 จากการศึกษาและสัมภาษณ์พบว่ า
กร ะบวนกา รผลิ ต  3 ก ระบวนการ  ไ ด้ แ ก่  1 )
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ 2) กระบวนการขึ้นรูป 
และ 3) กระบวนการตกแต่งลวดลาย ซึ่งสารสนเทศ
ท้องถิ่นในการผลิตโตกที่พบนั้นในแต่ละกระบวนการ 
มีดังนี ้
 1.  กระบวนการที่  1  กา ร เตรี ยม
วัตถุดิบ  มีดังนี ้
 1)  ผ่าไม้ข่อยเหลาเป็นเส้นแบน 
 

 
 

ภาพที่ 1  เส้นข่อยท่ีผ่าแล้ว 
 

     2)  น าลงแช่ในโอ่งน้ า 2-3 วัน เมื่อ
ได้กลิ่นเน่าจึงเทน้ าออก  

     3)  น าเส้นข่อยนี้ ขดเป็นวงกลมจน
สุดความยาวโดยไม่ต้องตัดปลายให้ตรง มัดไว้ด้วย
เปลือกข่อยหรือเชือกตากให้แห้งสนิทประมาณ        
2 สัปดาห์ 

 

 
 

ภาพที่ 2  ม้วนเส้นข่อย 
 

    4) กรี ด เปลื อกต้นนุ่ น  ให้ ไ ด้
ออกมาเป็นแผ่น ความกว้างประมาณ 6 ซม. ยาว
ประมาณ 18 ซม. แล้วพลิกกลับเอาด้านในออกมา
ไว้ข้างนอกขดเป็นวงกลมใช้ตอกมัดปล่อยให้แห้ง
โดยไม่โดนแดดเพราะจะท าให้เหี่ยวยุบ น ามาใช้
งานไม่ได้ เปลือกต้นนุ่นนี้ใช้เป็นส่วนเอวโตกที่เชื่อม
ระหว่างส่วนบนกับส่วนล่างของโตก 

    5)  น า ไ ม้ อั ด ม า ตั ด เ ป็ น แ ผ่ น
วงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 13-14 ซม. โดย
ฝานด้านหนึ่งให้เรียบเพ่ือใช้ท าเป็นพื้นโตก  

    อินฟอร์เมชั่น 
Information 
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 6)  น าฟางหรือใบตองกล้วยแห้ง
มาเผาให้เป็นขี้เถ้าเพ่ือจะน าไปผสมกับสีน้ ามันเพ่ือ
อุดร่องของโตก 

     2.  กระบวนการที่ 2 การขึ้นรูป 
มีรายละเอียดดังนี้ 
  โตกมีการขึ้นรูปที่แบ่งส่วนประกอบ
ในการผลิตออกเป็นสองส่วนคือชิ้นส่วนที่เป็นส่วนบน
และส่วนล่าง แล้วจึงน ามาประกอบกันในภายหลังโดย
น ามาประกอบกันในข้ันตอนการใส่เอวโตก 

 
 

ภาพที่  3  องค์ประกอบของโตก 
 

 1) การข้ึนรูปส่วนบนของโตก  
   (1) ใช้มีดบากแกะให้เป็นร่องลึกลงไป

ครึ่งหนึ่งของความหนา ท าทั้งปลายทั้งสองข้าง 
เพ่ือการขดเป็นวงกลมแล้วไม้ที่มาแปะติดกันจะได้
เรียบเนียนเสมอกันทั้งวงกลมทากาวลาเท็กซ์ ใช้
สว่านเจาะรู แทงหมุดไม้ไผ่ที่เหลาเตรียมไว้ลงไป 
ใช้ค้อนไม้ตอกจะได้ขอบปากโตก (ในอดีตจะใช้การ
ตอกสลักยึดเพียงอย่างเดียวไม่มีการทากาว) 

 

 
 

ภาพที่ 4  วงนอกของโตก 

    (2) น าเส้นข่อยมาวัดให้ได้ยาวกว่า
ขนาดกับขอบปากโตกเล็กน้อยแล้วตัด ขดใส่ลงใน
ขอบปากโตก ท าซ้ าแบบนี้ให้เส้นเหลื่อมกันเป็น
ชั้นๆ ขึ้นไปไปจนถึงชั้นที่ 4-5 ใช้สว่านเจาะรู ตอก
สลักไม้ไผ่ยึดจากข้างนอกและข้างใน ขดซ้ าไปจนได้ 
9 ชั้นแล้วยึดหมุดไม้ไผ่ จะได้ส่วนบนของโตก 
 2)  การท าลิ้นของปากโตก น าเส้นข่อยมา
วัดให้ได้ขนาดกับวงในของขอบปากโตกแล้วตัดขด
ใส่ลงไป ใช้ค้อนตีเคาะให้แน่น แล้วใช้สว่านเจาะ
แทงหมุดไม้ไผ่ยึดจากข้างนอกและตัดส่วนที่ยาว
เกินออก ท าซ้ าเส้นต่อๆ ไปจนได้ความหนาที่พอใจ
ซึ่งจะอยู่ที่ประมาน 3-4 เส้น  
 

 
 

    ภาพที่ 5  การขึ้นรูปส่วนบนของโตก ในข้ันตอนท่ี 3) 
และ 4) 

   
3)  น าแผ่นไม้อัดวงกลมที่ตัดไว้ทากาว 

ติดเข้ากับส่วนบนของโตกตามภาพที่ 5 เพ่ือให้เป็น
พ้ืนโตก ใช้สว่านเจาะแทงหมุดไม้ไผ่ยึดให้แน่น 
  4)  การข้ึนรูปส่วนล่างของโตก  

    (1) มีวิธีท าเช่นเดียวกับขอบปาก
ส่วนบนแต่มีขนาดเล็กกว่า โดยน าเส้นไม้ข่อยที่มี
ขนาดความกว้าง 2-3 ซม. ใช้มีดบากแกะให้เป็น
ร่องลึกลงไปเท่ากับอีกด้าน ท าทั้งปลายทั้งสองข้าง 
เพ่ือการขดเป็นวงกลมแล้ว ไม้ที่มาแปะติดกันจะได้
เรียบเนียนเสมอกันทั้งวงกลมทากาวลาเท็กซ์     
ใช้สว่านเจาะรู แทงหมุดไม้ไผ่ที่เหลาเตรียมไว้ลงไป 
จะได้ขอบล่างโตก (ในอดีตจะใช้การตอกสลักยึด
เพียงอย่างเดียวไม่มีการทากาว) 

    อินฟอร์เมชั่น 
Information 
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   (2) จากนั้นน าเส้นข่อยมาวัดให้ได้
ขนาดยาวกว่าขอบล่างโตกเล็กน้อยแล้วตัด ขดใส่
ลงในขอบล่างโตก ท าซ้ าแบบนี้ให้เส้นเหลื่อมกัน
เป็นชั้นๆ ขึ้นไปไปได้ขนาดที่เหมาะสมโดยจะมี
ขนาดเล็กและเตี้ยกว่าส่วนบนของโตกใช้สว่านเจาะ
รูแทงหมุดไม้ไผ่ยึดจากข้างนอกและข้างในโตก   
จะได้ส่วนล่างของโตก 

5)  เหลาส่วนขอบที่เส้นเหลื่อมระหว่าง
ชั้นออกและขัดหยาบด้วยตะไบให้กลึงกลม ตาม
ด้วยกระดาษทราย  

6)  น าเปลือกไม้นุ่นที่ปอกไว้วัดความยาว
ตามวงกลมด้านในส่วนบนของโตกและส่วนล่าง
ของโตกตัดเหลาให้เรียบ ขดเข้าเป็นวงกลม สอดใส่
ในส่วนปลายทางแคบส่วนบนของโตกตีเคาะด้วย
ค้อนให้เข้ารูป ใช้สว่านเจาะรู แทงด้วยสลักไม้ไผ่ 
ท าซ้ ากับส่วนล่างโตก  

 

 
 

ภาพที ่6  การประกอบส่วนประกอบต่างๆ ของโตก 
 
 7)  ตัดหมุดที่เกินออกมาด้วยมีดจากนั้น
ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายให้เรียบเนียน 
 3.  กระบวนการที่ 3 การตกแต่ง    
ลวดลาย  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1)  น าขี้เถ้าฟางหรือขี้เถ้าใบตอง มาผสม
กับสีน้ ามัน ทาโตกเพ่ือให้เข้าไปอุดร่องระหว่างเส้น
ไม้ให้ตากให้แห้งขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ  
 2)  ทาด้วยสีน้ ามันที่ ไม่ ผสมขี้ เถ้ า อีก   
สองรอบ ผึ่งให้แห้ง 
 3)  จากนั้นเขียนลวดลายด้วยสีน้ ามันสี
แดงและเหลืองผึ่งไว้ให้แห้งอีกครั้งเป็นอันส าเร็จ 

 

 
ภาพที่ 7  โตกท่ีส าเร็จแล้ว 

 
 5)  สารสนเทศอื่นๆ ที่พบเกี่ยวกับโตก 
บ้านหัวเสือ 

 1.  การใช้วัสดุในปัจจุบันและการ 
ใช้งาน 

  จากการสัมภาษณ์พ่อสมเรียง 
สถานพงษ์ (Sathanphong, 1993) ได้ความว่าสมัย
ปู่ของตนได้ใช้น้ ายางจากต้นรัก แต่เมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนไปบ้านเมืองเจริญขึ้นต้นไม้จึงลดลงท าให้หา
ยางรักยากขึ้น และปัจจุบันมีสีน้ ามันที่สะดวกต่อ
การใช้งาน ในการผลิตโตกบ้านหัวเสือจึงหันมาใช้ 
สีน้ ามันเป็นหลัก และยังใช้สีเดิมที่เคยใช้ในอดีต
เป็นหลักเพียงสามสี ได้แก่ สีด า สีแดงและสีเหลือง 

  ปั จ จุ บั น ที่ บ้ า น หั ว เ สื อ มี โ ต ก
รูปแบบเดียว (ภาพที่ 7) หากแต่มีการผลิตโตก
หลายขนาดเพ่ือประกอบกันเป็นพานบายศรี 3 ชั้น 
กลุ่มผู้ใช้งานยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม จึงยังไม่มี
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่หรือการต่อ
ยอดภูมิปัญญา ท าให้ไม่เป็นที่รู้จักของคนภายนอก
ทั่วไป 

    อินฟอร์เมชั่น 
Information 
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 2. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตโตก

บ้านหัวเสือเมื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปเป็น

ภูมิปัญญาในกระบวนการผลิตโตกที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์     
ที่เก่ียวข้อง มีดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2  ภูมิปัญญาจากการวิเคราะห์กระบวนการผลิตโตกบ้านหัวเสือ  
 

ล าดับที ่ ขั้นตอนของกระบวนการผลิต ภูมิปัญญา 
1 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เถาไสต้ันมีความอ่อนเวลาดัดโค้งแต่ใช้งานยากเพราะตามธรรมชาตเิถาวัลย์จะพัน

รอบต้นไม้อื่นเป็นลักษณะเกลียว 
2 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ ต้นข่อยมีลักษณะที่เป็นเส้นตรงตามธรรมชาติง่ายต่อการขึ้นรูปและมคีวามเหนียว

กว่าเถาไสต้ัน 
3 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เปลือกต้นนุ่นมคีวามบางพอเหมาะและเหนียวเมื่อลอกออกมาจะไดแ้ผ่นที่กว้าง

เหมาะแก่การผลิตเป็นเอวโตก เพราะเอวโตกเป็นทรงกระบอกท่ีเชื่อมระหว่าง
ส่วนบนและส่วนลา่งของโตกโดยการสวมอยา่น าเปลือกต้นนุ่นตากแดด 
เพราะจะท าให้เหี่ยวย่นควรใช้วิธีผึง่ลมจนแห้ง 

4 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ ขี้เถ้าฟางหรือข้ีเถ้าใบตอง เป็นวัสดุที่มีน้ าหนักเบาและละเอยีด เมื่อน ามาผสมกับ 
สีน้ ามันจะสามารถอุดร่องที่ไม่สนทิของการขึ้นรูปได้ด ี

5 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การน าเส้นเถาไส้ตันและเส้นข่อยแช่น้ าไว้ 2-3 วัน เพื่อให้น้ าเลี้ยงออกจากวัตถุดิบ 
6 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การน าเส้นข่อยหรือเถาไสต้ันมาขดมัดตากแดดท าให้วัตถุดิบคงรูปงา่ยต่อข้ันตอน 

การขึ้นรูปโตก 
7 กระบวนการขึ้นรูป การขึ้นรูปด้วยการขดเป็นเทคนิควธิีการที่ท าให้วัสดลุักษณะเป็นเส้นขึ้นรูป 

เป็นรูปทรงกรวยได้ และยังสามารถสร้างพื้นผิวท่ีน่าสนใจ 
8 กระบวนการขึ้นรูป การยึดสลักไมไ้ผ่จะเพิ่มความแข็งแรงให้โตก และสรา้งคุณค่าความแตกต่าง 
9 กระบวนการตกแต่งลวดลาย การใช้สีด าและสีแดงตกแต่งโตก มคีวามเชื่อมโยงกับสีเครื่องแต่งกายของชาวไทย 

เชื้อสายเขมร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ สามารถใช้สร้างอัตลักษณ์
ของผลิตภณัฑไ์ด ้

 
จากผลสรุปภูมิปัญญาที่ได้จากการวิเคราะห์

กระบวนการผลิตโตก จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาดังกล่าว
เป็นการพ่ึงพิงธรรมชาติ คนสมัยโบราณมีเหตุผลในทุก
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกการเตรียมวัตถุดิบ การ
ขึ้นรูปและการเลือกใช้สี ในการตกแต่งลวดลาย 
ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการผลิต
บางอย่างต่างไปจากในอดีตเนื่องจากทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ลดลง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามี
บทบาทในการอ านวยความสะดวก ท าให้การผลิตมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แม้ปัจจุบันจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวิธีการผลิต เช่น การตอกหมุด
ส าหรับยึด หรือการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ แต่นวัตกรรม 

 

ที่ได้จากการศึกษา ท าให้มีการบันทึกสารสนเทศ
ท้องถิ่นในการผลิตโตกของบ้านหัวเสือ ใช้เป็นคู่มือใน
การท างาน มีข้อมูลภูมิปัญญาที่สามารถใช้ในการ
อ้างอิงและเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า (Sungsri, n.d.) ของ
ท้องถิ่นบ้านหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ    
ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง
ต่อไปได้  ซึ่งในเรื่องความส าคัญของสารสนเทศหรือ
ข้อมูลท้องถิ่นนี้มีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น จะเห็นได้
จากแหล่งสารสนเทศหรือห้องสมุดหลายๆ แห่ง ได้ให้
ความส าคัญในเรื่องนี้ โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
หรือพัฒนาบุคลากรห้องสมุดในการจัดงานด้าน
สารสนเทศท้องถิ่นข้ึน (Derdkhuntod, 2005) 
 
 

    อินฟอร์เมชั่น 
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บทสรุป 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสารสนเทศที่มี

ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาอดีตความเป็นมา
ของชุมชน ตลอดจนคุณค่าในด้านของแหล่งหรือ
สถาบันสารสนเทศท่ีจัดเก็บสารสนเทศเหล่านี้ และ
ควรมีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ วิจัย และจ าแนก
ออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือสร้างเป็นองค์ความรู้แก่คน
รุ่นหลังให้ได้มาศึกษาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การแก้ไขปัญหา อีกทั้งเพ่ือถ่ายทอดองค์ความให้ได้
เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและจะได้
ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และถ่ายทอดสืบต่อไป 

สารสนเทศท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับคน 
สามารถเรียนรู้และน ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

แก่บุคคลในท้องถิ่นหรือบุคคลที่มีความสนใจใน
เรื่องนั้นๆ ได้จริง  นอกจากนี้ยังเป็นสารสนเทศที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ท าให้ผู้ศึกษาสามารถ
ทราบถึงอดีตความเป็นมาของเผ่าพันธุ์รากเหง้าของ
ตน ซึ่งจะท าให้บุคคลในท้องถิ่นเกิดความเข้าใจ 
สามารถด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆ ภายใน
ชุมชน โตกเป็นการน าภูมิปัญญาที่มีความส าคัญต่อ
ชุมชนมาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ควรค่าในการอนุรักษ์   
ซึ่งปัจจุบันโตกเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังได้น าภูมิปัญญาที่
ถูกถ่ายทอดจากอดีตมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้
เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงคุณค่าและกระบวนการ
ต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้เพ่ือไม่ให้สูญหายไป  
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