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เรื่อง กระทงเปลือกขาวโพด ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         การทาํกระทงเปลอืกขาวโพด ของตาํบลลานดอกไมตก อาํเภอโกสมัพีนคร จงัหวดักาํแพงเพชร ทาํจากวสัดุ

ธรรมชาติที่ถูกทิง้หลังจาการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรจากการปลูกขาวโพด เน่ืองจากมีอยูมากจึงมีปัญหาเกิดการ

เผาเปลือกขาวโพด การนําเปลือกขาวโพดไปทิง้ตามแมน้ําจึงเกิดผลเสียตางๆ ทัง้ผลเสียจากมลพิษทางอากาศ

และน้ําเนาเสีย ชาวบานจึงนําเปลือกขาวโพดมาแปรรูปทํากระทง จากภูมิปัญญาชาวบานที่มีฝีมือจากการเย็บ

บายศรีจากใบตอง มาเย็บเปลือกขาวโพด นําเปลือกขาวโพดไปตากแหงยอมสีใหสวยงามแลวนํามาขึ้นรูปตอกัน

จนเกิดเป็นรูปรางตามตองการ การนําดอกหญาแหงที่มีอยูในพื้นที่มายอมสีและตกแตงจนเกิดความสวยงามเป็น

ความแปลกใหมและเป็นที่นิยมตอความตองการของลูกคาจนเกิดเป็นการสรางรายไดใหกับคนในชุมชน บทความ

น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ 1) ความเป็นมาของกระทงเปลือกขาวโพด 2) ความสําคัญของกระทง

เปลือกขาวโพด 3) วัสดุผลิตภัณฑเพื่อทํากระทงเปลือกขาวโพด 4) ขัน้ตอนการผลิตกระทงเปลือกขาวโพด 5)

ประเภทการใชงาน และ 6) ชองทางการจําหนายกระทงเปลือกขาวโพด

ความเป็นมาของกระทงเปลือกขาวโพด

         การประดิษฐกระทง สมัยกอนใชวัสดุพื้นบานหรือตามธรรมชาติ เชน ทําจากใบตอง หยวกกลวยมาพับ
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ตกแตงประดับดวยดอกไม ธูปเทียน และวัสดุตามธรรมชาติมาประดิษฐ เป็นวัสดุยอยสลายงาย แตปัจจุบันกลับ

นิยมใชวัสดุโฟม ซึ่งยอยสลายยาก ทําใหแมน้ําลําคลองสกปรก เนาเหม็น เกิดมลภาวะเป็นพิษ ตอมาชาวบานได

เริ่มทํากระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยเริ่มจากหาเก็บเปลือกมะพราว ตามบานชาวบานที่ปอกทิง้ เก็บเปลือก

ขาวโพดจากชาวนาที่หักขาวโพดไปแลว และดอกกก หรือหญากกซึ่งมักจะออกชวงหน าฝน โดยเริ่มเก็บตัง้แต

ชวงตนปี พอใกลจะถึงเทศกาลลอยกระทง ก็จะมานัง่รวมกลุมกันทํากระทง โดยใชภูมิปัญญาทองถิ่นในการ

ทําบายศรีที่มีอยู มาใชในการพับกลีบเปลือกขาวโพด ทํากลีบกระทงแทนใบตองสด ซึ่งมีราคาสูงและพับเปลือก

ขาวโพดทําเป็นดอกไม รวมกับดอกกก ดอกหญามุง ในทองนานํามาตากแหง แลวยอมสี นํามาประกอบกันกับ

ฐานที่ใชจากเปลือกลูกมะพราวแหง ตัดเป็นรูปทรงตามตองการ เชน ทรงกลม ทรงรี รูปทรงหัวใจ จากนัน้ประดับ

ตกแตงใหมีสีสันที่สดใสสวยงามอีกนิดหนอย ก็จะออกมากระทงสีสันสดใสสวยงาม จะไดกระทงทรงกลม กระทง

รูปดาว รูปหัวใจ ซึ่งตอนน้ีมีดวยกันทัง้หมด 9 แบบ ถาจะเนนความสวยงามสําหรับตัง้โชวก็จะเป็นกระทงรูปนก

ยูงรําแพน กระเชาหงส กระทงนกคู ที่มีความสวยงามละเอียดออน ซึ่งวัสดุที่นํามาประดิษฐนัน้ลวนใชวัสดุ

ธรรมชาติทัง้สิน้ (แนวหน า, 2563)

         ซึ่งสอดคลองกบัการสมัภาษณตรงที่วา “เหตผุลที่เลอืกทาํกระทาํกระทงเปลอืกขาวโพดเพราะวาที่น่ีเริม่ตนคอื

วัสดุเหลือใชจากเปลือกขาวโพดมีเยอะมาก เพราะที่มีสวนใหญแลวทําไรทํานาแลวก็ทําขาวโพด พอเปลือก

ขาวโพดมีจํานวนเยอะมากทําใหมีปัญหา ทําใหอากาศเป็นพิษเพราะประชาชนสวนใหญนัน้เผาเปลือกขาวโพด

บางที่ไปสีขาวโพดที่ริมแมน้ําแลวก็ทิง้ลงในน้ําหรือกองไว พอลมพัดมาก็ปลิวเป็นอันตรายเวลาสัญจรตามถนน

จริงๆ แลวการทํากระทงเปลือกขาวโพดเกิดขึ้นเพราะภูมิปัญญาชาวบานที่มีฝีมือจากการทําบายศรีเย็บใบตอง ซึ่ง

ในปัจจุบันน้ีใบตองมีราคาที่แพงและหายาก พอเห็นวาตัวเปลือกขาวโพดน้ีลองเอามาคลี่ออกมามันมีลักษณะที่

กวาง แลวพอพรมน้ํามันมีลักษณะที่ยืดหยุนเวลาพับสามารถจับจีบเป็นรูปแบบมากมายนําดอกไมตากแหงมายอม

สีตกแตงก็ออกมาสวย พอผูสูงอายุเริ่มนําปราชญชุมชนหรือวาปราชญชาวบานมาใชทําออกมาในรูปแบบตางๆ

สวย จึงมีการถายทอด ซึ่งทุกบานนัน้ทําขาวโพดอยูแลวมันมีวัสดุอยูแลวซึ่งเราก็ไดรับการถายทอดไปทัว่ตําบล

ลานดอกไมตกเลย จึงเป็นที่มาของการทํากระทงเปลือกขาวโพดสรางรายได (สตรีรัตน ชูอินทร, การสัมภาษณ,

23 สิงหาคม 2563)

         นางน้ําทพิย ภูรี ผูชวยผใูหญบานหมู 9 และเป็นเหรญัญกิกลมุวสิาหกจิชมุชนผูผลติกระทงตาํบลลานดอกไม

ตก เลาวา “คนทํากระทงเปลือกขาวโพดคนแรกเลยคือนางทองรวม คุณนาน กับกลุมเพื่อนในปี พ.ศ.2538 แต

กอนทํากระทงเปลือกขาวโพดนัน้ในอดีตชาวบานตําบลลานดอกไมนัน้ไมไดทํากระทงเปลือกขาวโพดขายเป็นเป็น

อาชีพ แตเป็นการทํากระทงถวายวัด ในแตละปีชาวบานจะชวยกันทํากระทงใบตองเพื่อขายใหกับนักทองเที่ยวที่

เดินมาทางเที่ยวชมงานลอยกระทงแลวนําเงินมาเขาวัด แตดวยระยะเวลาที่มันน อยแค 2 – 3 วัน มันทําไมทัน

และไมพอกับนักทองเที่ยวเพราะกระทงทําจากใบตองสด ดวยความที่อยากจะหาเงินเขาวัดเยอะ ๆ ทํากระทงไว
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เยอะ ๆ เลยพากันคิดหาวิธีที่จะทําเลยพากันทํากระทงใบตองแหง ชาวบานไดนําใบตองไปตากแดดใหแหงแลวมา

ทําเป็นกลีบกระทง กับเอาเปลือกมะพราวมาทําฐาน ใบตองพอมันแหงก็เป็นสีน้ําตาลแลวมันไมสวยแตมันก็ทําได

หลายใบเลยพากันไปเอาดอกหญาตากแหงยอมสีตกแตงเอามันก็ทําไดแตไมคอยตอบโจทย เลยพากันมาเห็น

เปลือกขาวโพดจากที่เกษตรกรเขาเอาขาวโพดไปสีแลวเหลือเปลือกมันเลยลองเอามาทําดูแลวมันสวย โดยใช

เปลือกขาวโพดและดอกหญามาตกแตงแตงยอมสีใหสวยงาม ปรากฏวาขายดีมาก คนจากตางจังหวัดเขามาเห็น

แลวเขาซื้อ บางคนซื้อ 3 – 4 กระทง แตไมไดเอาไปลอยเอากลับไปฝากญาติเพราะมันมีสีสันที่สวยงามเหมือนมัน

เป็นของที่แปลกใหม แลวตอคนในชุมชนเลยมองเห็นวามันนาจะขายได เลยพากันไปเรียนรูการทําจากนางทอง

รวมเพื่อทําขายสงไปขายใหกับญาติพี่น องที่ทํางานอยูตางจังหวัด ตอมาก็มีนักธุรกิจ พวกพอคาคนกลางเขามารับ

ซื้อไปขาย ก็เลยเกิดการเรียนรูแลวพากันเริ่มออกแบบ จากที่มันเป็นวงกลมธรรมดาก็พากันคิดหาทํารูปใหมๆ

ทําเป็นนกเป็นหัวใจกันจากนัน้ก็พากันทัง้ตําบลเลย แตที่เริ่มโดงดังกันสุดๆ เลยก็คือปี พ.ศ.2550” (น้ําทิพย ภูรี,

การสัมภาษณ, 23 สิงหาคม 2563)

          จากขางตนสรุปวาในอดีตชาวบานไดทํากระทงใบตองขายแตไมพอตอความตองการของลูกคา และวัสดุ

จากใบตองนัน้อยูไดไมนานจึงคิดหาวิธีที่จะเก็บไวไดนานและทําไดเป็นจํานวนมาก จึงไดลองทํากระทงจากเปลือก

ขาวโพดที่เป็นวัสดุเหลือใชจากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรแลวซึ่งทุกบานนัน้มี และไดรับการถายทอดภูมิปัญญา

ของชาวบานในการทําบายศรีมาพับกลีบเปลือกขาวโพดและตกแตงใหดูสวยงาม จนสามารถสรางรายไดใหกับชาว

บานและชุมชน  

ความสําคัญของกระทงเปลือกขาวโพด

         เอกลกัษณกระทงเปลอืกขาวโพด คอื ทาํจากวสัดุธรรมชาติ ยอยสลายได และสามารถเกบ็ไวไดนาน แตถา

เป็นกระทงใบตอง ขนมปัง หรือวัสดุอื่น ๆ จะเก็บไดไมนาน แตกระทงเปลือกขาวโพดเก็บไดนาน ไมเนาเสียงาย

และที่สําคัญน้ําหนักเบา จึงเป็นที่ตองการของตลาด และนับเป็นการสืบสานประเพณีไทย โดยใชกระทงที่ทําจาก

วัสดุธรรมชาตินัน้ (แนวหน า, 2563) จึงถือไดวาเป็นกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม หากเก็บขึ้นมาก็สามารถ

นําไปทําเป็นป ุยไดอีกดวย (สตรีรัตน ชูอินทร, การสัมภาษณ, 23 สิงหาคม 2563)

         แมวากระทงเปลอืกขาวโพดอาจจะไมใชเรื่องใหมเพราะมีการทาํออกมาจาํหนายตัง้แตปี 2539 แตดวยกระแส

ตอบรับที่ดีในปีที่ผานมา ในปีน้ีจึงไดมีพอคา แมคาสนใจทํากระทงเปลือกขาวโพดออกมาจําหนายเป็นจํานวนมาก

แหลงผลิตกระทงเปลือกขาวโพดก็ตองเป็นที่จังหวัดกําแพงเพชร เพราะมีการทําไรขาวโพดจํานวนมาก จึงมี

เปลือกขาวโพดที่เป็นขยะทิง้จํานวนมาก และดวยเหตุน้ีเองจึงไดเป็นที่มาของแนวคิดการนําเปลือกขาวโพดวัสดุ

เหลือทิง้ทางการเกษตรมาแปรรูป ที่ผานมาไมไดเห็นเฉพาะกระทงเทานัน้ แตมีของแตงบานในรูปแบบตางๆ ที่

ทําจากเปลือกขาวโพดออกมาจําหนาย เชน ตุกตาเปลือกขาวโพด เป็นตน ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณตรงที่วา

“กระทงเปลือกขาวโพด คือ ทําจากวัสดุธรรมชาติ ยอยสลายได และสามารถเก็บไวไดนาน แตถาเป็นกระ
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ทงใบตองจะเก็บไวไดไมนานก็เหี่ยวหรือเนาไมสวย แถมน้ําหนักของกระทงกาบมะพราวก็มีน้ําหนักเบาเวลา

ลูกคามารับใสถุงไดหลายอันกระทงทับกันก็ไมไดเสียหาย และยังทําไดตลอดทัง้ปีเพราะที่น่ีปลูกขาวโพดเยอะ พ

อเอาขาวโพดไปสีแลวก็เอาเปลือกมาตากแหงไมตองทิง้” (รุงทิพย ทรัพยเอี่ยม, การสัมภาษณ, 16 สิงหาคม 2

563)

         นางสาวพรพรรณ เพิ่มพิพัฒน (คุณแอน) หน่ึงในผูผลิตกระทงเปลือกขาวโพด เลาวา สําหรับกระทงเปลือก

ขาวโพดของเรามีฐานการผลิตอยูที่ บานอมฤต ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร ถือ

ไดวาเราเป็นกลุมแรกที่เริ่มทํากระทงเปลือกขาวโพด และทํามานานตัง้แตปี 2539 เริ่มแรกขายเฉพาะในพื้นที่ แต

พอทําไดระยะหน่ึงเริ่มเขามาทําตลาดในกรุงเทพฯ โดยแอนรับหน าที่ทํางานดานการตลาด และนําสินคาเขามา

จําหนาย แตพอตอมาไดรับความนิยมมากขึ้น มีการนําเขามาขายผานทางอินเทอรเน็ต และมีผูผลิตรายอื่นๆ ใน

จังหวัดกําแพงเพชรทําจําหนาย และสวนใหญเริ่มขายในเว็บไซต ปัจจุบันกระทงเปลือกขาวโพดมีขายทัว่ประเทศ

โดยดูแบบและสัง่ซื้อกันผานทางเว็บไซต ขอดีของกระทงเปลือกขาวโพด คือ ทําจากวัสดุธรรมชาติ ยอยสลายได

และสามารถเก็บไวไดนาน แตถาเป็นกระทงใบตอง ขนมปัง หรือวัสดุอื่น ๆ จะเก็บไดไมนาน แตกระทงเปลือก

ขาวโพดเก็บไดนาน ไมเนาเสียงาย และที่สําคัญน้ําหนักเบา โดยวัสดุที่นํามาทํากระทง ประกอบดวย ฐานกระทง

จะทําจากเปลือกมะพราว กลีบและดอกไมกลางจะทําจากเปลือกขาวโพด และหญา ซึ่งหญาที่ใสดอกไมเป็นหญา

จริงที่เราเอามาตากแดด และยอมสีอีกครัง้หน่ึง โดยทางกลุมจะคัดเลือกเปลือกขาวโพดที่เป็นขาวโพดพันธุเลีย้ง

สัตว เพราะมีการปลูกกันมากในพื้นที่ ซึ่งในสวนของขัน้ตอนการทํากระทงเปลือกขาวโพดไมยาก เพราะมีการพับ

กลีบคลายกับกระทงใบตอง ดังนัน้ จึงปรับรูปแบบของกระทงใบตองมาใชกับกระทงเปลือกขาวโพดได สําหรับรูป

แบบของกระทงเปลือกขาวโพด ปัจจุบันจะทําออกมาใน  4 รูปแบบหลัก คือ ทรงกลม ทรงหัวใจ ทรงดาว และ

ทรงเรือ สวนรูปแบบอื่น ๆ ก็มีการคิดดัดแปลงขึ้นมาใหม เชน รูปนกยูง เป็นตน และปัจจุบันเริ่มเห็นกระทง

เปลือกขาวโพดมีสีสันมากขึ้น ซึ่งมาจากการนําเปลือกขาวโพดมายอมสีใหมีสีสันตาง ๆ แลวแตกลุมผูผลิตวาจะ

ออกแบบกระทงออกมาอยางไร (ผูจัดการออนไลน, 2563) 

วัสดุผลิตภัณฑเพื่อทํากระทงเปลือกขาวโพด

        วัสดุผลิตภัณฑในการทํากระทงเปลือกขาวโพดประกอบดวย

        1. เปลือกขาวโพด ที่ใชทํากระทงควรเป็นพันธุ 984 เพราะเป็นพันธุขาวโพดที่ดีที่สุดเปลือกบางเนียนไมมี

รอยที่เปลือกสะดวกตอการทํากลีบกระทง

        2. เปลอืกมะพราว ควรเลอืกมะพราวที่แหงแลวจะเป็นมะพราวเปลอืกขยุหรอืไมเป็นขยุกไ็ดนํามาทาํเป็นฐาน

กระทง

        3. ดอกหญา นํามาจากตนกกแลวตดัเอาแตสวนยอดแลวนําไปตากแหงจะไดดอกหญาที่นํามาใชตกแตงกระ

ทง
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        4. กระดาษยน สีตาง ๆ ใชกระดาษยี่หอไหนตามรานคาทัว่ไปใชมาทําเป็นฐานติดกับเปลือกมะพราว

        5. กาว เป็นกาวลาเท็กซใชทายึดใหดอกหญาติดกับฐานกระทง

        6. สียอมกก ใชเป็นสียอมผาของยี่หอตราชางใชยอมเปลือกขาวโพดและดอกหญาใหมีสีสันที่สวยงาม

        7. ลวดเย็บกระดาษ ใชลวดที่มาขนาดเล็กงายตอการมวนใชเย็บกระดาษยน

        8. กรรไกร ใชกรรไกรทัว่ไปที่เป็นปากเรียบใชตัดตกแตงสิ่งที่เป็นสวนเกินของกระทงออก

        9. ลูกแม็ก แมแม็ก ใชเป็นขนาดกลางใชแม็กตัวเปลือกขาวโพดมาทําเป็นกลีบ

        10. กระบอกฉีดน้ํา ใชเป็นกระบอกน้ําที่มีหัวฉีดเล็กเพื่อใหไดละอองน้ําใชฉีดพรมบนเปลือกขาวโพดใหออน

พับงาย

        11. ดายขาว ใชเป็นไดดายเย็บผาสีขาวทัว่ไปใชมัดยึดเปลือกขาวโพดกับดอกหญาเวลาทําดอก

(รุงทิพย ทรัพยเอี่ยม, การสัมภาษณ, 16 สิงหาคม 2563)

        แสดงใหเห็นวาวัสดุในการทํากระทงเปลือกขาวโพดเป็นวัสดุที่หาไดทัว่ไปตามชุมชน ไมวาจะเป็นเปลือกมะ

พราว เปลือกขาวโพด ดอกหญา อุปกรณเสริมเชนกระดาษยน กาว สียอมกก ลวดเย็บกระดาษ กรรไกร แม็ก ลูก

แม็ก กระบอกฉีดน้ําและดายขาวสามารถหาซื้อไดตามรานคาที่มีในชุมชน

กระบวนการผลิต/ขัน้ตอนการใชงาน

         1. นําเปลือกมะพราวมาตากใหแหง ใชมีดฝานใหเป็นแผนบาง ๆ สําหรับเป็นฐานกระทง แลวแตวาเปลือก

มะพราวที่ฝานออกมาแลวจะไดออกมาในลักษณะไหน ถาไดมาแบบยาวก็สามารถนํามาทําฐานที่เป็นรูปเรือได ถา

ไดสัน้ก็สามารถทําเป็นรูปวงกลม และรูปหัวใจ

         2. การเลือกพันธุขาวโพดที่ดีจะสามารถทําใหกลีบกระทงนัน้ออกมาสวยงามและสะดวกตอคนทํา เชน

ขาวโพดพันธุ 984 จะเป็นพันธุขาวโพดที่ดีที่สุด เพราะเปลือกบาง เนียน ไมมีรอยที่เปลือก และไมคันจึงทําให

ทํางาย จากนัน้นําฝักขาวโพดมาปลอกเปลือกซักสองถึงสามใบเอามีดมาควัน่ตรงคัว่ฝักนิดหนอยควัน่ใหรอบ ดึง

ตรงจุกออกก็จะไดเปลือกขาวโพด

         3. นําเปลือกขาวโพดไปตากแดดสักสองวันหรือจนแหงแลวนํามายอมสีโดยสีที่ใชนัน้จะเป็นสียอมกก ตรา

ชาง การยอมตองตัง้น้ําใหเดือดแลวใสสีลงไปคนใหละลายเขากับน้ํา จากนัน้นําเปลือกขาวโพดที่ตากไว ลงไปจุม

ประมาณสองถึงสามครัง้หรือจนกวาจะไดสีที่พอใจ แลวนํามาตากใหสีแหง การเก็บรักษาเปลือกขาวโพดหลังจาก

ยอมสีแลวนัน้จะไมนําไปตากแดดหรือโดนแดดเลยจะตากภายในบานหรือที่รมปลอยใหแหงไปตามลมไมอยางนัน้

สีจะซีดและไมสวย จากนัน้นํากลับมาเพื่อทําการฉีก กอนฉีกเอากรรไกรมาตัดตรงปลายฝักและแกะออกทีละ

เปลือกแลวจึงทําการฉีกเปลือกละสองใบ นํามาพรมน้ํานิดหนอยเพื่อใหเปลือกน่ิมจะไดพับสะดวกขึ้น ตัดเปลือก

ขาวโพดใหไดขนาดตามที่ตองการพับเป็นตัว (กลีบกระทง) เตรียมไว จํานวนตามที่ตองการ

         4. นําดอกหญามายอมสีตางๆ กอนนํามายอมดอกหญาตองแหงสนิทตากดวยแดดจัดๆ เทานัน้ไมอยางนัน้
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ดอกหญาจะมีเชื้อรา โดยดอกหญาเอามาทํานัน้ทํามาจากดอกกก ที่ตัวตนกกสามารถนําไปทําเสื่อ สวนดอกที่คน

สวนใหญนําไปทิง้ก็เก็บมาตากและนํามาใหตกแตงกระทงใหสวยงาม

         5. นํากระดาษยนมาทา ชุบดวยเทียนไข เย็บกลีบกระทง เป็นรูปแบบตางๆ ที่ตองการ เชน วงกลมวงรี รู

ปหัวใจ เป็นไปตามรูปที่เราตองการหรือตามที่เราไดตัดไวแลว

         6. นํามาตดิฐาน ก็คอืเปลอืกมะพราวนัน่เอง พอติดฐานเสรจ็รอจนแหงดี นํามาตกแตงดวยดอกกกที่เรายอม

สีและใสดอกไมที่ทํามาจากเปลือกขาวโพด ตกแตงใหสวยงาม

         7. กระทงที่ไดทําเสร็จแลวคัดคุณภาพ และขนาดกอนสงจําหนายเปลือกขาวโพดเป็นที่รูจักอยางแพรหลาย

และเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะทําจากวัสดุจากธรรมชาติลดมลพิษ และมีความสวยงามแปลกตา (รุงทิพย ทรัพย

เอี่ยม, การสัมภาษณ, 16 สิงหาคม 2563)

         แสดงใหเหน็วาขัน้ตอนการทาํกระทงเปลอืกขาวโพดมีทัง้หมด 7 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกนําเปลอืกมะพราวมา

ตากใหแหง ใชมีดฝานใหเป็นแผนบาง เพื่อเป็นฐานกระทง ขัน้ตอนที่สองคัดเลือกพันธุขาวโพด เพื่อนํามาทํากลีบ

ขัน้ตอนที่สามนําเปลือกขาวโพดไปตากใหแหงแลวนํามายอมสี ขัน้ตอนที่สี่นําดอกหญามาตากแหงแลวยอมสีเพื่อ

ตกแตงกระทง ขัน้ตอนที่หานํากระดาษยนมาทาชุบดวยเทียนไข เย็บกลีบกระทงใหเป็นรูปแบบที่ตองการ ขัน้

ตอนที่หกนําทัง้หมดที่ทําไวมาประกอบฐานและตกแตงดวยดอกหญา ขัน้ตอนสุดทายคัดเลือกคุณภาพและขนาด

กอนสงจําหนาย

ประเภทการใชงาน

         ใชในพิธีการลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่าเดือน 12 เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแตโบราณโดยมี

วัตถุประสงคที่หลากหลาย เชน ลอยเคราะหบูชาพระพุทธเจา แตปัจจุบันนิยมทําเพื่อขอขมา และระลึกถึงคุณแม

พระคงคา ที่ไดอํานวยประโยชนตางๆ แกมนุษย โดยประเพณีลอยกระทงมีมาตัง้แตสมัยสุโขทัยประมาณ 700 ปี

มาแลว ประเพณีลอยกระทงไดเขาสูประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีประมาณ พ.ศ.1800 ดังปรากฏ

ในหนังสือนางนพมาศ ผูเป็นพระสนมเอกของพระรวงเจาวา "ครัน้วันเพ็ญเดือน 12 ขาน อยไดกระทําโคมลอย

คิดตกแตงใหงามประหลาดกวาโคมสนมกํานัลทัง้ปวงจึงเลือกผกาเกษรสีตางๆ มาประดับเป็นรูปกระมุทกลีบบาน

รับแสงจันทรใหญประมาณเทากงระแทะ ลวนแตพรรณดอกไมซอนสีสลับใหเป็นลวดลาย..." เมื่อสมเด็จพระรวง

เจาไดเสด็จฯทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงมีพระราชโองการฯให

จัดพิธีลอยกระทงเป็นประจําทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง พระราชพิธีน้ีจึงไดถือปฏิบัติเป็นประจํา จนกระทัง่

ตอนน้ี (โรงเรียนธารทองพิทยาคม, 2563)

         ผูเขียนสรุปไดวา กระทงใชประกอบในพิธีลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 คํ่าเดือน 12 เพื่อบูชาพระพุทธเจา

และระลึกถึงคุณพระแมคงคาที่ไดอํานวยประโยชนตางๆ แกมนุษยโดยประเพณีลอยกระทงน้ีมีมาตัง้แตสมัยสุโข

ทัย
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ชองทางการจัดจําหนาย

         จําหนายผานเพจเฟสบุคและการมารับเองจากบานที่ทํา ขัน้ตํ่าที่ขายไดในแตละปี 5,000 - 10,000 ใบตอปี

โดยมีขนาดหลัก ๆ สองขนาดคือ 10 น้ิว และ 7 น้ิว โดยขนาด 10 น้ิวราคาอยูที่ 30 บาท ขนาด 7 น้ิวราคา 25

บาท เป็นราคาขายของทรงกลม รูปหัวใจ และเรือ แตถาเป็นรูปนก ขนาด 10 น้ิว อยูที่ราคา 60 บาท ขนาด 7

น้ิว ราคา 40 บาทตามความยากงายของทรง (รุงทิพย ทรัพยเอี่ยม, การสัมภาษณ, 16 สิงหาคม 2563) แสดงให

เห็นวา ชาวบานไดใชสื่อโซเชียลเขามาเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชนจําหนายผานเพจเฟสบุค โดยราคาของกระทง

เปลือกขาวโพดนัน้ขึ้นอยูกับขนาดและความยากงายของรูปแบบกระทง

บทสรุป

         ความเป็นมาของกระทงเปลือกขาวโพด พบวา กระทงเปลือกขาวโพดเกิดขึ้นไดจากความตองการของชาว

บานที่ตองการทํากระทงขายเพื่อนําเงินไปถวายวัด และไดเล็งเห็นถึงวัสดุธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนอยางเชน

กระทงเปลือกขาวโพด กาบมะพราว และดอกหญา จึงพากันนําวัสดุเหลาน้ีมาทดลองทําเป็นกระทง แตพอลอง

ทําดูแลวมีผลตอบรับออกมาในทางที่ดีคือทําออกมาไดสวยงาม เป็นที่ตองการของนักทองเที่ยว จึงเกิดการเรียนรู

การถายทอดสืบตอกันมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่มาของการสรางรายไดจากกระทงเปลือกขาวโพด ความสําคัญ

ของกระทงเปลือกขาวโพด พบวา ทําจากวัสดุธรรมชาติ ยอยสลายได สามารถเก็บไวไดนาน ไมเนาเสียงาย และ

ที่สําคัญน้ําหนักเบา แตถาเป็นกระทงใบตอง ขนมปัง หรือวัสดุอื่นจะเก็บไดไมนาน โดยบานอมฤตเป็นที่แรกใน

จังหวัดกําแพงเพชร ที่เริ่มทํากระทงจากเปลือกขาวโพด วัสดุผลิตภัณฑเพื่อทํากระทงเปลือกขาวโพด พบวา วัสดุ

ในการทํากระทงเปลือกขาวโพดเป็นวัสดุที่หาไดทัว่ไปตามชุมน กระบวนการผลิต/ขัน้ตอนการใชงานกระทง

เปลือกขาวโพดพบวา ขัน้ตอนการทํากระทงเปลือกขาวโพดมีทัง้หมด 7 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกนําเปลือกมะพราว

มาตากใหแหง ใชมีดฝานใหเป็นแผนบาง เพื่อเป็นฐานกระทง ขัน้ตอนที่สองขัดเลือกพันธุขาวโพดเพื่อนํามา

ทํากลีบ ขัน้ตอนที่สามนําเปลือกขาวโพดไปตากใหแหงแลวนํามายอมสี ขัน้ตอนที่สี่นําดอกหญามาตากแหงแลว

ยอมสีเพื่อตกแตงกระทง ขัน้ตอนที่หานํากระดาษยนมาทาชุบดวยเทียนไข เย็บกลีบกระทงใหเป็นรูปแบบที่ตอง

การ ขัน้ตอนที่หกนําทัง้หมดที่ทําไวมาประกอบฐานและตกแตงดวยดอกหญา ขัน้ตอนสุดทายคัดเลือกคุณภาพ

และขนาดกอนสงจําหนายประเภทการใชงานกระทง พบวา นํามาใชประกอบในพิธีลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15

คํ่าเดือน 12 เพื่อบูชาพระพุทธเจาและ ระลึกถึงคุณพระแมคงคาที่ไดอํานวยประโยชนตาง ๆ แกมนุษยโดย

ประเพณีลอยกระทงน้ีมีมาตัง้แตสมัยสุโขทัย ชองทางการจําหนาย พบวา ชาวบานไดใชสื่อโซเชียลเขามาเพิ่มราย

ไดใหกับคนในชุมชน

คําสําคัญ : กระทงจากเปลือกขาวโพด

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=กระทงเปลือกขาวโพด_ตําบลลานดอกไม
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