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บทคัดยอ 
“บะขางโว”  คือ  ลูกข างชนิดห น่ึงท่ี ใช ไม ไผ เปน วัสดุห ลัก ในการทํ า                   

มีเอกลักษณอยูท่ีเสียงดัง “โวๆ” ในขณะท่ีลูกขางกาํลังหมุน สันนิษฐานวาบะขางโวเปน
ของเลนท่ีมีมาต้ังแตสมัยกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 แตถูกหามเลนในชวงระหวางสงคราม   
ทําใหความนิยมเลนบะขางโวลดลง ปจจุบันของเลนพ้ืนบานชนิดน้ีกําลังสูญหายไปจาก
ชุมชนและสังคม บทความวิชาการฉบับน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดและเผยแพรองค
ความรูเกี่ยวกับของเลนพ้ืนบาน “บะขางโว” ในบริบทของเทศบาลตําบลฟาฮาม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยนําเสนอประเด็นท่ีเกี่ยวของกับประวัติความเปนมา วัสดุ
อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการทํา ขั้นตอนการทํา วิธีการเลน เทคนิคการเลน อุปกรณ
ท่ีใชในการเลนและอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน กติกาการแขงขัน รวมถึงคุณคาและ
ประโยชนของบะขางโว ท้ังน้ีองคความรูท้ังหมดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณ
เชิงลึก (Indept interview) และการจัดการความรู (Knowledge management: KM) 
จากปราชญชาวบานและผูรูในชุมชน 
 

คําสําคัญ : ภูมิปญญาทองถิ่น ของเลนพ้ืนบาน บะขางโว 
 

Abstract 
Ba Khang Woh is one of the gyroscopes, using bamboo as its 

main materials. It has a unique “Woh” sound when the gyroscopes are 
spun in motion. It is assumed that this toy was first invented during World 
War 2 but was banned.  The ban led to its its unpopularity. Eventually it 
disapperred from the community and society. The objective of this article 
is to pass on knowledge and publicize the local wisdom of Ba Khang Woh 

- 233 - 

mailto:Jirawanyui@gmail.com


วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

in the context of Fa-ham Municipality, Muang District, Chiang Mai 
Province. This paper describes its background, materials used to produce 
it, rules and methods how to play it. The paper also discusses the values 
and benefits of Ba Khang Woh. All the information was collected by 
indept interview and knowledge management from expert villagers and 
scholars. 
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บทนํา 
การละเลนพ้ืนบานของเยาวชนไทยในอดีตน้ันมีหลากหลายแบบ ท้ังเลนคน

เดียวหรือ เลนเปนกลุม เลนในรมหรือเลนกลางแจง เลนแบบมีกติกาหรือไมมีกติกา เลน
โดยมีอุปกรณประกอบการเลนหรือไมมีอุปกรณประกอบการเลน เลนโดยมีบทรอง
หรือไมมีบทรอง ไมวาจะเปนการเลนในรูปแบบใดก็ลวนแตมีประโยชนตอผูเลนในหลาย
ดาน อาทิ ดานรางกาย ผูเลนไดออกกําลังกาย เคล่ือนไหวรางกาย สงผลใหมีรางกายท่ี
แข็งแรง ดานจิตใจ และอารมณ ผูเลนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทําใหไดผอน
คลายความตึงเครียด มีอารมณแจมใส และฝกความอดทนอดกล้ัน ดานสติปญญา ผูเลน
ไดฝกทักษะการคิด การสังเกต การตัดสินใจ การแกไขปญหา และการใชความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สงผลใหมีปฏิภาณไหวพริบและเฉลียวฉลาด ดานสังคม ผูเลนไดสรางความรู
จักคุนเคยกับผูอื่น ชวยใหไดเรียนรูท่ีจะอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ตลอดจนพัฒนาทักษะ
การทํางานเปนทีม และทักษะดานมนุษยสัมพันธ รวมถึงฝกการเคารพและปฏิบัติตาม
กฎกติกา ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากตอการดําเนินชีวิตในอนาคต (วรรณวิภา         
เท่ียงธรรม และอัญญมณี  บุญซ่ือ, 2557: พีรวัฒน  ชลเจริญ และสุธนะ  ติงศภัทิย, 
2558) 

นอกจากการละเลนพ้ืนบานท่ีเปนเอกลักษณประจําถิ่น ซ่ึงเปนมรดกตกทอด
มาจากบรรพบุรุษแลว ของเลนพ้ืนบานก็เปนภูมิปญญาอีกแขนงหน่ึงท่ีมีคุณคาสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนในแตละชุมชน ท่ีสรางความภาคภูมิใจใหแกคนใน
ทองถิ่น ท้ังน้ีของเลนพ้ืนบานสามารถสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม 
สติปญญา ความคิดสรางสรรคใหแกเด็กและเยาวชนไดเชนกัน  ปจจุบันมีการนําของเลน
พ้ืนบานไปประยุกตใชเปนส่ือการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงหากแบงของเลน
พ้ืนบานตามหลักการทางวิทยาศาสตรสามารถแบงออกไดเปน 6 กลุม ไดแก กลุมเสียง 
กลุมแรง กลุมคาน/ลอ/เพลา กลุมความดันอากาศและแรงยก กลุมจุดศูนยถวง และ 
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กลุมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ของเลนพ้ืนบานอาเซียน: เช่ือมโยง
ความสัมพันธผสมผสานการเรียนรู, 2557) ของเลนสวนใหญจะใชวัสดุจากธรรมชาติท่ีมี
อยูในแตละทองถิ่นในการประดิษฐ อาทิ ไมไผ ไมเน้ือแข็ง ไมเน้ือออน กะลามะพราว 
ตนไม ดิน กระดาษ เปนตน 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทําใหสังคมไทยอันเปนสังคมเกษตรด้ังเดิม
เปล่ียนไปเปนสังคมอุตสาหกรรม หรือ  สังคมเมืองอยางชัดเจน สงผลใหสภาพแวดลอม
ตามธรรมชาติ สภาพแวดลอมภายในท่ีอยูอาศัย และสภาพแวดลอมในชุมชนมีการ
เปล่ียนแปลงไป สงผลใหเด็กถูกจํากัดพ้ืนท่ีเลน ชีวิตเด็กในเมืองจะไมมีสถานท่ีเลนของ
ชุมชน การเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอการละเลนลานนาใน 2 ลักษณะ คือ 
การละเลนลานนาบางอยางสูญหายไป และการละเลนลานนาบางอยางยังคงอยูแตมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบไปมาก จากการศึกษาพบวา การละเลนลานนา จํานวน 140 
การละเลน ปจจุบันยังคงมีการเลน สืบทอดกันมาเหลือเพียง 37 การละเลน มีการเลน
แตมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับยุคสมัย 26 การละเลน และการละเลนลานนาสูญ
หายไปแลว จํานวน 77 การละเลน หรือ 55% ของการละเลนลานนาท้ังหมด (มณิษวาส 
จินตพิทักษ , 2552) วิถีการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปสงผลกระทบโดยตรงตอ
การละเลนลานนาท่ีไดเลือนหายไปอยางชาๆ เม่ือเยาวชนคนรุนใหมไมรูจักวิธีการละเลน
ในอดีต รวมไปถึงของเลนพ้ืนบานลานนา จึงทําใหขาดโอกาสท่ีจะไดรับประโยชนจากภูมิ
ปญญาท่ีมีคุณคาของบรรพบุรุษ 

“บะขางโว” เปนของเลนพ้ืนบานท่ีเกิดขึ้นจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษ แม
จะไมมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร และไมทราบแหลงท่ีมา หรือ ตนกําเนิดท่ีชัดเจน 
แตคาดวาจะมีการประดิษฐใหเด็กเลนกันมาต้ังแตสมัยกอนสงครามโลกครั้งท่ีสอง 
ท้ังน้ีบะขางโวในแตละทองถิ่นจะมีขนาดและรูปแบบ รวมถึงกติกาการแขงขันตางกันไป 
บะขางโวประดิษฐขึ้นจากไมไผ ต้ังช่ือตามเสียงท่ีดังโวๆ เลนโดยใชเชือกพันดานบนของ
ไมท่ีเสียบ โดยหันรูท่ีเจาะทแยงเขาหาตัว พันเชือกออกดานนอกตัว ใชมือซายจับตัว
ลูกขางกับเชือก มือขวาถือไมดันเชือกแลวรอยเชือกเขากับไมดันเชือก จับแกนไมและไม
ดันเชือกดวยมือซาย มือขวาดึงเชือกแรงๆ ลูกขางจะหลุดและหมุนเอง เสียงดัง โวๆ 
เพราะล้ินลูกขางทวนลม ทิศทางการหมุนของลูกขางโว ท่ีจะทําใหเกิดเสียงไดน้ันขึ้นกับ
ลักษณะรอยบากของชองอากาศ สวนใหญผูผลิตมักจะบากชองอากาศ เพ่ือใหหมุนไป
ทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) แลวเกิดเสียง (เพราะคนสวนใหญถนัดขวา) ดังน้ันถาหมุนไป
ทางซาย (ทวนเข็มนาฬิกา) จะไมเกิดเสียง เสียงดังโวเกิดขึ้นจากการท่ีอากาศอัดผานชอง
บากเขาไปในกระบอกขณะท่ีลูกขางกําลังหมุน มุมของการบากชองอากาศ รวมท้ัง
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ความเร็วในการหมุนของลูกขางท่ีเหมาะสม จะทําใหเกิดเสียงอยูชวงหน่ึง ลูกขางลูกใหญ 
จะใหเสียงทุม เน่ืองจากมีมวลอากาศในลูกขางมาก สวนลูกขางลูกเล็กใหเสียงสูงและ
เสียงแหลม เพราะวามีมวลอากาศในลูกขางนอยกวา (ขวัญชนก  ลีลาวณิชไชย, 2550: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547) ทวีทรัพย  นามขจรโรจน ผูประสานงาน
กลุมรุงอรุณของเลนพ้ืนบาน กลาววา การเลนลูกขางนอกจากจะใหความสนุกสนาน 
สรางความทาทายใหกับผูเลนท่ีจะตองทําใหลูกขางหมุนไดแลว ลูกขางท่ีเปนของเลน
พ้ืนบานยังฝกฝนใหเด็กมีความอดทน สรางการเรียนรูการทดลองใหลูกขางหมุน เรียนรู
เรื่องของแรงเหว่ียง  นอกจากน้ันขณะท่ีพันเชือกลูกขางใหแนน ยังมีสวนฝกกลามเน้ือ
มัดเล็กมัดใหญของเด็ก การเรียนรูจากการเลนยังชวยทําใหเด็กเปนคนชางสังเกต และ
การท่ีลูกขางหมุนชา เร็ว การน่ิง หรือสายของลูกขางยังกอเกิดการเรียนรูหลักการ
วิทยาศาสตรอีกดวย (ของเลนพ้ืนบานอาเซียน: เช่ือมโยงความสัมพันธผสมผสานการ
เรียนรู, 2557) 

การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายน้ันสามารถทําไดหลายวิธี อาทิ 
การปลุกจิตสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาเพ่ือใหเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจ  การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือใหเยาวชนคนรุนหลังไดรับประสบการณ
ตรงจากการมีสวนรวมในกิจกรรม  การถายทอดภูมิปญญาใหแกคนในชุมชนโดยปราชญ
ชาวบาน ครูภูมิปญญา หรือองคกรเครือขายภูมิปญญา การสนับสนุนการดําเนินงานและ
พัฒนาศักยภาพของปราชญชาวบาน การยกยองประกาศ  เกียรติคุณผูดําเนินงานดาน
ภูมิปญญา  การสงเสริมใหนําภูมิปญญาไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  ตลอดจนการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาในทองถิ่นไว
เปนลายลักษณอักษร เพ่ือนําองคความรูไปเผยแพรผานส่ือตางๆ (ณัฐวุฒิ สมยาโรน และ 
อัจฉรา  ศรีพันธ, 2557) 

ปจจุบันองคความรูเกี่ยวกับบะขางโวยังไมไดถูกจดบันทึกไวแตอยางใด ดังน้ัน
เพ่ือปองกันการสูญหายไปของภูมิปญญา ในกรณีท่ีผูถายทอดเสียชีวิต และไมมีผูสืบตอ
องคความรู  ผูวิจัยจึงศึกษาและเก็บรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับบะขางโวจากปราชญ
ชาวบานและผูรูในชุมชน เทศบาลตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชการ
สัมภาษณเชิงลึก และการจัดการความรูโดยการจัดเวทีชาวบาน เพ่ือนําความรูท่ีไม
ปรากฏชัดแจง (Tacit Knowledge) ซ่ึงมีความเปนนามธรรมมารวบรวมเรียบเรียงเปน
ความรูท่ีชัดแจง (Explicit knowledge) มีความเปนรูปธรรมและเปนลายลักษณอักษร
สามารถนําไปเผยแพรและถายทอดใหแกคนรุนตอไปได ถือเปนวิธีการหน่ึงท่ีสามารถ
ชวยอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นการละเลน “บะขางโว”  
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ประวัติความเปนมาของ “บะขางโว” 
บะขางโว หรือสําเนียงในทองถิ่นออกเสียงวา “บะ-ขาง-โหว” เปนของเลน

พ้ืนบานจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษท่ี ผูใหญและผูสูงอายุเลนใหเด็กดู และทําใหเด็ก
เลน โดยเด็กๆ จะเลนกันในบริเวณบาน หรือบริเวณลานวัด ในชวงท่ีพอแมผูปกครอง
ออกไปทําไรทํานา นอกจากน้ันในเทศกาลสําคัญ อาทิ เดือนเมษายน ในประเพณี
สงกรานต และเดือนพฤศจิกายน (เดือนยี่) ในเทศกาลลอยกระทง ก็นิยมนําบะขางโวมา
เลนกันในบริเวณลานวัด ในอดีตเสียงของบะขางโวจะดังมาก เพราะบรรยากาศคอนขาง
เงียบไมมีเสียงดังรบกวนเหมือนเชนในปจจุบัน ดังน้ันเสียงดัง “โวๆ” จะดังจากหมูบาน
หน่ึงไปถึงอีกหมูบาน เม่ืออีกหมูบานไดยินเสียงก็จะเลนบะขางโว สงเสียงโตตอบกันไป
มา ถือเปนการเช่ือมความสัมพันธกันระหวางหมูบาน สันนิษฐานวาบะขางโวเปนของ
เลนท่ีมีมาต้ังแตสมัยกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 แตถูกหามเลนในชวงระหวางสงคราม 
เน่ืองจากเสียงของบะขางโวคลายกับเสียงเตือนภัยเครื่องบินท้ิงระเบิด ทําใหตองหยุด
เลนไปชวงระยะเวลาหน่ึง หลังจากสงครามโลกสงบลงบะขางโวก็ถูกนํากลับมาเลนใหม 
แตเน่ืองจากสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเริ่มเปล่ียนแปลงไป ประกอบกับมี
ของเลนหลากหลายประเภทท่ีมีความนาสนใจมากกวา ทําใหความนิยมเลนบะขางโว
ลดลง และเริ่มสูญหายไปทีละนอย จนกระท่ังในป พ.ศ. 2538 นายอานนท  ไชยรัตน 
หรือพอหลวงอานนท ผูใหญบาน หมู 7 บานสันทรายตนกอก และนายคัณโท  อิน
ทแกลว หรือลุงพันธ ประธานกลุมอนุรักษขี้เฝา และกรรมการหมูบานสันทรายตนกอก 
ปราชญชาวบานในชุมชนซ่ึงเปนแกนนําคนสําคัญในการนําบะขางโวมาจัดเปนกิจกรรม
การแขงขันบะขางโวขึ้นเปนครั้งแรกในงานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ ณ วัดสันทรายตน
กอก ซ่ึงตรงกับวันวิสาขบูชา นับต้ังแตน้ันเปนตนมาก็มีการจัดกิจกรรมการแขงขันบะ
ขางโวเปนประจําทุกป ในวันวิสาขบูชาจนถึงปจจุบัน กิจกรรมการละเลนและการ
แขงขันบะขางโว นอกจากจะสรางความสนใจ ความสนุกสนาน ใหแก ผูชม ผูเลน และผู
แขงขัน ท้ังเด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุแลว ยังเปนการสานความสัมพันธ และมิตรภาพอันดี
ระหวางกันอีกดวย สะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการอนุรักษ และการตระหนักถึง
คุณคาความสําคัญของภูมิปญญาพ้ืนบานของบรรพบุรุษ 
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รูปท่ี 1 ปราชญชาวบานของชุมชน 
นายอานนท  ไชยรัตน หรือ พอหลวงอานนท (ซาย) และ นายคัณโท  อินทแกลว หรือ

ลุงพันธ (ขวา) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 สวนประกอบของ “บะขางโว” 
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วัสดุอุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการทํา “บะขางโว”  
1. ตัวบะขางโว  ใชไมไผทรงกลม มีความหนา ประมาณ 3 – 4 มิลลิเมตร 

ความยาวตามความตองการ สําหรับใชทําตัวบะขางโว โดยท่ัวไปบะขางโวจะมีความยาว
อยางนอย 2.5 น้ิว ความหนา และความยาวของตัวบะขางโวน้ันนอกจากจะมีผลตอเสียง
ของบะขางโวแลว ยังสงผลตอนํ้าหนัก และแรงท่ีตองใชในการหมุนเหว่ียงบะขางโวอีก
ดวย กลาวคือ บะขางโวขนาดเล็ก ซ่ึงใชไมไผท่ีบาง และมีความยาวไมมาก จะมีนํ้าหนัก
เบา ไมจําเปนตองใชแรงมากในการทําใหบะขางโวหมุน แตอาจหมุนไดไมนานเทากับบะ
ขางโว ซ่ึงใชไมไผท่ีหนากวา และมีความยาวมากกวา บะขางโวลูกใหญจะมีนํ้าหนักมาก 
จึงตองใชแรงมากกวาในการชักและจะสามารถหมุนไดนานมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ันเสียง
ของบะขางโวลูกเล็กจะดังส้ันกวาเสียงของบะขางโวลูกใหญ สาเหตุท่ีบะขางโวลูกใหญมี
เสียงท่ีดังยาวนานกวา เน่ืองจากบะขางโวลูกใหญจะเก็บลมไดมากกวาบะขางโวลูกเล็ก 
บะขางโวลูกใหญจะใหเสียงทุม เน่ืองจากมีมวลอากาศในตัวบะขาง สวนบะขางโวลูกเล็ก 
จะใหเสียงแหลม เพราะมีมวลอากาศในตัวบะขางนอยกวา ปจจุบันมีการนําทอนํ้า
พลาสติก (ทอพีวีซี) มาประยุกตใชในการทําตัวบะขางโว เน่ืองจากเปนวัสดุท่ีมีทรงกลม
และสามารถหาซ้ือไดงาย 

2. เดือย ใชไมเน้ือแข็ง หรือไมไผ ความยาวประมาณ 2.5 – 3 เทาของตัวบะ
ขางโว นํามาเหลาจนไดเปนแทงทรงกลมปลายแหลม มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 
เซ็นติเมตร มีลักษณะและขนาดเหมือนแทงดินสอ ใชสําหรับทําเปนเดือย โดยท่ัวไป
ขนาดของเดือยตองสอดคลองกับขนาดของตัวบะขางโว กลาวคือ ถาบะขางโวมีขนาด
เล็ก เดือยควรมีขนาดเล็กดวย แตถาบะขางโวมีขนาดใหญ เดือยก็ควรมีขนาดใหญดวย
เชนเดียวกัน 

3. ฝาปดดานบน และฝาปดดานลาง ใชไมแผนบาง ความหนาประมาณ   2 
– 3 มิลลิเมตร ขนาดพอดีกับกระบอกไมไผท่ีใชทําเปนตัวบะขางโว ปจจุบันสามารถนํา
ไมอัดมาทําฝาปดตัวบะขางโว ท้ัง 2 ดานได แตในอดีตไมท่ี ใชปดตัวบะขางโวน้ัน          
จะเปนไมสักแผนบางๆ  

4. ไมดันเชือก หรือ ไมชัก ใชไมเน้ือแข็ง หรือไมไผ ขนาดพอดีมือ ความยาว
ประมาณ 6 – 7 น้ิว กวางไมเกิน 1 น้ิว ใชสําหรับทําไมใชรอยเชือกเพ่ือชักบะขางโว 

5. เชือก ขนาด 2 – 3 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 1 เมตร หรือ ประมาณ 
1 ชวงไหล (ความยาวต้ังแตแขนถึงไหลอีกขางของผูเลน) ใชสําหรับชักบะขางโว ไมควร
ใชเชือกไนลอน หรือเชือกสังเคราะห เพราะจะทําใหการพันเชือกเขากับเดือยทําไดยาก 
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เน่ืองจากเชือกไนลอนคอนขางล่ืน คลายตัวไดงาย และมีความแข็งกระดาง ในอดีตจะใช
เชือกฝาย ปอ หรือปาน ท่ีถักขึ้นเอง มีความเหนียวและทนทานสูง 
 

 
 

รูปท่ี 3 ความยาวท่ีเหมาะสมของเชือกวัดจากแขนถึงไหลอีกขางของผูเลน 
 

6. กาว อาทิ กาวรอน กาวผง หรือกาวสําหรับติดไม ใชสําหรับยึดฝาปดท้ัง
สองดานเขากับตัวบะขางโว และติดเดือยกับตัวบะขางโว ในอดีตใชชัน หรือ กาวและขี้
เล่ือยในการเชื่อม หรือ ประสานจุดตางๆ เขาดวยกัน 

7. แลกเกอร (Lacquer) หรือนํ้ายาเคลือบเงา สําหรับทาไม เพ่ือใหเกิด
ความความคงทน และสวยงาม ตลอดจนปองกันมอดและแมลงตางๆ ภูมิปญญาพ้ืนบาน
ในอดีตน้ันจะนําไมไผไปแชนํ้า นานประมาณ 2 สัปดาห เพ่ือใหไมไผมีกล่ินเหม็น ชวยกัน
มอดและแมลงตางๆ ได 

8. ไมบรรทัด ใชสําหรับวัดขนาด ในอดีตจะวัดขนาดโดยใชทางมะพราว 
หรือตอก เน่ืองจากมีลักษณะเปนเสนยาว สามารถนํามาใชในการประมาณความยาวได 

9. ดินสอ หรือ ปากกา ใชสําหรับทําเครื่องหมาย 
10. ยางลบ ใชสําหรับลบรอยดินสอ หรือปากกา 
11. คอน ใชตอกตะปูสําหรับเจาะนําเพ่ือใหเห็นตําแหนงท่ีตองใชสวานเจาะ

ใหเปนร ู
12. ตะปู ใชสําหรับเจาะนําเพ่ือใหเห็นตําแหนงท่ีตองใชสวานเจาะใหเปนร ู
13. กรรไกร ใชสําหรับตัดเชือก ท้ังน้ีสามารถใชมีดเหลา หรือ มีดคัตเตอร

แทนได 
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14. มีดเหลา หรือ มีดคัตเตอร ท่ีมีลักษณะคม บาง และมีปลายแหลมเล็ก ใช
สําหรับเจาะ หรือเหลา สวนตางๆ ของบะขางโว เชน ชองรับลม ล้ิน เดือย และ ไมดัน
เชือก เปนตน  

15. เล่ือยมือ หรือ เล่ือยไฟฟา ใชสําหรับเล่ือยไมไผ เพ่ือทําเปนตัวบะขางโว 
ปจจุบันมีการนําเครื่องตัดไฟเบอรมาใชในการตัดไมเพ่ือใชทําสวนประกอบตางๆ ของ    
บะขางโว 

16. สวานมือ หรือ สวานไฟฟา ใชสําหรับเจาะรูบริเวณฝาปดท้ังสองดานใหมี
ขนาดพอดีกับเดือย และใชเจาะรูไมดันเชือกใหมีขนาดพอดีกับเชือก  

17. ดอกสวาน ใชสําหรับเจาะรูฝาปดดานบนและฝาปดดานลาง รวมถึงเจาะ
รูไมดันเชือก 

18. กระดาษทราย ใชในกรณีท่ีตองการขัดเส้ียนไมออกจากสวนตางๆ ของบะ
ขางโว ทําใหพ้ืนผิวของไมเรียบยิ่งขึ้น  

19. เครื่องขัดกระดาษทราย ใชสําหรับขัด หรือแตงกลึงไมท่ีใชปดฝาบะขางโว 
ใหมีขนาดพอดีกับตัวบะขางโว และใชกลึงเดือยใหมีลักษณะกลมกลึงคลายแทงดินสอ 
ในอดีตมีการนําเศษแกวท่ีแตกแลวมาใชในการเหลาเดือยใหมีลักษณะกลมกลึง เพราะ
เปนเศษวัสดุท่ีสามารถหาไดงายภายในบาน  

20. กบไสไม ใชสําหรับไสไมท่ีใชทําฝาปดบะขางโวใหบางมากยิ่งขึ้น อยางไรก็
ตามในปจจุบันไมจําเปนตองใชกบไสไมแลวเน่ืองจากสามารถใชไมอัดแผนบาง 2 
มิลลิเมตร มาเปนวัสดุในการปดชองดานบนและดานลางตัวบะขางโวได 

ในอดีตเครื่องมือหลักท่ีใชทําบะขางโวมีเพียง “มีดเหลา” มีดพ้ืนบานของชาว
เหนือซ่ึงมีดามยาวโคง และปลายแหลมคม สามารถใช ตัด เจาะรู เหลา เกลา และกลึง
ไมท่ีใชทําบะขางโวไดทุกสวนเทาน้ัน เน่ืองจากเครื่องมือชนิดอื่นๆ มีราคาสูง หาซ้ือได
ยาก หรือ อาจจะไมสามารถหาซ้ือไดเลย เครื่องมือพิเศษอื่น เชน “เล่ือย” ท่ีใชเล่ือยไม
ไผออกเปนสวนประกอบตางๆ ของบะขางโว และ “สวาน” ท่ีใชเจาะรูเพ่ือใสเดือย จะมี
ใชเฉพาะบานของชางผูเช่ียวชาญเทาน้ัน แตในปจจุบันมีเครื่องไมเครื่องมือท่ีสามารถ
นํามาใชทุนแรง และลดระยะเวลาในการทําบะขางโวน้ันมีราคาถูกลง และหาซ้ือไดงาย
ขึ้น  
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รูปท่ี 4 มีดเหลา และ การใชมีดเหลาเปนเครื่องมือสําคัญในการทําบะขางโว 
 

ขั้นตอนการทํา “บะขางโว” 
1. ตัดไมไผเปนทอนยาวตามท่ีตองการ เพ่ือทําตัวบะขางโว โดยท่ัวไป      

บะขางโวจะมีความยาวอยางนอย 2.5 น้ิว 
2. ใชกระดาษทรายขัดกระบอกไมไผท้ังดานในและดานนอก ทาแลกเกอร

ดานในของเน้ือไม เพ่ือปองกันมอดและแมลง ชวยยืดอายุการใชงานใหกับบะขางโว 
3. วัดชองขนาดความยาวประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร และมีความกวาง

ประมาณ 3 – 5 มิลลิเมตร บริเวณกึ่งกลางของตัวบะขางโว เพ่ือเจาะล้ิน ใชสวานเจาะรู
เปนแถวเรียงเปนแนวต้ังบริเวณชองท่ีวัดขนาดไว เพ่ือท่ีจะไดสามารถใชมีดควานเพ่ือทํา
เปนชองรับลมไดงายขึ้น 
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1 2 3 4 5 6 

9 

8 7 

4. ใชมีดเหลา หรือ มีดคัตเตอร ท่ีมีลักษณะคม บาง และมีปลายแหลมเล็ก 
คอยๆ แซะบริเวณท่ีสวานเจาะรูเรียงเปนแถวใหเปนชองส่ีเหล่ียมผืนผาความยาว
ประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร มีความกวางประมาณ 3 – 5 มิลลิเมตร เพ่ือทําล้ินและชอง
รับลม โดยใชมีดควานขอบดานหน่ึงทแยง 45 องศาลาดเอียงเฉียงเขาหาดานในตัวบะ
ขาง และใชมีดเจาะขอบอีกดานหน่ึงเขาไปในตัวบะขาง โดยเจาะเฉียง 45 องศา
เชนเดียวกัน การเจาะล้ิน และชองรับลมจะตองเจาะทแยงมุม 45 องศา (เฉียง 45 
องศา) ขนานไปในทิศทางเดียวกันท้ังสองดาน ทดสอบเปาลมบริเวณล้ินและชองรับลม
ของบะขางโววาเกิดเสียงดังหรือไม โดยใชมือท้ังสองขางปดฝาตัวบะขางโว ตกแตงล้ิน
และชองรับลมเพ่ือใหไดเสียงตามตองการหากเสียงยังดังไมมากพอ ก็ใหควานชองให
กวางขึ้นทีละนอย ท้ังน้ีชองท่ีกวางหรือแคบจะสงผลตอเสียงของบะขางโว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 ขั้นตอนการทํา “บะขางโว” 
 

5. วัดขนาดไมอัดแผนบาง 2 มิลลิเมตร จํานวน 2 แผน ใหมีขนาดพอดีกับ
ชองดานบนและดานลางของตัวบะขางโว ท้ังน้ีสามารถวัดโดยใชขนาดของไมดานนอก 
หรือไมดานในก็ได เล่ือยฝาปดใหไดขนาดตามท่ีวัดไวพอดี แลวนําฝาไปปดบะขางโวท้ัง 2 
ดาน โดยใชกาวชวยใหฝายึดติดแนนกับตัวบะขางโว สําหรับการปดฝาท้ัง 2 ดานน้ัน
สามารถปดได 2 รูปแบบ คือ ปดฝาไวดานนอกตัวบะขางโว กรณีท่ีวัดขนาดของฝาปด
จากขนาดของไมดานนอก หรือ ปดฝาไวดานในตัวบะขางโว กรณีท่ีวัดขนาดของฝาปด
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6 

จากไมดานใน หลังจากกาวแหงแลวใชกระดาษทราย หรือเครื่องขัดกระดาษทราย         
ขัดตัวบะขางโวใหเรียบ กลมกลึง และ ไมมีเส้ียนไม 

6. วัดจุดศูนยกลางของฝาปดดานบนและดานลาง แลวใชมีดเหลา หรือมีดคัต
เตอร หรือสวานเจาะเปนรูขนาดเล็กกวาเดือยเล็กนอย ท้ังฝาปดดานบนและดานลาง 
เพ่ือใหไดชองสําหรับใสเดือย เลือกเดือยท่ีมีขนาดพอเหมาะกับตัวบะขางโว ถาบะขางโว
ลูกเล็กควรใช เดือยแท งเล็ก แตถาบะขางโว ลูกใหญ เดือยควรมีขนาดใหญดวย
เชนเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 6 การวัดจุดศูนยกลางและเจาะรูสําหรับใสเดือย 
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รูปท่ี 7 ทากาวเพ่ือยึดเดือยใหติดแนนกับตัวบะขางโว 
 

7. ใสเดือย โดยการดันปลายไมดานท่ีเรียบจากฝาปดดานลางขึ้นไปจนทะลุรู
ฝาปดดานบนของตัวบะขางโว ใหเหลือปลายแหลมของเดือยหางจากฝาปดดานลาง
ประมาณ 1 น้ิว ทากาวบริเวณท่ีใสเดือยกับฝาปดท้ัง 2 ดาน ท้ังดานบนและดานลาง 
เพ่ือใหเดือยยึดติดแนนกับตัวบะขางโว 

8. ทาแลกเกอรใหท่ัวตัวบะขางโว และไมดันเชือกเพ่ือปองกันมอดและแมลง 
ชวยยืดอายุการใชงาน อาจวาดภาพ ระบายสี ตกแตงลวดลายตามความตองการลงบน
ตัวบะขางโวใหสวยงามกอนเคลือบผิวไมดวยแลกเกอร 

9. นําไมเน้ือแข็ง หรือไมไผ ขนาดพอดีกับมือของผูเลน มาเจาะรูขนาด
เทากับเชือกท่ีจะใชชักท่ีบริเวณปลายไมดานใดดานหน่ึง สําหรับทําไมดันเชือกท่ีใชรอย
เชือกเพ่ือชักบะขางโว 
 

วิธีการเลน “บะขางโว” 
เริ่มเลนบะขางโวโดยการพันเชือกจากดานลางเดือยขึ้นดานบนเดือย โดยใช

น้ิวมือขางหน่ึงกดปลายเชือกไว แลวใชมืออีกขางหน่ึงจับเชือกอีกดาน หมุนเชือกพัน
เดือยจากดานลางขึ้นดานบน เม่ือเชือกใกลเต็มเดือยก็ใหรดูเชือกลงมา เรียงเชือกใหเปน
ระเบียบ แลวใหเหลือปลายเชือกไวไมนอยกวา 1 คืบ เพ่ือใชชัก (สําหรับการพันเชือกท่ี
เดือยของบะขางโวน้ัน จะพันเชือกตามเข็มนาฬิกาในกรณีท่ีควานชองรับลมไวดาน
ซายมือ และจะพันเชือกทวนเข็มนาฬิกาในกรณี ท่ีควานชองรับลมไวดานขวามือ) 
หลังจากน้ันนําเชือกมารอยผานรูไมดันเชือก โดยรอยเชือกผานรูเขาหาตัวคนเลน  
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รูปท่ี 8 วิธีการพันเชือกและการจับบะขางโว 
 

ใชมือขางหน่ึงจับไมดันเชือกไวพรอมกับใชน้ิวชี้ประคองใหบะขางโวใหต้ังตรง 
มืออีกขางหน่ึงมวนปลายเชือกล็อคเขากับน้ิวมือ แลวต้ังบะขางโวบนพ้ืน หรือใหสูงจาก
พ้ืนเล็กนอย ท้ังน้ีไมควรยกบะขางโวใหสูงจากพ้ืนเกินกวา 1 คืบ หลังจากน้ันดึงเชือก
ผานรูของไมดันเชือกออกไปอยางรวดเร็ว 
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รูปท่ี 9 วิธีการชักบะขางโว 
 
เทคนิคการเลน “บะขางโว” 

1. บะขางโวเสียงดังมากหรือดังนอยขึ้นอยูกับการเจาะล้ินและชองรับลม 
โดยท่ัวไปนิยมเจาะใหเปนชองขนาดเล็กกอน แลวทดลองเลนเพ่ือทดสอบเสียง หากเสียง
ของบะขางโวยังไมเปนไปตามท่ีตองการ ก็จะคอยๆ ขยายชองใหมีขนาดใหญขึ้นเพ่ือปรับ
ใหไดเสียงตามความตองการ เรียกวาการแตงล้ิน นอกจากน้ันขนาดของตัวบะขางโวก็
สงผลตอเสียงของบะขางโวดวย กลาวคือ บะขางโวเสียงเล็ก เสียงแหลม เพราะขนาด
ของตัวบะขางโวเล็ก และบะขางโวเสียงใหญ เสียงทุม เพราะขนาดของตัว  บะขางโว
ใหญ 

- 247 - 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

เสียงดังของบะขางโวเกิดจากการท่ีอากาศอัดผานชองรับลมเขาไปในตัวบะ
ขางโวขณะท่ีบะขางกําลังหมุน การเจาะล้ิน และควานชองรับลม รวมท้ังความเร็วในการ
หมุนของบะขางโวท่ีเหมาะสม จะทําใหเกิดเสียงดังโวๆ ขึ้น ท้ังน้ีบะขางโวอาจสงเสียงดัง
ออกมาทันทีหรืออาจสงเสียงดังหลังจากหมุนไปแลวซักระยะหน่ึงก็ได ในกรณีท่ีตัวบะ
ขางโวแตก ราว หรือมีรูรั่ว จะทําใหบะขางโวหมุนโดยท่ีไมเกิดเสียงดัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร ูปท่ี 10 เทคนิคการพันเชือกเพ่ือใหเกิดเสียงดัง “โวๆ” 
 

2. บะขางโวจะมีเสียง “โวๆ” หรือไมขึ้นอยูกับการพันเชือกใหสอดคลองกับ
การควานชองรับลม กลาวคือ หากผูเลนพันเชือกตามเข็มนาฬิกาในกรณีท่ีควานชองรับ
ลมไวดานซายมือ หรือพันเชือกทวนเข็มนาฬิกาในกรณีท่ีควานชองรับลมไวดานขวามือ 
บะขางโวจะหมุนและเกิดเสียงดัง “โวๆ” แตในกรณีท่ีผูเลนพันเชือกสลับดาน พันเชือก

คว้านช่องรบัลม 

ด้านขวามือ 

 

คว้านช่องรบัลม 

ด้านซ้ายมือ 

พนัเชือก 

ตามเขม็นาฬิกา 
พนัเชือก 

ทวนเขม็นาฬิกา 
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ทวนเข็มนาฬิกาในกรณีท่ีควานชองรับลมไวดานซายมือของผูเลน หรือพันเชือกตามเข็ม
นาฬิกาในกรณีท่ีควานชองรับลมไวดานขวามือของผูเลนบะขางโวจะหมุน แตจะไมมี
เสียงดัง “โวๆ” นอกจากการพันเชือกใหถูกตองจะสงผลตอการเกิดเสียงดัง “โวๆ” แลว 
การดึงเชือกโดยใชแรงมากหรือนอยก็สงผลตอความดังของเสียง “โวๆ” ดวยเชนกัน  

3. บะขางโวจะหมุนไดนานหรือไมขึ้นอยูกับแรงท่ีใชในการชักเชือกและ
จํานวนรอบท่ีพันเชือกเขากับเดือย ยิ่งดึงเชือกแรงและพันเชือกไดหลายรอบยิ่งหมุนได
นาน ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอเสียงของบะขางโวดวย กลาวคือ ยิ่งชักบะขางโวแรง บะขาง
โวก็จะหมุนไดนาน และมีเสียงท่ีดังยาวนานดวยเชนกัน ดังน้ันจึงตองใชเชือกท่ีมีความ
ยาวพอเหมาะ และไมใชเชือกเสนใหญจนเกินไปเพราะเชือกท่ีมีขนาดใหญกวาจํานวน
รอบในการพันจะนอยกวาเชือกท่ีมีขนาดเล็กกวา ในกรณีท่ีเชือกมีความยาวเทากัน 

 

 
รูปท่ี 11 ปราชญชาวบานสาธิตวิธีการเลนบะขางโว 

 
อุปกรณท่ีใชในการเลนและอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน “บะขางโว”  

อุปกรณท่ีใชในการแขงขันบะขางโว นอกจากอุปกรณหลักท่ีใชในการเลน        
บะขางโว ซ่ึงประกอบไปดวย บะขางโว ไมดันเชือกหรือไมชัก และเชือก แลวยังมี
กระดานแขงขัน และอุปกรณสําหรับจับเวลา  

กระดานแขงขัน เปนกระดานไมอัดขนาดใหญ ท่ีมีการกําหนดคะแนนให
แตกตางกันในแตละจุดบนกระดาน ซ่ึงตรงจดุศูนยกลางของกระดานมีคะแนนสูงสุด คือ 
20 คะแนน และคะแนนจะลดหล่ันลงมาเปน 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 ตามลําดับ 
โดยบริเวณมุมท้ัง 4 ดานของกระดานจะมีคะแนนเทากับ -2 คะแนน เม่ือบะขางโวหยุด
เสียงลงก็จะไดคะแนนเทากับจุดท่ีบะขางโวกําลังหมุนอยูบนกระดาน รวมกับคะแนน
ระยะเวลาท่ีบะขางโวสงเสียงดัง ยกตัวอยางเชน บะขางโวหยุดดังในตําแหนง 12 
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คะแนน และเม่ือจับเวลาต้ังแตบะขางโวเริ่มดังจนกระท่ังหยุดดังใชระยะเวลาท้ังส้ิน 18 
วินาที ดังน้ันคะแนนรวมจึงเทากับ 30 คะแนน (12 คะแนน + 18 วินาที) เปนตน ใน
อดีตจะแขงขันกันบนลานดินท่ีพ้ืนดินถูกอัดจนแนน ใหคะแนนจากระยะเวลาท่ีบะขางโว     
สงเสียงดัง และความดังของเสียงบะขางโวซ่ึงใชวิธีการฟงเสียงเทาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 กระดานแขงขัน 
 

สําหรับอุปกรณท่ีใชในการจับเวลา ปจจุบันนิยมใชนาฬิกาจับเวลา ในการนับ
เวลาต้ังแตบะขางโวเริ่มดังจนกระท่ังหยุดดัง ในอดีตจะนําขัน หรือกะลามะพราว มา
เจาะรูเล็กๆ ตรงกลาง แลวนําไปวางบนภาชนะใส แลวจับเวลาโดยการนับจํานวนหยด
นํ้าท่ีหยดลงมาในภาชนะแทนนาฬิกาจับเวลา 
 

กติกาการแขงขัน “บะขางโว” 
 ในอดีตการแขงขันบะขางโวน้ันมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับการตกลงกัน
ของกลุมผูเลน ดังน้ี 

1. การแขงขันทีละ 1 ลูก เพ่ือฟงเสียงของบะขางโว ตัดสินแพชนะโดยให
กรรมการฟงเสียงบะขางโวแตละลูก โดยอาจใชกติกา เสียงดังกวาชนะ หรือเสียงดังนาน
ชนะ ขึ้นอยูกับการตกลงกันในตอนตน  
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2. การแขงขันพรอมกันหลายๆ ลูก โดยการขีดเสนวงกลมลงบนพ้ืน ตัดสิน
แพชนะโดยการดูวาบะขางโวลูกใดหมุนไดนานท่ีสุด และหมุนอยูในพ้ืนท่ีวงกลม บะขาง
โวลูกใดหมุนออกนอกวงกลมถือวาแพ บะขางโวลูกใดหมุนไดไมนานลมกอนถือวาแพ 

อยางไรก็ตามในอดีตน้ันการเลนบะขางโวสวนใหญ นิยมเลนเพ่ือความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเทาน้ัน ไมนิยมจัดแขงขันอยางเปนทางการ หรือประกวดประขัน
กันเพ่ือหาผูชนะ  แตอาจมีการจัดแขงขันเฉพาะในเทศกาลสําคัญ โดยจะไดรับความ
สนใจเฉพาะกลุมคนท่ีอาศัยอยูในหมูบานเดียวกัน โดยใชวัดเปนสถานท่ีจัดการแขงขัน มี
พระภิกษุสงฆทําหนาท่ีเปนกรรมการตัดสินการแขงขัน และสนับสนุนของรางวัล ซ่ึง
พระภิกษุสงฆจะรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีชาวบานไดนํามาถวายมาจัดเปนของ
รางวัลใหสําหรับผูชนะ แตกตางจากปจจุบันท่ีสวนใหญจะเปนเงินรางวัล โดยอาจมีการ
มอบรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 อันดับท่ี 3 และรางวัลชมเชย มากนอย
ลดหล่ันกันตามลําดับ 

ตอมาในป พ.ศ. 2538 ไดมีการจัดแขงขันบะขางโวอยางเปนทางการขึ้นเปน
ครั้งแรก ในงานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ ณ วัดสันทรายตนกอก ตําบลฟาฮาม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงตรงกับวันวิสาขบูชา โดยฝายจัดการแขงขันไดพัฒนา กติกา
การแขงขันใหมีความยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได มีพัฒนาการดังน้ี 

1. การแขงขันโดยมีคณะกรรมการตัดสินแพชนะ โดยใหกรรมการแตละคน
ใหคะแนนคนละประเด็น ไดแก กรรมการใหคะแนนความดังของบะขางโว, กรรมการให
คะแนนระยะเวลาท่ีบะขางโวดัง, กรรมการใหคะแนนความน่ิงของบะขางโว, กรรมการ
ใหคะแนนระยะเวลาท่ีบะขางโวหมุน แลวนําคะแนนของกรรมการทุกคนมารวมกัน เพ่ือ
เปนคะแนนรวมของบะขางโวแตละลูก โดยแขงกันทีละลูก เพ่ือใหกรรมการแตละคนได
พิจารณาใหคะแนนในสวนของตัวเอง ในกรณีท่ีมีคะแนนเทากัน ก็จะนําลูกท่ีมีคะแนน
เทากันมาแขงขันกันอีกครั้ง สําหรับปญหาในการตัดสินแพชนะรูปแบบดังกลาว คือ ใช
ระยะเวลานานในการตัดสินแพชนะคอนขางมาก  บรรยากาศการแขงขันคอนขางตึง
เครียด และมีการวิพากษวิจารณถึงความยุติธรรมในการใหคะแนนของกรรมการแตละ
คน 

2. การแขงขันทีละลูกโดยกรรมการจะใหคะแนนจากระยะเวลาท่ีเสียงบะ
ขางโวเริ่มดังจนกระท่ังเสียงบะขางโวหยุดดัง โดยการจับเวลา คะแนนของบะขางโวแต
ละลูกจะเทากับจํานวนวินาทีท่ีบะขางโวดัง ถึงแมวิธีการตัดสินดังกลาวจะชวยลด
ระยะเวลาการตัดสินใหส้ันลงได แตก็ยังมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินแพชนะท่ีมีคะแนน
ใกลเคียงกันมาก แพชนะกันเพียงไมกี่วินาที และถือเปนการใหความสําคัญเพียงแคเรื่อง
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เสียงท่ีดังนานเทาน้ัน ไมไดใหความสําคัญในเรื่องของความน่ิงของบะขางโวในขณะท่ี
กําลังหมุน 

3. การแขงขันทีละลูกโดยกรรมการจะใหคะแนนโดยพิจารณาจาก 2 สวน 
คือ สวนท่ี 1 คะแนนจากระยะเวลาท่ีเสียงบะขางโวเริ่มดังจนกระท่ังเสียงบะขางโวหยุด
ดัง โดยการจับเวลา คะแนนจะเทากับจํานวนวินาทีท่ีบะขางโวดัง รวมกับคะแนนสวนท่ี 
2 จากกระดานแขงขัน กลาวคือ มีการออกแบบกระดานแขงขันใหมีคะแนนคลายกับ
กระดานปาเปา บะขางโว แตละลูกจะไดคะแนนตามตําแหนงท่ีบะขางโวหยุดดัง ดังน้ัน
การตัดสินแพชนะจึงพิจารณาจากคะแนนของบะขางโวแตละลูก ซ่ึงมาจากการรวม
คะแนนจากการจับเวลา (วินาที) และคะแนนจากกระดาน ในกรณีท่ีมีคะแนนเทากัน จะ
นําลูกท่ีมีคะแนนเทากันมาแขงขันกันอีกครั้ง สําหรับวิธีการตัดสินรูปแบบดังกลาวน้ีทํา
ใหระยะเวลาในการแขงขันส้ันลง และชวยใหบรรยากาศการแขงขันมีความสนุกสนาน
มากยิ่งขึ้น เพราะผูชมสามารถสงเสียงเชียรและมีสวนรวมในการตรวจสอบการให
คะแนนของกรรมการไดทําใหวิธีการน้ีไดรับการยอมรับ และใชเปนกติกาการแขงขันบะ
ขางโวในงานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ วันวิสาขบูชา ณ วัดสันทรายตนกอก มาจนถึง
ปจจุบัน 
 

คุณคาและประโยชนของ “บะขางโว” 
“บะขางโว” ของเลนโบราณท่ีเกิดขึ้นจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษมีคุณคา

และมีประโยชนในหลายดาน สําหรับคนหลายกลุม ดังน้ี 
1. ชวยบริหารสมอง ฝกการใชความคิด กลาวคือ จะตองคิดวิเคราะหในทุก

ขั้นตอนของการทําบะขางโว ต้ังแตการเลือกใชวัสดุอุปกรณ และการใชเครื่องไม
เครื่องมือตางๆ, การวัดความยาวของไมเพ่ือทําตัวบะขางโว เดือย ไมดันเชือก และ     
วัดความยาวของเชือก, การวัดระยะและหาจุดศูนยกลาง สําหรับเจาะรูท่ีฝาปดเพ่ือใส
เดือย และการหาตําแหนงท่ีจะเจาะล้ินบริเวณกึ่งกลางของตัวบะขางโว, การคนหา
เทคนิคและวิธีการท่ีจะทําใหบะขางโวหมุนไดน่ิง ไดนาน และเกิดเสียงดัง ตลอดจนการ
ฝกเลนบะขางโวซํ้าๆ เพ่ือคนหาวิธีท่ีจะทําใหสามารถหมุนไดนาน และมีเสียงดัง 

2. ชวยบริหารกลามเน้ือสวนตางๆ ของรางกาย ไดเคล่ือนไหวและออกกําลัง
กาย กลาวคือ ในการเลนบะขางโวผูเลนจะตองใชมือ ขอมือ และน้ิวมือท้ังสองขางในการ
จับบะขางโว และเชือก ในขณะท่ีพันเชือกบะขางโวกับเดือย หลังจากน้ัน จึงนําไมดัน
เชือกมารอยเชือก ซ่ึงตองใชมือและสายตา ในการเล็งรูเชือก ตลอดจนในขั้นตอนของ
การชักบะขางโว จะตองออกแรงดึงเชือก เพ่ือใหเกิดแรงหมุนแรงเหว่ียงท่ีมากพอท่ีจะ
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ใหบะขางโวหมุนและเกิดเสียง และทายท่ีสุด เม่ือบะขางโวหยุดหมุนแลวก็จะตองเดินไป
เก็บเพ่ือนํามาเลนซํ้าอีกครั้ง 

3. ชวยใหเกิดความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินในขณะเลนบะขางโว 
โดยเฉพาะในกรณี ของการเลน โดยมี วัตถุประสงค เพ่ือการแขงขัน  เสริมสราง
ความสัมพันธอันดีในระหวางกลุมผูเลน ฝกใหมีนํ้าใจนักกีฬารูจักการแพ ชนะ และ
เคารพกติกา ปจจุบันผูนําชุมชนของหมูบานสันทรายตนกอก ไดนําภูมิปญญาทองถิ่น
เกี่ยวกับบะขางโว มาจัดกิจกรรมแขงขันเปนประจําทุกปในงานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ 
ณ วัดสันทรายตนกอก ในวันวิสาขบูชา ซ่ึงนอกจากจะเปนการชวยอนุรักษวัฒนธรรม
และ  ภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไปแลว ยังชวยเสริมสรางความสามัคคี กอใหเกิด
ความใกลชิดสนิทสนม และความรูจักคุนเคยกันของคนในชุมชนกลุมตางๆ ท้ังเด็ก 
ผูใหญ และผูสูงอายุ ไดอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 13 ปราชญชาวบานสอนวิธีการเลนบะขางโว 
 

4. ชวยใหไดเรียนรูวิถีชีวิตของเด็กไทยในอดีต และเกิดความภาคภูมิใจในภูมิ
ปญญาของบรรพบุรุษ กลาวคือ บะขางโวจึงเปนของเลนชนิดหน่ึงท่ีผูใหญประดิษฐ
คิดคนขึ้นมาโดยนําวัสดุจากธรรมชาติมาใช ทําขึ้นเพ่ือจูงใจใหเด็กเลนอยูในพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสม ไดแก ในบาน ลานวัด รมไมใกลบริเวณท่ีผูใหญทํางาน เพ่ือกันไมใหออกไป
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เท่ียวเลนนอกบาน ในสวน ในปา หรือตามแหลงนํ้าตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจเปนอันตราย
ตอเด็กๆ  

5. ฝกความอดทน ความมุงม่ันต้ังใจ กลาวคือ การจะทําบะขางโวใหสําเร็จ
ไดผูทําจะตองมีความเพียรพยายาม และความต้ังใจคอนขางมาก เพราะบะขางโวเปน
ของเลนท่ีตองใชมือและฝมือในทุกขั้นตอน (Handmade) ในอดีตกวาจะไดบะขางโว         
1 ลูกตองใชเวลาในการทํานานมากกวา 1 วัน เน่ืองจากไมมีเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกท่ีชวยผอนแรง และลดระยะเวลาในการทําไดเหมือนในปจจุบัน แตละขั้นตอน
ตองใชความละเอียดรอบคอบ และทักษะในการใชมีดเหลา ตลอดจนการรอคอย เชน 
ตองรออยางนอย 2 สัปดาหในขั้นตอนการนําไมไผไปแชนํ้า เพ่ือใหไมมีกล่ินชวยปองกัน
มอดและแมลงได สงผลใหบะขางโวมีอายุการใชงานยาวนานยิ่งขึ้น ในขณะท่ีปจจุบัน
สามารถใชแลกเกอรเคลือบได, หลังจากปดฝาบนและฝาลางท่ีตัวบะขางโวแลวตองรอ
หลายชั่วโมงกวาชันท่ีใชแทนกาวจะแหง ปจจุบันใชกาวรอนทาเพียงไมกี่วินาทีกาวก็แหง
สามารถทําขั้นตอนตอไปไดทันที, การตัด เจาะ เหลา เกลา หรือกลึงไม ตองใชมีดเหลา
เปนเครื่องมือหลัก ซ่ึงนอกจากผูใชจะตองมีทักษะ และฝมือแลว ยังเปนขั้นตอนท่ีตองใช
เวลาคอนขางมาก และมีโอกาสท่ีช้ินงานจะเสียหายได ปจจุบันสามารถใชอุปกรณไฟฟา 
อาทิ เล่ือยไฟฟา สวานไฟฟา เครื่องขัดกระดาษทราย ซ่ึงชวยใหการทําช้ินงานสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เปนตน 

6. สามารถนําภูมิปญญาเกี่ยวกับการทําและการเลนบะขางโว ไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวของได อาทิ วิชาคณิตศาสตร ในหัวขอเกี่ยวกับ
การวัดขนาด, วิชาวิทยาศาสตร ในหัวขอเกี่ยวกับแรงหมุน ท่ีมาของเสียง และการเกิด
เสียง, วิชาฟสิกส ในหัวขอเกี่ยวกับการวิเคราะหลักษณะของเสียงกับขนาดของบะขางโว,
วิชาการงานอาชีพ ในหัวขอเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตบะขางโว, วิชาศิลปะ ในหัวขอ
เกี่ยวกับการวาดเขียน การออกแบบลวดลาย และการระบายสีบนตัวบะขางโว, วิชา
วัฒนธรรม ในหัวขอประวัติความเปนมาของบะขางโว และวิถี ชี วิตของเด็กไทย          
ในอดีต เปนตน 
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รูปท่ี 14 นักเรียนฝกทักษะการเลนบะขางโว 
 

สรุปและเสนอแนะ 
สืบเน่ืองจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปของคนในชุมชนอันเกิดขึ้นจากความ

ทันสมัยของเทคโนโลยี สงผลใหของเลนพ้ืนบาน “บะขางโว” ไดรับความนิยมลดนอยลง
และกําลังสูญหายไปจากวิถีวิชีวิตของเยาวชนและคนในชุมชนเทศบาลตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การอนุรักษ “บะขางโว” โดยนําองคความรูแบบฝงลึก
เกี่ยวกับ “บะขางโว” จากปราชญชาวบานในชุมชนท้ัง 2 ทาน คือ นายอานนท  ไชย
รัตน และ นายคัณโท อินทแกลว ตลอดจนผูรูในชุมชน มารวบรวมเรียบเรียงเขียนให
เปนลายลักษณอักษร ในลักษณะของความรูชัดแจงแลวจัดทําเปนส่ือส่ิงพิมพแบบตางๆ 
อาทิ หนังสือ บทความวิชาการ รายงานการวิจัย เพ่ือใหคนรุนหลังไดศึกษาหาความรู 
เปนรูปแบบหน่ึงในการปองกันไมใหภูมิปญญาดังกลาวสูญหายไป นอกจากน้ันปราชญ
ชาวบาน ยังมีวิธีการตางๆ ในการอนุรักษ “บะขางโว” รวมดวย ไดแก การจัดกิจกรรม
แขงขันบะขางโวเปนประจําทุกปในงานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ ณ วัดสันทรายตนกอก 
ซ่ึงตรงกับวันวิสาขบูชา  การรับคําเชิญใหไปปฏิบัติหนาท่ีเปนวิทยากรเผยแพรองค
ความรูเกี่ยวกับบะขางโวท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การเปดโอกาสให
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผูสนใจท่ัวไป และส่ือมวลชน เขามาเรียนรู         
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เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ท่ีบานของปราชญชาวบาน รวมถึงศูนย การเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบาน “สลีปงจัยแกวกวาง” ซ่ึงถือเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญในชุมชน กอต้ังโดย นาย
อานนท  ไชยรัตน   อยางไรก็ตามการดําเนินงานในนามของภาคประชาชนของปราชญ
ชาวบานดังกลาวขางตน นอกจากจะมีขอจํากัดดานงบประมาณแลว ยังจําเปนตองไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐและองคกรเอกชน เพ่ือใหเกิดการอนุรักษภูมิปญญาเลน
พ้ืนบาน   “บะขางโว” อยางยั่งยืน ในรูปแบบอื่น เชน การนําองคความรูเกี่ยวกับ        
“บะขางโว” ไปจัดทําเปนส่ืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหงายตอการเขาถึงและสืบคนขอมูล  
การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนของเลนพ้ืนบาน “บะขางโว” บรรจุไวในหลักสูตร
ของ สถานศึกษาแลวใหบุคลากรทางการศึกษาเปนผูถายทอดองคความรูแกนักเรียนใน
หองเรียนโดยตรง เปนตน 
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