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มีดอรัญญิกที่เป็นดาบออกรบของไทยสมัยโบราณ

มีดอรัญญิก ผลงานทีส่ ะท้อนภูมปิ ญ
ั ญาการท�ำมีดอัน
เก่ า แก่ ข องชาวอ� ำ เภอบ้ า นต้ น โพธิ์ และอ� ำ เภอไผ่ ห นอง
ซึ่งอพยพจากเวียงจันทน์ ประเทศลาวมาตั้งถิ่นฐาน ในแถบ
ลุ่มแม่น�้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อุดมสมบูรณ์ไป
ด้ ว ยแหล่ ง น�้ ำ และป่ า ไผ่ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การด� ำ รงชี พ โดยได้ น� ำ
ภูมิปัญญาของการตีมีดอันโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับกันใน
ทักษะฝีมือ น�ำมาสร้างเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน และ
น�ำมีดที่ตีไปขายยังตลาดบ้านอรัญญิก จนมีดได้รับความนิยม
ในเรื่อง ความแข็งแกร่ง เนื้อเหนียว ทนทาน ไม่บิ่นหักง่าย
บอกต่อกันปากต่อปากว่า มีดชัน้ ดีนซี้ อื้ หาจากหมูบ่ า้ นอรัญญิก
จึงเป็นที่มาของมีดคุณภาพดีในนาม “มีดอรัญญิก” นับตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา

มีดอรัญญิกท�ำจากเหล็กที่แข็งแรง เนื้อเหนียว
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ลวดลายบนตัวมีด เป็นเอกลักษณ์พิเศษหนึ่งของมีดอรัญญิก

มีดอรัญญิกสามารถฟันเหล็กขาดภายในดาบเดียว

เอกลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญา
และทักษะฝีมอื ของมีดอรัญญิก
“มีดอรัญญิก” มีจุดเด่นที่แตกต่างจากมีดทั่วไป คือ
เป็นมีดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ที่ งั้ แข็งแกร่ง คม และเนือ้ เหนียวไม่บนิ่ หัก
สามารถฟันเหล็กให้ขาดได้ภายในดาบเดียว อายุการใช้งาน
ยาวนาน ด้วยภูมปิ ญ
ั ญาทีค่ ดิ ค้นสืบทอดกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ ด้วย
การตีเหล็กขึน้ รูปมีดด้วยมือ มีดอรัญญิกมีเอกลักษณ์พเิ ศษตรง
ทีม่ กี ารตอกสลักลวดลายลงบนตัวมีด ด้วยลวดลายทีอ่ อ่ นช้อย
อย่างลายไทยที่ โดดเด่นไม่เหมือนใคร ที่ส�ำคัญทุกเล่มต้องมี
ตราสัญลักษณ์ “อรัญญิก” ประทับลงไปบนตัวมีดพร้อมทั้ง
ชื่อบ้านที่เป็นผู้ผลิตลงไปพร้อมกันอีกด้วย

ภูมิปัญญาการท�ำมีดที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
ส่งต่อมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน นั่นคือ การอนุรักษ์การตีขึ้นรูปมีด
ด้วยมือ ที่เปรียบเสมือนหัวใจของการท�ำมีด ในอดีต เหล็กที่
ใช้ท�ำอาวุธป้องกันตัวและส�ำหรับการเกษตร ท�ำจาก “ตะปู
สังควานร” ที่ใช้ท�ำโบสถ์ต่าง ๆ และตีในไฟที่ร้อนพอเหมาะ
ด้วยค้อนพะเนินที่ต้องอาศัยแรงคนถึง 3 ค้อน เข้าไฟแล้วปั่น
เป็นเกลียวแล้วตีให้แบนจนเนือ้ เหล็กทบไปมาเป็นเนือ้ เดียวกัน
ส่งผลให้เกิดความเหนียว และแน่น นิยมท�ำ มีดขอ มีดเหลาตอก
มีดขวด วิวัฒนาการต่อมาเริ่มใช้เหล็กแหนบ มาถึงปัจจุบัน
เหล็กแหนบหายากขึ้นจึงสั่งเหล็กจากประเทศเยอรมัน แต่ยัง
ยึดกรรมวิธีการตีมีดแบบโบราณโดยหลักส�ำคัญ คือ การตี
เหล็กในความร้อน และการตีเหล็กในความเย็น หรือทีเ่ รียกว่า
“การไห่เหล็ก” โดยเหล็กทีข่ นึ้ รูปจากเตาแล้วจะน�ำมาตีขณะ
เย็นเพื่อแก้ไขความคดงอของใบมีดและตีเนื้อเหล็กให้เนียน
เรียบให้เสมอกันและช่วยท�ำให้เนื้อเหล็กแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย
จากนั้นต้องน�ำไปคืนไฟ เสียก่อนโดยเผาให้ร้อนแล้วปล่อยให้
เย็นในอากาศ ก่อนน�ำมาตะไบตกแต่งและน�ำไปชุบแข็งต่อไป
การชุบแข็งนัน้ นับเป็นภูมปิ ญั ญาอีกอย่างหนึง่ ของช่างตีมดี
ทีจ่ ำ� เป็นต้องอาศัยทักษะการดูสเี นือ้ เหล็กร้อนทีใ่ ห้มอี ณ
ุ หภูมิ
พอเหมาะส�ำหรับน�ำไปชุบแข็ง โดยดูสีเหล็กให้ไม่แดงจัดจน
เกินไปซึง่ จะท�ำให้เนือ้ เหล็กกรอบหักง่าย สีทเี่ หมาะสมคือ สีแดง
เรือ่ ๆ คล้ายสีของลูกหนู จะได้คมมีดเป็นฟันเล็กละเอียด เนือ้
เหนียว หลุดยากและคมทนนาน โดยสารชุบที่มีดอรัญญิกใช้
คือ น�้ำ โดยท�ำหน้าที่ดึงความร้อนออกไปจากเหล็กให้เย็นลง
อย่างรวดเร็ว ช่างตีมีดอรัญญิกจะชุบแข็งทั้งใบมีดพร้อมกัน
เพื่อให้ได้ความแข็งแกร่ง คงทนเสมอกันตลอดทั่วใบมีด
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มีดอรัญญิกกลุ่มมีดท�ำครัว

มีดอรัญญิกกลุ่มมีดเพื่อการเกษตรกรรม
ปัจจุบัน มีดอรัญญิกถูกผลิตขึ้นวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานหลัก ๆ มีด้วยกัน 4 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุม่ มีดท�ำครัว หรือ คหกรรม เช่น มีดส�ำหรับหัน่ ตัด
สับ ปอก แกะสลัก เป็นต้น
2. กลุม่ มีดเพือ่ การเกษตรกรรม เช่น มีดดายหญ้า มีดโต้
จอบ เสียม พร้า เคียว ขวาน เป็นต้น
3. กลุ่มมีดเพื่อการเดินป่า เช่น มีดเหน็บ มีดเดินป่า
4. กลุ่มมีดที่เป็นอาวุธและมีดเพื่อความสวยงาม เช่น
ดาบไทย ดาบซามูไร หอก ง้าว ทวน กริชและมีดประดับแบบต่าง ๆ

มีดอรัญญิกกลุ่มมีดเพื่อการเดินป่า

มีดอรัญญิกกลุ่มมีดที่เป็นอาวุธและเพื่อความสวยงาม
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ความเป็นมาของมีดอรัญญิก
“มีดอรัญญิก” เป็นภูมปิ ญั ญาของช่างตีมดี ชาวเวียงจันทร์
ประเทศลาวซึ่งย้ายมาตั้งถิ่นฐาน ในพระนครศรีอยุธยาที่บ้าน
ต้นโพธิ์ และบ้านไผ่หนอง ปัจจุบนั คือพืน้ ที่ หมูท่ ี่ 6 และหมูท่ ี่ 7
ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดย
ยึดอาชีพตีเหล็กหาเลี้ยงชีพท�ำมีดออกขายตามพื้นที่ใกล้เคียง
ซึง่ พืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่งค้าขายแหล่งส�ำคัญในย่านนัน้ คือทีห่ มูบ่ า้ น
อรัญญิกที่คราคร�่ำไปด้วยผู้คน ด้วยเป็นที่ตั้งของตลาดร้านค้า
โรงบ่อน ทีค่ นนิยมมาเทีย่ วและน�ำสินค้ามาแลกเปลีย่ นกันเป็น
ส่วนมาก ซึ่งที่นี่เองเมื่อชุมชนบ้านต้นโพธิ์ บ้านไผ่หนอง น�ำมีด
ชัน้ ดีมาขาย จนได้รบั ความนิยม บอกต่อกันปากต่อปากไปทัว่
ว่ามีดทีซ่ อ้ื หามานีม้ าจากตลาดอรัญญิก จนกลายเป็นทีม่ าของ
“มีดอรัญญิก” นับตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา แม้วา่ โรงบ่อนจะถูกปิด
ตัวลงในสมัยรัชกาลที่ 5 หากแต่ชาวบ้านชุมชนบ้านต้นโพธิ์
และบ้านไผ่หนองก็ยงั คงอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาการตีมดี แบบโบราณ
ไว้จนถึงปัจจุบนั สร้างชือ่ เสียงให้กบั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และประเทศไทยจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

วิวัฒนาการการตีมีดอรัญญิก เริ่มจากการใช้จากตะปู
สังควานร ทีใ่ ช้ตอนสร้างโบสถ์ มาหลอมรวมกันแล้วปัน่ เกลียว
แล้วตีให้แบน เมื่อหายากขึ้นจึงหันมาใช้เหล็กแหนบรถยนต์ตี
เป็นมีด ที่ให้ความคม แกร่ง และมีความคมที่ทนทาน มาจน
กระทั่งปัจจุบันหันมาใช้เหล็กหัวแดง ที่สั่งจากเยอรมันซึ่งหา
ได้ง่ายขึ้น โดยในอดีตบรรพบุรุษไม่มีการออกแบบมีดมากนัก
คงท�ำเฉพาะมีดส�ำหรับใช้งาน เช่น มีดขอ มีดเหลาตอก มีด
การเกษตร และมีดดาบส�ำหรับเป็นอาวุธ โดยลักษณะของมีด
ดาบไทยจะมีรูปทรงที่อ่อนช้อยกว่าดาบพม่า บางครั้งมีการ
ใช้งานแบบเดียวกันเนือ่ งจากในสมัยก่อนเมือ่ มีการออกรบ มีด
พม่าทีพ่ บในสนามรบก็เก็บกลับมาไว้ใช้งานต่อเรือ่ ยมา ชุมชน
บ้านต้นโพธิ์ในปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้การตีมีด
แบบโบราณให้เผยแพร่ภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลังได้ศึกษาอย่าง
กว้างขวาง เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วต่างมาเยีย่ มชม
และประทับใจกับฝีมอื การตีมดี แบบไทยโบราณทีย่ งั คงอนุรกั ษ์
ไว้ถึงปัจจุบันได้อย่างงดงาม
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กรรมวิธีการท�ำมีดอรัญญิก
วัตถุดิบ :
1. เหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท�ำมีด ภายใต้ชื่อ มีด
อรัญญิก ดังนี้
• เหล็กกล้า หรือ Alloy tool steel มีคุณสมบัติคม
แกร่ง ส�ำหรับท�ำมีดทางการเกษตร อาวุธ และมีดที่ต้องการ
ความคมทนทาน
• เหล็กกล้าปลอดสนิม หรือเหล็กสแตนเลส จัดเป็น
เหล็กปลอดสนิม ไม่สามารถชุบให้แข็งได้ ใช้ท�ำช้อน มีดโต๊ะ
มีดบาง และมีดคว้านผลไม้ ไม่ขึ้นสนิม นอกจากนี้ยังมีเหล็ก
บางประเภทที่มีปริมาณคาร์บอนมากพอสมควรแม้จะน้อย
กว่าเหล็กกล้า แต่สามารถน�ำมาใช้ทำ� มีดได้คณ
ุ ภาพดีไม่แพ้กนั
ได้แก่ ตะไบ แหนบรถยนต์ จานกลมทีใ่ ช้ไถนา ทีน่ ยิ มใช้ทำ� มีด
กันมาก คือ แหนบรถยนต์
2. ถ่านไม้ไผ่ ไผ่ที่ใช้เป็นไผ่สีสุก หรือข้อไผ่ที่เหลือจาก
การท�ำก้านธูป ถ่านไม้ไผ่จะค่อย ๆ ให้ความร้อนระอุอย่างทั่ว
ถึงแกนในเหล็ก และไม่ประทุเป็นสะเก็ดลูกไฟ เหมาะแก่การ
ตีเหล็กร้อนโดยให้ความร้อนทีไ่ ม่รอ้ นแรงมากนักจนท�ำให้ชว่ ง
เวลาการคีบเหล็กไม่ทันเหล็กอาจจะเสียหายละลายไปเสีย
ก่อน ดังนั้นความร้อนในการตีเหล็กที่เหมาะสมนั่นคือ ความ
ร้อนจากการเผาไม้ไผ่ที่ให้ความร้อนสม�่ำเสมอ
3. ไม้ทำ� ด้ามมีด ไม้ทนี่ ำ� มาท�ำด้ามมีดจะนิยมใช้ไม้เนือ้
แข็งชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้ชิงชัน เป็นต้น
ด้ามอลูมเิ นียมนิยมท�ำเฉพาะมีดโต๊ะ มีดบาง และมีดหมูเท่านัน้
ด้ามไม้ไผ่ นิยมใช้ไผ่ป่าเพราะข้างในต้น ด้ามเขา ใช้เขาควาย
นิยมใช้กับการท�ำมีดขนาดเล็ก
4. ปลอกมีด ท�ำจากวัสดุ 2 ชนิด คือ เหล็กแป๊บด�ำ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาวท่อนละ 6 เมตร และเศษเหล็กที่
เหลือจากการตัดเหล็กวงด้าม มีด้ามไม้ ส�ำหรับมีดอีโต้ หรือ
เสียมดายหญ้า
5. อุปกรณ์อื่น ๆ นอกจากนี้ เช่น ทองเหลืองใช้ท�ำ
คอมีด หมุดลวดสังกะสีใช้ตอกยึดคอทองเหลืองหรือด้ามเข้า
กับตัวกั้นมีด กาวแผ่น กากเพชรใช้ส�ำหรับทาลูกขัด น�้ำมัน
มะพร้าวส�ำหรับทามีดกันสนิม แชคแลคหรือแลคเกอร์สำ� หรับ
ทาด้ามไม้ กระดาษทรายและเกลือ

เหล็กแหนบรถยนต์

ถ่านไม้ไผ่

ไม้เนื้อแข็งส�ำหรับท�ำด้ามมีด

ปลอกมีดท�ำจากเหล็กแป๊บ

เซรามิกกับเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ
มีดอรัญญิก
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น�ำเข้าเตาเผาไฟอีกครั้ง แล้วใช้คนเดียวตีด้วยฆ้อน

น�ำเหล็กที่เลือกมาเผาไฟให้อ่อนตัว

ขั้นตอนการท�ำมีดอรัญญิก
1. น�ำเหล็กที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการตีมีดเพื่อ
ประโยชน์นนั้ ๆ มาเผาไฟให้เหล็กหลอมอ่อนตัวได้ที่ จนเหล็กแดง
สุกตามต้องการ แล้วน�ำออกมาจากเตาให้คนสามคนผลัดกัน
ใช้พะเนินตีขณะทีเ่ หล็กยังร้อนอยู่ เมือ่ เหล็กเย็นเอาเข้าเตาเผาจน
ร้อนแดง แล้วเอาขึ้นมาตีอีก ท�ำอย่างนี้ประมาณ 3 ครั้งจึงได้
“หุน่ ” มีดหรือ “กูน” ทีต่ อ้ งการ (ชาวบ้านเรียกว่าการ “หลาบ”
เหล็ก) ปัจจุบนั มีการพัฒนาใช้กำ� ลังไฟฟ้ามาแทนแรงคนในการ
สูบลมเป่าถ่าน โดยชาวบ้านประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นใช้เอง
2. น�ำหุ่นหรือกูนมีดเข้าเตาเผาไฟอีกครั้งหนึ่ง แล้วใช้
คนคนเดียวตีด้วยค้อนเพื่อขึ้นรูปมีดให้ได้ตามความต้องการ
(ชาวบ้านเรียกว่าการ “ซ�้ำ”)
3. น�ำรูปมีดซึง่ ได้ทแี่ ล้วมาปล่อยไว้ให้เย็น แล้วใช้คอ้ นทุบ
ตัวมีดให้เนือ้ เหล็กแน่นและเรียบยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้เนือ้ เหล็กเหนียวแน่น
คมบาง ตัวมีดตรง (ชาวบ้านเรียกว่าการ “ล�ำเรียบ” หรือ “ไห่”)
4. น�ำไห่ที่ได้รูปมีดมาแต่งด้วยตะไบ เพื่อให้ได้รูปเล่ม
สวยงามขึ้น
5. เมื่อแต่งด้วยตะไบได้รูปแล้ว น�ำมาขูดคมให้บาง
เรียบร้อยและหมดสนิม โดยใช้เหล็กขูด เพื่อท�ำให้ตัวมีดขาว
และมีความบาง เรียกว่าการ “ขูด”

ปล่อยไว้ให้เย็นแล้วทุบให้เนื้อเหล็กแน่น

แต่งให้ได้รูปเล่ม

แต่งให้ตัวมีดขาว และมีความบาง

มีดอรัญญิก
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การ “โสก”
6. เมือ่ ขูดได้คมบางพอสมควรแล้ว ใช้ตะไบหยาบและ
ตะไบละเอียด “โสก” ตามตัวมีด เพื่อให้ตัวมีดขาวเรียบร้อย
และคมจะบางยิ่งขึ้น
7. เมือ่ โสกเรียบร้อยแล้วน�ำมา “พาน” คือการใช้ตะไบ
หรือหินไฟแต่งคมมีดให้คมบางเฉียบ (เรียกว่าการ “พานคมมีด”)
8. เมื่อพานคมแล้วน�ำมาชุบ โดยขั้นตอนนี้ช่างต้องมี
ความช�ำนาญเป็นพิเศษ เพราะต้องน�ำมีดเข้าเผาไฟในเตาเพื่อให้
คมแดงตามความต้องการ และต้องดูให้ออกว่าเผาให้เหล็กร้อน

ชุบน�้ำแล้วน�ำมา ฝน หรือลับ
เพียงไหนจึงจะเหมาะสม เมื่อเผาได้ที่แล้วน�ำออกมา “ชุบ”
ลงในน�้ำทันที การชุบกับน�้ำท�ำให้คมของมีดกล้าแข็ง ไม่อ่อน
และไม่บิ่น หรือย่นยู่ง่าย
9. เมือ่ ชุบแล้วน�ำมา ฝน หรือลับ โดยใช้หนิ หยาบ และหิน
ละเอียดให้คมได้ที่ ปัจจุบนั ใช้หนิ กากเพชร (เรียกว่าการ “ลับคม”)
10. เมือ่ ฝนหรือลับคมได้ทแี่ ล้ว จึงน�ำมาเข้าด้ามมีดให้
สวยงาม เหมาะสมกับชนิดและขนาดของมีด แล้วใช้นำ�้ มันทา
ตัวมีดเพื่อกันสนิมเป็นขั้นตอนสุดท้าย

เข้าด้ามมีดให้สวยงาม

มีดอรัญญิก
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พิธีไหว้ครูบูชาเตา

ความเชื่อและเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น “ไหว้ครูบูชาเตา”
นอกจากการท�ำมีดอรัญญิก จะเป็นทีเ่ ลือ่ งชือ่ แล้ว ยังมีประเพณี
และวัฒนธรรมทีไ่ ด้ถอื ปฏิบตั สิ บื กันมาตัง้ แต่ครัง้ อดีต นัน่ คือการ
“ไหว้ครูบชู าเตา” ซึง่ เป็นพิธไี หว้ครูชา่ งตีมดี ตีดาบของชาวบ้าน
ต้นโพธิแ์ ละบ้านไผ่หนอง รวมถึงชาวบ้านต�ำบลท่าช้างทุกคน ซึง่
มีอาชีพในการตีมดี โดยจะจัดงานบูชาในวันพฤหัสบดีชว่ งเช้าตรู่
ของวันขึน้ 7 ค�ำ่ 9 ค�ำ่ หรืออืน่ ๆ ในช่วงราวช่วงเดือนเมษายน ถึง
พฤษภาคม เพือ่ ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ และเพือ่ ความเป็น
สิรมิ งคลของตน ถือเป็นประเพณีทคี่ นโบราณใช้สอนลูกหลาน
ท�ำให้มจี ติ ส�ำนึกถึงความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผูอ้ บรมสัง่ สอน รวม
ถึงเครื่องมือในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังท�ำให้เกิดความ
สามัคคีกันในระหว่างช่างตีมีดด้วยกันและชุมชน
พิธไี หว้ครูบชู าเตา ถือเป็นคติความเชือ่ ทีเ่ ป็นพิธที สี่ ำ� คัญ
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อชีวติ จิตใจของชาวบ้าน โดยทุกบ้านจะท�ำการซ่อม
เครื่องมือ เครื่องใช้ และท�ำความสะอาด เตาเผาเหล็กจะต้อง
ปั ้ น ขึ้ น มาใหม่ และเตรี ย มเครื่ อ งสั ง เวยไหว้ ค รู ค รบครั น
เพื่อประกอบพิธี โดยเมื่อประกอบพิธีเสร็จ ชาวบ้านจะน�ำ
อาหารคาวหวานไปเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนกัน โดยถือว่า

เป็นการไป ค�้ำคูณกัน ซึ่งผลพลอยได้ที่ได้รับก็คือ เครื่องมือ
เครื่ อ งใช้ ใ นการท� ำมี ด จะอยู ่ ใ นสภาพดี ใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดความสามัคคีในหมูบ่ า้ น และสร้างจิตส�ำนึก
แก่คนรุ่นใหม่ให้สืบทอดกิจกรรมต่อไป อีกทั้งการท�ำพิธีไหว้
ครูของคนตีมีดนั้น นอกจะแฝงไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรม
แล้ว ยังเป็นการปัดเป่าอุปทั วเหตุตา่ ง ๆ ในการตีเหล็กอีกด้วย
ความภาคภูมิใจของคนในชุมชนตีมีดอรัญญิกทุกคน
คือเหตุการณ์ครัง้ ส�ำคัญทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ล
อดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตร
การตีมีดอรัญญิก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2519 ครั้งนั้น
พระองค์มีพระราชด�ำริ ให้สืบทอดท�ำในสิ่งที่บรรพบุรุษได้ท�ำ
ไว้เป็นสมบัติของชาติ และขอให้มีการพัฒนาให้ด�ำรงอยู่เป็น
เอกลักษณ์ไทยตลอดไป ต่อมาเสด็จพระราชด�ำเนินมาเกี่ยว
ข้าวในแปลงนาประวัตศิ าสตร์ทงุ่ มะขามหย่อง ต�ำบลบ้านใหม่
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา วันที่ 14 พฤษภาคม 2539 วันมหา
มงคลนัน้ ช่างตีมดี อรัญญิกก็ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ ให้เป็น
ผูท้ ำ� เคียวเกีย่ วข้าวทูลเกล้าถวาย โดยใช้เหล็กทีม่ คี วามแข็งแกร่ง
ขึน้ รูปเป็นวงเคียวคอนกกระสา ลับคมเคียวด้วยความประณีต
พร้อมแกะสลักลายไทย ประดับอักษร ทรงพระเจริญ ด้ามฝังมุก
อย่างงดงามด้วยความภาคภูมิใจ
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มีดอรัญญิกที่เป็นมีดใช้งานทั่วไป

มีดอรัญญิกที่เป็นมีดพร้า
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มีดอรัญญิกที่เป็นมีดหั่นหมู

มีดอรัญญิกที่เป็นมีดใช้ในครัวทั่วไป
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มีดอรัญญิกที่เป็นมีดพกปลายกริซ

แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�ำข้อมูล
สัมภาษณ์ นายบุญสม ศรีสุข ครูช่างศิลปหัตถกรรม 2555 ประเภทโลหะ งานหัตถกรรมมีดอรัญญิก
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