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บทน�ำ
ประเทศไทยมีผู ้สูงอายุที่เป็นทุนทางสังคม หรือเป็นคลัง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจำานวนมาก แต่ที่ผ่�นม�ยังข�ดก�รนำ�คว�มรู้ม� 

เผยแพร่ให้เกิดก�รสืบทอดหรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่�งจริงจัง 

ทำ�ให้คว�มรูแ้ละภมูปัิญญ�ท้องถิ่นต่�ง ๆ  สญูห�ยไปจ�กสงัคมไทยอย่�ง 

น่�เสียด�ย ก�รรักษ�คุณค่� สืบส�นและต่อยอดภูมิปัญญ�ผู้สูงอ�ย ุ

เพื่อเพิ่มคุณค่�และมูลค่�ให้กับผลผลิตจ�กคลังภูมิปัญญ�ผู้สูงอ�ยุ 

ในชุมชนของประเทศไทยยังคงมคีว�มสำ�คัญเป็นอย่�งม�ก 

ปัจจบุนัก�รรวบรวมข้อมลูและขึ้นทะเบยีน “คลังปัญญ�ผูสู้งอ�ยุ” 

เพื่อเก็บเป็นหลักฐ�นร่องรอยร�กเหง้�ท�งวัฒนธรรมและภูมิปัญญ�

อันทรงคุณค่�ของผู้สูงอ�ยุในพื้นที่ต่�ง ๆ มีก�รดำ�เนินก�รกว้�งขว�ง 

ห�กแต่ก�รจัดก�รและใช้ประโยชน์คลังปัญญ�ผู้สูงอ�ยุยังทำ�ได้จำ�กัด 

ก�รเปิดกรุคลังปัญญ�ผู้สูงอ�ยุในชุมชน ทำ�ให้เกิดก�รสร้�งทัศนคต ิ

เชงิบวกต่อผู้สงูอ�ย ุสะท้อนพลงัและคณุค่�ของคลังปัญญ�ทีม่กี�รถ่�ยทอด 

ฟื้นฟู อนุรักษ์ภูมิปัญญ�ที่มี สร้�งคุณค่�ที่ผู้สูงอ�ยุได้ทำ�ประโยชน์กับ

ส่วนรวมเพิ่มม�กขึ้น ทำ�ให้ชุมชน สังคมได้ยอมรับคว�มรู้คว�มส�ม�รถ

และศกัยภ�พของผูส้งูอ�ยไุด้เด่นชดัเจน ทีส่ำ�คญั สะท้อนถงึคณุภ�พชวีติ

ของผู้สูงอ�ยุที่เป็นคลังปัญญ�ได้เป็นอย่�งด ีทัง้ในมติกิ�รสุขก�ย สุขใจ 

พอใจที่มรี�ยได้เสรมิ มคีว�มพอเพยีงกบัวถิชีวีติ ภ�คภูมใิจในคณุค่�และ

มคีว�มสุขกับก�รถ่�ยทอดภูมปิัญญ�ให้อนุชนคนรุ่นหลัง 



ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

(มสพช.) ภ�ยใต้โครงก�รเพิ่มพูนศักยภ�พกลไกประส�นคว�มร่วมมือด้วย

กระบวนก�รจัดก�รคว�มรู้ เพื่อขับเคลื่อนก�รบูรณ�ก�รพัฒน�คุณภ�พ

ชวีติผู้สูงอ�ยุ จงึขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รทำ�หน้�ที่รวบรวมเรื่องร�วคว�ม

งดง�มท�งภูมปิัญญ�และคุณค่�ของผู้สูงอ�ยุในมติติ่�ง ๆ เพื่อเก็บหลักฐ�น

ท�งประวัตศิ�สตร์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รำ�ลกึ ศกึษ� และคดิถงึก�รอนุรักษ์

สบืส�นอย่�งสร้�งสรรค์ โดยไม่หลงลมืร�กฐ�นภูมปัิญญ�อันทรงคณุค่�ของ

ผู้เฒ่�ผูแ้ก่ในอดตี และทีส่ำ�คญัทีส่ดุคอืเพือ่ให้ผูสู้งอ�ยุเกดิคว�มภ�คภมูใิจใน

คุณค่�ของตนเองที่ไม่ได้ถูกกลนืกนิไปต�มก�ลเวล�

เรื่องร�วคลังปัญญ�ผู ้สูงอ�ยุเหล่�นี้ จะช่วยจุดประก�ยให้เกิด 

ก�รผส�นคว�มร่วมมอืกนัระหว่�งภ�ครฐั ภ�คเอกชน ท้องถิน่และเครอืข่�ยชมุชน 

ในก�รบรูณ�ก�รง�นพัฒน�คณุภ�พชวีติผูส้งูอ�ยรุ่วมกนั เพือ่เป้�หม�ยสำ�คญั

คอื การสร้างระบบการจัดการข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุอย่างจรงิจังใน

ทุกพื้นที่ สำ�หรับนำ�ไปถ่�ยทอด หรอืต่อยอดองค์คว�มรู้ เพื่อเสรมิสร้�งคว�ม

เข้มแข็งและสร้�งคุณประโยชน์ให้กับผู้สูงอ�ยุในชุมชน ชมรมและโรงเรียน 

ผูส้งูอ�ยุ รวมทัง้สม�คม องค์กร และหน่วยง�นทีท่ำ�ง�นด้�นผูส้งูอ�ยใุนพื้นทีต่่�ง ๆ  

เป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ

ผู้ทรงคุณค่าในฐานะผู้สร้างคุณานุปการให้กับสังคมไทยมาเนิ่นนาน 

...เรามองเห็นคุณค่านี้ และเราเชื่อว่าการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือ 

การก่อร่างสร้างฐานที่มั่นคงให้กับสังคมไทย

 

    มูลนธิสิถาบันวจิัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)
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คุณแม่วลัยรัตน์ ทรัพย์คริ ี“คนดศีรรีาชบุร”ี        118

   @ตำ�บลหน้�เมอืง อำ�เภอเมอืง จังหวัดร�ชบุรี

ภูมปิัญญา “การแต่งเพลง ร้องเพลง และอื่นๆ” โดย คุณพ่อบุญส่ง ป้อมเช้า   122  

    @ตำ�บลพงสว�ย  อำ�เภอเมอืง  จังหวัดร�ชบุรี

ผส.ดร.ววิรรธน์ จันทร์เทพย์ อาจารย์ผู้ทุ่มเทชวีติเพื่อพัฒนาผู้อื่นทั้งทางโลกและทางธรรม  126

   @ตำ�บลหน้�เมอืง อำ�เภอเมอืง จังหวัดร�ชบุรี

คุณแม่สุมล บุญประดษิฐ์ จติอาสาผู้มคีวามสุขกับการแบ่งปันเสยีงเพลง    130

      @ตำ�บลพงสว�ย อำ�เภอเมอืง จังหวัดร�ชบุรี

ดร.อุดม สมพร ผู้สบืสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไท-ยวน     134

    @ตำ�บลหน้�เมอืง อำ�เภอเมอืง จังหวัดร�ชบุรี



จงัหวัดล�ำปำง



ลำ�ปาง
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ภูมิปัญญา “ผ้าทอกี่กระตุก” 
โดย คุณแม่กิม ปะลำะ 
@ตำ�บลไหล่หิน อำ�เภอำเกาะคา จังหวัดล�ปาง

 “ผ้าทอกี่กระตุก ตำาบลไหล่หนิ” เป็น

ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีก�รสร้�งสรรค์พัฒน�

จ�กภูมิปัญญ�ดั้งเดิมของบรรพบุรุษช�วบ้�น 

ไหล่หนิ ตำ�บลไหล่หนิ อำ�เภอเก�ะค� โดย “กลุม่

สตรีทอผ้�กี่กระตุกบ้�นไหล่หินตะวันตก” ซึ่ง

เกิดจ�กก�รรวมตัวกันของกลุ่มผู้สูงอ�ยุและ

กลุ่มแม่บ้�นที่มีคว�มสนใจด้�นก�รทอผ้� ใน 

ปี 2548 โดยม ีแม่กมิ ปะละ เป็นประธ�นกลุ่ม 

คอยผลักดันและสร้�งสรรค์ง�นอย่�งต่อเนื่อง

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณแม่กิม ปะละ 
เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2492
อายุ 69 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 080-559-6972
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ภูมิปัญญา “ผ้าทอกี่กระตุก” 
โดย คุณแม่กิม ปะลำะ 
@ตำ�บลไหล่หิน อำ�เภอำเกาะคา จังหวัดล�ปาง

	 “สมัยก่อนชาวบ้านที่นี่จะปลูกฝ้ายและ

น�าฝ้ายมาปั่นย้อมเป็นด้ายก่อนที่จะทอและ 

ตัดเย็บเสื้อผ้าใส่กันเอง	 โดยเกือบทุกบ้านจะมี 

กี่กระตุกขนาดเล็กหรือที่เรียกกันว่ากี่น ้อย 

เอาไว้ใช้ในการทอผ้า	แต่สมัยนัน้จะเป็นการทอ

แบบลายพื้นฐานง่าย	ๆ 	ทีเ่รยีกว่าก่านคอควาย” 

แม่กมิ กล่�ว

 หลังจ�กที่มีก�รจัดตั้งกลุ่ม ท�ง อบต.

ไหล่หนิ (หรอืเทศบ�ลตำ�บลไหล่หนิในปัจจุบัน) 

ได้ให้ก�รสนับสนุนกี่กระตุกจำ�นวน 1 หลัง 

จ�กนั้นท�งกลุ่มก็ได้ไปเรียนทอผ้�เพิ่มเติมกับ

ครูผูเ้ชีย่วช�ญทีบ้่�นมะกอก ก่อนทีจ่ะได้เรยีนรู้ 

ก�รทอผ้�และได้รับก�รสนับสนุนกี่ทอผ้�

จ�กศูนย์สงเคร�ะห์อ�ชีพสตรีภ�คเหนือ และ 

ที่ว่�ก�รอำ�เภอเก�ะค� ทำ�ให้ตอนนี้กลุ่ม มีกี่

ทอผ้�ขน�ดใหญ่จำ�นวน 11 หลัง และขน�ดเล็ก

อกี 2 หลัง นอกจ�กนี้ท�งอำ�เภอยังได้จัดสรร

งบประม�ณจัดทำ�โรงทอผ้�ให้กับท�งกลุ่มฯ 

ทีห่น้�วัดป่�ชยัมงคล หรอืวัดชยัมงคลธรรมวร�ร�ม 

อกีด้วย 

 ปัจจบุนั ท�งกลุม่ฯ ได้รบัก�รพฒัน�ฝีมอื

เพิม่เตมิจ�กมห�วทิย�ลยัร�ชภฏัลำ�ป�งในก�ร

ออกแบบก�รทอผ้�ที่เป็นล�ยเฉพ�ะสำ�หรับ

ตำ�บลไหล่หนิเรยีกว่� “ล�ยไหล่หนิ” เพือ่ต่อยอด 

ง�นและสร้�งเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ ์

โอท็อปของชุมชน 

 อย่�งไรกต็�มง�นพฒัน�ผ้�ทอกีก่ระตกุ

จะเดินหน้�อย่�งก้�วกระโดดไม่ได้ห�กข�ดซึ่ง

ครูภูมิปัญญ�คนสำ�คัญอย่�ง แม่กิม ประธ�น

กลุ่มสตรีทอผ้�กี่กระตุกบ้�นไหล่หินตะวันตก 

อดีตช ่ �ง เ ย็บผ ้ �และวิทย�กรสอนเรื่ อง 

ก�รเย็บผ้� ที่มีคว�มรู ้และคว�มสนใจเรื่อง 

ก�รทอผ้�พื้นเมอืง และเป็นผู้นำ�คนสำ�คญัในก�ร

ต่อยอดง�นทอผ้�กีก่ระตกุในพื้นที ่ โดยแม่กมิจะ

เป็นคนหลกัในก�รผลกัดนัง�นพฒัน�ต่�ง ๆ  อกีทัง้ 

ยังเป็นผู้ขึ้นล�ยผ้�ทอให้กับสม�ชกิกลุ่มด้วย

 ด ้�นร�ยละเอียดก�รทำ�ง�นทอผ้� 

แม่กิมเล่�ว่� เส้นด้�ยจ�กฝ้�ยที่ใช้ทอผ้�ของ 

ที่นี่จะมีก�รย้อมสีด้วยวัตถุดิบจ�กธรรมช�ต ิ

เช่น เปลอืกไม้ ใบไม้ ดนิแดง และครัง่ แต่บ�งครัง้ 
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แม่กิมก็จะเรียนรู้และทดลองย้อมสีผ้�จ�ก

วัตถุดิบธรรมช�ติอื่น ๆ เช ่น ดอกอัญชัน 

หรือเปลือกผลแก้วมังกร เพื่อนำ�คว�มรู้ที่ได้

ม�ใช้พัฒน�ง�นย้อมสีผ้�ของกลุ่ม ก่อนที่จะ

ทอเป็นล�ยต่�ง ๆ และตัดเย็บออกม�เป็น

ผลิตภัณฑ์สินค้� OTOP เช่น เสื้อผ้� ผ้�ถุง  

ผ้�ข�วม้� ผ้�พันคอ ผ้�ปูโต๊ะ ผ้�คลุมไหล่ 

สำ�หรับนำ�ไปจำ�หน่�ยเพือ่นำ�ร�ยได้เข้�กลุม่และ

แบ่งให้กับสม�ชกิ 

 ด้�นก�รส�นต่อภูมปัิญญ� แม่กมิเล่�ว่� 

ได้มีก�รจัดสรรงบประม�ณสำ�หรับนำ�ม�จ้�ง 

ครูสอนทอผ้�ล�ยต่�ง ๆ เช่น ล�ยตีนจก 

ล�ยไหล่หิน และล�ยลำ�ป�ง ให้กับแม่บ้�น 

ในพื้นที่ที่มีคว�มสนใจและมีเวล�ว่�ง โดยจะมี

ก�รจดัสรรงบประม�ณส่วนหนึง่เป็นค่�เดนิท�ง

และค่�อ�ห�รให้กับผู้เรยีนรู้ด้วย

 จ�กปี 2548 จนถงึปี 2562 เป็นเวล�กว่� 

14 ปีแล้วที่แม่กิมได้พัฒน�ง�นทอผ้� เพื่อให้

เกิดก�รสร้�งสรรค์สินค้�พื้นถิ่นที่สร้�งคุณค่�

ให้กับชุมชน และเสรมิร�ยได้ให้กับสม�ชกิกลุ่ม

ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ โดยที่ไม่รู ้จักเหน็ดเหนื่อย 

แม้จะอ�ยุ 69 ปีแล้ว เพร�ะสิ่งที่แม่กิมทำ�คือ

คว�มสุขที่สัมผัสได้อย่�งเป็นรูปธรรม ดังนั้น

ตร�บใดที่ยังมีแรง แม่กิมก็พร้อมที่จะเป็นคน

หลักในก�รพัฒน�ง�นสินค้�ผ้�ทอกี่กระตุก

ตำ�บลไหล่หนิต่อไป

 “เรารู้สึกว่าเรารักงานนี้แล้ว พอเรา

ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็อยากจะไปเริ่มงาน แม้

เวลาเลิกงานเราก็ไม่หยุดคิดเรื่องลายผ้า  

เราจะให้ความสนใจกบัเรือ่งนีต้ลอด ไม่อยาก 

หยุดท�างาน เพราะเรารักและมคีวามสุขกับ

การท�างานตรงนี้” 

 ณ วันนี้ผลิตภัณฑ์จ�กผ้�ทอกี่กระตุกที่

เกิดจ�กก�รพัฒน�กลุ่มฯ ของแม่กิม ได้ถูกจัด

แสดงและจำ�หน่�ยภ�ยในชมุชนตำ�บลไหล่หนิ และ

หน้�วัดพระธ�ตุลำ�ป�งหลวง สถ�นที่ท่องเที่ยว 

สำ�คัญของจังหวัดลำ�ป�ง โดยผลติภัณฑ์ต่�ง ๆ 

ได้รับก�รยอมรับจ�กนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ

ผ้�ทอพื้นเมืองเป็นอย่�งดี ทำ�ให้สม�ชิกกลุ่มมี

ร�ยได้เข้�ม�จุนเจือครอบครัว และที่สำาคัญ

คือ “ภูมิปัญหาผ้าทอกี่กระตุก” ก็จะได้รับ

การสบืสานต่อไป เพราะในวันนีแ้ม่กมิได้วาง

รากฐานการกระจายความรู้ด้านการทอผ้า 

สู่คนรุ่นหลังแล้ว  
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ภาพตำัวอำย่างสินค้าจาก 
“กลุ่มสตำรีทอำผ้ากี่กระตำุกบ้านไหล่หินตำะวันตำก”
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ภูมิปัญญา“พิธีกรรมสืบชะตา” 
โดย  คุณพ่อทับ มุณีแก้ว 
@ตำ�บลศาลา อำ�เภอำเกาะคา จังหวัดล�ปาง

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อทับ มุณีแก้ว 
เกิดวันที่ 14 ธันวาคม 2482
อายุ 79 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 084-084-7393

“การสืบชะตา” เป็นพิธีกรรมคว�ม

เชื่อที่อยู ่กับช�วล้�นน�ม�น�น โดยเชื่อว่�

ห�กได้ทำ�พิธีสืบชะต�แล้ว ชีวิตจะเป็นมงคล 

ผู ้สืบชะต�จะมีกำ�ลังใจกำ�ลังก�ยที่ดี ห�ย

เจ็บห�ยไข้ ช่วยต่ออ�ยุให้ยืนย�ว มีคว�มสุข 

คว�มเจรญิ แคล้วคล�ดปลอดภัยจ�กสิง่ชัว่ร้�ย

และภยันตร�ยทัง้ปวง 
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ภูมิปัญญา“พิธีกรรมสืบชะตา” 
โดย  คุณพ่อทับ มุณีแก้ว 
@ตำ�บลศาลา อำ�เภอำเกาะคา จังหวัดล�ปาง

พ่อทับ มุณแีก้ว คอื มัคท�ยกวัดศ�ล�

ชัย ตำ�บลศ�ล� อำ�เภอเก�ะค� จังหวัดลำ�ป�ง 

ที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญด้�นก�รสืบชะต�ม�

น�นถงึ 20กว่�ปี โดยสบืทอดคว�มรู้ม�จ�กรุ่น

ปู่ย่�ต�ย�ย เนื่องจ�กได้เห็นผู้เฒ่�ผู้แก่ทำ�พิธี

แล้วเกดิคว�มรูส้กึสนใจจงึเข้�ไปไต่ถ�มเพือ่เกบ็

เกี่ยวคว�มรู้ พร้อมทั้งจดข้อมูลเอ�ไว้สำ�หรับ

ทบทวนจนส�ม�รถถ่�ยทอดให้ช�วบ้�นที่ 

เข้�ม�ถ�มไถ่ได้  เมือ่ช�วบ้�นเกดิคว�มศรทัธ�จงึ

ได้ให้พ่อทับช่วยทำ�พธิสีบืชะต�ให้ และนบัตัง้แต่

นั้นเป็นต้นม�พ่อทับก็ได้ทำ�หน้�ที่เสริมกำ�ลังใจ

ให้กับช�วบ้�นและผู้ป่วยจำ�นวนม�ก ผ่�นพิธี 

สบืชะต�ต�มแบบฉบับล้�นน�ที่ได้รำ่�เรยีนม�

นอกจ�กก�รทำ�พิธีสืบชะต�แล้ว พ่อ

ทับยังส�ม�รถทำ�พิธี “ส่งแถน” ซึ่งถือเป็น

พธิกีรรมทีม่คีว�มเชือ่ว่� “แถน” หรอื “พ่อแถน

แม่แถน” คอืเทวด�ทีส่่งให้เร�ม�เกดิเป็นมนษุย์ 

มฤีทธิส์�ม�รถดลบนัด�ลให้เร�อยู่ดมีสีขุได้ ดงั

นั้นเมื่อมนุษย์เกิดอ�ก�รเจ็บไข้ได้ป่วย ห�กได้ 

ทำ�พธิส่ีงแถน ซึง่ถอืเป็นก�รกร�บไหว้ขอพรด้วย

ก�รสวดมนต์ค�ถ�พร้อมของเซ่นไหว้ กจ็ะทำ�ให้ 

ผู้ป่วยห�ยดี หรือมีอ�ก�รที่บรรเท�เบ�บ�ง 

ลงได้ 

ส่วนก�ร “ส่งเคร�ะห์” ก็เป็นอีกหนึ่ง

พิธีกรรมที่พ่อทับมีคว�มรู ้คว�มส�ม�รถใน

ก�รประกอบพิธีกรรม โดยก�รส่งเคร�ะห์

จะเป็นพิธีกรรมที่เน้นทำ�เมื่อเกิดเรื่องที่ไม่ดี 

กบัผูท้ีม่�ทำ�พธิส่ีงเคร�ะห์ เช่น ประสบอบุตัเิหตุ 

เป็นต้น โดยเชื่อว่�เคร�ะห์ที่เกดิขึ้นนัน้เกดิจ�ก

ภูตผปีีศ�จหรอืรุกขเทวด�ทำ�ให้เกดิขึ้น จงึต้อง

ทำ�ก�รส่งเครือ่งเซ่นไหว้ไปให้ เพือ่ให้เคร�ะห์นัน้

หมดสิ้นหรอืเบ�บ�งลง

ก�รสงเคร�ะห์จะมีพิธีกรรมที่คล้�ย

กับก�รส่งแถนแต่จะมีเครื่องสังเวยบ�งอย่�ง

ที่แตกต่�งออกไป เช่น ก�รส่งแถนจะมีรูปปั้น

และเสื้อผ้�เป็นเครื่องสังเวย แต่ก�รส่งเคร�ะห์

จะไม่มี ส่วนสถ�นที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม 

ส่วนใหญ่จะทำ�ที่บ้�น

คว�มแตกต่�งที่สำ�คัญระหว่�งก�รทำ�

พิธีสืบชะต� ส่งแถน ส่งเคร�ะห์คือ ก�รทำ�

พิธีสืบชะต�พ่อทับจะต้องทำ�พิธีกรรมร่วมกับ 

พระสงฆ์ 1 รูป หรอื 5 รูป โดยส�ม�รถทำ�ได้ 
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ทั้งที่วัดและที่บ้�น ส่วนพิธีส่งแถน และส่ง

เคร�ะห์ พ่อทับส�ม�รถดำ�เนินก�รได้โดยไม่

ต้องมพีระสงฆ์ร่วมทำ�พธิกีรรม

ที่ผ่�นม�พ่อทับได้ทำ�พิธีกรรมสืบชะต� 

ส่งแถน ส่งเคร�ะห์ ให้กบัคนในพื้นทีแ่ละคนนอก

พื้นที่จำ�นวนม�ก เนื่องจ�กมีคนศรัทธ�ในตัว

พ่อทบั และบ�งครัง้พ่อทบักย็งัได้ไปช่วยเตรยีม

เครือ่งทำ�พธิกีรรมสบืชะต�หลวงในง�นเกษยีณ

อ�ยุข้�ร�ชก�ร หรอืง�นบวชในระดับจังหวัด

ด้�นก�รสืบส�นองค์คว�มรู้พิธีกรรม

ต่�ง ๆ  พ่อทับเล่�ว่� ปัจจุบันมคีนในหมู่บ้�นเข้�

ม�ขอเป็นลูกศิษย์ประม�ณ 2-3 คน ทั้งหมด

เป็นช�วบ้�นวัยกล�งคนที่มีคว�มสนใจศ�สตร์

ด้�นนี้ 

นอกจ�กนี้พ ่อทับยังได ้มีโอก�สทำ�

หน้�ที่เป็นวิทย�กรให้คว�มรู้เรื่องก�รทำ�พิธี 

สบืชะต�ให้กับคนในชุมชน รวมถงึเด็กนักเรยีน

ในโรงเรียนเขล�งค์นคร และโรงเรียนลำ�ป�ง

กัลย�ณี ซึ่งถือเป็นก�รสืบส�นคว�มรู้ให้กับ

เด็กรุ่นใหม่ด้วย 

ปัจจุบันแม้พ่อทับจะอ�ยุ 79 ปี แต่

พ่อทับก็มีง�นทำ�พิธีกรรมต่�ง ๆ 1-3 ครั้งต่อ

สัปด�ห์ ซึ่งพ่อทับก็ได้กล่�วถึงก�รทำ�ง�นนี้ว่� 

ถ้�ยังมีแรงทำ�ได้ก็จะทำ�ต่อไป เพร�ะทุกวันนี้

ก็ยังมีผู้คนที่เป็นทุกข์เข้�ม�ติดต่อขอให้ไปทำ�

พธิกีรรมเพือ่คว�มสบ�ยใจ และเพือ่ให้ห�ยเจ็บ

ไข้ได้ป่วย หรอืห�ยเคร�ะห์ร้�ยอยู่เรื่อย ๆ 

“ท� าแล ้ ว เ รามี ความ สุขทาง ใจ 

เราท�าให้เขาสบายใจ” พ ่อทับกล่�วถึง 

คว�มรู้สึกในก�รทำ�หน้�ที่อ�จ�รย์ประกอบ

พธิกีรรมตลอด 20 กว่�ปีที่ผ่�นม�

การทำาพิธีกรรมสืบชะตา ส่งแถน 

และส่งเคราะห์ ไม่ได้อาศยัเพยีงองค์ความรู้ 

ที่สืบสานมาจากรุ ่นปู ่ย ่าตายายเท่านั้น 

แต่อาจารย์หรือคนทำาพิธีกรรมจะต้องมี

ความน่าเชื่อถือ สามารถสร้างศรัทธาแก ่

ผูม้าขอให้ทำาพธิไีด้ ซึ่งพ่อทบักม็คีรบทัง้หมด 

อีกทั้งยังเป ็นคนไม่หวงวิชา เนื่องจาก

ต้องการให้องค์ความรู้นี้ได้สืบทอดจากรุ่น

สู่รุ่น เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ทางกายและใจ

ให้กับผู้คนที่มเีคราะห์ต่อไป 
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ภูมิปัญญา “การแกะสลำักไม้ แลำะ
ท�เครื่องดนตรีพื้นเมือง” 
โดย  คุณพ่อพร ชุมศรี 
@ตำ�บลเกาะคา อำ�เภอำเกาะคา จังหวัดล�ปาง

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อพร ชุมศรี 
เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม 2494 
อายุ 67 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 065-862-1625

 ศิลปะการทำาเครื่องดนตรีพื้นเมือง

ซะล้อ ซอ ซงึ รวมไปถงึการแกะสลักไม้เป็น 

รปูทรงต่าง ๆ  เช่นพระพุทธรูป เกวยีนขนาดย่อ 

และอื่น ๆ จำ�เป็นต้องใช้ทักษะขั้นสูงจ�ก 

ผู้ที่มคีว�มชำ�น�ญด้�นก�รทำ�ง�นไม้ม�ย�วน�น

และก�รทำ�ง�นไม้เชิงศิลป์เช่นนี้ ช่�งที่ทำ�ก็จะ

ต้องมคีว�มรู้ และคว�มรักที่จะทำ�
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ภูมิปัญญา “การแกะสลำักไม้ แลำะ
ท�เครื่องดนตรีพื้นเมือง” 
โดย  คุณพ่อพร ชุมศรี 
@ตำ�บลเกาะคา อำ�เภอำเกาะคา จังหวัดล�ปาง

 มคีวามรู้ คอื จำ�เป็นจะต้องมอีงค์คว�ม

รู้ด้�นก�รแกะสลักไม้ รู้ว่�ต้องต้องแกะอย่�งไร 

ต้องลงนำ�้หนักมอือย่�งไร ใช้เทคนคิอะไร 

 มีความรัก คือ ง�นนี้ต้องอ�ศัยคว�ม

ชำ�น�ญง�นจงึจะออกม�สวยง�ม ซึง่คนทีจ่ะทำ�

อะไรน�น ๆ จนเกดิคว�มชำ�น�ญได้นัน้ จำ�เป็น

จะต้องอ�ศัยคว�มรักในก�รทำ�สิ่งนั้น ๆ เป็น

ตัวขับเคลื่อนให้เกิดก�รฝึกฝนและทำ�อย่�ง 

ต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ คว�มรักในง�นก็จะช่วยให้

ช่�งเกดิคว�มรูส้กึอย�กต่อยอดง�น หรอือย�ก

พัฒน�ง�น พัฒน�รูปแบบง�นแกะสลักเป็น 

รปูลกัษณ์ต่�ง ๆ  เพือ่สร้�งง�นทีห่ล�กหล�ยด้วย 

 พ่อพร ชุ่มศรี คือผู้ที่มีทั้งคว�มรู้และ

คว�มรักในง�นแกะสลักไม้และก�รทำ�เครื่อง

ดนตรีพื้นเมือง แต่เดิมทีพ่อพรเป็นช่�งไม้ที่ทำ�

เกี่ยวกับง�นก่อสร้�ง/ต่อเตมิบ้�น และสร้�งรัว้ 

แต่มีใจรักที่จะทำ�ง�นศิลปะประเภทไม้ม�

ตัง้แต่สมัยเป็นวัยรุ่น โดยมทีี่ม�จ�กตอนเด็ก ๆ  

ชอบเป่�ขลุ่ยเล่นระหว่�งที่เลี้ยงคว�ย ต่อม�

เริ่มสนใจศึกษ�ก�รเล่นซึง และต่อยอดม�สู่ 

ก�รหัดทำ�ซึงเล่นเอง โดยอ�ศัยดูตัวอย่�งซึง 

ที่ทำ�สำ�เร็จแล้วของคนอื่น จนกระทั่งก้�วเข้�สู่

วัยรุ่น อ�ยุประม�ณ 20-30 ก็มีก�รทำ�ซึงม�

เรื่อย ๆ เนื่องจ�กมคีนจ้�งให้ทำ� นอกจ�กนี้ยัง

มกี�รหัดทำ�สะล้อ หรอืซอด้วย

 “สมยันัน้มคีนจ้างท�าไม่แพงสะล้ออนัละ

ร้อยกว่าบาท	ซงึประมาณสามสีร้่อย	สะล้อนีจ่ะ

ใช้กะลามะพร้าวท�า	 ส่วนซึงจะใช้ไม้สัก	 บางที

ก็ใช้ไม้ขนุน	 แต่ถ้าใช้ไม้สักท�าราคาจะดีกว่า... 

ถ้าให้นับจ�านวนที่เคยท�า	 ซึงน่าจะประมาณ 

40	 -	 50	 อัน	 สะล้อก็ประมาณ	 40	 -	 50 

อันเช ่นกัน	 พ ่อค ้าเขาจะรับไปขายที่หน ้า 

วัดล�าปางหลวง” พ่อพร กล่�ว 

 พ่อพรเล่�ถงึก�รทำ�สะล้อ ซอ ซงึให้ฟัง

ว่� สะล้อจะใช้เวล�ทำ� 2-3 วัน ส่วนซึงจะใช้

เวล�ทำ�ประม�ณ 5-10 กว่�วัน อยู่ที่ว่�ทำ�ซึง

อนัใหญ่หรอือนัเลก็ ต้องก�รคว�มละเอยีดลออ

ม�กน้อยแค่ไหน ส่วนเรื่องไม้ที่ใช้ทำ�พ่อพรจะ

เป็นคนห�ม�เอง

 ด้�นก�รแกะสลกัไม้เป็นง�นศลิปะต่�ง ๆ  

พ่อพรมีผลง�นก�รแกะสลักกระบวยตักนำ้�ที่

มีสัตว์เก�ะอยู่ที่ก้�นกระบวย เครื่องแขวนคอ 
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วัวคว�ย ที่เรยีกว่� ฮอกวัวฮอกคว�ย เกวยีนไม้

ย่อส่วน และพระพุทธรูปไม้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะม ี

คนม�จ้�งพ่อพรทำ�เพื่อนำ�ไปข�ยที่วัดพระธ�ตุ

ลำ�ป�งหลวง ขณะที่บ�งคนก็จ้�งให้พ่อพร

ทำ�พระพุทธรูปเพื่อนำ�ไปบูช�เอง (ส่วนใหญ่

เป็นเพื่อนบ้�นละแวกเดียวกัน) ก�รแกะสลัก

พระพุทธรูปพ่อพรจะใช้ไม้ขนุนในก�รแกะสลัก 

เพร�ะถอืเป็นไม้มงคลทีเ่ชือ่ว่�จะก่อให้เกดิก�ร

เกื้อหนุนชีวิตให้ดีขึ้น นอกจ�กนี้ยังมีก�รแกะ

สลัก 12 นักษัตร ชวด ฉลู ข�ล เถ�ะ มะโรง 

มะเส็ง มะเมยี มะแม วอก ระก� จอ กุล

 ในส่วนของก�รสืบส�นคว�มรู้ด้�นก�ร

ทำ�เครื่องดนตรีพื้นเมือง และก�รแกะสลักไม้ 

พ่อพรเล่�ว่�ยังไม่มีใครเข้�ม�สืบส�นง�นนี้ 

เพร�ะเป็นง�นย�ก ต้องอ�ศยัคว�มรกัในก�รทำ� 

และต้องฝึกฝนเป็นประจำ� แต่ห�กใครทีต้่องก�ร

เข้�ม�เรยีนรู้อย่�งจรงิจงักส็�ม�รถเข้�ม�ตดิต่อ

ขอเรยีนกับพ่อพรได้ 

 ทีผ่่�นม�พ่อพรได้จดจ่อสร้�งเครือ่งดนตร ี

พื้นเมือง และแกะสลักง�นศิลป์ด้วยไม้ม�

น�นกว่�ครึ่งชีวิต และทุกวันนี้พ่อพรก็ยังไม่

เลิกทำ� แม้ว่�จะไม่มีลูกหล�นหรือลูกศิษย์ม�

สืบส�นง�น แต่พ่อพรก็จะยังคงทำ�ง�นศิลป์

จ�กไม้เหล่�นี้เก็บไว้ เพื่อให้ลูกหล�นและผู้ที่

สนใจได้ดภู�ยภ�คหน�้ ซึง่ที่ผ่�นม�ผลง�นของ 

พ่อพรก็ได้รับคว�มสนใจจ�กหล�ยหน่วยง�น

ทัง้ กศน. เทศบ�ล และหน่วยง�นทห�ร 

 “งานทัง้หมดนีม้นัอยูท่ีค่วามพยายาม

คร้ังแรกของเรา แม้ว่ามันจะยังไม่ค่อยงาม 

ยงัไม่ค่อยด ีแต่ถ้าเราพยายามท�าไปเรือ่ย ๆ  

และคดิแค่ว่าอันที่ 2 อันที่ 3 อันที่ 4 มันต้อง

ดีกว่าเดิม มันก็จะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

ที่ส�าคัญคือใจรักที่จะท�า ถ้าเรารักที่จะท�า 

มี ความมั่ น ใจ  งาน มันก็ จะออกมาดี 

มคีวามส�าเรจ็ ลงุดใีจนะทีล่งุได้ท�าสิง่ทีล่งุรกั”

พ่อพร กล่�วทิ้งท้�ย  
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ภูมิปัญญา “วงดนตรีพื้นบ้าน ส.สมนึกศิลำป์”
โดย  คุณพ่อสมนึก วันทะยะ
@ตำ�บลไหล่หิน อำ�เภอำเกาะคา จังหวัดล�ปาง

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อสมนึก วันทะยะ
เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2493 
อายุ 69 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 086-189-8114

 บทเพลงพืน้บ้านทีบ่รรเลงด้วยเครือ่ง

ดนตร ีเช่น สะล้อ ซอ ซงึ ของวง “ส.สมนกึศลิป์” 

ตำ�บลไหล่หิน อำ�เภอเก�ะค� จังหวัดลำ�ป�ง 

มีมนต์เสน่ห์ติดต�ตรึงใจผู้คนในพื้นที่ม�กว่� 

20 ปี และที่น่�สนใจคือ นักดนตรีในวงคือ 

ผู้สูงอ�ยุที่มใีจรักในดนตรพีื้นบ้�นทัง้หมด 

 พ่อสมนึก วันทะยะ อดีตช่�งซ่อม

เครื่องยนต์ ซึ่งเป็นหัวหน้�วงเล่�ให้ฟังว่� กว่�

จะเป็นวงดนตร ี“ส.สมนกึศลิป์” ได้นัน้ ต้องเล่�

ย้อนอดตีไปสมัยที่พ่อสมนกึยังเรยีนอยู่ชัน้ ป.4 



25

ภูมิปัญญา “วงดนตรีพื้นบ้าน ส.สมนึกศิลำป์”
โดย  คุณพ่อสมนึก วันทะยะ
@ตำ�บลไหล่หิน อำ�เภอำเกาะคา จังหวัดล�ปาง

ซึ่งในสมัยนั้นพ่อสมนึกได้เห็นคุณพ่อและญ�ติ

เล่นดนตรีพื้นบ้�นกันเป็นประจำ�จึงเกิดคว�ม

ชอบ และได้เรียนรู้ก�รเล่นเครื่องดนตรีต่�ง ๆ 

ม�จ�กคุณพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นม� อีกทั้งยังได้

เรียนรู้เรื่องก�รทำ�เครื่องดนตรีสะล้อ ซอ ซึง 

โดยห�วัสดุที่อยู่แถวบ้�น เช่น กะล�มะพร้�ว 

และไม้สักทองม�แกะเป็นเครื่องดนตรไีว้ใช้เล่น

ในย�มว่�ง จนกระทั่งอ�ยุ 17 ปี พ่อสมนกึต้อง

ไปเกณฑ์ทห�ร ทำ�ให้ต้องหยุดเล่นเครื่องดนตรี

พื้นบ้�นและหยุดทำ�สะล้อ ซอ ซึงไปช่วงหนึ่ง 

ก่อนทีจ่ะกลับม�เล่นดนตรพีื้นบ้�นอกีครัง้ตอน

อ�ยุ 29 ปี และห่�งห�ยไปอีกครั้งเมื่อต้องไป

ทำ�ง�นเป็นช่�งซ่อมเครื่องยนต์

 พอถงึวัยเกษยีณอ�ยกุ�รทำ�ง�น พ่อสมนกึ 

ต้องก�รห�ง�นอดเิรกทำ�เพือ่แก้เหง� จงึได้กลบั

ไปเล่นเครือ่งดนตรพีื้นบ้�นอกีครัง้ โดยในครัง้นี้

พ่อสมนกึได้รวมกลุ่มกับผู้สงูอ�ยุในชุมชนทีช่อบ

เล่นเครือ่งดนตรพีื้นบ้�นเหมอืนกนั ประม�ณ 8 

คน เพื่อตั้งเป็นวงดนตรี โดยแต่ละคนก็จะเล่น

เครื่องดนตรทีี่แตกต่�งกันไป คอื ซงึ ซอ ขลุ่ย 

ฉิ่ง ฉ�บ และกลอง 

ด้�นก�รทำ�เครื่องดนตรี พ่อสมนึกเล่�

ให้ฟังว่� ด้วยคว�มที่เป็นหัวหน้�วง จึงต้อง 

เป็นตวัตัง้ตวัตใีนก�รห�เครือ่งดนตรเีข้�วง และ

เนื่องจ�กพ่อสมนึกส�ม�รถทำ�เครื่องดนตร ี

พื้นบ้�นได้เอง จึงทำ�ให้ส�ม�รถประหยัด 

งบประม�ณค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้อเครือ่งดนตรใีห้

กับวงไปได้หล�ยบ�ท

ในส่วนบทเพลงทีว่ง ส.สมนกึศลิป์ นำ�ม� 

เล่นนั้น พ่อสมนึกเล่�ว่� จะมีทั้งบทเพลง 

ภ�คเหนือ เพลงภ�คกล�ง และเพลงลูกทุ่ง 

ตัวอย่�งเช่น เพลงซอพม่� เพลงซองิ้ว เพลง

ล่องแม่ปิง เพลงล�วจ้อย เพลงล�วดวงเดือน 

หรอืเพลงของคณุไวพจน ์เพชรสพุรรณ เป็นตน้

 ที่ผ่�นม� วงดนตรีพื้นบ้�น ส.สมนึก

ศิลป์ จะถูกเชิญไปเล่นในง�นสำ�คัญต่�ง ๆ 

เช่น ง�นสังสรรค์ ง�นวันสงกร�นต์ ง�นศพ 

เป็นต้น นอกจ�กนี้วง ส.สมนึกศิลป์ยังเคยเข้�

ร่วมประกวดวงดนตรพีื้นบ้�นในง�นวนัผู้สูงอ�ย ุ

ที่จัดขึ้น ณ วัดพระธ�ตุลำ�ป�งหลวง ปี 2542 

ซึ่งในปีนั้นวง ส.สมนึกศิลป์ได้รับร�งวัลชนะ

เลิศอันดับ 1 แต่ว่�ได้ยกตำ�แหน่งชนะเลิศให้
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กับวงกลุ่มเย�วชนและขอรับร�งวัลที่ 3 แทน 

ซึ่งร�งวัลที่ 3 จะได้รับใบประก�ศเกียรติคุณ

จ�กน�ยอำ�เภอเก�ะค� โดยเหตุก�รณ์ในครัง้นี้ 

ได้สร้�งคว�มประทับใจให้กับพ่อสมนึกและ

สม�ชกิในวงเป็นอย่�งม�ก

 “รู้สกึดใีจมาก	ตอนนัน้ได้รบัใบประกาศ

เกียรติคุณจากท่านนายอ�าเภอ	 ภูมิใจมาก	

เพราะเราไม่เคยได้รบัใบประกาศฯ	มาก่อน” พ่อ

สมนกึ กล่�ว

 ปัจจุบัน วงดนตรีพื้นบ้�น ส.สมนึก

ศิลป์ไม่ได้มีสม�ชิกเก่�ครบวงเหมือนเช่นเคย 

เนื่องจ�กสม�ชิกได้เสียชีวิตไปจำ�นวน 3 ร�ย 

และแม้จะมีก�รรับสม�ชิกเพิ่ม แต่ว่�คว�ม

ชำ�น�ญของสม�ชิกใหม่ก็ไม่เท่�สม�ชิกเดิมที่

เล่นดนตรดี้วยกันม�น�น 

เรื่องก�รสืบง�นง�นดนตรีพื้นบ้�น 

พ่อสมนึกเล่�ว่�ปัจจุบันมีเย�วชนคนรุ่นใหม ่

4 - 5 คน ให้คว�มสนใจเข้�ม�ขอเรยีนรู้เรื่อง

ก�รเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้�นกับพ่อสมนึก  

แต่พ่อสมนกึกไ็ม่ได้เปิดสอนอย่�งเป็นท�งก�ร จะเป็น 

ก�รสอนตอนซ้อมดนตรหีลังเลกิเรยีนม�กกว่� 

 “ตอนนี้กังวลว่าถ้าหมดรุ่นลุงแล้ว 

ไม่มลีุงแล้ว คงจะหาคนมาเล่นเครื่องดนตรี

พื้นบ้านแบบนี้ยากมาก ก็น่าเสียดาย แต่

ตอนนี้ก็มีการสอนเด็ก ๆ เยาวชนหลัง

เลิกเรียนนะ ลุงอยากให้มีคนมาสืบสาน

การเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้

คือวัฒนธรรมทางภาคเหนือนะ อยากให้

เยาวชนหันมาสนใจกันเยอะ ๆ ” พ่อสมนกึ 

กล่�วทิ้งท้�ย  
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ภูมิปัญญา “กระติ๊บข้าวจากใบตาลำ” 
โดย  คุณแม่ต่อมค� อินนาค
@ตำ�บลเกาะคา อำ�เภอำเกาะคา จังหวัดล�ปาง

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณแม่ต่อมค�า อินนาค
เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2490 
อายุ 72 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 062-295-4733

 “กระติ๊ บข ้ าวจากใบตาล” คือ

ภูมิปัญญ�ที่สืบทอดม�ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ 

สมัยก่อนคนเหนือแทบทุกบ้�นจะมีกระติ๊บข้�ว

จ�กใบต�ลไว้ใส่ข้�วเหนียว สมัยนี้ก็ยังคงมีให้

เห็นอยู่ม�ก ทำ�ให้กระติ๊บข้�วจ�กใบต�ลยังคง

เป็นที่ต้องก�รของตล�ด

 แม่ต่อมคำา อนินาค คอืผู้ที่เรยีนรู้ก�ร

ทำ�กระติ๊บข้�วจ�กคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่อ�ยุ  

7 ขวบ เนื่องจ�กเป็นอ�ชีพของครอบครัว 

ใบต�ลทีน่ำ�ม�ใช้กม็�จ�กต้นต�ลในน�ของปูย่่�
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ภูมิปัญญา “กระติ๊บข้าวจากใบตาลำ” 
โดย  คุณแม่ต่อมค� อินนาค
@ตำ�บลเกาะคา อำ�เภอำเกาะคา จังหวัดล�ปาง

ต�ย�ยทีป่ลูกเอ�ไว้ พอทำ�เสรจ็คณุพ่อคณุแม่ก็

จะห�บไปข�ยที่ตล�ดโดยมีแม่ต่อมคำ�ต�มไป

ข�ยด้วย ทำ�ให้แม่ต่อมคำ�คลกุคลอียู่กบัก�รทำ�

และข�ยกระติ๊บข้�วจ�กใบต�ลตัง้แต่เด็ก 

 พอโตเป็นส�วออกเรอืนมลีกู แม่ต่อมคำ� 

ก็ทำ�น�เป็นอ�ชีพหลัก พอว่�งเว้นจ�กก�ร 

ทำ�น�ก็นำ�ใบต�ลม�ส�นกระติบ๊ข้�วข�ย โดยจะ

มพี่อค้�คนกล�งม�รบัซื้อเพือ่นำ�ไปข�ยต่อในที่

ต่�ง ๆ  เช่นในจังหวัดลำ�ป�ง เชยีงร�ย เชยีงใหม่

และลำ�พูนเป็นต้น จนกระทั่งช ่วงอ�ยุ 40 

แม่ต่อมคำ�ต้องไปอยู่กรุงเทพเพื่อเลี้ยงหล�น 

ทำ�ให้ข�ดช่วงส�นกระติ๊บข้�วจ�กใบต�ลไป

ประม�ณ 20 ปี ก่อนทีจ่ะกลบัม�อยูบ้่�นอกีครัง้ 

 แม่ต่อมคำ�เล่�ถึงพัฒน�ก�รก�รส�น

กระติ๊บข้�วจ�กใบต�ลให้ฟังว่� สมัยก่อนจะ

ส�นกระติ๊บข้�วเป็นล�ยธรรมด� ต่อม�เมื่อ

ประม�ณ 3-4 ปีที่ผ่�นม�แม่ต่อมคำ�ได้เห็น

พ่อค้�จังหวัดแพร่นำ�กระติ๊บข้�วลวดล�ย

สวยง�มม�ข�ยก็เกิดคว�มชอบ จึงได้ซื้อม�

เพื่อรื้อแกะล�ยด้วยตัวเองทำ�ให้มีล�ยใหม่เพิ่ม 

2 ล�ย คอื ล�ยฉลูหลวงโบร�ณ กับล�ยดอก

เล็บมอืน�ง 

 ส่วนเรื่องใบต�ลที่ใช้ทำ�กระติ๊บข้�ว แม่

ต่อมคำ�ยังคงใช้ใบต�ลจ�กทีน่�เดมิแต่จะจ้�งให้

คนขึ้นไปเก็บม�ให้ ค่�จ้�งขึ้นต้นต�ล 1 ต้น 300 

บ�ท ได้ใบต�ล 10 กว่�ใบ เมื่อได้ใบต�ลแล้ว

แม่ต่อมคำ�จะเอ�ม�ต�กและรดีให้เรยีบ ก่อนที่

จะนำ�ม�ส�น โดยช่วงที่ส�นจะมกี�รนำ�ใบต�ล 

จุ่มนำ�้เป็นระยะเพื่อให้ใบต�ลนิ่มส�นง่�ย

 สำ�หรับร�ค�ข�ย ถ้�เป็นล�ยดอก กล่องเลก็ 

ร�ค� 40 บ�ท กล่องใหญ่ 50 บ�ท ถ้�สั่งขน�ด

ใหญ่ขึ้นไปอีกก็จะบวกร�ค�เพิ่มขึ้น แม่ต่อม

คำ�เล่�ว่�พอทำ�กระติ๊บข้�วจ�กใบต�ลแบบ

มีล�ยทำ�ให้ข�ยได้ร�ค�ดีกว่�เดิม จ�กที่ข�ย

ล�ยธรรมด�กล่องละ 10-15 บ�ท นอกจ�ก

นี้ยังทำ�ให้ข�ยได้ม�กขึ้นกว่�เดิมด้วย ปัจจุบัน 

แม่ต่อมคำ�กบัส�มจีะช่วยกนัทำ�กระติบ๊ข้�วจ�ก

ใบต�ลกนั 2 คน เนือ่งจ�กมคีนส่ังเป็นจำ�นวนม�ก 

ลูกค ้�แต ่ละที่จะสั่ งทีละ 100-200 ลูก 

แม่ต่อมคำ�กบัส�มจีะส�ม�รถทำ�ได้วนัละ 7-10 ลกู 

แล้วแต่ขน�ด (ทำ�ทัง้กล�งวนักล�งคนื) บ�งครัง้

ท�งโรงเรียนผู้สูงอ�ยุก็จะติดต่อให้นำ�ไปข�ย 

ในวันที่มกี�รเปิดก�รเรยีนก�รสอน 
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กระติ๊บข้�วจ�กใบต�ลฝีมือแม่ต่อมคำ� 

เป็นสินค้�ที่ได้รับคว�มนิยมสูง เพร�ะนอกจ�ก

จะส�ม�รถนำ�ไปใส่ข้�วเหนยีวได้แล้ว กระติบ๊ข้�ว

ทีเ่ป็นแบบล�ยดอกยงัได้รบัคว�มนยิมในก�รนำ�

ไปเป็นของฝ�ก ใส่ของชำ�ร่วย ใส่เครื่องประดับ 

อีกทั้งยังส�ม�รถนำ�ไปใส่ในตู้โชว์เพื่อเก็บไว้ให้

ลกูหล�นดไูด้ด้วย และทีผ่่�นม�แม่ต่อมคำ�กม็กั

จะได้รบัคำ�ชมจ�กลกูค้�บ่อย ๆ  ทำ�ให้แม่ต่อมคำ� 

รู้สกึภ�คภูมใิจม�ก

“เรารูส้กึภมูใิจมากทีเ่ขาชมว่าเราท�า

กระติ๊บข้าวสวย พอเขาชมเราก็ยิ่งตั้งใจท�า

แบบละเอยีดลออมากขึ้น เวลาท�าก็จะรู้สกึ

สนุกมาก ไม่เหนื่อยเลย” แม่ต่อมคำ� กล่�ว 

 ด้�นก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ แม่ต่อมคำ�

เคยเป็นวิทย�กรสอนเด็กนักเรียนประถมใน

โรงเรยีนวอแก้ววทิย� สอนผู้สูงอ�ยุในโรงเรยีน

ผู้สูงอ�ยุ และสอนบุคคลทั่วไปที่ม�ขอเรียน 

ที่บ้�น แต่ว่�ไม่ค่อยมใีครทำ�ได้สวย และหล�ย

คนบอกว่�ทำ�ย�ก ทำ�ให้ทำ�ได้แค่ล�ยธรรมด�

เท่�นัน้ 

 ในระยะหลังนี้แม่ต่อมคำ�มีร�ยได้จ�ก

ก�รส�นกระติ๊บข้�วเดือนละประม�ณ 7,000 

บ�ท แต่แม่ต่อมคำ�ก็ไม่ได้เน้นทำ�เพื่อข�ย 

อย่�งเดียว เพร�ะแม่เน้นทำ�แจกคนอื่นด้วย  

ทำ�ไปข�ยไปแจกไป ทำ�ให้แม่ต่อมคำ�มคีว�มสุข

ที่ได้แบ่งปัน 

 “รู้สึกดีใจนะที่เรามีรายได้	 เพราะเรา

เป็นลูกคนจน	 เราก็สืบทอดความรู้มาจากพ่อ

แม่	เราไม่รู้จะท�าอะไรก็มาสานกระติ๊บข้าวขาย	

ทีนี้พอคนในหมู่บ้านพอเขารู้ว่าเราสานกระ

ติ๊บข้าวได้	 เขาก็จะตัดใบตาลมาฝาก	 บอกเรา

ว่าเห็นใบตาลแล้วนึกถึงยายค�า	 แล้วเขาไม่คิด

เงนิ	ขอแค่กระติ๊บข้าว	2	ใบ	แม่เองก็ท�ากระติ๊บ

ข้าวให้เขา	แล้วก็ท�าแจกคนอื่นด้วย	เอาไปแจก 

คนเฒ่าคนแก่	 เพราะเขาอยากได้	 แม่ก็เอาไป

แจกคนละลูก	แจกที่วัดบ้าง	บ้านเขาบ้าง	ตอน

นี้มกีันทุกบ้าน	ใครได้ใช้แล้วก็อยากได้อกี	เราก็

ภูมใิจ” แม่ต่อมคำ� กล่�ว
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 จากความรู้ที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อ

แม่ สู ่การทำาอาชีพที่สร้างรายได้ในยาม

เกษียณ วันนี้แม่ต่อมคำามีความสุขกับการ

พึ่งพาตนเองด้วยการสานกระติ๊บข้าวขาย

เป็นอาชีพ และเผื่อแผ่สู่ผู ้อื่น ทั้งการให ้

กระติบ๊ข้าว และการให้ความรูเ้รือ่งการสาน 

กระติ๊บข้าวโดยไม่หวงวิชา.. และนี่ก็คือ

ความสุขของผู้สูงวัยที่มีหัวใจรักการสร้าง

งานศิลปะโดยไม่คิดว่าอายุคืออุปสรรคใน

การสร้างสรรค์งาน  
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ภูมิปัญญา “อักษรตั๋วเมือง/ภาษาลำ้านนา”  
โดย  คุณพ่อมนู ใจงาม 
@เทศบาลตำ�บลเกาะคา อำ�เภอำเกาะคา จังหวัดล�ปาง

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อมนู ใจงาม
เกิดวันที่ 1 มีนาคม 2484 
อายุ 79  ปี
เบอร์โทรติดต่อ 086-193-8715  

 อกัษร “ต๋ัวเมอืง” หรอื “ภาษาล้านนา” 

เป็นมรดกอันลำ้�ค่�ท�งอักษรศ�สตร์ เป็น

ภูมิปัญญ�อันสูงส่งของนักปร�ชญ์ช�วล้�นน� 

อีกทั้งยังเป็นอักษรแห่งมนต์ขลังที่มีคว�ม

ศักดิ์สิทธิ์  จึงมีก�รนำ�ม�ใช ้ ในก�รจ�รึก 

พระไตรปิฎก คัมภีร ์ ใบล�น ธรรมช�ดก 

บทสวดมนต์ พงศ�วด�ร ตำ�น�น ศิล�จ�รึก 

โหร�ศ�สตร์ ประวัติศ�สตร์ ตำ�ร�ย�สมุนไพร 

วรรณกรรมล้�นน� คติ คำ�สอนต่�ง ๆ ตำ�ร�

ไสยศ�สตร์ และเลขยันต์ ค�ถ�ต่�ง ๆ 
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ภูมิปัญญา “อักษรตั๋วเมือง/ภาษาลำ้านนา”  
โดย  คุณพ่อมนู ใจงาม 
@เทศบาลตำ�บลเกาะคา อำ�เภอำเกาะคา จังหวัดล�ปาง

หลังจ�กที่อ�ณ�จักรล้�นน�ได้เข้�ม�

เป็นส่วนหนึ่งของสย�มประเทศในสมัยกรุง

รัตนโกสนิทร์ อักษรตัว๋เมอืงก็ถูกลดบทบ�ทลง 

เนื่องจ�กทุกโรงเรียนในสย�มสมัยนั้นได้บังคับ

ให้เรยีนภ�ษ�ไทย อย่�งไรก็ต�มอักษรตัว๋เมอืง

ยงัคงได้รบัก�รสบืส�นผ่�นก�รเรยีนก�รสอนใน

วัด โดยก�รบังคับให้ศษิย์วัด (ขะโยม) ที่เตรยีม

บรรพช�อุปสมบทต้องเรียนอักษรตั๋วเมืองเพื่อ

ให้ส�ม�รถอ่�นคัมภรี์ใบล�นที่จ�รกึด้วยอักษร

ตัว๋เมอืงได้

พ่อมนู ใจงาม ครูภูมิปัญญ�อักษร 

ตั๋วเมืองหรือภ�ษ�ล้�นน� มัคท�ยกวัดท่�ผ� 

และอดีตข้�ร�ชก�รครู คือผู้สูงอ�ยุท่�นหนึ่งที่

ทันยุคสมัยที่มกี�รเรยีนก�รสอนอักษรตัว๋เมอืง

ในวัด โดยพ่อมนูเล่�ว่� ได้เริ่มเรียนตั๋วเมือง

หรือภ�ษ�ล้�นน�ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กวัดอ�ยุ 

15 ปี โดยเรยีนกับพระและเณรในวัด ก่อนที่จะ 

บวชเณร สมัยนั้นจะมีก�รใช้กระด�นชนวน 

ในก�รหัดเขยีนพยัญชนะ สระ และหัดผสมคำ� 

ซึ่งพ่อมนูจะใช้เวล�ในก�รเรียนอยู่ประม�ณ 

1 เดอืนจงึจะส�ม�รถอ่�นเขยีนอกัษรตัว๋เมอืงได้

“คนสมัยก่อนหากเข้าไปเป็นเด็กวัด

จะต้องหัดอ่านเขียนตั๋วเมือง	 ไม่เช่นนั้นจะไม่

สามารถบวชเป็นเณรได้	ใครเขยีนตัว๋เมอืงหรอื

อ่านภาษาล้านนาไม่ได้ก็จะไม่ได้บวช	ที่เป็นเช่น

นี้เพราะช่วงเข้าพรรษาเณรจะต้องอ่านตัว๋เมอืง

ในคมัภร์ีใบลาน	และอ่านเส้นสลากหรอืชือ่คนที่

ถวายทานสลากภัตรประจ�าปี	 นอกจากนี้ยังมี

การอ่านต�ารายาโบราณ	ต�าราสมุนไพรที่มกีาร

บันทกึไว้ในใบลานด้วย” พ่อมนู กล่�ว

 ปัจจุบันตั๋วเมืองได้ถูกนำ�ม�ใช้เขียน

ค�ถ� เขยีนเทยีนบูช� เขยีนยนัต์สะเด�ะเคร�ะห์

เขียนยันต์แปดทิศลงเส�บ้�นที่จะปลูกสร้�ง

ใหม่ เพื่อขับไล่ภูตผีปีศ�จและสิ่งชั่วร้�ยทั้ง

หล�ยออกจ�กบรเิวณที่จะปลูกสร้�งบ้�น และ

มีก�รใช้ภ�ษ�ล้�นน�ในก�รทำ�พิธีเรียกขวัญ

เส�มงคล (คล้�ยก�รทำ�พิธีบวงสรวงเส�เอก

แต่พิธีจะเล็กกว่�) ซึ่งพ่อมนูก็เคยทำ�พิธีเรียก

ขวัญเส�มงคลให้กับหล�ยที่ ไม่ว่�จะเป็นสถ�นี

ตำ�รวจภธูร ป๊ัมนำ�้มนัในพื้นทีใ่นเทศบ�ลเก�ะค� 

บ้�นและร้�นค้�ต่�ง ๆ ที่ปลูกสร้�งใหม่
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 ด้�นก�รสืบส�นตั๋วเมือง พ่อมนูกับ

ครูภูมิปัญญ�ตั๋วเมืองอีก 2 ท่�น จะร่วมกัน

ทำ�กิจกรรม “อุ้ยสอนหล�น” ที่จัดขึ้นที่ตล�ด 

ย้อนยคุ เทศบ�ลตำ�บลเก�ะค� ในช่วงประเพณี

สงกร�นต์เดอืนเมษ�ยนของทุกปี โดยจะมกี�ร

สอนคนรุน่ใหม่และผูท้ีส่นใจเขยีนชือ่ตวัเองด้วย

ตั๋วเมือง ซึ่งพ่อสมนึกจะใช้วิธีเขียนให้ดูพร้อม

กับอธิบ�ยวิธีเขียน ก่อนที่จะมอบชื่อภ�ษ� 

ล้�นน�ที่เขียนด้วยอักษรตั๋วเมืองให้กับเจ้�ของ

ชื่อไปหัดเขยีนต่อ 

ส ่วนก�รเรียนก�รสอนแบบจริงจัง 

พ่อมนูเล่�ว่� เคยเปิดสอนที่บ้�น แต่ผู้เรียนยัง

ไม่มีคว�มสนใจ และยังไม่มีคว�มอดทนม�ก

พอที่จะเรียนรู้จนจบ ทำ�ให้ยังไม่มีคนรุ่นใหม่

ในพื้นที่ที่ส�ม�รถสืบทอดคว�มรู้เรื่องก�รอ่�น

เขียนตั๋วเมืองได้ แต่พ่อมนูก็มีหนังสือคว�มรู้

เกีย่วกบัอกัษรตัว๋เมอืงหรอืภ�ษ�ล้�นน�จำ�นวน

หนึ่ง เอ�ไว้ให้ผู้ที่มีคว�มสนใจส�ม�รถหยิบ

ยืมไปศึกษ�เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ เพร�ะพ่อมนู

ต้องก�รให้อักษรตั๋วเมืองหรือภ�ษ�ล้�นน�ได้

รับก�รสบืส�นต่อไปในอน�คต 

และนี่ก็คือสิ่งที่พ่อสมนึกคิดว่�มีคว�ม

สำ�คญั และพ่อมนกูร็ูส้กึภมูใิจม�กทีไ่ด้ทำ�หน้�ที่

สบืส�นง�นภูมปัิญญ�อักษรตัว๋เมอืงหรอืภ�ษ�

ล้�นน�ม�โดยตลอดตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน

 “การที่ เ ราได ้ท� าหน ้าที่ สืบสาน

ภูมิปัญญาต๋ัวเมือง เรารู้สึกภูมิใจนะ ภูมิใจ 

ที่ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาของดี

เมืองล้านนาเอาไว้ เพื่อสืบทอดไปยังรุ่นลูก 

รุน่หลาน ไม่ให้มนัสูญหาย เพราะภาษาล้านนา 

เป็นภาษาเอกลกัษณ์ประจ�าภาคเหนอืของเรา 

ภาคอื่นไม่มีตัวหนังสือประจ�าภาคแบบนี้ 

อย่างเช่นภาคอิสานเขาจะใช้ตัวขอมนะ 

เขาไม่มอีกัษรของเขา แต่ล้านนาเรามตัีวอกัษร 

เป็นของเราเอง เราอยากให้การเขียนตั๋ว

เมืองหรือภาษาล้านนาอยู่คู ่กับล้านนาไป

ตลอด เราต้องรักษาเอาไว้ให้ดี และให้คน

รุ่นใหม่ศึกษาด้วย เพราะว่าภาษาล้านนามี

ความส�าคัญ เนื่องจากการจารึกของดีใน

คัมภีร์ต่าง ๆ ล้วนใช้ตั๋วเมืองในการจารึก  

ถ้าคนรุ่นหลังไม่สามารถอ่านได้ก็จะไม่รู ้

ความหมายในคมัภร์ี เราก็จะสญูเสยีความรู้ 

หรอืของดตีรงนั้นไป” พ่อมนู กล่�วทิ้งท้�ย 
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จงัหวัดกำญจนบุรี
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กาญจนบุรี
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ภูมิปัญญา “กลำ้วยเบรกแตก”   
โดย คุณแม่ประนอม สิทธิธรรม 
@ตำ�บลแก่งเสี้ยน อำ�เภอำเมือำง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณแม่ประนอม สิทธิธรรม
เกิดวันที่ 10 มีนาคม 2497 
อายุ 65 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 083-316-4493

 “กล้วยเบรกแตก” นับเป็นของว่�ง

แบบไทย ๆ  ทีม่คีว�มกรุบกรอบเคี้ยวเพลนิ ผลติ

จ�กกล้วยซึ่งปลูกได้ง่�ย ห�ได้ทุกที่ บวกกับ 

สูตรเบรกที่ทำ�ได้หล�กหล�ยสูตร ทั้งรสหว�น 

รสเค็ม รสป�ปริก ้�  รสค�ร�เมล ฯลฯ 

กล้วยเบรกแตกจึงกล�ยเป็นของว่�งที่ถูกใจ 

คนไทยม�ช้�น�น 

 แม่ประนอม สิทธิธรรม ผู้ริเริ่มจัดตั้ง 

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนกล้วย” ซึ่ง

มีประสบก�รณ์ในก�รทำ�กล้วยเบรกแตกน�น
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ภูมิปัญญา “กลำ้วยเบรกแตก”   
โดย คุณแม่ประนอม สิทธิธรรม 
@ตำ�บลแก่งเสี้ยน อำ�เภอำเมือำง จังหวัดกาญจนบุรี

กว่� 20 ปี ได้เล่�ว่� กล้วยเบรกแตกเป็นสนิค้�

ที่ได้รับคว�มนิยมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 

เนื่องจ�กแม่ประนอมได้นำ�สินค้�ออกไปข�ย

ต�มง�นเกษตรแฟร์ทุกปี อีกทั้งยังมีออเดอร์

จ�กแม่ค้�ในตล�ดนัดสวนจตุจักรทุกสัปด�ห์ 

ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุที่มอี�ยุกว่� 65 ปี มรี�ยได้เสรมิ

จ�กก�รทำ�กล้วยเบรกแตกทุกเดอืน

 ก่อนที่จะม�ทำ�กล้วยเบรกแตกข�ย

เป็นอ�ชีพเสริม แม่ประนอมมีอ�ชีพเป็นช�วไร่

ช�วน�และช่�งตัดเย็บเสื้อผ้� แต่เนื่องจ�กเป็น

คนที่ชอบทำ�ขนมให้ลูกท�น วันหนึ่งจึงได้ทำ�

กล้วยเบรกแตกให้ลูกและเพื่อนบ้�นได้ลองชิม 

ปร�กฏว่�ได้รับคำ�ชมและถูกชวนให้ลองทำ�

ข�ย ประกอบกบัเกษตรตำ�บลได้เข้�ม�ส่งเสรมิ

โดยก�รนำ�กล้วยเบรกแตกฝีมือแม่ประนอมไป

ใช้เป็นของฝ�กผู้ใหญ่หรือเจ้�หน้�ที่ที่ม�ดูง�น

ในพื้นที่ ทำ�ให้กล้วยเบรกแตกของแม่ประนอม

เริม่กล�ยเป็นทีรู่้จกัม�กขึ้น ต่อม�เกษตรตำ�บล

ก็ได้แนะนำ�ให้ไปจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชน 

แม่ประนอมจงึรวบรวมกลุ่มคนประม�ณ 7 คน 

ไปจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนโดยใช้ชื่อกลุ่มว่� 

“วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนกล้วย” ในปี 2548 

หลังจ�กนั้นแม่ประนอมก็ได้รับทุนสนับสนุน

ก�รพฒัน�ผลติภณัฑ์จ�กพฒัน�ชมุชน จงึได้นำ� 

ทุนนัน้ไปใช้ในก�รทำ�โลโก้ตดิที่ถุงผลติภัณฑ์ 

 ในส่วนของก�รทำ�กล้วยเบรกแตก 

แม่ประนอมได้เล่�ว่� กล้วยทีใ่ช้จะเป็นกล้วยหกัมุก 

ซึง่อ่อนนิม่กำ�ลงัด ีถ้�ใช้กล้วยนำ�้ว้�จะแขง็เกนิไป 

และถ้�ใช้กล้วยหอมก็จะมีต้นทุนที่ร�ค�สูง 

เกนิไป 

ในยุคแรก ๆ แม่ประนอมจะใช้วธิสีั่งซื้อ

กล้วยจ�กแม่ค้� แต่ต่อม�แม่ประนอมได้ห�

พนัธ์กล้วยหักมกุม�ปลูกเอง 300 กอ เนือ่งจ�ก

มพีื้นที่สวนอยู่แล้ว 

 ก�รทำ�กล้วยเบรกแตกแม่ประนอมจะ

ใช้วิธีทอดครั้งละ 40-50 กิโลกรัม ต�มออเด

อร์ โดยเวล�ทำ�จะใช้วิธีทอดทิ้งไว้ เมื่อมีออเด

อร์ที่ชัดเจนว่�ลูกค้�จะเอ�กล้วยรสหว�นหรือ 

รสเคม็จำ�นวนเท่�ไหร่ (แม่ประนอมทำ�แค่รสหว�น 

กับเค็ม) แม่ประนอมก็จะนำ�กล้วยที่ทอดไว้ม�

เบรก หรอืม�คลุกนำ้�ต�ล / เกลอื ต�มออเดอร์

ทีลู่กค้�ส่ัง ซึง่โดยปกตเิฉพ�ะออเดอร์จ�กแม่ค้�



40

ในตล�ดนัดสวนจตุจักรก็จะมปีระม�ณ 10-15 

กิโลกรัมต่อสัปด�ห์ (ข�ยส่งถุงละ 25 บ�ท) 

นอกจ�กนี้ยังมีออเดอร์ในพื้นที่อีกประม�ณ

สัปด�ห์ละ 10-15 ถุง (ข�ยปลกีถุงละ 30 บ�ท) 

ทำ�ให้มรี�ยได้ภ�พรวมประม�ณ 5,000 บ�ทต่อ

เดอืน  แต่ถ้�ห�กเดอืนไหนมงี�นเกษตรแฟร์ แม่

ประนอมก็จะทำ�กล้วยเบรกแตกไปข�ยในง�น

พร้อมกับลูกส�วที่ไปข�ยหน่อกล้วยด้วย โดย

จะทำ�กล้วยเบรกแตกไปข�ยประม�ณ 1 พันกว่�

ถุง (ข�ย 3 ถุงร้อย) ทำ�ให้มรี�ยได้เพิ่มม�กขึ้น

 แม่ประนอมได้เปิดเผยเคล็ดลับก�ร

ทอดกล้วยให้กรุบกรอบว่� ต้องทอดกล้วย

ให้แป้งที่อยู่ในกล้วยสุกจ�กสีข�วเป็นสีใส จะ

ทำ�ให้กล้วยไม่เหม็นหนื นอกจ�กนี้ที่ผ่�นม�แม่

ประนอมยังเคยได้รับก�รติดต่อจ�กหน่วยง�น

ต่�ง ๆ เช่น เทศบ�ล อบต. หรอื กศน. ให้ไป

เป็นวิทย�กรอบรมเรื่องก�รทำ�กล้วยเบรกแตก

ให้กับประช�ชนหล�ยพื้นที่ ซึ่งก�รสอนของแม่

ประนอมจะเน้นเรื่องก�รสอนให้ผู้เรียนมีทักษะ

ในก�รปรับปรุงสูตรให้ถูกใจตัวเอง หรือถูกใจ

ตล�ดในพื้นที่นัน้ ๆ

	 “เราภมูใิจนะ	ภมูใิจทีเ่ราได้ไปสอนเขาให้

มอีาชพี	มรีายได้เสรมิเพื่อเลี้ยงครอบครัว”

 ตลอด 20 ปีที่ผ่�นม� แม่ประนอมได้ทำ�

กล้วยเบรกแตกเป็นอ�ชีพเสริมโดยไม่ได้หยุด

พัก เพร�ะนี่คอืง�นที่รัก และแม่ประนอมก็มัก

จะคดิถงึลูกค้�ประจำ�อยู่เสมอ เพร�ะถ้�เร�ไม่

ทำ�เข�ก็จะไม่มขีองข�ย

 “มันพักไม่ได้หรอก	เพราะมันเป็นอาชพี

ของเรา	แล้วลูกค้าที่กรุงเทพเขาก็ต้องการของ

ไปขาย	 เราก็ต้องท�า	 ถ้าตอนนั้นเราไม่มีกล้วย	

เราก็ต้องไปหากล้วยมาท�าเพื่อให้เขาน�าไปขาย

ต่อ	 ส่วนเราก็มีรายได้เสริมเข้ามา	 เราก็รู้สึกดี 

จะไม่ท�าเลยมันก็ไม่ได้	 เราจะรู ้สึกร�าคาญ 

ตัวเอง	เพราะเราเป็นคนเคยท�างาน	เราต้องท�า 

เราหยุดไม่ได้” แม่ประนอม กล่�วทิ้งท้�ย 
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 การทอดกล้วยไม่ใช่งานที่หนัก แต่ก็

ไม่ใช่งานที่เบา เพราะการทอดกล้วยหน้า

เตาทีม่คีวามร้อนทลีะ 40-50 กโิลกรมั ไม่ใช่

เรื่องสบาย แต่แม่ประนอมก็ไม่เคยคิดที่จะ

หยุดทำาเพราะนี่คือความสุขในวัยเกษียณ

สขุทีไ่ด้ทำา สขุทีไ่ด้หารายได้เสรมิด้วยตวัเอง 

และสขุทีไ่ด้ให้ความรูแ้ก่ผูอ้ืน่ และนีค่อืความ

ภาคภมูใิจของแม่ประนอม แม่ค้าวยัเกษยีณ

ที่มหีัวใจเกนิร้อย 
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ภูมิปัญญา “การท�สวนมะม่วง”   
โดย คุณพ่อยุทธนา ยางสวย
@ตำ�บลบ้านเหนือำ อำ�เภอำเมือำง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อยุทธนา ยางสวย
เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2499 
อายุ 63 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 089-549-8177

 พ่อยทุธนา ยางสวย คอือดตีข้�ร�ชก�ร

ส�ยเลือดเกษตรกรเมืองก�ญจนบุรีที่ใฝ่เรียน

รู ้ม�ตั้งแต่เด็ก โดยได้เก็บเกี่ยวคว�มรู ้ทั้ง

แนวคิดและทฤษฎีจ�กคุณพ่อและคุณแม่ซึ่ง

เป็นเกษตรกร จนกระทั่งตัดสินใจเลือกเรียน

ด้�นเกษตรด้วยใจรัก โดยเข้�เรียนที่โรงเรียน

เกษตรกรรมร�ชบรุ ี(ปัจจบุนัคอื วทิย�ลยัเกษตร

และเทคโนโลยีร�ชบุรี) ซึ่งที่นี่คือจุดเริ่มต้น 

ทีท่ำ�ให้พ่อยทุธน�สนใจเรือ่งก�รทำ� “สวนมะม่วง”
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ภูมิปัญญา “การท�สวนมะม่วง”   
โดย คุณพ่อยุทธนา ยางสวย
@ตำ�บลบ้านเหนือำ อำ�เภอำเมือำง จังหวัดกาญจนบุรี

ส�เหตทุีเ่ลอืกทำ�สวนมะม่วงในสมยัเรยีน 

เกิดจ�กก�รศึกษ�ข้อมูลจ�กว�รส�รของ

วิทย�ลัยเกษตรแม่โจ้พบว่�มะม่วงชอบดินขี้นก

ยงูและดนิลกูรัง และดนิทีโ่รงเรยีนกม็สีภ�พเป็น

ดินลูกรัง พ่อยุทธน�จึงได้ทำ�ก�รปลูกมะม่วง

จำ�นวน 25 ต้น บนพื้นที่ 1 ไร่ในโรงเรยีน และ

ได้นำ�คำ�สอนของอ�จ�รย์ม�ขบคดิพร้อมสงัเกต

ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อนนำ�เทคนิคที่อ�จ�รย์

สอนม�ใช้ โดยเชื่อว่�	 “การเชื่อในค�าสอนที่มี

เหตุและผล	 ไม่ใช่เชื่อเพยีงเพราะค�าสอนนัน้มา

จากครูหรือเป็นผู้วิเศษ	 คือ	 หลักการเรียนรู้ที่

ควรยดึมั่น”

 หลังจ�กเรียนจบ พ่อยุทธน�ได้รับ

ร�ชก�รที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอโพธ�ร�ม 

จังหวัดร�ชบุร ีในปี 2523 และพบว่�เกษตรกร

ที่นี่ปลูกมะม่วงพันธ์ุหนองแซงซึ่งมีปัญห�เรื่อง 

ผิ ว เปลือกมะม ่ ว งดำ �หลั งจ�ก เ ก็บ เกี่ ย ว

ผลผลิต ทำ�ให ้ เกษตรกรมีคว�มต ้องก�ร

โค่นต้นมะม่วงทิ้ง พ่อยุทธน� ในฐ�นะเจ้�

หน้�ที่ส่งเสริมก�รเกษตรจึงได้นำ�คว�มรู้ไป

ทดลองแก้ไขปัญห� โดยก�รนำ�ยอดมะม่วง

พันธ์ุโชคอนันต์ ซึ่งเป็นพันธุ ์ที่ เปลือกหน�

ไม่ชำ้�ง่�ยอีกทั้งยังออกดอกทั้งปี ไปต่อยอด 

ที่ต ้นมะม ่วงพันธ ์ุหนองแซงทั้งต ้น ทำ�ให ้

เกษตรกรร�ยนัน้ไม่ต้องโค่นต้นมะม่วงทิ้ง 

 “เราศกึษาเบื้องต้น	จากนัน้เราจงึท�าการ

ทดลอง	 เขาเรียกว่า	 Learning	 by	 doing	 พอ

ท�าจนประสบผลส�าเร็จ	 ผมก็พาเกษตรกรและ 

เจ ้าหน ้าที่คนอื่นมาดูงาน	 เพื่อถ ่ายทอด 

องค์ความรู้เหล่านี้ให้กับคนอื่นต่อไป”	

 ปี 2534 พ่อยุทธน�ได้ย้�ยร�ชก�รม�

ที่อำ�เภอหัวหนิ จังหวัดประจวบครีขีันธ์ และได้

ซื้อที่ดินเป็นสวนสับปะรดในอำ�เภอปร�ณบุรี

จำ�นวน 30 ไร่เพือ่เปลีย่นม�ทำ�สวนมะม่วง ขณะ

ทีเ่กษตรกรในพื้นทีท่ัง้หมดล้วนทำ�สวนสับปะรด 

ทำ�ให้ช�วสวนสับปะรดสบประม�ทพ่อยุทธน�

ว่� “บ้�” ที่ม�ปลูกต้นมะม่วง

 “ผมน�าแนวคิดของพ่อมาใช้	 คือจะท�า

อะไรต้องท�าก่อนคนอื่นถึงจะประสบความ

ส�าเรจ็	ผมไม่ไถดนิ	เพราะต้องการให้ใบสบัปะรด 

เก็บความชุ่มชื้นของดินเอาไว้	 จากนั้นจึงจ้าง

คนมาขุดหลุมขนาด	 50	 เซนติเมตรแล้วเอา

ปุ๋ยหมักรองก้นหลุมก่อนที่จะปลูกมะม่วงลงไป

แล้วปักไม้ผูกเชอืกกันลมโยก	ปลูกได้ประมาณ	
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2	 ปีมะม่วงออกลูกมากองกับดินเลย	 จากนั้น 

ชาวบ้านกเ็ริม่เดนิเข้ามาหาผมและบอกว่าสนใจ

ปลูกต้นมะม่วง”

 หลังจ�กที่ต ้นมะม ่วงให ้ผลผลิตด ี

เกษตรกรที่เคยว่�พ่อยุทธน�ว่� “บ้�” ก็หันม�

ทำ�สวนมะม่วงกันหมด และเมื่อพ่อยุทธน�ย้�ย

ไปช่วยร�ชก�รที่กิ่งอำ�เภอส�มร้อยยอด ก็ได้

ผลักดันเรื่องมะม่วงให้โด่งดัง โดยก�รจัดง�น 

“วนัมะม่วงและของดสี�มร้อยยอด” ขึ้นเป็นครัง้

แรกและจัดต่อเนื่องย�วน�นถงึ 12 ปี 

 “ผมปิดทองหลังพระให้เกษตรกรได้

เจริญเติบโต	 ทุกวันนี้พวกเขาก็ยังจ�าผมได้ 

ทุกคนยอมรับในตัวผม	 และตอนนี้พวกเขา 

ก็ดังเรื่องท�าสวนมะม่วงกันหมด”

 ในยุคบุก เบิกก�รทำ �สวนมะม ่ วงที่

ปร�ณบุร ีพ่อยทุธน�ได้นำ�คว�มรูท้ีต่่อยอดม�จ�ก

ก�รศึกษ�เรื่องก�รใช้ส�รแพคโครบิวทร�ซอล 

ในก�รปลกูบอนไซม�ใช้ในก�รทำ� “สวนมะม่วง

นอกฤดู” สำ�หรับทำ�ให้มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์

ออกดอกออกผลก่อนสวนอื่น 1-2 สัปด�ห์ 

ซึ่งจะทำ�ให้ส�ม�รถข�ยผลมะม่วงได้ร�ค�ดี

เป็นพเิศษ

 “เราต้องตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง	 จากนั้นจึง

น�าสารแพคโคลบิวทราซอล	 (สารควบคุมการ

เจรญิการเตบิโตของพชื	กระตุ้นการออกดอก)	

15	 กรัม	 ผสมกับน�้า	 2	 ลิตร	 มาราดในแอ่งที่

เราท�าไว้ตรงโคนมะม่วง	 และ	 30	 วันต่อมาใน

ช่วงเย็นเราต้องดึงตาดอกโดยใช้สารไทโอยูเรีย 

(สารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์กระตุ้นการงอกของ

เมล็ดและเร่งการออกดอกและการแตกตา

อ่อน)	 1	 กิโลกรัมต่อน�้า	 200	 ลิตร	 ฉีดพ่นใบ

และพรมพุ่มให้ชุ่มชื้น	อกี	 5-7	 วันถัดมา	ยอด

มะม่วงจะออกดอกเป็นเดอืยไก่และจะออกตาด

อกทันที	 หลังจากนั้นเราจึงดูแลตามขั้นตอน 

ไม่ให้เพลี้ยไฟมาท�าลาย	 ที่ส�าคัญคือใน	 1	 ปี	

เมืองไทยจะมีเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวที่

จะไม่ค่อยมีผลไม้ออกมา	 ผมก็จะท�ามะม่วง

ให้ออกในช่วงเดือนนี้เพราะจะได้ราคาดีมาก”  

พ่อยุทธน�เผยเคล็ดลับ

 หลงัจ�กเกษยีณอ�ยรุ�ชก�ร พ่อยทุธน�

ได้ให้ผู ้ช ่วยดูแลสวนมะม่วงที่ปร�ณบุรีให ้

ส่วนตัวเองก็ได้ม�ซื้อที่ดินที่อำ�เภอด่�นมะข�ม

เตี้ย จังหวัดก�ญจนบุรจีำ�นวน 7 ไร่เพื่อทำ�สวน
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มะม่วง ที่สำ�คัญคือพ่อยุทธน�ยังคงไปเรียนรู้ 

ดูง�นเกี่ยวกับก�รทำ�สวนมะม่วงอยู่เสมอ และ

ได้นำ�คว�มรู้นั้นม�ส่งเสริมช�วสวนมะม่วงใน

จังหวัดก�ญจนบุรีแบบครบวงจรทั้งก�รจัดห�

พันธุ ์ไม้ ก�รปลูก และก�รห�ตล�ดรองรับ

ผลผลติ

	 “เราเชื่อมโยงตลาดให้ชาวสวนด้วยการ

ช่วยท�าสญัญาซื้อขายกบัโรงงานแปรรปูผลไม้ให้ 

โดยที่ เราไม ่ได ้ เอาผลประโยชน์อะไรจาก 

พี่น้องเกษตรกรเลย”

 ตลอดระยะเวล�กว่� 40 ปีที่พ่อยุทธน�

ได้สั่งสมคว�มรู ้และประสบก�รณ์เพื่อทำ�

หน้�ที่ส่งเสริมเกษตรกรช�วสวนมะม่วง ทำ�ให้

มีเกษตรกรหล�ยร�ยประสบคว�มสำ�เร็จ 

ได้ผลผลิตดี เป็นที่ต้องก�รของท้องตล�ด 

ส่วนพ่อยทุธน�เองกม็คีว�มสขุกบัก�รทำ�หน้�ที่ 

ทั้งก�รเป็นข้�ร�ชก�รและก�รเป็นเกษตรกร

ช�วสวนมะม่วง และแม้ว่�วันนี้พ่อยุทธน�จะ

เกษยีณอ�ยุร�ชก�รแล้ว แต่พ่อยุทธน�ก็ยังคง

ทำ�หน้�ที่ส่งเสริมเกษตรกรช�วสวนมะม่วงเท่�

ทีม่โีอก�ส เพร�ะนีค่อืสิง่ทีพ่่อยทุธน�ภ�คภมูใิจ

 “เราภูมิใจที่เราเป็นข้าราชการรับใช้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราคิดว่า  

เราท�าหน้าทีข่องเราได้สมบรูณ์แล้ว” คณุพ่อ

ยุทธน� กล่�วทิ้งท้�ย  
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ภูมิปัญญา “ศิลำปะปูนปั้น วาดภาพสีน�้า/
สีน�้ามัน”    
โดย คุณพ่อประสิทธิ์ ระงับ
@ตำ�บลบ้านเหนือำ อำ�เภอำเมือำง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อประสิทธิ์ ระงับ
เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2477 
อายุ 85 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 034-621-087

 พ่อประสิทธิ์ ระงับ คืออดีตช่�งศิลป์ 

สำ�นกัง�นเทศบ�ลเมอืงก�ญจนบรุ ีทีม่ฝีีมอืและ

มีผลง�นเป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับก�รยอมรับ

ทั้งก�รปั้นปูน และก�รว�ดภ�พระบ�ยสีนำ้�/ 

สนีำ�้มัน

 อย่�งไรก็ต�มในวัยเย�ว์ พ่อประสิทธิ์

ไม่ได้ให้คว�มสนใจง�นศลิปะทัง้ก�รป้ันปนูและ

ก�รว�ดภ�พระบ�ยสีเท่�ไหร่นัก เนื่องจ�กมี

คว�มสนใจเรื่องก�รเล่นดนตรีไทย จึงได้ให้
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คว�มสำ�คัญกับก�รรำ่�เรียนและฝึกซ้อมดนตรี

ไทยจนกระทั่งส�ม�รถสอบบรรจุเป็นครูสอน

ดนตรไีทยในอำ�เภอบ�งบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

ได้ในเวล�ต่อม�

  เมื่อพ่อประสทิธิ์อ�ยุ 40 ปี พ่อประสทิธิ์

จึงได้กลับม�สอบบรรจุเป็นเจ้�หน้�ที่ช่�งศิลป์ 

ที่สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองก�ญจนบุรี และได้

เริ่มทำ�ง�นศิลปะประเภทปั้นปูนและว�ดภ�พ

ระบ�ยสีนำ้�/สีนำ้�มันตั้งแต่นั้นเป็นต้นม� โดย

ผลง�นที่สำ�คัญ เช่น ก�รว�ดภ�พสมเด็จพระ

สงัฆร�ชเพือ่นำ�ถว�ยเนือ่งในโอก�สทีท่่�นเสด็จ

ม�ที่จังหวัดก�ญจนบุร ีและก�รปั้นสัญลักษณ์

ป้�ยชือ่ถนน และเส�ไฟฟ้�ต่�ง ๆ  ในเขตเทศบ�ล

เมอืงก�ญจนบรุเีป็นรปูปล�ยีส่ก ซึง่ถอืเป็นปล�

สัญลักษณ์ประจำ�จังหวัดก�ญจนบุรี

พ่อประสทิธิ์เป็นคนมพีรสวรรค์ เมื่อคดิ 

ทีจ่ะทำ�ง�นศลิปะก็ส�ม�รถทำ�ได้เลย แม้ไม่เคย 

รำ่�เรียนด้�นศิลปะม�ก่อน แต่ก็ส�ม�รถ 

ปั้นปูน และว�ดภ�พระบ�ยสีต่�ง ๆ ได้อย่�ง

วจิติรงดง�ม

 ที่ผ่�นม�พ่อประสิทธิ์ได้สร้�งผลง�น

ไว้หล�กหล�ยชิ้นโดยเฉพ�ะง�นว�ดภ�พสีนำ้� 

ซึ่งจะมีทั้งภ�พว�ดในหลวงรัชก�รที่ 9 ภ�พ

น�งในวรรณคดี ภ�พวิวทิวทัศน์ เช่น ภ�พ

นำ้�ตก ภ�พสะพ�น

มอญทีสั่งขละบรุ ีภ�พ

สะพ�นข้�มแม่นำ้�แคว 

ภ�พว�ดล้อเลียนคน

ดังทัง้พธิกีร ด�ร�และ

นักร้อง เช่น หมำ่� จ๊

กม๊ก และเสก โลโซ 

แต่ผลง�นที่ภ�คภูมิใจ

ที่สุดคือก�รได ้ว�ด

ภ�พพระเวสสันดร(ภาพประกอบจากอนิเตอร์เน็ท)
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ช�ดก (ว�ดใส่เฟรม) โดยได้มโีอก�สว�ดให้กับ 

วัดต่�ง ๆ เช่น วัดบ�งไผ่ จังหวัดนนทบุร ี

วดัอนิท�ร�ม (วดัหนองข�ว) และวัดเทวสงัฆ�ร�ม 

(วัดเหนอื) จังหวัดก�ญจนบุร ีเป็นต้น

	 “ภาพที่ผมวาดมีจ�านวนนับไม ่ถ ้วน	 

แค่ภาพพระเวสสันดรชาดกก็	200-	300	ภาพ

แล้ว	 เมื่อก่อนวาดทุกวัน	 เดี๋ยวนี้เลิกวาดตั้งแต่

อายุ	70	ปี”	

 นอกจ�กก�รว�ดภ�พในหน้�ทีช่่�งศลิป์

ช่วงทีย่งัไม่เกษยีณอ�ย ุพ่อประสทิธิย์งัว�ดภ�พ

ข�ยที่ถนนคนเดนิด้วย โดยข�ยในร�ค� 300 – 

500 บ�ท จนถงึหลักพัน ซึ่งก็มนีักท่องเที่ยวที่

ชื่นชอบและซื้อผลง�นของพ่อประสิทธิ์ทั้งภ�พ

เหมอืนในหลวงรัชก�รที่ 9 และภ�พววิทวิทัศน์

สำ�คัญ ๆ ในจังหวัดก�ญจนบุรี มีผู้ที่ว่�จ้�ง 

ให้ว�ดภ�พต�มโจทย์อกีด้วย

 พ่อประสิทธิ์ได้ให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ที่ 

สนใจง�นศิลปะว่� ควรเรียนและฝึกฝนง�น

ศลิปะหล�กหล�ยรปูแบบ ทัง้ง�นป้ัน ง�นว�ดรปู 

ระบ�ยสี  และง�นแกะสลั ก  เพื่ อ ให ้ ม ี

คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งง�นที่หล�กหล�ย  

ซึง่จะทำ�ให้มช่ีองท�งสร้�งร�ยได้ม�กขึ้น อย่�งไร

ก็ต�มก�รที่จะส�ม�รถสร้�งง�นศิลปะให้ได้

ดีนั้น จำ�เป็นจะต้องมีหัวใจที่รักง�นศิลปะเป็น 

พื้นฐ�น
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	 “ถ้าใจไม่รักจะท�าไม่ได้	 ต้องใจรัก	 และ

ต้องมคีวามมุง่มัน่	เหมอืนเช่นตอนทีผ่มวาดภาพ 

สมเด็จพระสังฆราช	 ผมเก็บรายละเอียด 

ทกุเม็ด	และต้องมอีารมณ์ศลิปิน		เวลาวาดต้องมี 

สมาธิ	 ถ้ามีใครมาชวนคุยผมจะหยุดวาดเลย”	

พ่อประสทิธิ์ กล่�ว

 ปัจจบุนัแม้ว่าจะไม่ได้ป้ันปนูและวาดภาพ 

ระบายสีนำ้า/สีนำ้ามันแล้ว แต่พ่อประสิทธิ ์

ก็ภาคภูมิใจที่ได้สร้างงานศิลปะมากมายให้

คนได้ชื่นชมและจดจำา ส่วนการใช้ชีวิตใน 

ช่วงนี ้ พ่อประสทิธ์ได้มโีอกาสสร้างงานศลิปะ

ในรูปแบบการแกะสลักไม้ ซึ่งช่วยสร้าง

ความสุขในวัยเกษียณให้กับพ่อประสิทธ์ 

ได้เป็นอย่างด ี  
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ภูมิปัญญา“การร้องเพลำงร่อยพรรษา” 
โดย คุณแม่ปราณี คงธาร
@ตำ�บลหนอำงขาว อำ�เภอำท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณแม่ปราณี คงธาร
เกิด พ.ศ.2496 
อายุ 65 ปี
เบอร์โทรติดต่อ -

 “เพลงร่อยพรรษา” เป็นเพลงพื้นบ้�น

ของจงัหวดัก�ญจนบรุทีีใ่ช้ร้องเพือ่บอกบญุช่วง

ก่อนออกพรรษ�ประม�ณ 7 วัน โดยช�วบ้�น

ที่สนใจจะรวมกลุ่มกันออกไปร้องเพลงร่อย

พรรษ�เชญิชวนคนในหมูบ้่�นให้ร่วมกนับรจิ�ค

เงนิเพือ่สร้�งศ�สนสถ�น เช่น โบสถ์ ศ�ล� รวมทัง้ 

บริจ�คข้�วส�ร ก่อนที่จะนำ�ไปถว�ยวัดใน 

วันทอดกฐิน โดยกลุ่มผู้ร้องเพลงร่อยพรรษ�  

จะประกอบด้วยพ่อเพลง แม่เพลง เป็นคนร้องหลกั 

และจะมลีกูคูค่อยร้องรบัอกีท ีโดยไม่มเีครือ่งดนตรี 
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และก�รปรบมือประกอบก�รร้อง แต่จะใช้วิธี

เอื้อนและทอดเสียงย�วคล้�ยทำ�นองสวดเพื่อ

ให้น่�ฟัง

 ด้�นก�รแต่งก�ยและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

ก�รไปร้องเพลงร่อยพรรษ� นิยมใส่ชุดทำ�ไร่ 

ทำ�น�ต�มปกต ิมกี�รห�บกระบุงตะกร้� 1 ห�บ 

เพื่อขอรับบริจ�คข้�วส�ร และมีพ�นสำ�หรับ

รับบริจ�คเงิน เมื่อกลุ่มผู้ร้องเพลงร่อยพรรษ�

เดินท�งไปถึงหน้�บ้�น หรือสถ�นที่ร�ชก�ร/

เอกชน พ่อเพลงแม่เพลงจะทำ�หน้�ที่ร้องเพลง

ร่อยพรรษ�ด้วยคำ�กลอน (ประม�ณ 3-5 บท 

หรอืม�กกว่�นัน้) โดยคำ�ร้องจะมเีนื้อห�ทีเ่ชญิชวน 

ให้ม�ร่วมทำ�บญุบรจิ�คจตปัุจจัยไทยท�น จ�กนัน้ 

เมื่อเจ้�บ้�นบรจิ�คเงนิหรอืข้�วส�รเสร็จแล้วก็

จะมกี�รร้องเพื่อให้พร และบอกล� 

แม่ปราณี คงธาร แม่ค ้�ข�ยของ 

หน้�วดั หนึง่ในแม่เพลงกลุม่ร้องเพลงร่อยพรรษ� 

ตำาบลหนองขาว อำาเภอท่าม่วง จังหวัด

กาญจนบรุ ีเล่�ว่� ในพื้นทีต่ำ�บลหนองข�วเพิง่

จะมกี�รนำ�วฒันธรรมก�รร้องเพลงร่อยพรรษ�

ม�ร้องเมือ่ประม�ณ 3 ปีทีผ่่�นม� โดยจดุเริม่ต้น 

เกิดจ�กก�รที่มีช�วบ้�นจ�กพื้นที่อื่นเข้�ม�

ร้องเพลงร่อยพรรษ�ที่วัดหนองข�ว ทำ�ให้ช�ว

บ้�นที่นี่เกิดคว�มประทับใจและเห็นว่�เป็น

วัฒนธรรมที่ดงี�ม ผู้สูงอ�ยุในตำ�บลหนองข�ว

อ�ยุที่ถือศีลไปวัดกันเป็นประจำ� จึงได้รวมตัว

กนัตัง้กลุม่ร้องเพลงร่อยพรรษ�ของตำ�บลหนอง

ข�วขึ้น โดยรวมตัวกันประม�ณ 10 กว่�คน  

นำ�ทมีโดย แม่ทองหล่อ แม่ปร�ณ ีคงธ�ร และ

แม่ขนมชัน้

แม่ทองหล่อ เป ็นอ�ของแม่ปร�ณ ี

ปัจจุบันอ�ยุ 73 ปี คือ แกนนำ�หลักที่ชักชวน

ให้แม่ปร�ณีและคนอื่นเข้�ม�ร่วมร้องเพลง

ร่อยพรรษ� ด้วยคว�มชอบในวัฒนธรรมก�ร

ร้องที่ไพเร�ะชวนฟัง อีกทั้งยังเป็นก�รทำ�เพื่อ 

พุทธศ�สน� แม่ปร�ณีและคนในกลุ่มเองก็มี

คว�มต้องก�รที่จะทำ�กิจกรรมนี้ร่วมกันเพื่อ

ห�เงินเข้�ม�สร้�งศ�ล�วัดหนองข�วจึงได้

ตัดสนิใจว่�จะทำ�ก�รร่อยพรรษ�ร่วมกัน 

คว�มแตกต่�งของกลุ่มร่อยพรรษ�ที่

นี่คือ สม�ชิกทุกคนในกลุ่มจะเป็นผู้สูงอ�ยุที่

ถือศีลร่วมกันที่วัดหนองข�วเป็นประจำ� มีอ�ยุ



52

ตัง้แต่ 40-73 ปี ส่วนเรื่องก�รแต่งก�ยสม�ชกิ

ในกลุ่มได้มีคว�มคิดเห็นตรงกันว่�ควรใส่ชุด

ข�วไปร้องเพลงร่อยพรรษ�จะเหม�ะสมกว่� 

เพร�ะเป็นชุดของผู้ถือศีล เหม�ะสำ�หรับก�ร

ใส่ไปบอกบุญช�วบ้�น ส่วนอุปกรณ์ในก�รรับ

บริจ�คเงินจะใช้บ�ตรพระแทนก�รใช้พ�น แต่

ก�รรับบริจ�คข้�วส�รจะใช้ก�รห�บกระบุงรับ

ข้�วส�รที่ประช�ชนบริจ�คม�เหมือนเช่นพื้นที่

อื่น แต่เมื่อรับแล้วจะมีก�รนำ�ไปเก็บไว้บนรถ

จักรย�นยนต์พ่วงที่เตรียมไว้สำ�หรับใส่ข้�วส�ร

อีกที ส่วนจำ�นวนวันในก�รร่อยพรรษ�ของที่นี่

จะใช้ระยะเวล�ทัง้สิ้น 7-10 วัน

ด้�นก�รแต่งเนื้อร้อง แม่ปร�ณีเล่�ว่� 

ไม่ได้มกี�รแต่งเนื้อร้องอะไรใหม่ เพร�ะใช้วธิจีดจำ� 

เนื้อร้องเดมิ ๆ  จ�กทีอ่ืน่ม�ปรบันดิหน่อยเท่�นัน้ 

เมือ่รวมกลุม่กนัได้แล้วกจ็ะมกี�รนดักนัม�ซ้อม

ทีว่ดัในวนัพระช่วงเพล และเมือ่ถงึวนัทีต้่องออก

ไปร้องเพลงร่อยพรรษ�ก็จะม�รวมตัวกันที่วัด

ในเวล� 9 โมงเช้�เพื่อกร�บไหว้ขอพรหลวง

พ่อวัดป่�เรไร ที่ประดิษฐ�นอยู่ในวัดป่�หนอง

ข�ว โดยจะขอให้มคีนศรทัธ�บรจิ�คเงนิกนัเป็น

จำ�นวนม�กเพื่อม�ร่วมสร้�งศ�ล�วดั จ�กนัน้ก็

จะเริม่ออกเดนิท�งไปร่อยพรรษ�ในพื้นทีต่่�ง ๆ  

ต�มทีว่�งแผนกนัไว้ ห�กเป็นหมูบ้่�น หรอืสถ�นที ่

ทีอ่ยูไ่กลวัดออกไปจะมรีถของท�งวัดไปส่งและ

ไปรบัตอนเยน็ (บ�งวนัเดนิร้องเพลงร่อยพรรษ�

กนัจนถงึตอนคำ�่) ก�รเดนิร่อยพรรษ�จะเดนิไป

ทุกบ้�น รวมถงึสถ�นที่ร�ชก�ร ร้�นค้�ต่�ง ๆ 

ตล�ดเช้� ตล�ดนัด ท่�รถขนส่ง ฯลฯ 

ตลอด 3 ปีที่ผ ่�นม�กลุ่มร้องเพลง 

ร่อยพรรษ�ส�ม�รถบอกบุญขอรับบริจ�คเงิน

สร้�งศ�ล�วัดหนองข�วได้ถึงปีละประม�ณ 

หนึง่แสนบ�ท โดยสถติกิ�รเรีย่ไรเงนิบรจิ�คทีไ่ด้

ม�กที่สุดต่อวันคอืประม�ณ 18,000 บ�ท และ

ปี 2561 ส�ม�รถเรี่ยไรเงนิบรจิ�คได้ประม�ณ 

107,000 บ�ท ซึ่งถอืเป็นยอดที่สูงสุดในขณะนี้ 

 “เรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเรื่องการ

หาเงนิมาสร้างศาลาวัด	หลวงพ่อท่านก็ดใีจ”	

 แต่สิ่งที่แม่ปร�ณีเป็นกังวลม�ก ตอนนี้

คอื ยังไม่มคีนรุ่นใหม่หรอืกลุ่มคนใหม่ ๆ  เข้�ม� 

ฝึกฝนร้องเพลงร่อยพรรษ�อย่�งจริงจังเพื่อ

สืบทอดวัฒนธรรมนี้ จึงไม่แน่ใจว่�ห�กหมด 
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รุ่นนี้ไปแล้ว จะมใีครเข้�ม�เรยีนรู้และทำ�หน้�ที่

พ่อเพลงแม่เพลงแทนหรอืไม่ 

 “ถ้าเรามีแรงเราก็จะท�าต่อไปเรื่อย	 ๆ 

แต่จะท�าได้ถึงเมื่อไหร่ไม่รู้	 และไม่รู้ว่าเราจะ

เป็นกลุ ่มร้องเพลงร่อยพรรษากลุ ่มสุดท้าย

หรือเปล่า...เราไม่ได้หวงความรู ้	 เราอยาก

สืบทอดวัฒนธรรมนี้	 แต่คนที่เคยมาฝึกเขา

ก็ร้องไม่ได้	 จ�าเนื้อไม่ได้	 เด็ก	 ๆ	 ก็ไม่สนใจ 

เขาขี้อาย	 ไม ่กล ้าเดินไปหาคน	 ไม ่กล ้า 

ไปไหว ้ 	 ไม ่กล ้ าขึ้น ไปสถานที่ ราชการ”	 

 อย่างไรก็ตามแม่ปราณีก็ยังคงมี

ความหวังว่าจะมีคนรุ่นใหม่ที่มีความกล้า 

ถอืศลี 5 และมคีวามต้องการทำาความดเีพือ่

พทุธศาสนา ได้ตดัสนิใจเข้ามาเป็นพ่อเพลง

แม่เพลง เพื่อทำาหน้าที่สืบทอดวัฒนธรรม

การร้องเพลงร่อยพรรษาให้คงอยู่คู่ตำาบล

หนองขาว และจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปใน

อนาคต   
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จงัหวัดสกลนคร
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สกลำนคร



56

ภูมิปัญญา “นักร้องเพลำงไทยเดิม/ลำูกกรุง 
พิธีกรงานศาสนา งานมงคลำสมรส แลำะ
งานฌาปนกิจศพ”  
โดย คุณพ่อถวิลำ จันลำาวงศ์
@ตำ�บลเชิงชุม อำ�เภอำเมือำง จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อถวิล จันลาวงศ์
เกิดวันที่ 1 เมษายน 2482 
อายุ 80 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 061-203-3317

 พ่อถวลิ จนัลาวงศ์ คอือดตีเดก็กำ�พร้� 

เด็กวัด และส�มเณร ที่มโีอก�สรำ่�เรยีนหนังสอื

ที่วัดก่อนจะสกึออกม�ทำ�ง�นรับจ้�งที่กรุงเทพ

และประเทศล�ว สุดท้�ยจึงได้กลับม�ปักหลัก

ใช้ชีวิตที่จังหวัดสกลนครบ้�นเกิด เพื่อสร้�ง

ฐ�นะร่วมกบัครอบครัว โดยได้บรรจเุป็นภ�รโรง
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ที่โรงเรยีนอนุบ�ลสกลนคร ในปี 2506 ในขณะ

เดียวกันช่วงเวล�กล�งคืนก็ทำ�ง�นพิเศษเป็น

กัปตัน บ�ร์เทนเดอร์ และนักร้องในห้องอ�ห�ร

ที่อยู่ในโรงแรมอิมพีเรียลเพื่อห�ร�ยได้เสริม 

และเนื่องจ�กมีเสียงดี ร้องเพลงไพเร�ะ เป็น

ที่ชื่นชอบของลูกค้�ที่ม�ท�นอ�ห�ร พ่อถวิล 

จงึได้ร้องเพลงทีร้่�นอ�ห�รแห่งนี้เรือ่ยม�จนถงึ

ปัจจบุนั โดยจะร้องเพลงแนวลกูกรงุ ของศลิปิน

นักร้อง ชรนิทร์ นันทน�คร, สุเทพ วงศ์กำ�แหง 

และ ธ�นนิทร์ อนิทรเทพ

 “ตอนร้องเพลงที่ห้องอาหารมีรายได้

ดี	 อยู่ที่โรงเรียนเป็นภารโรงรายได้น้อย	 เรามา

ท�างานนกัร้องเกบ็เงนิได้เยอะกว่า	เพราะได้เงนิ

จากพวงมาลัย	 ได้ทิปคืนละประมาณ	 2,000-

3,000	 บาททุกคืน	 เพื่อน�ามาดูแลครอบครัว	

เลี้ยงลูกทัง้	5	คน” พ่อถวลิ กล่�ว

 นอกจ�กนี้พ่อถวิลยังเป็นนักร้องนำ�ให้

กบัวงดนตรใีนจงัหวดัสกลนคร 2 วง ได้แก่ วงคำ�

หอมซึ่งเป็นวงดนตรีไทยเดิม และวงจันผ�ง�ม

ซึ่งเป็นวงดนตรีไทยร่วมสมัย โดยวงคำ�หอมจะ

เป็นวงดนตรไีทยเดมิทีอ่ยูใ่นสงักดัชมรมอนรุกัษ์

ดนตรีไทย มีสม�ชิกเป็นผู้สูงอ�ยุที่เป็นอดีต

ข้�ร�ชก�ร รับแสดงเพลงไทยเดมิ และเพลงไทย

เดมิประยกุต์ เช่น เพลงพระลอต�มไก่ เพลงตบั

ววิ�ห์พระสมุทร เพลงล�วต้อยติ่ง เป็นต้น โดย

จะแสดงในง�นสำ�คญัต่�ง ๆ  เช่น ง�นวนัพ่อแห่ง

ช�ต ิง�นวนัแม่แห่งช�ต ิง�นมงคลสมรส ง�นขึ้น

บ้�นใหม่ รวมถงึง�นจติอ�ส�ทีโ่รงพย�บ�ลศนูย์

สกลนคร เดือนละ 2 ครั้ง และที่โรงพย�บ�ล 

ค่�ยกฤษณ์สวีะร� เดอืนละ 2 ครัง้ เพือ่ทำ�หน้�ที่

บำ�บัดและเยียวย�คนไข้ อีกทั้งยังทำ�หน้�ที่จิต

อ�ส�แสดงดนตรีสดถว�ยเป็นพุทธบูช�ที่วัด

พระธ�ตุ และวัดพระโพธิ์ชัย เดือนละ 2 ครั้ง

อกีด้วย 

 สำ�หรบัก�รถ่�ยทอดประสบก�รณ์คว�ม

รู้เรื่องก�รร้องเพลงนั้น พ่อถวิลเล่�ว่�มีคนให้

คว�มสนใจเรือ่งก�รร้องเพลงไทยเดมิน้อยม�ก 

แต่ในส่วนของเพลงลกูกรุงจะมคีนรุน่ใหม่เข้�ม�

ขอรับคว�มรู้เรื่องก�รร้องและก�รแสดงออก

บนเวทีหล�ยร�ย ซึ่งพ่อถวิลก็ได้ให้คำ�แนะนำ�

ด้วยคว�มเตม็ใจ ไม่มกี�รเรยีกร้องค่�เรยีนจ�ก

ผู้ที่ม�เป็นลูกศษิย์แต่อย่�งใด 
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	 “รู ้สึกดีใจที่ ได ้ถ ่ายทอดความรู ้ ให ้ 

ลูกหลาน	 ผมก็จะแนะน�าเขาเรื่องท่าทางตอน

ร้อง	 และการร้องเสียงสูงเสียงต�่า	 มีการสอน

ร้องเพลงลูกกรุง	ลูกทุ่ง	หมอล�าก็สอนได้” พ่อ

ถวลิ กล่�ว

 คว�มส�ม�รถของคุณพ่อถวิลไมได้

มีเพียงแค่ก�รร้องเพลงเท่�นั้น แต่ยังมีคว�ม

ส�ม�รถด้�นก�รเขยีนกลอน ก�รขับร้องทำ�นอง

สรภัญญะ ก�รเป็นผู้นำ�พิธีกรรมท�งศ�สน� 

รวมทั้งก�รเป็นพิธีกรง�นมงคลสมรสและง�น

ฌ�ปนกจิศพ 

 “เราเคยอาศัยอยู่กับพระท�าให้รู ้เรื่อง 

ประเพณีต่าง	 ๆ	 มาก	 และเราก็มีการศึกษา

และฝึกฝนเพิ่มเติมตลอด	 พอเกษียณแล้วมี

คนเชิญให้ไปเป็นพิธีกรงานศพ	 งานแต่งงาน	

โดยเรามีความชอบเป ็นพื้นฐานอยู ่ แล ้ว	

เรื่องค�ากลอน	 ค�าโคลงต่าง	 ๆ	 เราก็ชอบ

และหัดเขียนเองอยู่เรื่อย	 ๆ”	พ่อถวิล กล่�ว 

 ปัจจุบันแม้ว่�พ่อถวลิจะอ�ยุ 80 ปีแล้ว 

แต่คุณพ่อถวิลก็ยังคงทำ�หน้�ที่ทั้งก�รเป็นนัก

ร้องและพธิกีรอยู่เสมอ ถอืว่�เป็นผู้สงูอ�ยแุบบ

อย่�งที่ใช้ชีวิตอย่�งคุ้มค่�และมีคุณค่� ไม่เคย

หยุดเรียนรู้และยังเป็นผู้ให้คว�มรู้แก่ผู้อื่นอยู่

ตลอด ทั้งก�รร้องเพลงและก�รเป็นพิธีกร มี

ง�นและกิจกรรมทำ�เกือบทุกวัน โดยคิดว่�สิ่ง

ใดก็ต�มที่ได้ทำ�ลงไปแล้วมีประโยชน์ต่อผู้อื่น 

ตนเองก็จะมคีว�มสุขที่ได้ทำ�สิ่งนัน้ 

 “เวลาท�างานเราเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่

เรากด็ใีจทีไ่ด้ท�า	เรือ่งค่าตอบแทนไม่ต้องพดูถงึ	

ให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาเพราะเราสนุกที่ได้ท�างาน 

เราภูมิใจที่เราได้ท�าให้งานเขาส�าเร็จลุล่วงไป

ได้ด้วยดี	 เพราะงานบางงานเช่น	 งานแต่งงาน	

งานศพ	 เจ้าภาพเขาต้องเตรียมงานมากมาย	

ต้องเจอกับปัญหาต่าง	 ๆ	 ซึ่งถ้าเรามีโอกาสไป

ช่วยให้งานเขาคลี่คลายได้ก็ดีนะ	 เราไม่ได้หวัง

อะไรมากมาย	แค่ได้ช่วยให้เขาสบายใจขึ้น	ได้ไป

อ�านวยประโยชน์ต่าง	ๆ 	ให้เขา	ได้ไปท�าให้สงัคม

รอบข้างดขีึ้น	เท่านี้ก็ดใีจแล้ว”	

 พ่อถวิลได้พูดถึงหลักคิดที่ยึดมั่นม�

ตลอดคอื “คนเราเลอืกเกดิไม่ได้ แต่สามารถ

เลอืกทางเดนิชวีติของตัวเองได้” ทำ�ให้อดตี

เด็กวัดผู้กำ�พร้�ในวันว�น ได้พลิกชีวิตสร้�ง
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ครอบครวั สร้�งง�น สร้�งร�ยได้ สร้�งคว�มสขุ 

และสร้�งประโยชน์ให้กับสังคมได้ 

ที่ผ่านมาพ่อถวิลได้รับการเชิดชูให้

เป็นผู้สูงอายุดีเด่นแห่งประเทศไทย เป็น

คนดีจังหวัดสกลนคร รวมท้ังเป็นปราชญ์

ชาวบ้านด้านขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม

และพธิทีางศาสนา ของศูนย์เอนกประสงค์

เทศบาลสกลนคร ทำาให้วันนีพ่้อถวลิมคีวาม

สุขกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ซึ่งการที่ได้

ใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีคุณค่าเช่นนี้ คือ

สิ่งที่ทำาให้พ่อถวิลเกิดความภาคภูมิใจมาก

ที่สุด  
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ภูมิปัญญา “ฟ้อนภูไทโบราณ”   
โดย คุณแม่ศศมณ วงศ์กาฬสินธุ์
@ตำ�บลเชิงชุม อำ�เภอำเมือำง จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณแม่ศศมณ วงศ์กาฬสินธ์ุ
เกิดวันที่ 24 กันยายน 2492 
อายุ 70 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 061-203-3317

 การฟ้อนภูไท เป็นก�รร่�ยรำ�ของชน

เผ่�ภูไท ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ชนเผ่�พื้นเมืองของ

จังหวัดสกลนคร โดยประวัติเล่�ข�นว่�ในสมัย

ทีม่กี�รก่อสร้�งพระธ�ตเุชงิชมุ จงัหวัดสกลนคร  

ช�วภูไทได้อ�ส�ม�เป็นผู้ดูแลรักษ�และจัดห�

เครื่องสักก�ระบูช�องค์พระธ�ตุทุกปี และจะมี

ก�รฟ้อนภไูทไปรอบ ๆ องค์พระธ�ตุ โดยมสี�ว

ภูไทใส่เสื้อแขนกระบอกสดีำ� ผ้�ถุงดำ�ขลบิแดง 

ห่มผ้�เบีย่งสแีดง เกล้�ผมแบบมวยทดัดอกไม้สขี�ว 
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หรือผูกด้วยผ้�สีแดง นอกจ�กนี้ยังมีก�ร 

สวมเลบ็ทีค่ล้�ยกบัก�รฟ้อนเลบ็ท�งภ�คเหนอื 

โดยเล็บนี้จะมีขน�ดย�วทำ�ด้วยโลหะหรือ

กระด�ษตรงปล�ยติดพู่สีแดง ทำ�ให้ดูแตกต่�ง 

จ�กก�รฟ้อนภูไทของถิ่นอื่น ส่วนฝ่�ยช�ย 

จะเล ่นดนตรี เพื่อให ้จั งหวะแก ่ผู ้ฟ ้อนรำ� 

โดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้�น เช่น กลองเส็ง 

กลองตุ ้ม กลองแตะ หม�กกั๊บแก๊บ (กรับ) 

พังฮ�ด (ฆ้องโบร�ณไม่มปีุ่ม) ฆ้อง เป็นต้น 

 ประม�ณรัชก�ลที่ 3-4 ได้มกี�รบันทกึ

เหตุก�รณ์ก�รฟ้อนภูไทครั้งสำ�คัญในจังหวัด

สกลนครเอ�ไว้ว่� มีก�รรวบรวมส�วภูไทม�

ฟ้อนรำ�ต้อนรับเจ้�เมืองสกลนครและทห�รที่

ได้ยกทัพไปปร�บกบฏฮ่อที่ล�วได้สำ�เร็จ เมื่อ

ก�ลเวล�ผ่�นไปก�รฟ้อนภไูทกเ็ริม่เลอืนห�ยไป 

จนเมื่อประม�ณ 50 ปีที่แล ้วท�งจังหวัด

สกลนครได้มอบหม�ยให้ อ�จ�รย์บุญปัน  

วงศ์เทพ ครูน�ฏศิลป์โรงเรียนระดับประถม 

สมัยนัน้ รวบรวมคำ�ร้อง ทำ�นอง และประดษิฐ์

ท่�รำ�ขึ้น เพื่อจัดฟ้อนรำ�ถว�ยในหลวงและ 

พระร�ชนิ ีรชัก�ลที ่9 ในวนัที ่14 พฤศจกิ�ยน 2514 

ก�รฟ้อนภูไทแบบโบร�ณจึงได้ถูกกล่�วข�น

และถูกนำ�ม�รำ�ถว�ยพระธ�ตุเชิงชุมในง�น

ประจำ�ปีอกีครัง้ แต่เมือ่อ�จ�รย์บญุปันเสยีชวีติ 

ก็ไม่มีก�รนำ�ก�รฟ้อนรำ�ภูไทแบบโบร�ณม�รำ�

ถว�ยพระธ�ตอุกี รวมทัง้ยคุสมยัที่เปลีย่นไปได ้

ทำ�ให้ผู ้คนส่วนใหญ่หันม�ประยุกต์ทำ�นอง 

ก�รฟ้อนภูไทให้มีจังหวะที่เร็วขึ้นคล้�ยก�รเซิ้ง 

มกี�รใช้ดนตรแีบบโปงล�ง ทำ�ให้ก�รฟ้อนภูไท

แบบโบร�ณไม่ได้รับก�รอนุรักษ์อย่�งจรงิจัง

 คุณแม่ศศมณ วงศ์กาฬสนิธุ ์ซึ่งอยู่ใน

ตระกลูเก่�แก่ทีท่ำ�หน้�ทีด่แูลพระธ�ตเุชงิชมุม�

ย�วน�น ได้กลบัม�รื้อฟืน้คนืก�รฟ้อนภไูทแบบ

โบร�ณอกีครัง้ เพื่อสบืส�นร�กวัฒนธรรมของ

ช�วภูไทให้คนรุ่นหลังได้เห็น

 เดิมทีแม่ศศมณได้ประกอบอ�ชีพเป็น

พย�บ�ลทำ�ง�นอยู่ในโรงพย�บ�ลจฬุ�ลงกรณ์ 

กรุงเทพมห�นคร แต่ได้ตัดสินใจล�ออกในวัย 

50 ปี เพือ่กลบัม�ดแูลม�รด�วัย 90 ปี ทีบ้่�นเกดิ 

และด้วยเหตุที่แม่ศศมณเป็นคนที่ชื่นชอบ 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีโบร�ณอยู่แล้ว อีก

ทั้งยังเคยเห็นก�รฟ้อนรำ�ภูไทแบบโบร�ณที่มี 
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ก�รรำ�ถว�ยพระธ�ตเุชงิชมุในสมยัเดก็ จงึทำ�ให้

มีคว�มคิดที่จะอนุรักษ์ก�รฟ้อนรำ�ภูไทแบบ

โบร�ณนี้เอ�ไว้ ประกอบกบัแม่ศศมณเป็นเพือ่น

สมัยมัธยมกับอ�จ�รย์สุขสันต์ สุวรรณเจริญ 

ครูต้นตำ�รับก�รตีกลองเส็งแบบมีลีล�อันเป็น

เอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นท�ย�ท

อ�จ�รย์ถวัลย์ สวุรรณเจรญิ ที่เป็นหวัหน้�คณะ

ดนตรทีีเ่ล่นดนตรปีระกอบก�รฟ้อนรำ�ภูไททีร่ำ�

ถว�ยในหลวงและพระร�ชินี รัชก�ลที่ 9 เมื่อ

คร�วที่ท่�นเสด็จแปรพระร�ชฐ�นม�ที่จังหวัด

สกลนครในอดีต แม่ศศมณ อ�จ�รย์สุขสันต์ 

รวมทัง้เพือ่น ๆ  จงึได้มโีครงก�รฟ้ืนคนืประเพณี

ก�รฟ้อนรำ�ภูไทโบร�ณเพื่อรำ�ถว�ยพระธ�ตุ 

เชงิชุมในง�นประจำ�ปีร่วมกัน

 จ�กนั้นแม่ศศมณจึงได้ไปเรียนฟ้อน

รำ�ภูไทจ�กลูกศิษย์เอกของอ�จ�รย์บุญปัน

จนส�ม�รถถ่�ยทอดได้ และได้ไปคุยกับท่�น 

เจ ้�อ�ว�สวัดพระธ�ตุเชิงชุมเรื่องก�รขอ

แสดงก�รฟ้อนรำ�ภูไทโบร�ณในง�นประจำ�ปี 

ซึง่ท่�นเจ้�อ�ว�สก็ได้ให้ก�รสนบัสนนุกลองเสง็ 

1 คู่ พร้อมพังฮ�ด 1 อัน ต่อม�แม่ศศมลจงึได้

รวบรวมน�งรำ�จ�กคนที่สนใจหล�กหล�ยวัย

รวมกว่� 30 คน ซึ่งมเีด็กวัยประถมศกึษ�รวม

อยู่ด้วย เพื่อให้ก�รฟ้อนรำ�ภูไทแบบโบร�ณได้

รับก�รสืบส�นสู่คนรุ่นหล�นอย่�งจริงจัง โดย

แม่ศศมณได้ออกค่�ชุดและเครื่องประดับด้วย

ตนเอง รวมทัง้ทำ�ก�รซ้อมให้กบักลุม่จนฟ้อนรำ�

ได้สวยง�ม จนกระทั่งวันที่ 25 เมษ�ยน 2551 

จึงได้มีก�รแสดงก�รฟ้อนรำ�ในง�นเทศก�ล

นมัสก�ร หรือง�นสมโภชองค์พระธ�ตุเชิง

ชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนประจำ�ปี 2551  

เป็นครัง้แรก

	 “เราตั้งใจกันมาก	 ผู้สูงอายุที่มาดูเรา

ซ้อมที่บริเวณพระธาตุบางท่านน�้าตาไหล

บอกดีใจมากที่ได้เห็นการฟ้อนร�าแบบนี้อีก 

ในวันแสดงจรงิผู้คนก็ชื่นชม	คนที่ได้เห็นเด็ก	ๆ	

ร�า	ต่างก็ชมว่าเด็กเก่ง	สามารถร�าแบบโบราณ

ได้	 เราก็ชื่นใจ	 ภูมิใจมากที่เคยสอนมากับมือ” 

แม่ศศมณ กล่�ว 

 อย่�งไรก็ต�มตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นม� 

จั งหวัดสกลนครได ้ปรับ เปลี่ ยนรูปแบบ 

ก�รฟ้อนรำ�ในง�นประจำ�ปีม�เป็นรูปแบบใหม ่
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มกี�รรวบรวมคนฟ้อนภูไทกว่� 3,000 คน และ

มีก�รปรับเปลี่ยนท่�รำ�และทำ�นองที่แตกต่�ง

ไปจ�กรูปแบบโบร�ณ แต่อย่�งไรก็ต�มกลุ่ม

ฟ้อนรำ�ภไูทโบร�ณของคณุแม่ศศมณกย็งัคงทำ�

หน้�ที่อนุรักษ์และสืบส�นก�รฟ้อนรำ�ภูไทแบบ

โบร�ณต่อไป โดยยังคงมกี�รซ้อมและแสดงใน

ง�นสำ�คญั ว�ระพเิศษต่�ง ๆ   รวมทัง้มโีครงก�ร

ถ่�ยทอดทกัษะก�รฟ้อนรำ�สูเ่ย�วชนในโรงเรยีน

เครอืข่�ยต่�ง ๆ ด้วย 

 “เราปลืม้ใจมากทีม่คีนมาชืน่ชม บาง

คนบอกว่าท�าไว้นะ อย่าทิ้งนะ ท�าสวยมาก 

เราก็เลยคิดว่าต่อให้ทุกข์ยากอย่างไรก็

ต้องท�า ไม่ได้มีใครบังคับให้เราท�า แต่เรา

รู้สึกว่าเราต้องท�าเพื่ออนุรักษ์เอาไว้ให้คน

รุ่นหลัง ถามว่าเหนื่อยไหม เราเหนื่อย แต่

ในความเหนื่อยเวลาฟ้อนร�าเสร็จเราก็จะ

กลับมาถามกันว่าเราจะร�ากันอกีไหม เขาก็

บอกว่าอยากร�า การที่เราได้คุยกันแบบนี้ก็

เหมือนเราได้ปวารณาตัวเองกันแล้วว่าเรา

จะอนุรักษ์การฟ้อนร�าภูไทโบราณด้วยกัน” 

แม่ศศมณ กล่�วทิ้งท้�ยอย่�งมคีว�มสุข 
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ภูมิปัญญา “สืบสานการฟ้อนร�ภูไทสู่เยาวชน”    
โดย คุณแม่จรุงศรี โฮมวงศ์
@ตำ�บลเชิงชุม อำ�เภอำเมือำง จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณแม่จรุงศรี โฮมวงศ์
เกิดวันที่ 6 มกราคม 2501
อายุ 61 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 089-277-9189

 การฟ้อนรำาภูไทของชาวภูไทจังหวัด

สกลนคร เป็นศิลปวัฒนธรรมที่ควรค่�แก่ 

ก�รอนุรักษ์ เพร�ะมที่วงท่�และก�รแต่งก�ยที่

งดง�ม โดดเด่นด้วยก�รสวมเล็บย�วมีพู่สีแดง 

ติดที่ปล�ยเล็บ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของ 

ช�วภูไทสกลนคร 

ที่ผ่�นม�เคยมีคว�มพย�ย�มในก�ร

สบืส�นก�รฟอ้นภไูทแบบโบร�ณครัง้สำ�คญัถงึ 

2 ครัง้ ครัง้ที่ 1 คอืก�รประดษิฐ์ คดิท่�รำ� คำ�ร้อง 
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และทำ�นองโดยอ�จ�รย์บุญปัน วงศ์เทพ เพื่อ

จัดฟ้อนรำ�ถว�ยในหลวงและพระร�ชนิ ีรัชก�ล

ที ่9 เมือ่คร�วทีท่่�นเสดจ็แปรพระร�ชฐ�นม�ที่

จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 14 พฤศจกิ�ยน 2514 

และอกีครัง้หนึง่เมือ่ปี 2551 โดย แม่ศศมณ วงศ์

ก�ฬสินธุ์ ที่ได้กลับม�รื้อฟื้นคืนก�รฟ้อนภูไท

แบบโบร�ณในง�นสมโภชองค์พระธ�ตุเชิงชุม

และหลวงพ่อพระองค์แสน ทำ�ให้ช�วสกลนคร

และนกัท่องเทีย่งได้เหน็คว�มงดง�มของก�รรำ�

ภูไทแบบโบร�ณอกีครัง้ 

ในยุคนัน้แม่ศศมณต้องก�รให้คน 3 วัย 

คือวัยเด็ก วัยหนุ่มส�วคนทำ�ง�น วัยผู้สูงอ�ย ุ

ได้มีโอก�สร่วมกันสืบส�นก�รฟ้อนรำ�ภูไท

โบร�ณด้วยกัน จึงได้เข้�ไปชักชวนแม่จรุงศร ี

โฮมวงศ์ ซึง่เป็นครปูฐมวยัโรงเรยีนบ้�นดอนหมู 

“ชุมชนพัฒน�” (โรงเรียนขน�ดเล็กสอนตั้งแต่

ระดับชัน้อนุบ�ล – ประถมศกึษ�) ม�ร่วมง�น

และเป็นผูค้ดัสรรเดก็ประถมในโรงเรยีนม�ร่วม

สบืส�นก�รฟ้อนรำ�ภูไทครัง้นี้ 

ป ีนั้นแม่จรุงศรีได้จัดห�เด็กประถม

ศกึษ�ปีที ่3 ซึง่เป็นเด็กผู้หญงิ 4 คนสำ�หรบัฟ้อนรำ� 

และเด็กผู้ช�ย 1 คน สำ�หรับตกีลอง และฝึกซ้อมรำ� 

ให ้กับเด็ก ๆ จนเด็ก ๆ ส�ม�รถรำ�ได ้ 

อย่�งคล่องแคล่ว ส่วนเด็กผู ้ช�ยจะไปซ้อม

ตีกลองกับอ�จ�รย์สุขสันต์ สุวรรณเจริญ  

เมือ่ตเีป็นแล้วกจ็ะม�ฝึกซ้อมกับน�งรำ�เดก็ผูห้ญงิ 

โดยจะทำ�ก�รซ้อมทุกวัน ซึ่งในช่วงแรก ๆ จะ

ใช้วิธีตีปี๊บในก�รสร้�งจังหวะ แต่ต่อม�ก็ได้มี

ก�รไปขอยืมกลองเส็งจ�กคุณศศมณม�ใช้ใน

ก�รซ้อมทีโ่รงเรยีน จนกระทัง่วนัที ่25 เมษ�ยน 

2551 แม่จรุงศรีและเด็ก ๆ จึงได้ฟ้อนรำ�จริง 

และนั่นคือครั้งแรกของเด็ก ๆ ในก�รฟ้อนรำ� 

ต่อหน้�ผู้คนจำ�นวนม�ก 

	 “พอเด็ก	 ๆ	 ได้แต่งหน้าแต่งตัว	 มีการ

มวยผม	ทดัดอกลลีาวด	ีและตดิฝ้ายตรงมวยผม 

เด็ก	 ๆ	 จะน่ารักมาก	 มีคนมาชื่นชมขอถ่ายรูป 

กันเยอะ	 พอจบงานเด็ก	 ๆ	 เขาก็ไปเล่าให้ 

เพื่อน	ๆ	ฟัง	 เพื่อน	ๆ	ก็ตื่นเต้นไปด้วย	พอเขา

ได้ซ้อมร�ากันอีกก็จะมีคนมามุงดูให้ความสนใจ	

เด็ก	ๆ	เขาก็ปลื้มใจกันมาก”	

 หลังจ�กจบก�รแสดงครั้งแรกแล้ว 

แม่จรุงศรีก็ยังคงพ�เด็ก ๆ ซ้อมรำ�อยู่เสมอ 
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เพร�ะยังคงมีง�นแสดงอย่�งต่อเนื่อง ต่อม� 

แม่จรุงศรีจึงได้ไปของบประม�ณสนับสนุน 

ก�รซื้อกลองจ�ก ผอ.บุญธรรม ลอืชัย กระทั่ง

ได้กลองเส็งม� 2 ใบ และกลองตุ้ม 1  ใบ ก่อนที ่

จะได้กับ๊แกบ พงัฮ�ด ฉ�บ และฆ้อง เพิม่ในปีถดัม� 

พร้อมกับงบประม�ณจ้�งครูสอนเล่นเครื่อง

ดนตรพีื้นบ้�นเหล่�นี้  เดก็ ๆ  กจ็ะทำ�ก�รฝึกซ้อม 

อย่�งต่อเนื่อง โดยเด็กรุ ่นเก่�ที่เรียนจบไป

แล้วจะม�ทำ�หน้�ที่เป็นพี่เลี้ยงสอนเด็กรุ่นใหม่ 

โดยมีแม่จรุงศรีคอยให้คำ�แนะนำ�อย่�งใกล้ชิด 

 “ตอนแรก เราก็ ไม ่ ได ้ คิ ดถึ ง เ รื่ อ ง 

การสืบสานนะ	 เราคิดแต่ว่าเราต้องฝึกซ้อมให้

เด็ก	 ต้องดูแลเด็ก	 คอยดูว่าเด็กร�าถูกต้องไหม	

พอท�ามาเรื่อย	ๆ	เราถงึคดิได้ว่า	สิ่งที่เราท�าคอื

การสบืสานวฒันธรรมการฟ้อนร�าแบบโบราณ”

 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นม�เด็ก ๆ ที่อยู่

ในคว�มดูแลของแม่จรุงศรีจะได้ฟ้อนรำ�ภูไท

โบร�ณในง�นต่�ง ๆ ทุกปี ทั้งง�นประจำ�ปี

วัดพระธ�ตุเชิงชุม ง�นต้อนรับแขกที่ม�เยี่ยม

ชมโรงเรียน และง�นสำ�คัญต่�ง ๆ ในจังหวัด  

โดยบ�งง�นที่ต้องใช้เด็กเข้�ร่วมก�รแสดง

จำ�นวนม�ก (จำ�นวนม�กสุด 20 คน) แม่จรุงศร ี

ก็จะได้รับก�รสนับสนุนเป็นอย่�งดี เช่น ต้อง

ออกง�นทอดกฐนิที่วัดคูสน�ม ท่�นเจ้�อ�ว�ส

ก็ให้ก�รสนับสนุนงบประม�ณในก�รซื้อผ้�ม�

ตัดชุดให้กับเด็ก ๆ ทัง้หมด

 แม่จรุงศรีได ้ทำ�หน ้�ที่ฝ ึกสอนก�ร 

ฟ้อนรำ� ดูแลเรื่องก�รซ้อมและเตรียมพร้อม

ในก�รแสดงของเด็ก ๆ อย่�งเต็มตัวอยู่ 9 ป ี

จนกระทั่งเกษียณอ�ยุร�ชก�รจึงมีลูกศิษย์ 

ที่กลับม�เป็นครูในโรงเรียนคอยทำ�หน้�ที่หลัก

ในก�รดแูลเดก็ ๆ  แทน แต่แม่จรงุศรกีไ็ม่ได้หยดุ

ทำ�หน้�ที่ ยังคงช่วยดูแลเด็ก ๆ เรื่องก�รซ้อม 

ต่อไปจนถงึปัจจุบัน

	 “เรารู้สึกภูมิใจนะ	 เมื่อก่อนไม่มีคนร�า	 

มแีต่กลุม่คณุศศมณนีแ่หละ	ทีม่าชวนนกัเรยีนร�า 

ผู้ปกครองเขาก็ภูมิใจ	 เราก็ดีใจที่ได้สอนเขาได้

น�าพาเด็ก	ๆ	จับกลุ่มกันซ้อม	พี่	ๆ	ก็สอนน้อง	ๆ 

เราอยากให้การฟ้อนภูไทแบบโบราณได้รับ

การอนุรักษ์ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน	 แม้ว่าจะมี 

การเปลี่ยนแปลงท ่าร�าไป	 ซึ่ ง เราก็สอน 

ท่าร�าใหม่	 ๆ	 ให้เด็ก	 แต่ท่าร�าแบบโบราณ 

เราก็อนุรักษ์ไว้”
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 ตลอด 10 กว่าปีทีผ่่านมา การสบืสาน

ศิลปะการฟ้อนรำาภูไทแบบโบราณในเด็ก

และเยาวชน โดยแม่จรงุศร ีซึง่เป็นเครอืข่าย

ของแม่ศศมณ ถอืว่าประสบความสำาเรจ็เป็น

อย่างมาก เพราะว่ามกีารถ่ายทอดจากรุน่สู่

รุ่น แม้ว่าในปัจจุบันการฟ้อนรำาภูไทในงาน

ประจำาปีของวัดพระธาตุเชิงชุมจะไม่ได้เป็น

ท่ารำาแบบโบราณ แต่ก็ยังมีความพยายาม

ในการสืบสานการฟ้อนรำาภูไทแบบโบราณ

ในงานสำาคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ทำาให้

ศิลปะการฟ้อนภูไทแบบโบราณยังคงมีลม

หายใจและไม่สูญหายไปตามกาลเวลาอีก

ต่อไป 
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ภูมิปัญญา “ตีกลำองเส็งประกอบลำีลำาท่าทาง”   
โดย คุณพ่อสุขสันต์ สุวรรณเจริญ 
@ตำ�บลเชิงชุม อำ�เภอำเมือำง จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อสุขสันต์ สุวรรณเจริญ 
เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2492 
อายุ 70 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 086-223-0846

“กลองเส็ง” หรือ “กลองกิ่ง” เป็น 

กลองไม้ทีม่ลัีกษณะป�กกว้�งก้นเล็ก ใช้หนงัวัว

หรอืหนงัคว�ยขงึทัง้หน้�กลองและก้นกลอง  โดย

ในอดีตแทบทุกหมู่บ้�นในภ�คอีส�นจะมีกลอง

เส็งประจำ�หมู่บ้�นเพื่อใช้ตีเป็นจังหวะต่�ง ๆ 

สำ�หรับสื่อส�รหรือส่งสัญญ�ณ เช่น ตีกลอง

เพื่อส่งสัญญ�ณบอกเหตุฉุกเฉิน ตีกลองเพื่อ

เรียกประชุม หรือตีกลองเพื่อบอกว่�มีข้�ศึก

โจมตี โดยกลองแต่ละหมู่บ้�นจะมีเสียงที่เป็น
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เอกลักษณ์แตกต่�งกันออกไป ดังนัน้เมื่อมเีหตุ

ข้�ศกึโจมต ีหมู่บ้�นใกล้เคยีงทีไ่ด้ยนิเสยีงกลอง

จะรบัทร�บว่�มเีหตเุกดิขึ้นทีห่มูบ้่�นใด ใกล้ไกล

เพยีงใด ทำ�ให้ส�ม�รถรบัมอืหรอืเตรยีมห�ท�ง

หนทีไีล่ได้ทัน นอกจ�กนี้ยงัมกี�รแข่งขันตกีลอง 

หรอืทีเ่รยีกกนัว่� “เสง็กลอง” (เสง็แปลว่�ก�ร

แข่งขัน) และมีก�รตีกลองเพื่อสร้�งจังหวะใน

ก�รประกอบท่�ฟ้อนรำ�อกีด้วย

ส่วน “การตีกลองเส็งประกอบลีลา

ท่าทาง” หรอื “การเล่นลายกลองเส็ง” เกดิ

จ�กนักดนตรีฝ่�ยช�ยต้องก�รที่จะมีก�รแสดง

ที่น่�สนใจให้ผู้ชมได้ชมบ้�ง จึงได้มีก�รคิดค้น

ท่�ท�ง ลีล� หรือลวดล�ยในก�รตีกลองออก

ม� โดยจะมกี�รว�งกลอง 2 ตวัในแนวนอน จ�ก

นัน้จงึใช้ไม้ตกีลองในลกัษณะท่�ท�งต่�ง ๆ  ต�ม 

“ล�ยกลอง” (ล�ยกลอง หม�ยถงึ ท่วงทำ�นอง

ของเสยีงกลอง) ผสมกบัก�รก้�วข้�มกลองเพือ่

ให้มีลีล�ที่น่�มอง เช่น ก�รยักย้�ยร่�งก�ยไป

ม�ต�มจงัหวะ หรอืก�รเลยีนแบบท่�ท�งต่�ง ๆ  

ของไก่ ลงิ เสอื เป็นต้น

ปัจจุบันก�รตีกลองเส็งนิยมนำ�ม�ตี

ประกอบก�รแห่ง�นบุญในเทศก�ลต่�ง ๆ 

ท�งศ�สน� หรือตีเพื่อประกอบก�รฟ้อนรำ�ใน 

รปูแบบต่�ง ๆ  เช่น ทีจ่งัหวดัสกลนครจะมกี�รตี

กลองเส็งเพือ่ให้จังหวะแก่ก�รฟ้อนภไูท เป็นต้น

 พ ่อสุขสันต ์  สุวรรณเจริญ คือ 

นักดนตรีพื้นบ้�นชั้นครู ผู้คิดค้นลีล�ก�รเล่น

ล�ยกลองเส็งของจังหวัดสกลนครในยคุปัจจุบัน 

โดยท่�นได้รวบรวมและประดิษฐ์ท่�ท�งก�รตี

กลองเส็งเพิ่มเติมจ�กในอดีต พร้อมถ่�ยทอด

เอ�ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษ�ศิลปะก�รเล่นล�ย

กลองเส็งรวมทัง้สิ้น 11 ท่� ก่อนที่จะถ่�ยทอด

คว�มรูใ้ห้กบักรมศลิป�กร สำ�นกัง�นวฒันธรรม

จังหวัดสกลนคร และลูกศิษย์ที่ม�จ�กสถ�น

ศกึษ�จังหวัดต่�ง ๆ  โดยหวังทีจ่ะอนรัุกษ์สบืส�น

ไม่ให้ศิลปะก�รเล่นล�ยกลองเส็งนี้สูญห�ยไป

กับก�ลเวล� 

คว�มถนัดในก�รเล่นล�ยกลองเส็งนี้ 

พ่อสุขสันต์ได้ซึมซับวิช�ม�จ�กบิด� ซึ่งก็คือ

อ�จ�รย์ถวัลย์ สุวรรณเจริญ ซึ่งเป็นครูสอน
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ดนตรพีื้นบ้�นทีม่ลูีกศษิย์ม�กม�ย อกีทัง้ยงัเป็น

หวัหน้�นกัดนตรทีีเ่คยแสดงดนตรพีื้นบ้�นถว�ย

ในหลวงและพระร�ชินี รัชก�ลที่ 9 เมื่อครั้งที่

ท่�นเสด็จแปรพระร�ชฐ�นม�ทีจ่งัหวดัสกลนคร

อยูห่ล�ยครัง้ ส่วนตวัพ่อสขุสันต์เองได้เริม่เรยีน

ก�รเล่นล�ยกลองเส็งจ�กอ�จ�รย์ถวัลย์ตั้งแต่

อ�ยุ 12 ปี และเคยเข้�รับเสด็จร่วมกับอ�จ�รย์

ถวัลย์ในวันที่ 14 พฤศจกิ�ยน 2514 ด้วย

ด้�นก�รทำ�ง�นพ่อสุขสันต์เคยเป็นครู

และผู ้ช่วยผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน จนกระทั่ง

เกษียณอ�ยุร�ชก�รก่อนเวล�ในปี 2547 โดย

ระหว่�งก�รทำ�หน้�ที่ข้�ร�ชก�ร พ่อสุขสันต์ได้

ออกแสดงก�รเล่นล�ยกลองเส็งในง�นสำ�คัญ

ต่�ง ๆ ทั้งง�นสมโภชองค์พระธ�ตุเชิงชุมและ

หลวงพ่อพระองค์แสนประจำ�ปี 2551 - 2560 

(แสดงร่วมกับก�รฟ้อนภูไทโบร�ณ) ง�น

เทศบ�ลสัญจร ปี 2512 - 2515 ง�นโฆษณ� 

ปี 2538 และง�นร�ยก�รโทรทัศน์ แต่ที่น่� 

ภ�คภูมิใจที่สุดคือ ก�รได้แสดงหน้�พระที่นั่ง 

ณ ตำ�หนักภูพ�นร�ชนเิวศน์ในปี 2536 - 2538 

นอกจ�กนี้พ่อสุขสันต์ยังได้ทำ�หน้�ที่

เป็นวิทย�กรให้กับเด็กและเย�วชนในสถ�น

ศกึษ�ต่�ง ๆ  เช่น มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัสกลนคร 

วทิย�ลัยร�ชมงคลสกลนคร โรงเรยีนมธัยมและ

โรงเรียนประถมอีกหล�ยโรงเรียน ที่ผ่�นม� 

พอ่สขุสนัตไ์ด้รบัร�งวัลอนัทรงเกยีรตทิัง้ร�งวลั

ศลิปินมรดกอสี�น ปี 2560 จ�กมห�วทิย�ลัย

ขอนแก่น และร�งวัลผู้ทำ�คุณประโยชน์ด้�น

วัฒนธรรม ปี 2550 จ�กกระทรวงวัฒนธรรม 

อันนำ�ม�ซึ่งคว�มภ�คภูมิใจ แต่สิ่งที่มีคว�ม

หม�ยม�กที่สุดในชีวิตคือก�รได้ทำ�หน้�ที่ 

ผู้อนุรักษ์ก�รเล่นล�ยกลองเส็ง อันเป็นมรดก

ท�งวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่�และห�ดูได้ย�กยิ่ง

ในยุคปัจจุบัน 

โดยพ่อสุขสันต์ถือว่�เป็นต้นฉบับก�ร

เล่นล�ยกลองเส็งที่มีท่�ม�กที่สุด คือ มีม�ก

ถึง 11 ท่� ดังต่อไปนี้ ท่�พญ�แหลวไล่ไก่  

ส�วภูไทลงเข� เสอืล�กห�ง  นกเข�กระพอืปีก 

บ่�วภไูทเล�ะตบู ไก่แม่เลยีบครก ไก่โอกเลยีบเล้� 

นัง่คอช้�ง กว�งเหลยีวเหล่� เค�ะหลงังสูงิ และ

ท่�ลงินอนห้�ง 
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ปัจจุบันศิลปะก�รเล่นล�ยกลองเส็งได้

ถูกบันทึกเป็นข้อมูลอย่�งละเอียดโดยสำ�นัก

วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ส่วนตัวพ่อสุขสันต์

เองก็ยังคงทำ�หน้�ที่ถ่�ยทอดและสืบส�นง�น

ศลิปวัฒนธรรมนี้ต่อไปอย่�งไม่เหน็ดเหนื่อย

“ผมอยากท�าหน้าทีอ่นรุกัษ์วฒันธรรม

นี้ไว้ ผมสามารถถ่ายทอดได้ และผมไม่เคย

เหนื่อยกายเหนื่อยใจกับการท�าหน้าที่นี้  

ถ้ามลีกูศษิย์คนไหนทีเ่ขาให้ความส�าคญักบั

ผม ผมก็พร้อมทุ่มเทให้ความรู้กับเขาอย่าง

เต็มที่” พ่อสุขสันต์ กล่�วทิ้งท้�ยด้วยคว�ม

ภ�คภูมใิจ 
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ภูมิปัญญา “ออกก�ลำังกายด้วยท่าร�มวยไทย
โบราณแบบประยุกต์”    
โดย คุณแม่บุญอาบ ค�ฤาเดช 
@ตำ�บลเชิงชุม อำ�เภอำเมือำง จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณแม่บุญอาบ ค�าฤาเดช
เกิดวันที่ 20 สิงหาคม 2489 
อายุ 73 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 087-866-2184

  “การรำามวยไทยโบราณ” เป็นศลิปะ

ก�รรำ�มวยแบบพื้นบ้�นอันเป็นเอกลักษณ์

ของจังหวัดสกลนคร ที่มีก�รผสมผส�นคว�ม 

เข้มแข็งและคว�มอ่อนช้อยสวยง�มเข้�ด้วย

กัน มีท่�รำ� 14 ท่� และมีท่�รำ�แบบที่ใช้ใน

ขบวนแห่อีก 9 ท่�  มีก�รแต่งก�ยที่โดดเด่น

ด้วยก�รนุ่งผ้�โจงกระเบนแบบหยักรั้ง คือ ดึง

ช�ยกระเบนให้สูงขึ้น เพื่อให้เห็นล�ยสักที่ข� 
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สีของผ้�โจงกระเบนนิยมสีแดงหรือสีนำ้�เงิน 

ปล่อยช�ยห�งกระเบนให้ห้อยลงม�พอง�ม 

มีผ้�ค�ดเอวสีแดงหรือสีนำ้�เงินโดยจะใส่สลับสี

กับผ้�โจงกระเบน มกี�รใช้ผ้�ประเจยีดลงยันต์

โพกศรีษะ มผ้ี�สแีดงรดัต้นแขนทัง้สองข้�ง โดย

มีตะกรุดบรรจุอยู่ข้�งใน ส่วนดนตรีประกอบ

ก�รแสดงจะใชเ้ครือ่งดนตรพีื้นบ้�นได้แก่กลอง

ตุ้ม ฆ้อง แคน กะจับปี่ ซอ แฉ่ง กะโหล่ง แก๊บ 

และกลองเตะ ในก�รบรรเลงเพื่อให้จังหวะ 

ในก�รรำ�มวยไทยโบร�ณ สำ�หรับบทเพลง 

ทีเ่หม�ะทีสุ่ด คอื เพลงบรรเลงล�ยภไูทเล�ะตบู

 และเพื่อเป็นก�รอนุรักษ์ศิลปะก�รรำ�

มวยไทยโบร�ณสกลนคร จึงได้มีก�รจัดตั้ง 

“ชมรมมวยไทยโบราณเพือ่สขุภาพ” ขึ้นในปี 

2546 มคุีณต�จำ�ลอง นวลมณ ีปรม�จ�รย์มวย

โบร�ณจงัหวัดสกลนครเป็นประธ�น โดยชมรม

นี้จะมกีจิกรรมหลกั คอื การนำาออกกำาลงักาย

ด้วยท่ารำามวยไทยโบราณแบบประยุกต ์ซึ่ง

ม ีพ.อ.อ.หญงิบุญอาบ คำาฤาเดช เลข�นุก�ร

ชมรมฯ เป็นผู้คิดประยุกต์ท่�ท�งและห�เพลง

ประกอบที่เหม�ะสม รวมทัง้เป็นผู้ขับเคลื่อนให้

กจิกรรมนี้กล�ยเป็นทีรู้่จกัอย่�งกว้�งขว�งม�กขึ้น

 เดิมทีแม่บุญอ�บเคยเป็นทห�รอ�ก�ศ 

ตำ�แหน่งทห�รธุรก�ร ทำ�หน้�ที่ประจำ�เป็น

เลข�นุก�รเจ้�กรมยุทธศึกษ�ทห�รอ�ก�ศ 

ประจำ�ก�รกองบนิ 23 จังหวัดอุดรธ�น ีแต่ได้

เกษียณอ�ยุร�ชก�รก่อนเวล�ในปี 2543 เพื่อ

กลับม�ดูแลม�รด� แต่ตนเองกลับมีอ�ก�ร 

แพ้อ�ก�ศทำ�ให้ป่วยอยูน่�น ภ�ยหลงัจงึได้หนัม� 

ออกกำ�ลังก�ยเพื่อฟื้นฟูสุขภ�พที่สวนสมเด็จ

พระศรนีครนิทร์ สระพังทอง และทีน่ีเ่องทีท่ำ�ให้

แม่บุญอ�บได้รู้จักกับกลุ่มผู้สูงอ�ยุ จนกระทั่ง 

ปี 2545 กลุ่มผูสู้งอ�ยไุด้สนบัสนนุให้แม่บญุอ�บ

เป็นตัวแทนกลุ่มเข้�ร่วมก�รอบรมเรื่องก�รนำ�

วัฒนธรรมท้องถิ่น ม�ประยุกต์เป็นกิจกรรม 

ร่วมสมัย ซึ่งแม่บุญอ�บได้มีคว�มสนใจเรื่อง

ก�รนำ�มวยโบร�ณม�ประยุกต์เป็นก�รออก

กำ�ลังก�ยอยู่แล้ว หลังจ�กอบรมเสร็จ แม่บุญ

อ�บจึงได้ติดต่อไปที่ สสจ.สกลนคร เพื่อขอ

วดีทีศัน์ท่�รำ�มวยโบร�ณกลบัม�ศกึษ�และแกะ

ท่�รำ� ก่อนทีจ่ะประยกุตท์�่ท�งให้เหม�ะสมกับ

ก�รออกกำ�ลังก�ยอย่�งมหีลกัก�ร จนกระทัง่ได้ 
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ท่�ออกกำ�ลังก�ยแบบประยุกต์ทั้งสิ้น 12 ท่� 

คือท่�แกว่งแขน ก�เต้นก้อนไถ  ไล่พร�ยให้

ห่�ง ลับโมกขศักดิ์ น้�วคันศร น�คีม้วนห�ง 

กว�งเหลียวหลัง ช้�งม้วนงวง ทวงฮักกวักชู้ 

แหลวถล�ก�ต�กปีก เล�ะเลยีบตูบ ไก่เลยีบเล้� 

โดยใช้เพลงภูไทน้อย และเพลงศรีโคตรบูรณ์

เป็นเพลงประกอบ และต่อม�ได้มีก�รนำ�ท่�

ออกกำ�ลงัก�ยนี้ไปขบัเคลือ่นผ่�นชมรมมวยไทย

โบร�ณเพื่อสุขภ�พ โดยจะมีก�รรวมกลุ่มกัน

ออกกำ�ลงัก�ยในรปูแบบนี้ทกุวนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ 

เวล�ประม�ณ 16.30-18.00 น. ที่สวนสมเด็จ

พระศรนีครนิทร์ สระพังทองในเมอืงสกลนคร

 “แม่ชอบมวยไทยโบราณ	เคยเหน็คณุตา

จ�าลองร�าหน้าขบวนแห่สวยงามมาก	เลยคดิว่า

ถ้าน�ามาดดัแปลงเป็นการออกก�าลงักายน่าจะดี	

เพราะตอนนัน้การออกก�าลงักายมแีต่รปูแบบที่

ใช้ไม้พองยดืตัว	ประกอบกับหน่วยงานราชการ

ได้ให้การสนับสนุนเราด้วย	 ก็คิดว่าน่าท�า”  

แม่บุญอ�บ กล่�ว

 เมื่อก�รออกกำ�ลังก�ยด้วยท่�รำ�มวย

โบร�ณแบบประยกุต์เริม่เป็นทีรู่จ้กั แม่บญุอ�บ 

ก็ได ้ เผยแพร ่ก�รแสดงออกสู ่ง�นต ่�ง ๆ 

เช่น ง�นผู้สูงอ�ยุภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่จังหวัดขอนแก่น และยังได้รับก�รติดต่อให้

ไปเป็นวิทย�กรให้กับโรงพย�บ�ลสกลนคร

อีกด้วย ต่อม�ในปี 2547 แม่บุญอ�บได้รับ 

งบประม�ณจ�ก สสส. ในก�รทำ�โครงก�รจัด

กจิกรรมประกวดก�รออกกำ�ลงัก�ยวฒันธรรม

พื้นเมอืงรำ�มวยไทยประยกุต์ โดยมกี�รเชญิชวน

ประช�ชนทัง้วัยเด็ก เย�วชน วัยรุ่น คนหนุม่ส�ว 

วัยทำ�ง�น และผู ้ สูงวัยในจังหวัดสกลนคร  

ม�ร ่วมแข ่งขันออกกำ�ลังก�ย ในรูปแบบ 

รำ�มวยไทยแบบประยุกต์ ซึง่กไ็ด้รับก�รตอบรับ 

เป็นอย่�งดี และในปี 2550 เทศบ�ลนคร

สกลนคร ได้จัดตั้งศูนย์เอนกประสงค์สำ�หรับ

ผู้สูงอ�ยุในชุมชนขึ้น แม่บุญอ�บจึงได้เข้�เป็น

อ�ส�สมัครสร้�งเสรมิสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ และได้

ฝึกผู้นำ�ออกกำ�ลังก�ย จำ�นวน 17 คน เพื่อช่วย

เผยแพร่คว�มรู้เรื่องก�รออกกำ�ลังก�ยด้วย 

ท่�รำ�มวยโบร�ณแบบประยุกต์ให้แพร่ขย�ย

ออกไปต�มชุมชนต่�ง ๆ จ�กเดิม 7 ชุมชน 

เป็น 30 กว่�ชุมชนทั่วจังหวัดสกลนคร  
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 นอกจ�กนี้ยังมีก�รต่อยอดม�สู ่ก�ร

แสดงฟ้อนรำ�บนเวทีภ�ยใต้ชื่อ “สาวญ้อรำา

มวยโบราณ”  โดยได้มกี�รเปลี่ยนม�ใช้เพลง

มโหรีอีส�น และปรับท่�รำ�ให้มีคว�มอ่อนช้อย

แต่มีจังหวะที่รวดเร็วขึ้น รวมทั้งมีก�รแต่ง

ก�ยด้วยเสื้อแบบสวยง�มและผ้�ซิ่นต�มแบบ

ฉบับช�วญ้อสกลนคร เป็นก�รหยิบยกของดี

แบบโบร�ณม�ต่อยอดปรับแต่งให้แปลกต� 

เกิดเป็นก�รแสดงที่สร้�งสรรค์ สร้�งคว�ม

ประทับใจผู้ชมได้เป็นอย่�งดี

 ตลอด 10 กว่�ปีที่ผ่�นม�แม่บุญอ�บ

ได้ทำ�ง�นประยุกต์วัฒนธรรมโบร�ณให้กล�ย

เป็นกิจกรรมที่ร่วมสมัย ในรูปแบบก�รสร้�ง

เสริมสุขภ�พอย่�งสร้�งสรรค์ม�อย่�งต่อเนื่อง 

จนกระทั่งได้รับร�งวัลอันเป็นเกียรติประวัติ

ม�กม�ย แต ่สิ่ งที่สร ้�งคว�มภ�คภูมิ ใจ 

เหนอืสิง่อืน่ใดกค็อื ก�รทีไ่ด้สร้�งคณุค่�สูส่งัคม 

และสร้�งสุขภ�พที่ดีให้เกิดขึ้นแก่คนสกลนคร 

และนี่คือสิ่งที่สร้�งคว�มสุขในวัยสูงอ�ยุให้กับ

แม่บุญอ�บตลอดม�

 “รู้สึกภูมิใจที่เราได้ท�าประโยชน์ให้

กับท้องถิ่นและสังคมพ่อแม่พี่น ้องเมือง

สกลนคร ได้ท�าให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีทั้ง

กายและใจ ได้รับความสนุกสนาน และได้

สร้างสังคมสุขภาพดีให้เกิดขึ้น เพราะคน

ที่มาออกก�าลังกายด้วยกันกับเราต่างก็มา

จากหลากหลายอาชพี แต่ทุกคนชื่นชอบสิ่ง

เดยีวกนัคอืการออกก�าลงักาย เราเหน็เขามี

ความสุข เราก็มคีวามสุข” แม่บุญอ�บ กล่�ว

ทิ้งท้�ย  
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ภูมิปัญญา “การท�ขันหมากเบ็งแลำะบายศรี”     
โดย คุณแม่จ�รอง แสงพรหมศรี 
@ตำ�บลห้วยยาง อำ�เภอำเมือำง จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณแม่จ�ารอง แสงพรหมศรี
เกิดวันที่ 4 สิงหาคม 2492 
อายุ 69 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 085-011-9191

  “ขันหมากเบ็ง” คือ พ�นพุ่มที่นิยม

นำ�ม�ใช้ประกอบพิธีกรรมทั้งพิธีพุทธและพิธี

พร�หมณ์ เช่น ใช้ในก�รสักก�ระบูช�พระ

รัตนตรัยในวันอุโบสถ หรือวันสำ�คัญท�ง

พระพุทธศ�สน� ใช้ในพธิกีรรมไหว้ครู บ�ยศรี

สู่ขวัญ บวงสรวงดวงวิญญ�ณ บูช�วิญญ�ณ

บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงใช้ในก�ร 

กร�บไหว้ผู้ที่เร�ให้คว�มเค�รพอย่�งสูง เช่น 

พระสงฆ์ บูรพ�จ�รย์ หรือบุคคลสำ�คัญที่

เลื่อมใสศรัทธ� นอกจ�กนี้ขันหม�กเบ็งยังถูก

นำ�ม�ใช้เป็นยอดบ�ยศรดี้วย
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สำ�หรบัลกัษณะรปูร่�งของขนัหม�กเบง็ 

จะมีลักษณะเป็นทรงพุ่มคล้�ยเจดีย์ มีกรวย

ใบตองอยู่ตรงกล�ง มกี�รนำ�ใบตองพับเป็นนิ้ว

บ�ยศรขีน�ด 3 ชัน้ 5 ชัน้ 8 ชัน้ หรอืบ�งท่�น

อ�จสร้�งสรรค์ขันหม�กเบ็งถงึ 9 ชัน้ จ�กนัน้

จึงนำ�นิ้วบ�ยศรีม�ประดับรอบกรวยโดยทำ�มุม 

4 ทศิ (กรณทีำ�นิ้วบ�ยศร ี9 ชัน้ จะมกี�รทำ�มุม 

8 ทิศ) ส่วนบริเวณฐ�นของขันหม�กเบ็งบ�ง

ร�ยอ�จมีก�รพับใบตองเป็นกลีบผก�ประดับ

รอบฐ�นเพือ่เพิม่คว�มสวยง�ม นอกจ�กนี้ ยังมี 

ก�รประดับตกแต่งที่ปล�ยยอด และฐ�นด้วย

ดอกไม้ต่�ง ๆ ได้แก่ ดอกด�วเรือง ดอกรัก  

ดอกบ�นไมรู่โ้รย ดอกบวั และดอกพดุ โดยรวม

แล้วขันหม�กเบ็งจะมีขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�ง

ประม�ณ 6 นิ้ว สูง 6-8 นิ้ว ขึ้นอยู่กับรูปแบบ

และขน�ดที่ต้องก�ร 

แม่จำารอง ขันธ์พรหมศร ีคอือดตีรอง 

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนอนุบ�ลสกลนคร ที่มี

คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นฝีมอืประเภทต่�ง ๆ  

ตั้งแต่เย�ว์วัย ในขณะที่ยังรับร�ชก�รอยู ่ 

แม่จำ�รองได้เลื่อมใสในพระพุทธศ�สน�ม�ก 

จงึได้อทุศิตนในก�รถอืศลีห่มข�วเข้�วัดอยูเ่ป็น

ประจำ� โดยในช่วงปี 2542 จะเข้�ไปปฏบัิตธิรรม

และทำ�กิจกรรมท�งศ�สน�ที่วัดป่�โนนขุมเงิน 

อำ�เภอโพนน�แก้ว จังหวัดสกลนคร อยู่เสมอ 

พร้อมทั้งได้เรียนรู้และฝึกฝนก�รทำ�ขันหม�ก

เบ็งจ�กญ�ติธรรมที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกัน

ที่วัดจนมีคว�มชำ�น�ญ จ�กนั้นจึงได้มีก�รทำ� 

ขันหม�กเบ็งม�บูช�พระรัตนตรัยเป็นประจำ�

ทุกวันพระ รวมทั้งโอก�สพิเศษต่�ง ๆ โดยใน

ยุคแรกจะอ�ศัยขอใบตองต�มสวนช�วบ้�น  

แต่ต่อม�แม่จำ�รองก็ได้ขออนุญ�ตเจ้�อ�ว�ส

เรื่องก�รปลูกต้นกล้วยภ�ยในวัด เพื่อให้

ส�ม�รถนำ�ใบตองม�ใช้ในก�รทำ�ขันหม�กเบ็ง

สำ�หรับใช้ในพิธีกรรมต่�ง ๆ ของวัดได้อย่�ง

สะดวกม�กขึ้น

ต่อม�ในปี 2547 หลังจ�กเกษียณ

อ�ยุร�ชก�รก่อนเวล� แม่จำ�รองได้ย้�ยม�

ปฏิบัติธรรมที่วัดป่�สุทธ�ว�ส อำ�เภอเมือง

สกลนคร และได้ทำ�ขนัหม�กเบง็ม�บชู�รูปหล่อ

บูรพ�จ�รย์ที่วัดอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นกิจวัตรที่ 

แม่จำ�รองทำ�ด้วยแรงศรัทธ� 



78

จนกระทัง่ปี 2551 เทศบ�ลนครสกลนคร

ได้มีก�รก่อตั้งศูนย ์เอนกประสงค์สำ�หรับ 

ผู ้สูงอ�ยุในชุมชนขึ้น น�ยศิริศักดิ์ เซียสกุล 

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ฯ ซึ่งทร�บถึงเรื่องร�วคว�ม

ส�ม�รถในก�รทำ�ขันหม�กเบ็งและก�รทำ�

บ�ยศรีของแม่จำ�รอง จึงได้ชักชวนให้แม่จำ�

รองม�เป็นหัวหน้�กลุ ่มง�นใบตอง เพื่อทำ�

หน้�ที่ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ด้�นง�นใบตองทั้ง

ก�รทำ�ขันหม�กเบ็ง ขันธ์ห้� และบ�ยศรใีห้กับ 

ผู้สูงอ�ยุที่สนใจ ซึ่งผู้สูงอ�ยุส�ม�รถฝึกฝนให้

เกดิชำ�น�ญ จนส�ม�รถสร้�งง�น สร้�งร�ยได้ 

เพื่อนำ�จุนเจอืครอบครัวได้

แม่จำ�รองเล่�ว่� ทีผ่่�นม�ได้มกี�รฝึกฝน

ก�รทำ�ขันหม�กเบ็งจนได้ลูกศษิย์ฝีมอืด ี4 ท่�น 

โดยม ี2 ท่�นทีส่�ม�รถทำ�ได้สวยต�มม�ตรฐ�น

ของแม่จำ�รอง จนส�ม�รถทำ�ข�ยเพื่อสร้�ง 

ร�ยได้ให้กบัตวัเองในวยัชร�ได้ โดยในยคุแรก ๆ  

ทำ�ข�ยในร�ค�ต่อชิ้นประม�ณ 16-17 บ�ท 

หรอื 6 ชิ้น 100 บ�ท ต่อม�ส�ม�รถเพิ่มมูลค่� 

ต�มคว�มส�ม�รถได้เป็นชิ้นละ 30 บ�ท 

นอกจ�กนี้แม่จำ�รองยังมีโอก�สได้

แสดงคว�มรู้ท�งภมูปัิญญ� ในก�รทำ�ขนัหม�ก

เบ็ง เพื่อต้อนรับคณะศึกษ�จ�กหน่วยง�น 

องค์กร รวมถงึบุคคลสำ�คัญ อกีทัง้ยังมโีอก�ส

ทำ�บ�ยศรเีพื่อใช้ในพธิกีรรมสำ�คัญต่�ง ๆ ของ

จังหวัดด้วย แต่สิ่งที่นำ�ม�ซึ่งคว�มภ�คภูมิใจ

ของแม่จำ�รองคือ ก�รได้รับมอบภ�รกิจเป็น

หัวหน้�ทีมทำ�พ�นบ�ยศรี 9 ชั้น เพื่อถว�ย

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ช

กุม�รี ในวันที่ 25 ตุล�คม 2551 ณ ตำ�หนัก 

ภูพ�นร�ชนเิวศน์ 

ต่อม�ช่วงต้นปี 2562 แม่จำ�รองได้

มีโอก�สย้�ยไปทำ�หน้�ที่เป็นครูใหญ่ประจำ�

โรงเรียนผู้สูงอ�ยุตำ�บลห้วยย�ง สังกัด อบต.

ห้วยย�ง อำ�เภอเมอืง ซึง่แม่จำ�รองกไ็ด้นำ�คว�ม

รู้เรือ่งก�รทำ�ขนัหม�กเบง็ไปเผยแพร่ในโรงเรยีน

ผู้สูงอ�ยุตำ�บลห้วยย�งด้วย

ก�รได้ทำ�ในสิ่งที่เร�รัก และได้แบ่งปัน

องค์คว�มรู้ในสิ่งที่รู้ลกึให้กับผู้อื่น คอื คว�มสุข

ที่แม่จำ�รองสัมผัสได้ และคว�มสุขนี้ก็จะคงอยู่
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เรื่อยไป ตร�บเท่�ที่แม่จำ�รองยังคงได้ทำ�ง�น

ประดิษฐ์จ�กใบตองและได้แบ่งปันคว�มรู้เรื่อง

ก�รทำ�ขนัหม�กเบ็งและบ�ยศรใีห้กบัผู้อืน่เช่นนี้

“เรารูส้กึมคีวามสขุกับการท�างานนะ 

และการท�าขันหมากเบ็ง ท�าบายศร ีได้ช่วย

ให้เรามสีมาธ ิท�าให้เราได้ฝึกจติให้ละเอยีด

มากขึ้น และเราก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสให้

ความรู้และช่วยให้ผูส้งูอายมุรีายได้จากการ

ท�าบายศรี เวลามีงานเราก็จะให้พวกเขา

ช่วยท�าบายศรีและมีค่าตอบแทนให้เสมอ” 

แม่จำ�รอง กล่�วด้วยคว�มภ�คภูมใิจ 
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จงัหวัดนครศรีธรรมรำช
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นครศรธีรรมราช
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ภูมิปัญญา “ลำิเกฮูลำูกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลำ”      
โดย คุณพ่อหมาด โต๊ะสอ 
@ตำ�บลท่าศาลา อำ�เภอำท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อหมาด โต๊ะสอ
เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม 2493 
อายุ 69 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 087-298-3107

“ลเิกฮูลู” หรอื ดเิกร์ ฮูลู คอื เป็นก�ร

แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้�นของช�วมล�ยู

มุสลมิใน 3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของไทย ซึ่ง

จะเป็นก�รแสดงร้องเพลงประกอบกับจังหวะ

ดนตรีจ�กเครื่องดนตรีพื้นบ้�น เช่น กลอง

รำ�มะน� ฆ้อง ขลุ่ย ลูกแซก และจะมีผู้แสดง

ลลี�ท่�ท�งประกอบเพลง โดยจะนัง่เรยีงกันเป็น

แถว พร้อมปรบมอืสลบักบัก�รใช้มอืทำ�ท่�ท�ง
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ประกอบต่�ง ๆ  ส่วนก�รแต่งก�ยจะแต่งก�ยใน

ชุดช�วมุสลมิ 

ส่วนโอก�สในก�รแสดง จะนิยมนำ�

ม�แสดงในง�นพิธีต่�ง ๆ เช่น เข้�สุหนัต ง�น

แต่งง�น (ม�แกปูโล๊ะ) นอกจ�กนี้ยังมกี�รแต่ง

เพลงลิเกฮูลูเพื่อรณรงค์ให้ประช�ชนตระหนัก

ในประเด็นต่�ง ๆ เช่น ภัยร้�ยของย�เสพติด 

ย�บ้� ปัญห�โรคเอดส์ คว�มสะอ�ด หรือ

ประเด็นก�รอนุรักษ์ท้องทะเล เป็นต้น

แรกเริ่มเดิมทีลิเกฮูลูยังไม่ได้เป็นที่รู้จัก

ของคนภ�คอื่นเท่�ไหร่นัก จนกระทั่งเมื่อมี

ก�รแต่งและเผยแพร่เพลงลิเกฮูลูกที่ชื่อเพลง

ว่� “บ้�นใคร ใครก็รัก” หรอืที่หล�ยคนรู้จักใน

ชื่อเพลง “สำ�นึกรักบ้�นเกิด” โดยน�ยศุกร์กรี

เจ๊ะมะ ศิลปินนักร้องพื้นบ้�นและนักแต่งเพลง 

คณะลิเกฮูลูแหลมทร�ย ในช่วงที่ช�วประมง

พื้นบ้�นอ่�วปัตต�นีเจอวิกฤติทรัพย�กรท�ง

ทะเลถูกทำ�ล�ยอย่�งหนักเมื่อปี 2535 - 2536 

จนทำ�ให้ช�วประมงพื้นบ้�นไม่ส�ม�รถทำ�ก�ร

ประมงได้ จึงตัดสินใจออกไปทำ�ง�นรับจ้�งที่

ประเทศม�เลเซีย ทำ�ให้ครอบครัวข�ดคว�ม

อบอุ่นและท้องทะเลข�ดคนดูแล น�ยศุกร์กร ี

จึ งแต ่ ง เพลงนี้ขึ้นม�เพื่อ เชิญชวนพี่น ้อง 

ช�วประมงพื้นบ้�นให้กลบัม�ดแูลท้องทะเลบ้�น

เกดิดังเดมิ ขณะเดยีวกันน�ยน�ยเจะปอ สะแม 

หวัหน้�คณะ กไ็ด้นำ�พ�คณะออกแสดงในหล�ก

หล�ยพื้นที่เพื่อเผยแพร่บทเพลงลิเกฮูลูนี้ โดย

หวังเรื่องก�รปลูกจิตสำ�นึกรักษ์บ้�นเกิด และ

รักษ์ท้องทะเลอ่�วปัตต�นี จนกระทั่งบทเพลง 

ศิลปะลิเกฮูลู และเรื่องร�วก�รอนุรักษ์ถูกนำ�

ไปใช้ทำ�ภ�พยนตร์โฆษณ� จึงทำ�ให้คนไทย 

ภ�คต่�ง ๆ เริ่มรู้จักลเิกฮูลู ม�กขึ้น

ป ัญหาทรัพยากรทางทะเลถูก

ทำาลาย ไม่ได้มีแค่ในพื้นที่อ่าวปัตตานีเพียง

ที่เดยีว เพราะอ่าวท่าศาลาที่จังหวัดนครศรี

ธรรมก็ประสบปัญหาเรือลากอวนทำาลาย

ทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลอย่าง

หนักเช่นกัน 

ในยคุนัน้ พ่อหมาด โต๊ะสอ รองประธ�น

สม�คมเครือข่�ยประมงพื้นบ้�นอ่�วท่�ศ�ล� 

ในปัจจุบัน จึงได้ร่วมกับเพื่อนอีก 3 คน ต่อสู้

เพื่อแก้ไขปัญห�นี้ โดยก�รจัดกจิกรรมอนุรักษ์
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ทรัพย�กรธรรมช�ตอิ่�วท่�ศ�ล�ขึ้น ภ�ยใต้ชื่อ

กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้�น บ้�นสระบัวหมู่ที่ 

6 (ภ�ยหลังกลุ่มได้มีก�รจดทะเบียนเป็นสม�

คมฯ ในปี 2555) และได้เชิญชวนคณะลิเกฮูลู

แหลมทองม�แสดงภ�ยในง�น ก่อนทีจ่ะทำ�ก�ร

ขออนุญ�ตนำ�ก�รแสดงลิเกฮูลูในบทเพลง

บ้�นใคร ใครก็รัก ม�ทำ�ก�รฝึกสอนลูกหล�น

เย�วชนในพื้นทีแ่ละพื้นทีใ่กล้เคยีง และเผยแพร่

ก�รแสดงเพื่อเชิญชวนทุกคนหันม�ตระหนัก

เรื่องอนุรักษ์ทรัพย�กรท�งท้องทะเลหน้�บ้�น

กันม�กขึ้น 

พ่อหม�ด เล่�ว่� เด็ก ๆ  เย�วชนที่ม�เข้�

ร่วมฝึกฝนก�รแสดงลิเกฮูลูในน�ม “กลุ่มลิเก

ฮูลูของเย�วชนบ้�นสระบัว” ล้วนเป็นลูกหล�น

ของพ่อหม�ดกนัทุกคน โดยจะเป็นเดก็นกัเรยีน

ระดบัชัน้ประถมศกึษ�และระดบัชัน้มธัยมศกึษ�

ตอนต้น รวม 10 กว่�คน แม้จะเป็นเด็กเล็ก 

แต่ทุกคนก็ให้คว�มสนใจและให้คว�มสำ�คัญ 

ในก�รฝึกซ้อมและทำ�ก�รแสดงเป็นอย่�งด ี 

อีกทั้งพ่อหม�ดและเด็ก ๆ ทุกคนก็ไม่เคย 

ค�ดหวังเรื่องค่�ตอบแทนแต่อย่�งใด 

ที่ผ่�นม� เด็ก ๆ ได้ทำ�ก�รแสดงในง�น

สำ�คัญม�กม�ย ทั้งง�นกิจกรรมที่ท�งสม�คม

เครือข่�ยประมงพื้นบ้�นอ่�วท่�ศ�ล�จัดขึ้น  

ง � น วั น ป ร ะ ม ง โ ล ก  ง � น วั น ท ะ เ ล โ ล ก  

ง�นกจิกรรมของมสัยดิในพื้นที ่ง�นต้อนรบัแขก

บ้�นแขกเมืองของมูลนิธิสหไทย ง�นกิจกรรม

ต่�ง ๆ ของโรงเรียนบ้�นสระบัว ฯลฯ ซึ่งผู้ชม

ต่�งก็เอ็นดูในคว�มน่�รักและกล้�แสดงออก

ของเด็ก ๆ เป็นอย่�งม�ก

“ตอนทีท่�าการแสดงลเิกฮลู	ูพ่อยนืยนัว่า

มคีนดูเต็มหน้าเวที	พวกเขามาดูความสวยงาม

น่ารักและการแสดงออกของเยาวชนลูกหลาน	

นี่คือสิ่งที่ท�าให้พ่อมีความสุขมาก” พ่อหม�ด 

กล่�ว  

ปัจจุบนัพ่อหม�ดได้มกี�รเพิม่ก�รแสดง

ของเด็ก ๆ นอกเหนือจ�กก�รแสดงลิเกฮูลูใน

บทเพลง “บ้�นใคร ใครก็รัก” ที่ได้เชญิชวนให้

คนหันม�อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติท�งท้อง

ทะเลแล้ว ยังเพิ่มบทเพลง “บ้�นท่�ศ�ล�” ซึ่ง

มเีนื้อห�บอกเล่�ของดทีีม่อียูใ่นอำ�เภอท�่ศ�ล�

ด้วย โดยเพลงนี้แต่งเนื้อร้องโดยศลิปินพื้นบ้�น
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ท่�นหนึ่งที่ยินดีให้พ่อหม�ดนำ�บทเพลงม�ใช้

ร้องและทำ�ก�รแสดงในรูปแบบของลิเกฮูลู

อย่�งเต็มใจ 

นอกจ�กนี้ พ่อหม�ดยังได้สร้�งสรรค์

ก�รแสดงลิเกฮูลูในรูปแบบประยุกต์ โดยได้นำ�

ศิลปะก�รแสดงช�ชักม�เสริมในก�รแสดงลิเก

ฮูลูด้วย 

ทั้งหมดนี้ก็คือคว�มพย�ย�มในก�ร

สบืส�น “ลเิกฮูลู” ให้คงอยู่คู่ชุมชนมุสลมิ เพื่อ

ทำ�หน้�ที่ในก�รสร้�งคว�มบันเทิงและกระตุก

คว�มคดิเรือ่งก�รดแูลทรพัย�กรท้องทะเลไทย

ให้กับคนใต้ในคร�วเดียวกัน และนั่นคือสิ่งที่

ทำ�ให้พ่อหม�ดได้ทำ�ม�โดยตลอด

 “พ่ออยากจะรักษาการแสดงลิเก 

ฮูลูนี้ ให ้คงอยู ่คู ่พี่น ้องมุสลิมตลอดไป 

ไม่อยากให้สูญหาย แม้ว่าแต่เดิมทีศิลปะ

การแสดงนีจ้ะเป็นวัฒนธรรมของชาวมลายู

มุสลิมก็ตาม แต่ตอนนี้ก็ได้ถ่ายทอดมาสู่ 

ชาวมสุลมิชายแดนใต้ และมาสูช่มุชนมสุลมิ

ในจังหวัดนครศรธีรรมราชแล้ว เราก็อยาก

จะให้เยาวชนได้เป็นส่วนหนึง่ในการอนรัุกษ์

การแสดงศลิปวัฒนธรรมนีเ้อาไว้” พ่อหม�ด 

กล่�วทิ้งท้�ย 
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ภูมิปัญญา “เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง”   
โดย คุณแม่จ�เป็น รักเมือง 
@ตำ�บลโพธิ์ทอำง  อำ�เภอำท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณแม่แม่จ�าเป็น รักษ์เมือง
เกิดปี พ.ศ.2496 
อายุ 66 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 087-621-0802

ที่บ้�นมะยิง ตำ�บลโพธิ์ทอง อำ�เภอ

ท่�ศ�ล� เป็นแหล่งผลติ “เครื่องปั้นดินเผา” 

ซึ่งเป็นภูมิปัญญ�ของบรรพบุรุษตั้งแต่สมัย

โบร�ณก�ล โดยมีเรื่องเล่�ว่�ในสมัยรัชก�ล

ที่ 5 ประม�ณปี พ.ศ.2425 มีช�วบ้�นมะยิง

ชื่อน�งด้วงและน�งน�ค เริ่มต้นนำ�ดินม�ทำ�

เครือ่งป้ันดนิเผ�จำ�พวกหม้อหงุข้�ว หม้อตม้ย� 

สำ�หรับใช้ในครัวเรือน ต่อม�จึงเริ่มมีคนหัน

ม�ทำ�เครื่องปั้นดินเผ�กันม�กขึ้น และมีก�ร
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สืบทอดภูมิปัญญ�เรื่อยม�จนท้�ยที่สุดกล�ย

เป็นอ�ชีพประจำ�ท้องถิ่นสืบเนื่องม�จนถึง

ปัจจุบัน 

แม่จำาเป็น รักษ์เมือง หรือแม่เอียด 

ประธ�น “กลุ่มเครื่องปั้นดินเผ�กลุ่มแม่บ้�น

เกษตรกรบ้�นมะยิง” หมู่ที่ 6 ตำ�บลโพธิ์ทอง 

อำ�เภอท่�ศ�ล� ซึง่ได้สบืทอดภมูปัิญญ�ม�จ�ก

รุ่นพ่อแม่ได้เล่�ว่� สมัยรุ่นพ่อแม่ที่บ้�นมะยิง 

จะปั้นกันเกอืบทุกบ้�น พ่อแม่เองก็ปั้นหม้อและ

โอ่งนำ�้ไปข�ยทีอ่ำ�เภอป�กพนงั แต่พอเข้�ยคุสมยั

ปัจจุบันผู้คนหันม�ใช้หม้อแสตนเลสแทนก�ร 

ใช้หม้อดินเผ� หล�ยบ้�นจึงได้เลิกทำ�อ�ชีพนี้ 

หนัไปทำ�เครือ่งจกัส�นและทำ�นำ�้ต�ลมะพร้�วแทน 

แม่เอียดซึ่งอยู่กับวิถีชีวิตก�รปั้นหม้อ

ดินเผ�ม�ตั้งแต่เด็ก มีคว�มรักในศิลปะก�ร 

ปั้นหม้อ และมีคว�มกังวลว่�ภูมิปัญญ�นี้จะ 

สูญสิ้นไป จึงได้ตัดสินใจสืบทอดกิจก�รของ 

พ่อแม่ตอนอ�ยุ 28 ปี 

เครื่องปั ้นดินเผ�ที่แม ่เอียดทำ�มีทั้ง

กระถ�ง หม้อจิ้มจุ่ม หม้อข้�วหมอแกงของ

เด็กของผู ้ใหญ่ ลูกค้�ที่ม�อุดหนุนจะมีทั้ง

ลูกค้�ประจำ�และลูกค้�ข�จร แต่ส่วนใหญ่จะ

เป็นพ่อค้�คนกล�งที่ม�รับของไปข�ยที่อำ�เภอ

ห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� และจังหวัดปัตต�น ี

เป็นต้น 

ก�รทำ� เครื่องป ั ้นดินเผ�เมื่อก ่อน 

แม่เอียดจะเป็นคนทำ�เองทุกขั้นตอน แต่ตอน

นี้จะมีลูก  ๆ ม�ช่วยสืบส�นง�นปั้น แม่เอียด

จึงหันไปลงร�ยละเอียดเรื่องก�รตกแต่งให้

สวยง�มแทน

“ลูก		ๆ	ทัง้	4	คนท�าได้หมด	คนโตอายุ	

40	กว่าปี	ส่วนคนเล็ก	อายุ	30	กว่าปี	ช่วยกัน

ท�า	เป็นกจิการของครอบครัว	ทีร้่านจะเน้นเรือ่ง

การท�าผลติภณัฑ์ตามค�าสัง่ซื้อของลกูค้า	ท�าให้

ขายด	ีมลีกูค้าสัง่ซื้อตลอดไม่ขาดสาย” แม่เอยีด 

กล่�ว

เรื่องดินที่เป็นวัตถุดิบสำ�คัญในก�รปั้น 

แม่เอียดจะซื้อดินจ�กโรงอิฐ ส่วนดินที่อยู่ใน

ทีด่นิของตวัเองแม่เอยีดจะเกบ็ไว้ใช้ในย�มทีโ่รง

อฐิไม่ข�ยดนิให้ในอน�คต ก�รซื้อดนิแต่ละครัง้

แม่เอยีดจะซื้อรอบละ 10 คันรถบรรทุก 6 ล้อ 

ซึ่งปริม�ณดินเท่�นี้จะส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�ร

ปั้นเครื่องปั้นดินเผ�ข�ยได้ทั้งปี แต่บ�งทีก็จะ

อ�ศัยวธิซีื้อดนิม�เตมิทลีะ 3 คันรถ
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ในส่วนของขัน้ตอนก�รทำ�เครือ่งป้ันดนิเผ�

แม่เอียดเล่�แบบกระชับว่� ขั้นตอนจะเริ่มจ�ก

ก�รนำ�ดินเข้�เครื่องบด จ�กนั้นจึงขึ้นรูปแล้ว

ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม 7 วันให้ดินแห้งสนิท เมื่อดิน

แห้งสนิทแล้วจึงนำ�เอ�ชิ้นง�นทยอยเข้�เต�เผ�

ให้เต็ม ใช้เวล�ประม�ณ 2-3 วัน โดยจะเติม

เครื่องปั้นดนิเผ�ว�งซ้อนกันเรื่อย ๆ  จนเต็มเต� 

จ�กนัน้จงึปิดประตูเต�แล้วลนไฟอ่อน ๆ 2 คนื 

เสร็จแล้วพักทิ้งไว้ 2 วันจึงส�ม�รถนำ�ออก

จำ�หน่�ยได้

 ด้�นก�รจำ�หน่�ย แต่เดิมทีแม่เอียด

จะข�ยแบบดิบคือให้ลูกค้�นำ�ไปเผ�เอง ซึ่งใน

อดตีจะมพี่อค้�ม�รับซื้อสนิค้�แบบดบิ แต่ตอน

หลังลูกค้�เจ้�นี้เลกิม�ซื้อ แม่เอยีดจงึต้องปรับ

ก�รทำ�ง�นโดยเพิ่มขั้นตอนก�รเผ�เอง เพื่อให้

ส�ม�รถข�ยง�นได้

“ตอนแรกป้ากข็ายไม่ค่อยด	ีล้มลกุคลกุ

คลานเหมือนกัน	 พอตอนหลังเริ่มขายดีเป็นที่

รู้จักของชาวบ้าน	เขาก็มาสั่งซื้อกับเรา	จากนัน้

ลกูค้ากเ็ริม่บอกต่อ	พอบอกปากต่อปากกท็�าให้

ขายดจีนถงึทุกวันนี้” 

 แม่เอียดเล่�ถึงอดีตว่� ปัญห�หนึ่งที่

เกิดขึ้นระหว่�งพ่อค้�แม่ค้�เครื่องปั้นดินเผ�ใน

บ้�นมะยิงคือ ต่�งคนต่�งข�ย ทำ�ให้มีก�รตัด

ร�ค�กนั คนในชมุชน จงึได้แนะนำ�ให้จัดตัง้กลุ่ม

วสิ�หกจิชุมชนขึ้น เพื่อแก้ไขปัญห�นี้ ภ�ยหลัง

จงึได้มกี�รรวมกลุ่มกนัในน�ม “กลุ่มป้ันดนิเผ�

แม่บ้�นเกษตรกรบ้�นมะยงิ” โดยมสีม�ชกิแรก

เริ่มในวันที่จดทะเบยีน ปี 2541 ทั้งสิ้น 19 คน 

และหลังจ�กนั้น เพื่อนสม�ชิกก็จะใช้วิธีนำ�

เครื่องปั้นดินเผ�ม�ข�ยที่กลุ่ม โดยมีแม่เอียด

เป็นคนรับซื้อจ�กสม�ชกิ ก่อนที่จะนำ�สนิค้�ม�

ข�ยในร้�น โดยข�ยในน�มกลุ่มอกีที

 ด้�นก�รพัฒน�ฝีมือและคุณภ�พสินค้� 

ที่ผ่�นม�เคยมีหน่วยง�น กศน.ตำ�บลโพธิ์ทอง 

อำ�เภอท่�ศ�ล� และหน่วยง�นต่�ง  ๆ ม�ให้ 

คำ�แนะนำ�และสนบัสนนุให้เกดิก�รยกระดับง�น

ฝีมือก�รปั้นเครื่องปั้นดินเผ�ให้กับกลุ่ม และ

ท�งแม่เอียดเองก็เคยพัฒน�และสร้�งสรรค ์

ผลง�นโคมไฟดินเผ�ส่งเข้�ประกวดสินค้� 

โอท็อปในปี พ.ศ.2547 จนได้รับร�งวัลสินค้� 

โอท็อป ชนะเลศิ 4 ด�ว ซึ่งทำ�ให้แม่เอยีดและ
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สม�ชิกกลุ่มรวมทั้งคนในชุมชน เกิดคว�มภ�ค

ภูมใิจเป็นอย่�งม�ก 

 อย ่�งไรก็ต�มสิ่ งที่ทำ � ให ้แม ่ เอียด 

ภ�คภูมใิจทีส่ดุคอืก�รได้สบืส�นคว�มรูภู้มปัิญญ�

ก�รทำ�เครื่องป ั ้นดินเผ�ให ้กับคนรุ ่นหลัง 

โดยนอกจ�กลูก ๆ ทั้ง 4 คนแล้ว แม่เอียดยัง

ได้ถ่�ยทอดภูมปิัญญ�ให้กับเด็ก ๆ เย�วชนชัน้

มธัยมต้น โรงเรยีนโมคล�นประช�สรรค์  ตำ�บล

โมคล�น อำ�เภอท่�ศ�ล� อกีด้วย

 “ก็รู้สึกดีใจที่ลูกมาสืบทอดไม่ให้สูญหาย 

และได ้ถ ่ายทอดภูมิป ัญญาให ้กับเด็ก

นักเรียน แต่ในวันข้างหน้าเราก็ยังห่วง

อยู ่ ไม่รู ้ว ่ารุ ่นต่อ ๆ ไปจะยังคงสืบทอด

อยู ่หรือไม่ เรารู ้สึกรักและเป็นห่วงไม่

อยากให้ภูมิปัญญานี้สูญสายไป” แม่เอียด 

กล่�วทิ้งท้�ย  
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ภูมิปัญญา “น�้าตาลำมะพร้าวต�บลำโมคลำาน”    
โดย คุณพ่อยุโสบ หลำ้าเก  
@ตำ�บลโมคลาน อำ�เภอำท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อยุโสบ หล้าเก
เกิดวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2498 
อายุ 65 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 089-652-4526

ทีอ่ำ�เภอท่�ศ�ล� จงัหวดันครศรธีรรมร�ช 

เป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรทำ�สวนมะพร้�วจำ�นวน

ม�ก รองจ�กก�รทำ�น� และส่วนหนึ่งก็ทำ�

สวนมะพร้�วเพื่อผลิต “นำ้าตาลมะพร้าว”

เป็นอ�ชพีหลักในก�รห�เลี้ยงครอบครัว 

 พ่อยุโสบ หล้าเก คือผู้ที่คลุกคลีกับ

ก�รทำ�นำ้�ต�ลมะพร้�วม�ตั้งแต่จำ�คว�มได้ 

เพร�ะพ่อกับแม่ประกอบอ�ชีพนี้ม�แต่ดั้งเดิม 

เมื่อพ่อยุโสบอ�ยุ 17 ปี จึงได ้เริ่มเรียนรู ้

ช ่วยง�นพ่อแม่ด ้วยก�รดูแลไฟในเต�และ
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เคี่ยวนำ้�ต�ล จ�กนั้นก็เริ่มเรียนรู้ง�นทุกขั้น

ตอน พร้อมกับฝึกฝนจนกระทั่งเกิดคว�ม

ชำ�น�ญ เมื่ออ�ยุได้ 22 ปีจึงจริงจังกับก�ร

ทำ�เป็นอ�ชีพเพื่อห�เลี้ยงครอบครัว โดยต่อย

อดก�รค้�จ�กเดิมที่ผลิตนำ้�ต�ลมะพร้�ว

ข�ยให้กับพ่อค้�คนกล�งเพียงอย่�งเดียว 

เป็นออกไปข�ยเองทีต่ล�ดสดด้วย โดยจะข�ยใน 

ร�ค�ปลกีกโิลกรัมละ 10 - 12 บ�ท จ�กเดมิที่

ข�ยร�ค�ส่งให้พ่อค้�คนกล�งกโิลกรมัละ 7 บ�ท 

นอกจ�กนี้ยังมกี�รทำ�นำ�้ต�ลปกึเพิม่จ�กเดมิที่

ทำ�แตน่ำ�้ต�ลป๊ีบ เพือ่เพิม่ท�งเลอืกให้กับลกูค�้ 

(นำ้�ต�ลปึกคือนำ้�ต�ลมะพร้�วที่ผสมนำ้�ต�ล

ทร�ยเพื่อให้นำ�้ต�ลขึ้นรูปแข็งเป็นก้อน นำ�้ต�ล

ปี ๊บคือนำ้�ต�ลมะพร้�วที่ไม่ผสมนำ้�ต�ลเลย

ทำ�ให้เนื้อนำ�้ต�ลมะพร้�วเหลวอ่อนตัว)

 ในส่วนของสวนมะพร้�วทั้ง 13 ไร ่ 

พ่อยุโสบและครอบครวั จะต้องดูแลต้นมะพร้�ว

กว่� 100 ต้น และห�กต้นไหนเริ่มมีลำ�ต้น 

ที่สูงเกนิไป (อ�ยุม�กกว่� 25 ปี) พ่อยุโสบก็จะ 

โค่นทิ้งและคัดเลือกต้นมะพร้�วต้นใหม่ที่ให้ 

นำ�้หว�นในปรมิ�ณม�กม�ปลูกทดแทน   

 นอกจ�กนี้ในสวนของพ ่อยุ โสบยัง

มีพรรณไม้อื่น ๆ ด้วย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

ต ้นตะเคียนและต้นพะยอมซึ่งส�ม�รถนำ�

ร�กหรือลำ�ต้นม�ตัดให้ได้ขน�ดหัวแม่มือ ใส่

ลงไปในกระบอกรองนำ้�ต�ล กระบอกละ 

3 – 4 ชิ้น จะช่วยรักษ�คว�มหว�นของนำ�้ต�ล

ไม่ให้เปรี้ยวหรอืบูดได้

 ก�รทำ�ง�นในแต่ละวัน พ่อยุโสบจะ

มีหน้�ที่ป�ดต�ล (ป�ดงวงมะพร้�วเพื่อเอ�

นำ�้ต�ล) วันละ 2 รอบ เวล�ต ี3 กับต ี5 หรอื 

6 โมงเช้�   โดยจะป�ดต�ล 50 ต้น ยกเว้นช่วง 

ฤดูฝนจะป�ดต�ลเพียงแค่วันละ 25 ต ้น 

เ นื่ อ ง จ�กสภ�พอ�ก�ศ ไม ่ เ อื้ ออำ �นวย  

ส่วนภรรย�จะมีหน้�ที่ช่วยตั้งไฟ เคี่ยวนำ้�ต�ล

มะพร้�ว และข�ยนำ้�ต�ลมะพร้�วในตล�ดสด

ช่วงตี 1 ถึงสิบโมงเช้� โดยจะข�ยได้วันละ

ประม�ณ 100 กโิลกรัม

 พ ่อยุ โสบได ้ เล ่�ถึงขั้นตอนก�รทำ�

นำ�้ต�ลมะพร้�วว่� เริ่มจ�กก�รปีนต้นมะพร้�ว 

ขึ้นไปป�ดงวงมะพร้�วเพื่อรองนำ้�หว�นจ�ก 

ต้นมะพร้�ว โดยจะต้องคอยขึ้นไปเปลี่ยน 
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กระบอกไม้ไผ่รองนำ้�ต�ลตลอด เนื่องจ�ก 

ต้นมะพร้�ว 1 ต้นจะให้นำ�้ต�ลมะพร้�วประม�ณ 

5 ลติรต่อก�รป�ดต�ล 1 รอบ จ�กนัน้นำ�นำ�้ต�ล

มะพร้�วที่ได้ไปใส่กระทะตั้งไฟและใช้ไม้เคี่ยว

ประม�ณ 5-6 ชั่วโมงให้นำ้�ต�ลงวดหรือแห้ง 

เปลี่ยนจ�กสีนำ้�ต�ลอ่อนเป็นสีนำ้�ต�ลเข้มเพื่อ

ให้ได้รสช�ติที่หว�นจัด จ�กนั้นจึงนำ�ม�ใส่

เครื่องปั่นหรือเครื่องโซมนำ้�ต�ลทำ�ให้นำ้�ต�ล

มะพร้�วแข็งตัว

 ก�รสบืทอดอ�ชพีและภูมปัิญญ� ตอนนี้

ลูก  ๆ ของพ่อยุโสบทัง้ 3 คน ได้ม�ช่วยง�นพ่อ 

ทำ�ให้พ่อยุโสบเหนื่อยน้อยลง 

  นอกจ�กนี้ลูกที่เรียนจบด้�นช่�งยนต์

ก็ยังช่วยประดิษฐ์เครื่องโซมมะพร้�ว ซึ่งเป็น

เครื่องกลที่ใช้พลังมอเตอร์ไฟฟ้�ช่วยในก�รปั่น

นำ�้ต�ลมะพร้�วให้แขง็ตวั โดยไม่ต้องใช้แรงง�น

คน ทำ�ให้พ่อยุโสบทำ�ง�นสะดวกสบ�ยม�กขึ้น 

อกีทัง้ยงัเป็นต้นแบบนวัตกรรมให้กบัเพื่อนบ้�น

ที่ทำ�อ�ชพีเดยีวกันด้วย

 ที่ผ่�นม�พ่อยุโสบทำ�ง�นค่อนข้�งหนัก 

แทบจะไม่ได้หยุดพักผ่อนเพร�ะต้องทำ�ง�น 

ทกุวนั เกอืบ 24 ชัว่โมง มเีวล�นอนหลบัแค่วนัละ 

3 – 4 ชั่วโมง โดยอ�ศัยงบีในช่วงเวล�ว่�ง และ

แม้ว่�ทกุวนันี้จะมลีกู ๆ  ม�ช่วยแบ่งเบ�ภ�ระง�น 

แต่พ่อยุโสบก็ยังคงขึ้นป�ดต�ลเองด้วยใจรัก 

“ก็คิดว่าจะขึ้นปาดตาลเองจนกว่าจะ

ท�าไม่ไหว	 แม้เหนื่อยแต่เรารู้สึกภูมิใจที่เป็นคน

ท�าตาลที่สามารถสร้างบ้าน	 เลี้ยงลูกและส่ง

ลูกเรยีนจนจบปรญิญาตรไีด้”	พ่อยุโสบ กล่�ว

 ด ้านการถ ่ายทอดความรู ้ ให ้กับ 

ผู ้อื่น พ่อยุโสบได้เป ิดสวนมะพร้าวให้

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลา และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้เข้ามาเรียนรู ้

กระบวนการผลิตและจำาหน่ายนำ้าตาล

มะพร้าว ซึ่งจะมีนักศึกษาเข้ามาดูงาน

เกือบทุกปี ปีละ 1 – 2 ครั้ง นอกจากนี้

ยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง  ๆ เช่น 

กศน. พัฒนาชุมชน เข้ามาศกึษาดูงานด้วย

ด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ผู้อื่นจึงเป็น 

ความภาคภูมิใจที่พ ่อยุโสบต้องการทำา 

อย่างต่อเนื่อง 
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ภูมิปัญญา “สวนเกษตรผสมผสาน
อินทรีย์ชีวภาพ”    
โดย คุณพ่อเลำื่อน พรมวี 
@ตำ�บลสระแก้ว อำ�เภอำท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อเลื่อน พรมวี
เกิดวันที่ 28 ธันวาคม 2499 
อายุ 63 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 084-440-9003

 ระบบเกษตรผสมผสาน  เป็นระบบ

ก�รเกษตรแบบยั่งยืน ที่มุ่งเน้นเรื่องก�รเพ�ะ

ปลูกพืชหรือก�รเลี้ยงสัตว์หล�กหล�ยชนิด

ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้เกิดก�รเกื้อกูลต่อกัน

ระหว่�งพชื สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

พ่อเลื่อน พรมวี คือเกษตรกรที่เคย

ใช้ส�รเคมีในก�รทำ�สวนทุเรียนต�มคำ�แนะนำ� 

ของผู ้อื่น จนทำ�ให้ดินมีสภ�พแข็งเป็นกรด  
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และต้นทเุรยีนในสวนกท็ยอยต�ยไปหมดภ�ยใน 

7 ปี นอกจ�กนี้สุขภ�พของคนในครอบครัวก็

เริ่มไม่ค่อยด ีเนื่องจ�กสูดส�รเคมเีข้�ไปทุกวัน 

ต่อม�ในปี 2554 พ่อเลือ่นได้มโีอก�สชม

ร�ยก�รส�รคดเีกีย่วกบัคว�มสำ�เร็จของบคุคล

ต่�ง ๆ  ที่เดนิต�มหลกัปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีง 

ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่ 9 

จึงเกิดแรงบันด�ลใจในก�รทำ�สวนเกษตร

ผสมผส�นอินทรีย์ชีวภ�พ ต่อม�พ่อเลื่อนจึง

ได้ศึกษ�ห�คว�มรู้อย่�งจริงจังกับนักวิช�ก�ร 

ผู้มีประสบก�รณ์ และได้นำ�คว�มรู้เหล่�นั้นม� 

ทดลองปฏบิัตทิี่สวน 15 ไร่ของตัวเอง

	 “ผมมแีนวความคดิว่า	ถ้าเราใช้สารเคมี

จะท�าให้สุขภาพเราไม่ค่อยด	ี และถ้าเราใช้สาร

เคมไีปปราบแมลงทีเ่ป็นศัตรูกบัพชื	พวกแมลงที่

เป็นประโยชน์กบัพชืกจ็ะตายด้วย	แต่ถ้าเราปรบั

ระบบนิเวศน์ไปเป็นแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

กจ็ะท�าให้ธรรมชาตเิกดิการปรบัสมดุล	เราอยาก 

ท�าให้ถึงจุดนั้น	 จึงน�าไปสู่การท�าสวนเกษตร

ผสมผสานในเวลาต่อมา” พ่อเลื่อน กล่�ว

 พ่อเลื่อนได้หันม�ทำ�สวนเกษตรผสม

ผส�นอย่�งจริงจังในปี 2556 โดยได้เปิดเป็น 

“ศนูย์การเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ชมุชน” หรอื “สวนเกษตรผสมผสานอนิทรย์ี

ชีวภาพ” ซึ่งมีกิจกรรมหลักที่น่�สนใจหล�ย

อย่�ง เช่น ก�รเลี้ยงหมูคอนโด ก�รทำ�นำ�้หมัก

ชวีมวล / นำ�้หมกัชวีภ�พ รวมทัง้ก�รผลติมงัคดุ

ทัง้ในและนอกฤดูก�ล เป็นต้น

 ก�รเลี้ยงหมูคอนโด พ ่อเลื่ อนได ้

ออกแบบคอกหมูให้มีพื้นเป็นร่อง เพื่อให้มูล

หมูและนำ้�ที่ล ้�งคอกหมูตกลงไปต�มร่อง

พื้นสู่บ่อหมักนำ้�ชีวมวลด้�นล่�ง จ�กนั้นจึง

นำ�เชื้อร�ไตรโคเดอร์ม�ผสมลงไปในนำ้�หมัก

สำ�หรับฆ่�เชื้อร�ที่อยู ่ ในมูลของหมูที่อ�จ

ก่อให้เกิดโรคกับพืช ก ่อนที่จะนำ�นำ้�หมัก 

ชีวมวลไปผ่�นระบบก�รกรองและสูบเข้�สู ่

ระบบสปรงิเกอร์เพือ่ให้ส�รอ�ห�รแก่ต้นไม้และ

พชืผักในสวน โดยนวัตกรรมนี้ถอืว่�เป็นก�รนำ�

องค์คว�มรู้วิช�ก�รท�งก�รเกษตรม�ผนวก

กับองค์คว�มรู้ภูมิปัญญ� เพื่อทดแทนก�รใช ้
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ส�รเคมซีึง่เป็นอันตร�ยต่อสขุภ�พคน สตัว์ และ

สิ่งแวดล้อม โดยพ่อเลื่อนได้นำ�นวัตกรรมนี้ม�

ใช้เป็นเวล�กว่� 8 ปีแล้ว ทำ�ให้สวนเกษตรผสม

ผส�นของพ่อเลื่อนเป็นสวนที่ปลอดส�รเคม ี

100 เปอร์เซน็ต์ ซึง่นอกจ�กจะช่วยเรือ่งสุขภ�พ

แล้ว ยังช่วยเรื่องลดต้นทุนก�รผลติลงไปด้วย

“เมือ่ก่อนตอนทีผ่มยงัไม่เลี้ยงหมคูอนโด 

ผมมีค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ ๋ยเคมีอย่างน้อย 

ปีละ	1	–	2	แสนบาท	แต่พอเราใช้ระบบนี้ต้นทุน

ต่อปีเราลดลงเหลือ1	 -	 2	 หมื่นบาทเท่านั้น”  

พ่อเลื่อน กล่�ว

 ส่วนเรื่องนำ้�หมักชีวภ�พ พ่อเลื่อนได้

ใช้ผลผลิตในสวนของตนเองม�ป็นวัตถุดิบ

ในก�รทำ�นำ้�หมักชีวภ�พ โดยได้มีก�รศึกษ�

ห�คว�มรู้ก่อน จ�กนั้นจึงนำ�คว�มรู้ม�ปรับ

ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ก�รนำ�หน่อกล้วยที่

ไม่ได้นำ�ไปขย�ยพันธ์ุต่อม�ทำ�นำ้�หมักชีวภ�พ 

เนื่องจ�กหน่อกล้วยจะมีธ�ตุอ�ห�รไนโตรเจน

ที่พืชต้องก�ร แต่ประเด็นสำ�คัญคือจะต้อง

รู ้ว่�อัตร�ส่วนหน่อกล้วยหนึ่งกิโลกรัมจะให้

ธ�ตุอ�ห�รไนโตรเจนเท่�ไหร่ เพื่อให้ส�ม�รถ 

คำ�นวณปริม�ณคว�มเข้มข้นที่เหม�ะสมต่อ 

ก�รให้ธ�ตุอ�ห�รกับพชืที่เร�ปลูกได้  

นอกจ�กนี้ในสวนเกษตรผสมผส�น 15 

ไร่ของพ่อเลื่อนยังมีก�รปลูกต้นมังคุด ทุเรียน 

หม�ก สะตอ ป�ล์ม และผกัสวนครวั ซึง่พ่อเลือ่น 

ได้เล่�ว่� สวนแห่งนี้ได้สร้�งร�ยได้ประจำ�ให้กบั

ครอบครัวทั้งร�ยได้ประจำ�วัน ร�ยได้ประจำ�

สปัด�ห์ ร�ยได้ประจำ�เดอืน และ ร�ยได้ประจำ�ปี  
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 การทำาสวนเกษตรผสมผสานได้สร้าง

รายได้ในการเลีย้งครอบครวั และส่งเสยีลกู

ทัง้ 3 คนจนเรยีนจบมงีานทำา นอกจากนีพ่้อ

เลื่อนยังได้มีโอกาสเป็นวิทยากรถ่ายทอด

ความรู้ให้กับผู ้ที่สนใจท้ังเจ้าหน้าที่จาก

หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม

ส่งเสริมการเกษตร กศน. รวมทั้งอาจารย์

และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยใน

แต่ละปีจะมีผู ้ที่เข้ามาเรียนรู้ดูงานที่สวน

เกษตรผสมผสานอินทรีย์ชีวภาพของพ่อ

เลือ่นมากกว่า 1 หมืน่คน ทำาให้พ่อเลือ่นเกดิ

ความภาคภูมใิจเป็นอย่างมาก 
 “ยกตัวอย่างเรื่องรายได้	 เช่น	การปลูก

ผักจะท�าให้เรามีรายได้จากการขายผักทุก

วัน	 และการเลี้ยงเป็ด	 ไก่	 ก็ช่วยให้เรามีรายได้

จากการขายไข่	 ส่วน	 ไข่ที่เหลือจากการขาย

ก็สามารถน�ามาแปรรูปเป็นไข่เค็ม	 หรือขนม

หวานได้	เรยีกได้ว่าวตัถดุบิทุกอย่างในสวนของ

เราสามารถน�ามาท�าประโยชน์และสร้างรายได ้

ได้ทัง้หมด”	
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ภูมิปัญญา “กรงนก นกกรงหัวจุก”     
โดย คุณพ่อเสวก ยุโส้ 
@ตำ�บลท่าศาลา อำ�เภอำท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อเสวก ยุโส้
เกิดปี พ.ศ.2480 
อายุ 82 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 089-195-1615

 “กรงนก” นกกรงหัวจุกเป ็นสิ่งที่

สะท้อนอัตลักษณ์ของช�วมุสลิมในจังหวัด

ช�ยแดนใต้ เพร�ะคนภ�คใต้นิยมเลี้ยงนก 

กรงหัวจุกเป็นอย่�งม�ก โดยได้รับอิทธิพล

ม�จ�กประเทศเพื่อนบ้�น และส�มจังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ ซึ่งนอกจ�กเลี้ยงไว้เพื่อคว�ม

เพลดิเพลนิแล้ว ยงันำ�ม�ชนกนัหรอืตกีนัเหมอืน

ไก่ชน อีกทั้งยังนำ�ม�ประชันขันแข่งเสียงร้อง 

และประกวดนกสวย ลักษณะดี ด้วยเหตุนี้  

กรงนกจึงกล�ยเป็นที่ต้องก�รของผู้ที่ชื่นชอบ 

นกกรงหัวจุกเป็นจำ�นวนม�ก
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 พ่อเสวก ยโุส้ คอืช่�งทำ�กรงนกคนแรก
ของบ้�นสระบัว ตำ�บลท่�ศ�ล� เริ่มต้นทำ�กรง
นกครั้งแรกในปี 2517 โดยก�รทำ�กรงนกต�ม
แบบที่พ่อค้�คนกล�งห�ม�ให้ ก่อนที่จะเปิด
โรงง�นทำ�เป็นกิจก�รหลักของครอบครัว และ
เผยแพร่คว�มรู้ต่�ง  ๆ  ให้กบัคนในหมู่บ้�นหล�ย
ครอบครวั จนทำ�ให้บ้�นสระบวักล�ยเป็นแหล่ง
ทำ�กรงนกที่สำ�คัญของประเทศไทย 
 คุณนัฐพงศ์ ยุโส้ อ�ยุ 39 ปี ลูกช�ย
ของพ่อเสวกได้เล่�เรื่องร�วเส้นท�งก�รทำ�
กรงนกของพ่อเสวกให้ฟังว่� แต่เดิมทีพ่อเสวก
เป็นช่�งทำ�เฟอร์นิเจอร์ไม้ม�ก่อน ต่อม�ได้
หันม�ทำ�กรงนกเข�ซึ่งใช้หว�ยในก�รทำ� แต่
เนื่องจ�กก�รทำ�กรงนกเข�ต้องอ�ศัยฝีมือและ
คว�มชำ�น�ญ ทำ�ให้ห�ลูกน้องม�ช่วยทำ�ย�ก 
เมื่อมีพ่อค้�คนกล�งที่ข�ยนกกรงหัวจุกในตัว
เมืองนครศรีธรรมร�ชม�เสนอให้ลองทำ�กรง
นกสำ�หรับนกกรงหัวจุก พร้อมทั้งนำ�ตัวอย่�ง
กรงนกแบบธรรมด�จ�กส�มจงัหวดัช�ยแดนภ�ค
ใต้ม�ให้ พ่อเสวกจึงตัดสินใจหันม�ลองทำ�กรง
นกกรงหัวจุกแทน โดยกรงนกใบแรกที่ทำ�ข�ย
ได้ร�ค� 45 บ�ท 3 ปีต่อม� พ่อเสวกพบว่�ก�ร

ทำ�กรงนกกรงหัวจุกได้กำ�ไรดีและมีคำ�สั่งซื้อ 
เข้�ม�จำ�นวนม�ก พ่อเสวกจึงเริ่มชวนคน 
ในหมู่บ้�นให้ม�ทำ�กรงนกด้วยกัน 

กรงนกของพ่อเสวกจะใช้ไม้กระท้อน 
ไม้เทียม หรือไม้ขี้เหล็กในก�รทำ� โดยในระยะ
แรกจะทำ�เป็นกรงธรรมด�ไม่มีลวดล�ย แต่ใน
เวล�ต่อม�ได้มีก�รพัฒน�เครื่องมือและฝีมือ
เพื่อให้ได้กรงนกที่ดีขึ้น และเริ่มมีก�รฉลุล�ย 
โดยในยุคเริ่มต้นยังไม่มีเครื่องมือฉลุ พ่อเสวก
จะใช้วิธีว�ดล�ย “ผ่�ว�ฬ” แล้วใช้สว่�นเจ�ะ
ต�มเส้นเพื่อให้ได้ลวดล�ย ก่อนที่จะใช้ตะใบ
ขัดเก็บร�ยละเอียดให้เรียบร้อย ต่อม�เมื่อรับ
ง�นม�กขึ้นจงึได้ประดษิฐ์เครื่องมอืต่�ง ๆ เช่น 
เลื่อยผ่�ไม้ เพื่อประหยัดงบประม�ณในก�รซื้อ
เครื่องมือสำ�เร็จรูป และซื้อเลื่อนสำ�หรับใช้ใน
ก�รฉลุล�ย เมือ่มกี�รฉลุล�ย ร�ค�กรงนกกจ็ะ
ขยบัขึ้นเป็น 100 - 500 บ�ท โดยแตล่ะเดอืนจะ
มีพ่อค้�คนกล�งจะม�รับซื้อเดือนละประม�ณ 
100 กว่�ลูก บรรจุได้เต็ม 1 คันรถ 

เมื่อคำ�สั่งซื้อม�กขึ้น พ่อเสวกจงึได้ขยับ
ขย�ยกจิก�รขึ้นม�เป็นรปูแบบโรงง�น มลีกูน้อง 
ประม�ณ 10 กว่�คน เมือ่กจิก�รไปได้ด ีพ่อเสวก
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ก็เริ่มมีฐ�นะ เพื่อนบ้�นจ�กที่ไม่สนใจอ�ชีพ
นี้ก็เริ่มหันม�สนใจและขอฝึกฝีมือทำ�กรงนก 
กับพ่อเสวก ก่อนที่จะออกม�ตั้งโรงง�นเป็น
ของตัวเอง ส่วนลูกน้องพ่อเสวกแต่ละรุ่นก็ได้
ออกม�ตัง้โรงง�นเพิม่ขึ้นจำ�นวนม�ก ทำ�ให้บ้�น
สระบัว ตำ�บลท่�ศ�ล� อำ�เภอท่�ศ�ล� จังหวัด
นครศรีธรรมร�ช กล�ยเป็นแหล่งผลิตกรงนก
สำ�หรบันกกรงหัวจกุแห่งใหญ่ทีข่�ยส่งไปทัว่ประเทศ 
  คุณนัฐพงศ์ เล่�ว่� พ่อเสวกเป็นคน
ไม่หวงวิช�คว�มรู้ ใครสนใจม�ขอฝึก เมื่อได้
คว�มรู้แล้วจะออกไปเปิดกิจก�รของตัวเอง 
พ่อเสวกกใ็ห้ก�รสนับสนนุและพร้อมให้คำ�ปรกึษ� 
ตลอดเวล� หรือในปัจจุบันห�กมีเด็กนักเรียน 
นักศึกษ�ม�ขอคว�มรู ้ พ่อเสวกก็พร้อมจะ
ถ่�ยทอดคว�มรู ้ภูมิป ัญญ�ให้ และแม้ว ่� 
พ่อเสวกจะเป็นเจ้�แรกที่ทำ� แต่ปัจจุบันมีก�ร
เปิดศูนย์ก�รเรียนรู้ที่บ้�นอื่น พ่อเสวกก็รู้สึก
ยนิด ีและไม่ได้รูส้กึเสยีใจหรอืน้อยใจแต่อย่�งใด 
กลับรู้สึกดีใจที่มีก�รเปิดศูนย์เรียนรู้ เพร�ะ 
พ่อเสวกมีคว�มคิดว่�เด็กวัยรุ ่นจะได้ม�หัด
ทำ�สิ่งที่เป็นประโยชน์ ประกอบเป็นอ�ชีพได้ 
ไม่มั่วสุม

ที่ผ่�นม�พ่อเสวกได้ฝึกฝนลูก แต่ละคนให้
ทำ�ง�นกรงนกตั้งแต่เด็ก จนมีคว�มชำ�น�ญ 
เมื่อพ่อเสวกอ�ยุม�กขึ้นจึงได้ว�งมือให้คุณนัฐ
พงศ์ ดูแลกิจก�รแทนตั้งแต่ปี 2550 ส่วนลูก 
คนอื่น ๆ บ�งคนก็ออกไปเปิดโรงง�นกรงนก 
ของตัวเอง บ�งคนก็หันไปประกอบอ�ชพีอื่น 

ปัจจุบันคุณนัฐพงศ์ได้สืบทอดกิจก�ร
และเจตน�รมณ์ของพ่อเสวกทุกอย่�ง โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ที่มี
ให้กับคนรุ่นหลังทั้งเด็กเย�วชน วัยรุ ่น และ
นักศกึษ�ที่สนใจ
 “ผมยังนึกค�าที่พ่อพูดอยู่เสมอว่า	 วิชา
ความรู้ที่อยู่กับเรา	ถ้าเราไม่ไปบอกคนอื่น	พอ
เราตายมันก็จะจบที่เรา	 มันจะสูญเปล่าไม่มี
ประโยชน์	แต่ถ้าเราบอกสอนคนอื่นอย่างน้อย		ๆ 	 
เขายังได้ไปประกอบอาชีพ	 เราก็ได้รับบุญ 
ต่อเนื่อง” คุณนัฐพงศ์ กล่�ว
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 ด้วยแนวคดิ “ไม่หวงวชิา” และพร้อม
ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดเวลา ทำาให้
คุณนัฐพงศ์ลูกชายของพ่อเสวก และหลาย
ครอบครัวในบ้านสระบัว ได้มีกินมีใช้ มี
วชิาชพีทีส่ามารถเลีย้งครอบครวั และทำาให้
บ้านสระบัวกลายเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่อง
การเป็นแหล่งผลิตกรงนกระดับประเทศมา
จนถงึทุกวันนี้  
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ภูมิปัญญา “ยาหนม (กะลำะแม) บ้านคลำองดิน”     
โดย คุณพ่อหนูพัน สังวาลำ 
@ตำ�บลหัวตำะพาน อำ�เภอำท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อหนูพัน สังวาล
เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม 2494 
อายุ 68 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 061-378-0929

“ยาหนม” หรือ “พญ�ขนม” ถือเป็น

ร�ช�แห่งขนมประจำ�ภ�คใต้ในสมัยก่อน ภ�ษ�

ภ�คกล�งเรียกว่� “กะละแม” คนใต้จะนิยม

ทำ�ย�หนมม�เลี้ยงแขกในง�นสำ�คัญต่�ง ๆ  เช่น 

ง�นแต่งง�น ง�นบวชน�ค ง�นวันส�รทเดอืนสบิ 

ง�นขึ้นบ้�นใหม่ ฯลฯ ซึง่ก�รทำ�ขนมแต่ละครัง้จะ

ต้องใช้คนจำ�นวนม�กในก�รกวน ดังนัน้ห�กง�น

เลี้ยงใดใช้ย�หนมเป็นของว่�งเลี้ยงแขก จะถอืว่�

ง�นนั้นเป็นง�นสำ�คัญ เป็นง�นที่มีขน�ดใหญ ่

มแีขกไปร่วมง�นจำ�นวนม�ก แต่ปัจจบุนัย�หนม 
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ได้กล�ยเป็นของโบร�ณที่เริ่มห�ท�นย�ก 

ม�กขึ้น 

พ่อหนูพัน สังวาล  ช�วบ้�นคลองดนิ 

ตำ�บลหัวตะพ�น อำ�เภอท่�ศ�ล� จังหวัด

นครศรีธรรมร�ช เป็นบุคคลหนึ่งที่ต ้องก�ร

อนุรักษ ์ก�รทำ�ย�หนมแบบโบร�ณเอ�ไว ้ 

เนื่องจ�กปัจจุบันมีขนมแบบใหม่เข้�ม�ทดแทน

ขนมโบร�ณกันม�กขึ้น แม้แต ่ย�หนมหรือ

กะละแมเองกย็งัมกี�รปรบัสตูรเปลีย่นไปจ�กเดมิ 

ทำ�ให ้ห�ท�นแบบสูตรโบร�ณย�กม�กขึ้น

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในละแวกบ้�นคลองดินที่

สมัยก่อนเคยทำ�ย�หนมกันทุกบ้�น แต่ตอน

นี้เหลอืเพยีง 4 – 5 บ้�นที่ยังคงอนุรักษ์ก�รทำ� 

ย�หนมสูตรโบร�ณอยู่

ในส่วนของพ่อหนูพันจะใช้สูตรก�รทำ�

ย�หนมจ�กรุ่นพ่อแม่ โดยจะทำ�ก�รกวนเป็น

ประจำ�ในช่วงเทศก�ลวันส�รทเดือนสิบ หรือ

ต�มง�นบุญ ง�นบวช ง�นแต่งง�น แต่ในช่วง 

3 ปีทีผ่่�นม�นี้พ่อหนพูนัได้เริม่รบัทำ�ย�หนมต�ม

ยอดสั่งซื้อ เนื่องจ�ก กศน.ได้เข้�ม�สนับสนุน

เรื่องอุปกรณ์ ก�รสร้�งแบรนด์ และออกแบบ

โลโก้ “กะละแมสูตรโบร�ณบ้�นคลองดิน” 

ทำ�ให้เริ่มมีคว�มจริงจังในก�รทำ�ย�หนมข�ย

ม�กขึ้น ขณะเดยีวกันลูกค้�ก็สั่งทำ�กันบ่อยขึ้น

นอกจ�กนี้ยังมีผู ้ที่สนใจขอม�ศึกษ� 

ดูง�นรวมทั้ง ขอสูตรก�รทำ�ย�หนมของ 

พ ่อหนูพัน ซึ่ งพ ่อหนูพันก็ยินดีให ้คว�มรู ้ 

อย่�งเต็มที่ โดยไม่หวงสูตรแต่อย่�งใด

วัตถุดิบในก�รทำ�ย�หนมสูตรโบร�ณ

ของพ่อหนูพัน จะประกอบด้วย มะพร้�ว 25 

กโิลกรัม สำ�หรับคัน้นำ�้กะท ินำ�้ต�ลมะพร้�ว 6 

กโิลกรมั  นำ�้ต�ลทร�ย 2 กโิลกรมั ข้�วเหนยีว 3 

กโิลกรัม สำ�หรับนำ�ไปแช่และบด เกลอื 1 ช้อนโต๊ะ

และแป้งข้�วจ้�ว 3 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ� วันแรกจะทำ�ก�รคั้นนำ้�กะทิและ

เคี่ยวให้แตกมัน ใช้เวล� 6 ชั่วโมง เสร็จแล้วตัง้

ทิ้งไว้ให้เย็น จ�กนั้นตักนำ้�มันจ�กก�รเคี่ยวนำ้�

กะทิเก็บไว้ประม�ณ 1  กิโลกรัม  ส่วนนำ้�มัน

ที่เหลือในกระทะให้เติมนำ้�ต�ลมะพร้�วและ

นำ้�ต�ลทร�ยลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้นำ้�กะทิที่

แตกมันเสยี 
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วนัทีส่อง เริม่จ�กก�รบดแป้งข้�วเหนยีว

ที่แช่ทิ้งไว้ 4 ชั่วโมงด้วยเครื่องบดโบร�ณแบบ 

มอืหมุน แล้วนำ�ม�กวนกับนำ�้มันที่ผสมนำ้�ต�ล

ไว้ให้ออกเป็นสีนำ้�ต�ลนวล จ�กนั้นจึงนำ�ส่วน

ผสมที่เหลือเทใส่กระทะแล้วเคี่ยวจนแป้งงวด 

โดยจะเคีย่วตลอดเวล�เพือ่ไม่ให้แป้งขนมตดิก้น

กระทะ ใช้จำ�นวนคนเคี่ยว 2 คนต่อ 1 กระทะ 

เคีย่วประม�ณ 5-6 ชัว่โมงขนมจะเริม่หนดื ต้อง

ใช้แรงในก�รกวนม�กและต้องกวนจนกว่�ขนม

จะเหนยีวจนกวนต่อไม่ไหว จ�กนัน้จงึค่อย  ๆ  เตมิ

นำ้�มันมะพร้�วที่ตักเก็บไว้ในวันแรกลงไป แล้ว 

กวนต่อจนงวดได้ที่ ย�หนมที่ได้จึงจะมีรสช�ด

หอม หว�น อร่อย มคีว�มนิม่และเหนยีวกำ�ลงัด ี 

ส่วนย�หนมหรือกะละแมสูตรใหม่จะใช้

เวล�ทำ�เพียงแค่วันเดียว เนื่องจ�กใช้กะทิสด

ที่ไม่ต้องเคี่ยวให้แตกมัน และใช้แป้งสำ�เร็จรูป

แบบผงที่ห�ซื้อได้ท่ัวไปทำ�ให้ใช้ระยะเวล�ใน

ก�รทำ�น้อยกว่�สูตรโบร�ณ

ลักษณะคว�มแตกต่�งที่ เห็นได ้ชัด

ระหว่�งย�หนมสูตรโบร�ณ กับสูตรใหม่คือ 

สตูรใหม่จะมคีว�มนิม่กว่� ไม่ขึ้นรูป และเกบ็ได้ 

ไม่น�นเท่�สูตรโบร�ณ ส่วนเรื่องร�ค� ย�หนม

สูตรโบร�ณจะมีร�ค�แพงกว่�เนื่องจ�กมีขั้น

ตอนทียุ่ง่ย�กกว่�และต้องใช้กำ�ลงัคนในก�รกวน 

( ร �ค�ย�หนมสู ต ร โบร�ณกิ โ ลกรั มละ  

100 – 120 บ�ท สูตรใหม่ กโิลกรัมละ 70 – 80 

บ�ท)

คุณโสพิศ สังว�ล ลูกส�วของพ่อหนู

พันผู ้ส�นต่อภูมิปัญญ�ก�รทำ�ย�หนมของ

ครอบครัวได้เล่�เสริมว่� กลุ่มเป้�หม�ยของ

ย�หนมสูตรโบร�ณกับสูตรใหม่จะแตกต่�งกัน 

คนเฒ่�คนแก่จะยงัคงต้องก�รท�นย�หนมสูตร

โบร�ณอยู ่ทำ�ให้ย�หนมสตูรโบร�ณได้รบัคว�ม

นยิมจ�กคนกลุม่นี้ ยอดสัง่ซื้อจงึมเีข้�ม�เรื่อย  ๆ  

โดยใน 1 สัปด�ห์ พ่อหนูพันและครอบครัวจะ

ต้องทำ�ย�หนมต�มยอดสัง่ซื้อ 1 – 2 ครัง้ ครัง้ละ 

1 กระทะ ซึง่จะได้ย�หนมประม�ณ 25 กโิลกรัม 

โดยลูกค้�ที่สั่งทำ�จะเป็นคนในหมู่บ้�น และ

ลูกค้�ออนไลน์ใน Facebook ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็น

คนรู้จักของครอบครัวพ่อหนูพันและคุณโสพศิ
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ป ัจจุบันพ ่อหนูพันและ 

คุณโสพิศมีความคาดหวังที่จะให้

รุ่นลูกรุ่นหลานของตนได้สืบสาน

ภูมิปัญญาการทำายาหนมสูตร

โบราณ ที่สืบทอดกันมายาวนาน 

เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสชิม 

“ยาหนม” หรือพญาแห่งขนม

ของคนบรรพบรุษุ ทีม่รีสชาตแิละ 

รสสัมผัสที่หอม หวาน มัน นิ่ม

เหนียวแตกต่างจากกะละแม 

ในยุคปัจจุบัน และนั่นคือเสน่ห ์

ที่คู่ควรต่อการอนุรักษ์ 
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จงัหวัดเชียงใหม่
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เชียงใหม่
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ภูมิปัญญา “ก่องข้าวจากใบตาลำ” 
โดย คุณแม่ประทุม หน่อค�  
@ตำ�บลบ้านหลวง อำ�เภอำจอำมทอำง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณแม่ประทุม หน่อค�า
เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2494 
อายุ 68 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 089-635-9783

 “ก่องข้าว” คอืภ�ชนะใส่ข้�วเหนยีวนึ่ง

ของช�วภ�คเหนือ ซึ่งในภ�คอีส�นจะเรียกว่�

กระติ๊บข้�ว ส่วนภ�คกล�งจะเรียกว่�กล่องใส่

ข้�วเหนยีว 

ก่องข้�ว เป็นง�นภมูปัิญญ�จักส�นทีท่ำ�

จ�กวัสดุธรรมช�ต ิเช่น ใบต�ล ใบล�น ใบจ�ก 

และไม้ไผ่ เป็นของใช้ประจำ�บ้�นที่นิยมตั้งแต่

สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจ�กร�ค�ไม่แพง 

นำ�้หนักเบ� ระบ�ยอ�ก�ศและไอนำ�้ได้ด ีทำ�ให้

ข้�วเหนยีวไม่แฉะ และมอี�ยกุ�รใชง้�นทีคุ่ม้ค�่

กับร�ค� คอื ห�กใช้ง�นทุกวันจะส�ม�รถใช้ได้
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น�นถงึ 2-3 เดอืน นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถนำ�ไป

ใช้เก็บเมล็ดพันธ์ุพชื เก็บของชิ้นเล็ก ๆ หรอืนำ�

ม�ประดับตกแต่งบ้�นได้อกีด้วย

แม่ประทุม หน่อคำา คือหนึ่งในคลัง

ปัญญ�ผู้สูงอ�ยุคนสำ�คัญที่ทำ�หน้�ที่สืบส�น

ก�รทำ�ก่องข้�วเหนยีวนึง่ไม่ให้ห�ยไปจ�กสงัคม

ไทยที่อยู่ในยุคของก�รใช้กระติกพล�สติกใส่

ข้�วเหนยีวแทนก่องข้�ว

 แม่ประทุม เล่�ว่� สมัยก่อนนั้นพ่อกับ

แม่จะยึดอ�ชีพส�นข้�วก่องข�ยเพื่อเลี้ยงดู

ครอบครัว โดยจะออกไปห�ใบต�ลต�มทุง่น�ใน

ชมุชนม�ส�นก่องข้�วข�ยให้กบัพ่อค้�คนกล�ง 

จ�กนั้นพี่ส�วจึงได้สืบส�นภูมิปัญญ�นี้ต่อจ�ก

พ่อแม่ ก่อนที่แม่ประทุมจะม�เรียนรู้กับพี่ส�ว

อกีท ี

สำ�หรบัเทคนคิสำ�คัญในก�รส�นก่องข้�ว 

แม่ประทมุเล่�ว่� ก่อนทีจ่ะส�นก่องข้�ว ต้องนำ� 

ใบต�ลไปชุบนำ้�ให้ชุ่มชื้นก่อนเพื่อให้ส�นง่�ย 

ใบไม่แตกหกัระหว่�งส�น และห�กนำ�้แห้งกต้็อง

คอยพรมนำ�้ไว้ตลอดจนกว่�จะส�นเสรจ็ จ�กนัน้ 

จงึนำ�ไปต�กแดดจงึจะเสร็จสิ้นกระบวนก�ร

ก�รส�นก่องข้�วจ�กใบต�ล ได้สร้�ง

ร�ยได้เสริมให้กับแม่ประทุมเป็นจำ�นวนม�ก 

โดยแม่ประทุมได้ใช้เวล�ว่�งจ�กก�รรับจ้�ง

ซักผ้�ม�ส�นก่องข้�วได้ประม�ณ 50-60 ลูก 

ต่อสัปด�ห์ และจะมีแม่ค้�ที่ในหมู่บ้�นม�รับ

ซื้อร�ค�ส่งลูกละ 10 บ�ท เพื่อนำ�ไปข�ยปลกี

ที่ตล�ดในตัวอำ�เภอฮอด 

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา 

การสานก่องข้าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ 

ชีวิตแม่ประทุม ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงสร้างอาชีพ 

แต่ยงัสร้างความภาคภมูใิจให้กบัแม่ประทมุด้วย 

เพราะในวันนี้แม่ประทุมได้ทำาหน้าที่เป็น

วทิยากรแบ่งปันความรู้สู่รุ่นลูกหลาน ซึ่งเป็น

เยาวชนในโรงเรียนศรีจอมทอง ที่มาเรียนรู ้

เรื่องราวภูมิปัญญาการสานก่องข้าวร่วมกับ 

ผู ้สูงอายุในโรงเรียนผู ้สูงอายุวัดพระธาต ุ

ศรีจอมทอง โดยแม่ประทุมได้ทำาหน้าที่นี้มา 

2 ปีแล้ว หากมโีอกาสแม่ประทุมกจ็ะทำาหน้าที่

นี้ต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสาน 

ภูมิปัญญาไทยที่แสดงถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

และงดงามไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา 
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ภูมิปัญญา “รักษาโรคด้วยยาสมุนไพร” 
โดย คุณพ่ออินผ่าน จินาอิ  
@ตำ�บลบ้านแปะ อำ�เภอำจอำมทอำง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่ออินผ่าน จินาอิ
เกิดปี พ.ศ. 2489
อายุ 73  ปี
เบอร์โทรติดต่อ 081-796-8750

  ก�รนำ� “ยาสมุนไพร” ม�ใช้ในก�ร 

รักษ�โรค และอ�ก�รเจ็บป่วยต่�ง ๆ เป็น

ภูมิปัญญ�อันทรงคุณค่�ที่สั่งสมและสืบทอด

ม�ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน เนื่องจ�ก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่รุ ่มรวยภูมิปัญญ� 

และมีพฤกษ�สมุนไพรน�น�พรรณ ที่ส�ม�รถ

นำ�ม�ใช้ประโยชน์ในก�รรักษ�อ�ก�รเจ็บป่วยได้ 

แต่ก�รปรุงย�สมุนไพร จะต้องอ�ศัยคว�มรู ้

จ�กตำ�ร�ที่ได้รับก�รยืนยันคว�มรู้ที่ถูกต้อง 

และต้องอ�ศัยคว�มเชี่ยวช�ญของผู ้ปรุงย� 
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โดยผู้ปรุงย�ต้องรู้สรรพคุณของย�สมุนไพร 

และต ้องรู ้ ว ่ �ก�รรักษ�อ�ก�รเจ็บป ่วย 

ด้วยโรคต่�ง ๆ จะต้องใช้ย�สมุนไพรอะไรบ้�ง 

สัดส่วนปริม�ณเท่�ไหร่ อีกทั้งยังต้องศึกษ�

เรื่องข้อควรระวังของย�สมุนไพรให้ดี เพื่อ

ป ้องกันไม ่ ให ้ผู ้ป ่วยได ้รับผลกระทบข ้�ง

เคียงจ�กก�รใช้ย�สมุนไพรโดยไม่จำ�เป็น 

  พ่ออนิผ่าน จนิาอ ิ  ผู้ปรุงย�สมุนไพร 

(หมอย�สมุนไพร) หรือที่ช�วบ้�นเรียกกันว่� 

พ่อหมอ คอืผูท้ีค่ลกุคลอียู่กับสมนุไพรม�ตัง้แต่เดก็ 

เพร�ะคุณต�ของพ่ออินผ่�นเป็นหมอสมุนไพร 

เมือ่กลบัม�จ�กโรงเรยีนพ่ออนิผ่�นกจ็ะม�เรยีน

รู้เรื่องย�สมุนไพรกับคุณต� ช่วยคุณต�จัดย�

สมุนไพร ซึ่งในต่อม�คุณต�ก็ได้เขียนตำ�ร�ย�

สมุนไพรเป็นภ�ษ�เมืองเอ�ไว้ และตำ�ร�เล่ม

นัน้ก็ได้กล�ยเป็นมรดกตกทอดม�สู่พ่ออนิผ่�น

ในที่สุด

 เมือ่ถงึวยัทำ�ง�น พ่ออนิผ่�นได้ประกอบ

อ�ชีพเป็นพ่อค้�ข�ยของในตล�ดนัด และ

ทำ�สวนผลไม ้ จนวันเวล�ผ ่�นไปหล�ยป ี

พ่ออินผ่�นจึงได้กลับม�รื้อฟื ้นคว�มรู้เรื่อง

ย�สมุนไพรอีกครั้ง และได้เข้�ร่วมอบรมกับ

สม�คมชมรมหมอพื้นบ้�น ผูป้ระกอบโรคศลิปะ

แพทย์แผนโบร�ณ สถ�นพย�บ�ลเพื่อบรรเท�

ทุกข์จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2548 เพื่อเพิ่มพูน 

คว�มรู ้ ให ้ม�กขึ้น พร ้อมทั้งนำ�ตำ�ร�สูตร 

ย�สมุนไพรของคุณต�ไปให้พระสงฆ์ที่รู ้จัก

ช่วยแปลออกม�เป็นภ�ษ�ไทย เพื่อนำ�คว�มรู้

ภมูปัิญญ�ทัง้หมดม�ใช้ในก�รรกัษ�ผู้ป่วย โดย

ในตำ�ร�นั้นจะประกอบด้วยคว�มรู้ที่เป็นสูตร

ก�รทำ�ย�สมุนไพรแก้โรคต่�ง ๆ เช่น ย�แก้ลม

ผดิเดอืน ย�แก้ลมชกั ลมขึ้น ย�แก้รดิสดีวงทว�ร 

ย �แก ้ โ รคภู มิ แพ ้ อ �ก�ศ  ย �ลด ไขมั น 

ย�แก้โรคไมเกรน ย�สล�ยนิ้ว ย�ชะล้�งส�รพษิ 

เป็นต้น

“ต�าราของคุณตาที่ได้มากว่า	 20	 ปี	 มี

การบอกสัดส่วนยาสมุนไพรที่จะต้องน�ามา

รักษาโรคแต่ละโรคละเอยีดมาก	เราก็น�าข้อมูล

ตรงนี้มาใช้ในการรักษาคน	อย่างเช่นคนไข้ราย

แรกเขาป่วยเป็นโรคหอบหืด	 ปกติจะไปพ่นยา

ที่โรงพยาบาล	ตอนหลังมาเอายาสมุนไพรจาก

เราไปรับประทานท�าให้อาการดีขึ้น	 พออาการ
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ดีขึ้นเขาก็พาพ่อแม่มารักษาด้วย	 ที่ผ่านมามี

คนไข้มาให้เรารกัษาหลายราย	บางคนกเ็ป็นโรค

ภูมิแพ้	 ไซนัส	 ริดสีดวงทวาร	 ผังผืด	 โรคเก๊าท์	

โรคไต	 พอเขามารักษากับเรา	 เอายาสมุนไพร

ไปรับประทานแล้วเขาอาการดขีึ้น	หายจากโรค 

เราก็ดีใจ	 เราไม่ได้หวังรวย	 เรื่องเงินเราเอา 

แค่พอดีไม่เอาเยอะ	 เอาแค่พอมีทุนไปปรุงยา

เรื่อย		ๆ”	พ่ออนิผ่�น กล่�ว

สำ�หรับก�รห�วัตถุดิบในก�รปรุงย�

สมุนไพร โดยปกติพ่ออินผ่�นจะซื้อที่ร้�นข�ย

ย�สมุนไพร แต่ตัวย�บ�งอย่�งก็ห�พันธุ ์ไม้

สมุนไพรจ�กที่ต่�ง ๆ ม�ปลูกและขย�ยพันธ์ุ

ในสวนหลงับ้�น และในบ�งครัง้กจ็ะมคีนนำ�ต้น

สมนุไพรม�ให้ ทำ�ให้มคีว�มสะดวกสบ�ยในก�ร

ห�ย�สมุนไพรเพื่อปรุงย�ม�กขึ้น 

และนอกจ�กรักษ�คนไข้ พ่ออินผ่�น

ยังได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มอบย�สมุนไพรแก่ผู้อื่น

โดยไม่คดิเงนิ โดยก�รต้มนำ�้ย�สมุนไพรชะล้�ง

ส�รพิษไปให้ผู ้ที่ม�ร่วมง�นสงฆ์นำ้�พระธ�ต ุ

ที่วัดโชตกิุนสุวรรณ�ร�ม (หมูบุ่น) ท�นฟรเีป็น

ประจำ�ด้วย

ปัจจุบันพ่ออินผ่านเริ่มวางมือใน

การรักษาผู้ป่วยด้วยยาสมุนไพรบ้างแล้ว 

เนื่องจากอายุที่มากขึ้น แต่ที่ผ่านมาพ่ออิน

ผ่านก็ได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาเรื่อง

ยาสมุนไพรให้กับผู ้อื่นที่สนใจไปจำานวน

มาก ทั้งพระสงฆ์ บุคคลธรรมดา รวมไป

ถึงบุคลากรและนักศึกษาทางการแพทย์ใน

จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะพ่ออินผ่านมี

ความต้องการให้ความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่

ได้รับการสืบบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ โดยไม่

สูญหายไปตามกาลเวลา 
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ภูมิปัญญา “การย้อมฝ้ายจากสีหนิโมคคลัำลำาน”  
โดย คุณแม่สมพร นันต๊ะเลำ   
@ตำ�บลสบเตำี๊ยะ อำ�เภอำจอำมทอำง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณแม่สมพร นันต๊ะเล
เกิดวันที่ 20 กันยายน 2496 
อายุ 66 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 096-821-6897

ทีห่มูบ้่�นเชงิดอย ตำ�บลสบเตีย๊ะ อำ�เภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีหินในชุมชนที่

ส�ม�รถนำ�ม�เป็นวัตถุดิบในก�รย้อมสีฝ้�ย

ได้ ทั้งหินสีดำ� หินสีชมพู และหินสีม่วง โดย

จุดเริ่มต้นในก�รนำ�หินสีม�เป็นวัตถุดิบในก�ร

ย้อมผ้�เกิดจ�กภูมิปัญญ�ของปร�ชญ์ชุมชนที่

ต้องก�รทดลองนำ�หินม�ย้อมสี จ�กนั้นจึงได้

มีก�รพัฒน�ก�รย้อมเรื่อยม�จนทำ�ให้เกิดเป็น

ผลิตภัณฑ์ผ้�ทอที่มีสีจ�กธรรมช�ติสวยง�ม 

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ โดยหินสีดำ�จะเป็นที่
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รู้จักในน�ม “หนิโมคคัลลาน” ซึ่งเป็นชื่อเดมิ

ของหมู่บ้�นเชงิดอย 

แม่สมพร นันต๊ะเล คอืปร�ชญ์ช�วบ้�น

ผู้คิดค้นก�รย้อมฝ้�ยด้วยหินโมคคัลล�น แต่

เดิมทีแม่สมพรเป็นเกษตรกรที่หันม�ให้คว�ม

สนใจเรื่องก�รย้อมผ้� โดยในปี พ.ศ.2538 

แม่สมพรได้ศึกษ�เรื่องก�รย้อมผ้�ด้วยสีเคม ี

ก ่อนที่จะหันม�ศึกษ�ก�รย้อมฝ้�ยจ�กสี

ธรรมช�ต ิโดยในยุคแรก ๆ ได้มกี�รย้อมสจี�ก

เปลอืกไม้ก่อน ต่อม�ในปี พ.ศ.2557 จงึได้คดิเริม่

ย้อมฝ้�ยด้วยหนิดำ� ซึ่งเป็นหนิดนิด�นที่มอียู่ใน

ชมุชนทีไ่ด้จ�กก�รระเบดิหนิเพือ่ทำ�ถนนบรเิวณ

หมู่บ้�นเชงิดอย โดยแม่สมพรคอืผู้ทีค่ดิค้นและ

สร้�งสรรค์ก�รย้อมฝ้�ยจ�กวัตถุดิบที่เป็นหิน

ในชุมชนร�ยแรก แต่ก�รย้อมสีฝ้�ยด้วยหินสี

ดำ�เพียงอย่�งเดียวจะทำ�ให้สีติดฝ้�ยไม่ค่อย

ดีนัก แม่สมพรจึงได้คิดค้นห�วิธีที่จะช่วยให้ส ี

ติดฝ้�ยดียิ่งขึ้น โดยก�รนำ�ต้นกล้วยม�หั่นและ

ตำ�ให้แหลกผสมกับนำ้� ก่อนที่จะคั้นเอ�นำ้�ย�ง

กล้วยม�ผสมกบัสหีนิ ปร�กฏว่�ทำ�ให้สตีดิดขีึ้น 

และสไีม่ตก 

“แม่ได้เทคนิคย้อมสีให้ติดดีมาจาก 

การที่ยางกล้วยเคยตกใส่เสื้อของตาแล้วซัก

ไม่ออก	 จึงคิดว่ายางกล้วยน่าจะช่วยจับสีได้ด	ี

เลยน�ายางกล้วยมาทดลองผสมกับสีหิน	 ซึ่งก็

ปรากฏว่าก็ช่วยให้สตีดิดมีาก”	แม่สมพร กล�่ว

  ก�รเก็บหินสีจ�กข้�งท�งแต่ละครั้ง 

แม่สมพรจะตักหินม�เก็บไว้ทีละประม�ณ 20 

กระสอบ โดยก�รย้อมสีฝ้�ยแต่ละครั้งจะใช้

หนิดำ�จำ�นวน 25 กโิลกรัม จ�กนัน้ส�ม�รถใช้

ย้อมซำ้�ได้แต่ต้องเติมหิน โดยครั้งที่ 2 จะเติม

หินจำ�นวน 20 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 เติมหิน 15 

กิโลกรัม เมื่อสีเริ่มจ�งก็เริ่มต้นใหม่ คือใช้หิน

ใหม่ทัง้หมด 25 กโิลกรัม  โดยแม่สมพรได้เล่�

ขัน้ตอนก�รเตรยีมก�รและก�รย้อมฝ้�ยด้วยหนิ

ดำ�ว่� 

  อันดับแรกต้องเตรียมฝ้�ยเส้นยืน 48 

ใจ ฝ้�ยสอด 120 ใจ (เส้นฝ้�ยปรมิ�ณเท่�นี้ จะ

ส�ม�รถทอผ้�หน้�กว้�งขน�ด 40 เซนติเมตร 

ได้ 80 เมตร) โดยนำ�เส้นฝ้�ยไปแช่นำ้� 1 คืน 

จ�กนัน้นำ�ไปต้มในนำ้�เดอืด 30 น�ทเีพื่อล้�งไข

มนัออกจ�กเส้นฝ�้ย เสรจ็แล้วบดิฝ�้ยให้หม�ด
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เตรยีมพร้อมสำ�หรับก�รย้อมสแีบบเย็น 

 ในส่วนของก�รเตรียมนำ้�ย้อมสี ต้อง

นำ�หินสีดำ�ไปบดให้แหลกแล้วร ่อนเอ�แต ่

ฝุน่ละเอยีดจำ�นวน 25 กโิลกรมั ผสมนำ�้ 60 ลติร 

ให้ได้นำ�้สหีนิ จ�กนัน้จงึหัน่ต้นกล้วยเป็นชิ้นเลก็  ๆ  

ตำ�ให้แหลกแล้วชัง่ให้ได้นำ�้หนกั 5 กโิลกรมั ผสม

นำ�้ 2 ลติร คัน้เอ�แต่นำ�้ย�งกล้วยแล้วนำ�ไปผสม

กับนำ�้สหีนิ

 ขั้นตอนก�รย้อม เริ่มจ�กนำ�เส้นฝ้�ย

ที่เตรียมไว้ลงไปแช่ในนำ้�สีหินที่ผสมกับนำ้�ย�ง

กล้วยในภ�ชนะ จ�กนัน้ใช้เท้�ยำ่�เส้นฝ้�ยในนำ�้

ย้อมน�น 2 ชั่วโมงเพื่อให้สีติดดี ก่อนที่จะบิด

นำ�้ออกจ�กเส้นฝ้�ย และนำ�เส้นฝ้�ยไปหมักใน

ถุง 1 คนื เมื่อหมักครบกำ�หนดแล้วจงึล้�งนำ�้ให้

สะอ�ด 3 ครัง้  โดยในนำ�้สดุท้�ยให้ใส่ส�รส้มลง

ไปเล็กน้อยเพื่อให้สีของฝ้�ยสดม�กขึ้น ก่อนที่

จะนำ�ไปแช่นำ�้ย�ปรับผ้�นุ่ม และนำ�ไปต�กแห้ง

เมื่อฝ้�ยแห้งแล้ว แม่สมพรก็จะเตรียม

ทุกอย่�งไว้ให้พร้อมสำ�หรับก�รทอ โดยลูกส�ว

จะทำ�หน้�ที่ทอผ้�ออกม�เป็นผืน เมื่อทอเสร็จ

จึงนำ�ไปซักฟอกให้สีผ้�มีคว�มสมำ่�เสมอกัน 

ก่อนทีจ่ะนำ�ไปให้กลุ่มแปรรปูผลติภณัฑ์ตดัเยบ็

เป็นชุดหรอืผ้�ถุงต่อไป 

 แม่สมพรเปิดเผยว่�แต่ละเดือนจะ

ย้อมฝ้�ยต�มคำ�ส่ังซื้อ ประม�ณ 15-50 

ผืน โดยจะย้อมสีฝ้�ย 3  สี คือ สีเท�จ�ก

หินโมคคัลล�น  สีชมพูอ่อนจ�กหินสีชมพู 

และสีม ่วงอ่อนจ�กหินสีม ่วง (สีชมพูอ ่อน

กับสีม ่วงอ ่อนจะใช ้ย�งมะตูมช ่วยในก�ร

จับสีแทนย�งกล ้วย เนื่ องจ�กจะได ้สีที ่

สดกว่�)

ปัจจุบันแม่สมพรได้มีก�รถ่�ยทอด

คว�มรู ้เรื่องก�รย้อมฝ้�ยสีหินดำ�ให้กับผู ้ที ่

สนใจที่ม�ดูง�น ซึ่งจะมีทั้งนักศึกษ�และ 

ช�วต่�งช�ตทิัง้ช�วยโุรปและเอเชยี เช่น องักฤษ 

ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยแต่ละเดือนจะมีคณะบุคคล

ม�ดูง�น/ทดลองย้อมสีผ้�ด้วยตัวเองประม�ณ 

1-3 ครัง้ 

“รู้สึกดีใจมากที่มีนักศึกษามาขอด ู

ภูมิปัญญาของเรา เราก็อยากเผยแพร่

ภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้มันสูญหาย ส่วนเรื่อง

การสืบทอดตอนนี้มีหลานชายที่ก�าลังเรียน
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ด้านเกษตร อายุ 21 ปี เขาสนใจด้านการ

ย้อมผ้า ช่วงวันหยุดก็จะมาช่วยย�่า ช่วย

เหยียบฝ้าย ร่อนหินให้ยาย ที่ผ่านมารู้สึก

ภูมิใจที่เราหาเงินใช้เองได้ มีรายได้ มีชื่อ

เสียง มีแขกบ้านแขกเมืองมาดูงานเป็น

ประจ�า” แม่สมพร กล่�ว

 จากความคิดสร้างสรรค์ และความ

กล้าในการทดลองทำาสิ่งใหม่ ๆ ได้ทำาให้สี

จากหินโมคคัลลาน ได้รับการสนใจจาก

ผูค้นทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เกดิเป็น 

เอกลักษณ์ที่ทุกคนต่างก็ยอมรับ และแม้ว่า

ในวันนี้แม่สมพรจะมีอายุ 66 ปีแล้ว แต่ 

แม่สมพรก็ยังคงทำางานย้อมผ้าจากสีหินที่

ตัวเองเป็นคนคิดค้นอยู่เสมอ นอกจากนี้ 

แม่สมพรกย็งัมคีวามสขุกบัการส่งต่อความรู้ 

ภูมิปัญญาให้กับผู้อื่น โดยที่ไม่เคยหวงวิชา

แม้แต่น้อย เพราะการให้ความรู้คอืความสขุ

อกีรูปแบบหนึ่งในชวีติของแม่สมพร 
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จงัหวัดรำชบุรี
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ราชบุรี
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คุณแม่วลำัยรัตน์ ทรัพย์คิร ี“คนดีศรีราชบุรี”
@ตำ�บลหน้าเมือำง อำ�เภอำเมือำง จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณแม่วลัยรัตน์  ทรัพย์คิรี
เกิดวันที่ 15 เมษายน 2477 
อายุ  85 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 081-890-8949

คุณแม่วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี นักธุรกิจ

คนสำ�คัญในจังหวัดร�ชบุรี ประกอบธุรกิจ 

ต่�ง ๆ  ม�กม�ย เช่น ธุรกจิโรงแรมในน�มเครอื

เมธ�กรุ๊ป (โรงแรมเมธ�วลัย ชะอำ� จังหวัด

เพชรบุรี  และโรงแรมเมธ�วลัย เรสซิเดนซ์ 

กรุงเทพมห�นคร) ธุรกิจร้�นอ�ห�รในน�ม

ภัตต�ค�รเมธ�วลัยศรแดง กรุงเทพมห�นคร 

และธุรกิจพัฒน�ที่ดินในน�มผู้ร่วมทุนดำ�เนิน

ธุรกจิห้�งสรรพสนิค้�โรบนิสันเมธ�วลัย จังหวัด

ร�ชบุรี และบทบ�ทผู ้นำ�ก�รพัฒน�สังคม 
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ที่สำ�คัญคือเป็นผู้ที่ทุ่มเทชีวิตให้กับก�รทำ�ง�น

สงัคมม�น�นกว่� 50 ปี โดยไม่รูจ้กัเหนด็เหนือ่ย 

 คุณแม่วลัยรัตน์ เกดิท่�มกล�งคว�มรัก

คว�มอบอุน่ของครอบครัวคนจนีขน�ดใหญ่ทีม่ี

พีน้่องรวมกนั 2 แม่ จำ�นวน 17 คน ซึง่คณุแม่เอง 

ได้รบัก�รปลกูฝังจ�กครอบครวัเรือ่งคว�มขยนั

และคว�มมุ่งมัน่ตัง้แต่เดก็ โดยได้รบัมอบหม�ย

ให้ช่วยพ่อแม่ทำ�ง�นค้�ข�ยม�โดยตลอด จน

กระทั่งอ�ยุ 22 จงึได้แต่งง�นมคีรอบครัว และ

แยกตัวออกม�ทำ�ธุรกิจกับส�มี (คุณจงเมธ 

ทรพัย์ครี)ี ทัง้ธรุกจิตล�ดเมอืงทองเซน็เตอร์พ้อยท์ 

โรงง�นโอ่งมังกร ดินทอง 1 และดินทอง 2 

โรงภ�พยนตร์คีรีทองเธียเตอร์ และธุรกิจ

พัฒน�ที่ ดิ น  จน เกิด เป ็ นธุ รกิ จ โรงแรม  

ห้�งสรรพสนิค้� และภัตต�ค�รดังทีก่ล่�วม�ข้�งต้น 

 คุณแม่วลัยรัตน์เป ็นบุคคลที่ดำ�เนิน

ชีวิตโดยก�รใช้คว�มคิดวิเคร�ะห์พิจ�รณ� 

สิ่งต่�ง ๆ อย่�งละเอยีดประณตี และชอบถอด

บทเรียนแนวคิดประสบก�รณ์รวมทั้งคติธรรม

สำ�หรับใช้สอนใจบุตรหล�นรวมถึงบุคคลอื่น

อยู่เสมอ เช่น เรื่องก�รทำ�ง�น คุณแม่วลัยรัตน์

มแีนวคดิว่� “เวลาท�างานใจต้องใหญ่ แต่จติ

ต้องเลก็” หม�ยถงึต้องกล้�คดิ กล้�ทำ�  อดทน 

ไม่ท้อถอย และต้องคดิคำ�นวณให้ละเอยีดถีถ้่วน

รอบคอบ ส่วนก�รใช้ชีวิตคุณแม่จะมีคติธรรม

ที่ยึดมั่นม�โดยตลอดคือ “ความดี เป็นการ

ลงทนุเพยีงสิง่เดยีวเท่านัน้ทีไ่ม่มวีนัขาดทุน” 

 สิ่งสำ�คัญในชีวิตที่คุณแม่วลัยรัตน์ได้

ทุ่มเททำ�ด้วยหัวใจ คือก�รทำ�ง�นด้�นสังคม

ควบคูก่บัก�รทำ�ธุรกจิ โดยคณุแม่ได้เริม่ทำ�ง�น

จติอ�ส�ตัง้แต่อ�ยุ 18 ปี และแม้ว่�ปัจจุบันจะ

อ�ยุ 85 ปีแล้ว คุณแม่วลัยรัตน์ก็ยังคงรักที่จะ

ทำ�ง�นสังคมไม่เสื่อมคล�ย 

ที่ผ่�นม�คุณแม่วลัยรัตน์ได้สร้�งหอ

ประช�คมร�ชบุรี  โรงเจ ถนน สุขศ�ล� เป็น

น�ยกก่อตั้งสโมสรโรต�รีพลอยร�ชบุรี ในปี 

พ.ศ.2549 เป็นเลข�ธิก�รเหล่�ก�ช�ดจังหวัด

ร�ชบุรีต่อเนื่องย�วน�นกว่� 40 ปี ตั้งแต่ปี  

พ.ศ.2518 – 2559 ซึ่งนับว่�เป็นเลข�ธิก�ร 

เหล่�ก�ช�ดที่ดำ�รงตำ�แหน่งย�วน�นม�ก 

นอกจ�กนี้คุณแม่วลัยรัตน์ยังมีโอก�สส่งเสริม

ก�รทอผ้�ตีนจกให้กับช�วบ้�นผู้ทอผ้�ตีนจก
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รุ่นบุกเบิก โดยก�รออกเงินส่วนตัวซื้อเส้นฝ้�ย

จ�กโรงง�นให้ช�วบ้�นนำ�ม�ทอ จ�กนั้นได้มี

โอก�สนำ�ผ้�ทอถว�ยสมเด็จพระเทพฯ เมื่อ 30 

กว่�ปีที่ผ่�นม� 

“ดิฉันมีโอกาสได้ถวายผ้าทอให้สมเด็จ

พระเทพฯ	 ไป	 1	 ผืน	 ซึ่งท่านพอพระทัยมาก	

และให้ทางวงัตดิต่อประสานงานให้ดฉินันดัช่าง 

ทอผ้า	 3	 คนเข้ามาสอนการทอผ้าตีนจกในวัง

เป็นเวลา	4	เดอืน	จากนัน้ท่านก็ได้พระราชทาน

สร้อยคอทองค�าหนัก	 2	 บาทให้ช่างทอด้วย

คนละ	 1	 เส้น” คุณแม่วลัยรัตน์ เล่�คว�มหลัง

ที่ประทับใจ

และด้วยคว�มชอบสวมใส่ผ้�ทอตีนจก

ผนวกกับบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ ทำ�ให้ผ้�ทอ

ตนีจกมคีว�มโดดเด่นและได้รบัคว�มสนใจจ�ก

สงัคมม�กขึ้น ในเวล�ต่อม�หล�ยองค์กรจงึเกดิ

แรงบันด�ลใจในก�รนำ�ผ้�ทอตีนจกม�ตัดเย็บ

เป็นชุดยูนิฟอร์มขององค์กรซึ่งได้สร้�งคว�ม

ภ�คภูมใิจแก่คุณแม่วลัยรัตน์เป็นอย่�งม�ก 

ง�นสงัคมอกีง�นหนึง่ซึง่สร้�งคณุประโยชน์ 

ให้คนร�ชบุรีม�กก็คือ ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

ประธ�นพัฒน�โรงพย�บ�ลศูนย์ร�ชบุรี โดย

คุณแม่วลัยรัตน์ได้มีส่วนร่วมในก�รห�ทุนเพื่อ

ซ่อมแซมอ�ค�รตึกสงฆ์ สร้�งอ�ค�รอุบัติเหตุ

ฉกุเฉนิ ปรบัปรุงห้องก�ยภ�พบำ�บดั ฯลฯ อกีทัง้

ยงัได้รบัก�รแต่งตัง้จ�กท่�นผูว่้�ร�ชก�รจงัหวดั

ร�ชบุรี ในก�รเป็นประธ�นห�ทุนฝ่�ยเอกชน 

เพื่อเข้�กองทุนโครงก�ร “ก้�วคนละก้�ว” ของ

คุณตูน บอดี้สแลม โดยคุณแม่ก็ได้ร่วมบรจิ�ค

เงนิในโครงก�รนี้ด้วย

  ยั งมี ง �น เพื่ อ สั งคมอีกม�กม�ยที ่

คุณแม่วลัยรัตน์ได้ทำ�ด้วยคว�มทุ่มเท และ

คว�มดีง�มนี้ได้ส่งเสริมให้คุณแม่ได้รับเครื่อง 

ร�ชอิสริย�ภรณ์จ�กสมเด็จพระเจ้�อยู ่หัว

มห�วชิร�ลงกรณ์ “ปฐมดิเรกคุณ�ภรณ์ 

ชั้นส�ยสะพ�ย” รวมทั้งได้รับโอก�สในก�ร

เข้�เฝ้�สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ เพื่อรับ

พระร�ชท�นนำ้�พระมห�สังข์ ในโอก�สอ�ยุ

ครบ 7 รอบ ได้รับเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ 

จตุรถ�ภรณ์มงกุฎไทย ชัน้ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2522 

รวมทั้งได้รับเหรียญตร� โล่และใบประก�ศ

เกยีรตคิุณต่�ง ๆ ทัง้หมดนี้คอืคว�มภ�คภูมใิจ
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ของวงศ์ตระกูล แต่ร�งวัลที่สำ�คัญเหนือสิ่ง

อื่นใดสำ�หรับคุณแม่วลัยรัตน์ก็คือก�รได้รับ 

“ความสขุ” จ�กก�รทำ�ง�นเพือ่สงัคมด้วยหวัใจ 

นี่คอืคว�มภ�คภูมใิจอันห�ที่เปรยีบไม่ได้

“ที่เราทุ ่มเทให้กับงานเพื่อสังคม

เพราะมันคือความสุขของเรา แล้วเราก็รัก

ที่จะท�าไปเรื่อย ๆ การท�าความดีเป็นการ

ลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุน ถ้าคุณท�าคุณจะ

รู้สึกสบายใจ มีความสุข และจะรู้สึกหาย

เหนื่อย” คุณแม่วลัยรัตน์ กล่�วทิ้งท้�ย 
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ภูมิปัญญา “การแต่งเพลำง ร้องเพลำง” 
โดย คุณพ่อบุญส่ง ป้อมเช้า   
@ตำ�บลพงสวาย  อำ�เภอำเมือำง  จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณพ่อบุญส่ง ป้อมเช้า
เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม 2492 
อายุ 70 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 086-766-8623

พ่อบุญส่ง ป้อมเช้า เดิมทีเป็นคน

จงัหวดัสมทุรส�คร เป็นบคุคลทีม่คีว�มส�ม�รถ

หล�กหล�ยด้�น ทัง้ก�รร้องเพลง ก�รแต่งเพลง 

ก�รทำ�ขวัญน�ค ฯลฯ มีคว�มชื่นชอบก�รร้อง

เพลงและก�รแสดงออกต่�ง ๆ ทั้งก�รรำ�วง 

ก�รเต้น และก�รเล่นลิเกตั้งแต่เด็ก โดยหัด

ร้องเพลงและร้องลิเกตั้งแต่อ�ยุ 14 ปี อีกทั้ง

ยังประกวดร้องเพลงต�มเวทีต่�ง ๆ ภ�ยใต้ 

ก�รสนับสนุนของครอบครัว 
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หลังจ�กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษ� 

ปีที่ 4 พ่อบุญส่งก็เริ่มทำ�ง�นห�ร�ยได้ โดยผ่�น

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นหล�กหล�ยอ�ชพี ทัง้

ก�รทำ�ต�ลมะพร้�ว ทำ�รับเหม�ก่อสร้�ง เป็น

นักก�รภ�รโรง รับจ้�งขุดดินถ�งหญ้�และทำ�

สวน ประกอบกบัรับง�นร้องเพลงในร้�นอ�ห�ร 

ร้องเพลงร่วมกบัแตรวงในง�นบวช ง�นแต่งง�น 

แต่งเพลง (ที่ผ่�นม�แต่งเพลงม�กถงึ 40 - 50 

เพลง) ทำ�ขวัญน�ค ตั้งศ�ลพระภูมิ และเป็น

พธิกีรง�นต่�ง ๆ ควบคู่กันไปด้วย

เรื่องก�รทำ�ขวัญน�คพ่อบุญส่งเล่�ว่�

เรยีนกับหมอทำ�ขวัญน�คตัง้แต่อ�ยุ 15 ปี และ

ฝึกฝนห�คว�มรู้เพิม่เตมิเรือ่ยม�เป็นเวล� 10 ปี 

จนเกดิคว�มชำ�น�ญ จ�กนัน้จงึรับง�นเรื่อยม� 

จนถึงป ัจจุบัน โดยในปี 2561 ที่ผ ่�นม� 

พ่อบุญส่งเล่�ว่�ได้รับง�นทำ�ขวัญน�คม�กถึง 

20 กว่�ง�น

ส่วนก�รร้องเพลงและก�รแต่งเพลง 

พ่อบุญส่งเป็นคนใฝ่รู้ แม้ว่�จะมพีรสวรรค์ด้�น

ก�รร้องเพลงอยู่แล้ว แต่ถ้�มีโอก�สก็จะไป

ศกึษ�ห�คว�มรูเ้พือ่พฒัน�ทกัษะก�รร้องเพลง 

และก�รแต่งเพลงอยู่เสมอ 

 ชีวิตที่ผ ่�นม�พ่อบุญส่งได้มีโอก�ส

ทำ�ง�นอยู่หล�ยจังหวัด เคยเป็นนักร้องให้กับ

ร้�นดวงนภ� ที่แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคร�ม 

ต่อม�ได้ย้�ยม�ร้องเพลงที่ร้�นดวงใจค�เฟ่ 

มห�ชยั จังหวัดสมทุรส�คร แล้วจงึย้�ยม�ทีร้่�น

ฟู๊ดเซ็นเตอร์ และม�เป็นผู้จัดก�รร้�นอ�ห�ร

ที่ร้�นนิวท�นทอง ก่อนที่จะย้�ยม�ทำ�ง�นที่

ร้�นเจ้�พระย�กุ้งเผ� จังหวัดนนทบุรี ต่อด้วย

ม�ทำ�ง�นที่ตล�ดพูลทรัพย์ จังหวัดปทุมธ�น ี

และล่�สุดย้�ย ม�ทำ�ง�นที่จังหวัดร�ชบุร ี

เมื่อปี 2560 (บ้�นเกดิภรรย�)

เมื่อย้�ยม�อยู่จังหวัดร�ชบุร ีพ่อบุญส่ง

ยังคงร้องเพลงและแต่งเพลงในโอก�สต่�ง ๆ  

อยูเ่สมอ เมือ่ได้ม�เข้�ร่วมชมรมผู้สงูอ�ยตุำ�บล

พงสว�ย พ่อบุญส่งก็ได้สร้�งคว�มสุขให้กับ

สม�ชกิทุกคนด้วยเสยีงเพลง 

พ่อบญุส่งได้ร้องเพลงทีแ่ต่งให้กบัชมรม

ผู้สูงอ�ยุตำ�บลพงสว�ยให้ฟัง โดยบทเพลงมี

เนื้อห�ที่น่�สนใจดังนี้ 
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“พี่น้องหญิงชายบ้างพงสวาย	 ผู้เฒ่า

อยากถามคนเก่า	 ๆ	 ทานข้าววันละกี่มื้อ	 บอก

มาจรงิ	ๆ	ทัง้ชายและหญงิอย่ามัวดื้อ	ผมอยาก

จะถามซื่อ	ๆ	ทานข้าวกันบ้างหรอืยัง	ตื่นเช้ามา

ท่านนัง่หรอืว่าท่านนอน	ไปนัง่ไปกอดหมอนหรอื

แม่เนื้ออ่อน	ไปวิง่ให้เขาเชือ่ถอื	ไปวิง่ตามซอยได้

ออกก�าลังกายไม่ต้องถอื	ไปซอยนี้ซอยนัน้	เอา

ค�าเลื่องลือเราไปชวนเพื่อนวิ่งออกก�าลังกาย	

แก่เจ็ดสิบแปดสิบเราไม่ต้องอะไรเรามาวอร์ม

ร่างกายแล้วเราก็ไปให้เต็มที่	 ซอยห้าซอยหก

ซอยสบิคนชือ่ดศิเขากใ็ช่ย่อย	ไปซอยเก้าลกูเขา

ชื่ออะไรรู้ไหมพี่	ก็ชื่อคุณจ�าปีไปชวนวิ่งกัน...”	.

จ�กนั้นพ่อบุญส่งจึงได้ร้องเพลงที่แต่ง

ให้กับชมรมผู้สูงอ�ยุตำ�บลโคกหม้อให้ฟัง โดย

มเีนื้อห�ดังต่อไปนี้

“พีน้่องโคกหม้อแม่พ่อจงจ�าไว้	ตืน่ขึ้นมา

ท�าอะไร	ออกก�าลงักายหรอืไม่น้องพี	่อย่ามวันัง่

เฉยเมินกัน	 มันไม่ดี	 ร่างกายไม่แข็งแรงน้องพี่	

หมู่สามหมู่สี่มาปรับปรุงตัว	 เราไปชวนกันและ

หมู่เก้าหรอืหมูอ่ะไรกด็เีราโคกหม้อรวมตวักนัสิ	

เราแก่ป่านนี้จะท�าอะไรไม่ต้องวิ่งวนให้มันลุ้น	ๆ 	

เรือ่งหัวใจเรามาเดนิออกก�าลังกายโคกหม้อแม่

พ่อมารวมกัน	เดนิวิ่ง	วิ่ง	วิ่ง	วิ่ง”

 บทเพลงและนำ้าเสียงร้องอันไพเราะ

ของพ่อบุญส่งคือความสุขที่สามารถส่งต่อ 

ได้อย่างเป็นรปูธรรม ทุกคนทีม่โีอกาสได้ฟัง 

จะเกิดความประทับใจและมีรอยยิ้ม 

พริ้มพรายเกิดขึ้นบนใบหน้าเพียงเพราะ

ได้ยนิเสยีงใส ๆ  ทีร้่องออกมาจากใจของพ่อ

บญุส่ง และนีค่อืความสขุอันแสนเรยีบง่ายที่

พ่อบญุส่งได้ส่งต่อให้กบัผูอ้ืน่ในทกุโอกาส 
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ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย ์อาจารย์ผู้ทุ่มเทชีวิต
เพื่อพัฒนาผู้อื่นทั้งทางโลำกแลำะทางธรรม 
@ตำ�บลหน้าเมือำง อำ�เภอำเมือำง จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
เกิดวันที่ 30 กรกฎาคม 2496 
อายุ 66 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 089-744-5594

  ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ อดีต

อ�จ�รย์ส�ข�วชิ�เทคโนโลยแีละนวตักรรมก�ร

ศึกษ� คณะครุศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

หมู่บ้�นจอมบึง คือบุคคลที่ทุ่มเทชีวิตและก�ร

ทำ�ง�นเพือ่พฒัน�ผูอ้ืน่ทัง้ท�งโลกและท�งธรรม 

 จุดเริ่มต ้นชีวิตและก�รทำ�ง�นของ

อ�จ�รย์วิวรรธน์เริ่มต้นจ�ก “บ้�น” อ�จ�รย์

มีคุณพ่อเป็นครูสอนศิลปะที่คอยปลูกฝังเรื่อง

ก�รทำ�ง�นและก�รสร้�งคว�มดีม�ตั้งแต่เด็ก 
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ทำ�ให้อ�จ�รย์วิวรรธน์กล�ยเป็นเด็กกิจกรรม

ที่ขยันทำ�ง�นช่วยครอบครัว เมื่อเติบโตเป็น

นกัศกึษ�กอ็�ส�ทำ�ง�นให้กบัผูอ้ืน่ม�โดยตลอด 

ทัง้ก�รอ�ส�เป็นหัวหน้�นักศกึษ� หัวหน้�ห้อง

สมุด หัวหน้�หอพักนักศึกษ�ใหม่ รวมไปถึง

หัวหน้�ผู้ดูแลเครื่องดนตร ีอ�จ�รย์ววิรรธน์รับ

ผิดชอบหน้�ที่เหล่�นี้อย่�งดีจนกระทั่งเรียนจบ

ประก�ศนยีบัตรวชิ�ก�รศกึษ�ชัน้สงูที ่โรงเรยีน

ร�ชวทิย�ลัย (มห�วทิย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จ

เจ้�พระย�) และบรรจเุข้�รบัร�ชก�รทีว่ทิย�ลยั

ครหูมูบ้่�นจอมบงึ (มห�วทิย�ลัยร�ชภัฏหมูบ้่�น

จอมบงึ)

เมื่อเริ่มทำ�ง�นมีเงินเดือน อ�จ�รย์

วิวรรธน์ได้ทุ ่มเทชีวิตกับก�รสอนนักศึกษ�

และก�รดูแลนักเรียนทุนโครงก�รพิเศษของ

วิทย�ลัยครูหมู่บ้�นจอมบึง ที่อยู่ในกลุ่มดนตรี

วงเครื่องส�ยมโหรีที่อ�จ�รย์จัดตั้งขึ้น โดยนำ�

เงินเดือนม�เป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้ออ�ห�รเย็น

เพื่อดูแลเด็กประม�ณ 19 คน อยู่หล�ยปี

 ต่อม�อ�จ�รย์วิวรรธน์ได้เข้�ศึกษ�ต่อ

ระดบัปรญิญ�ตร ีวชิ�เอกศลิปศกึษ�ทีว่ทิย�ลยั

วชิ�ก�รศกึษ� (มห�วทิย�ลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ในปัจจุบัน) ก ่อนที่จะกลับม�ก่อตั้งส�ข�

วิช�ศิลปศึกษ�ที่วิทย�ลัยครูหมู่บ้�นจอมบึง 

ในปี 2522 จ�กนั้นจึงเข ้�ศึกษ�ต่อระดับ

ปริญญ�โทที่จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย วิช�

เอกเทคโนโลยีก�รศึกษ�และวิช�เอกโสต

ทัศนะศึกษ� และกลับม�เขียนหลักสูตรก่อตั้ง

ส�ข�วิช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมก�รศึกษ�

ที่วทิย�ลัยครูจอมบงึ ในปี 2538 

อ�จ�รย์วิวรรธน์เป็นคนที่จริงจังต่อ

ก�รทำ�ง�น และมีจิตวิญญ�ณของคว�มเป็น

ครูอย่�งเต็มเปี ่ยม ที่ผ่�นม�อ�จ�รย์ได้ห�

หนท�งช่วยเหลือนักศึกษ�เพื่อพัฒน�ทักษะ 

และสะสมประสบก�รณ์อย่�งเต็มที่ เช่น ห�ก

นักศกึษ�สนใจทำ�ง�นเอกชน อ�จ�รย์ววิรรธน์

จะส่งนักศกึษ�ไปฝึกง�นในช่วง Summer ทุกปี 

ตัง้แต่ปี 1 จนถงึปี 4 เพือ่ให้มพีื้นฐ�นก�รทำ�ง�น

ติดตัวไว้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ส่วนนักศึกษ� 

คนไหนที่ต้องก�รเรียนต่อระดับปริญญ�โท

และปริญญ�เอก อ�จ�รย์วิวรรธน์ก็จะขอให้

เพื่อนสนิทช�วต่�งช�ติม�สอนภ�ษ�อังกฤษให้ 
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โดยไม่คดิค่�ใช้จ่�ยใด ๆ เพร�ะเล็งเห็นว่�ภ�ษ�

อังกฤษคือพื้นฐ�นสำ�คัญต่อก�รศึกษ�ต่อ 

นอกจ�กนี้ยงัพ�นักศกึษ�ทำ�กจิกรรมต่�ง ๆ  เพือ่

ฝึกทกัษะก�รทำ�ง�น และปลกูฝังเรือ่งก�รทำ�ง�น 

จติอ�ส� เช่น ก�รทำ�ป้�ยคทัเอ�ท์ ก�รสกรนีเสื้อ 

และหมวก รวมทัง้ถ่�ยรูป / วดีโีอ ง�นจอมบงึ

ม�ร�ธอน โดยอ�จ�รย์ววิรรธน์จะเป็นผู้ออกค่�

ใช้จ่�ยด้�นอ�ห�รและเครือ่งดืม่ให้กบันกัศกึษ�

ระหว่�งก�รทำ�ง�น 

 นอกจ�กชีวิตก�รเป็นอ�จ�รย์ผู้พัฒน�

นักศึกษ�ในท�งโลกแล้ว อ�จ�รย์วิวรรธน์ยัง

อุทิศตนให้กับก�รศึกษ�และเผยแพร่คำ�สอน

ธรรมะของพระพุทธศ�สน�ด้วย โดยหลังจ�ก

ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร อ�จ�รย์วิวรรธน์ได้

มีโอก�สเรียนหลักสูตรสม�ธิที่สถ�บันพลัง 

จติต�นภุ�พจนเกดิคว�มซ�บซึ้งและศรทัธ�ต่อ

คำ�สอนในพระพุทธศ�สน�เป็นอย่�งม�ก จงึได้

ทำ�กิจกรรมด้�นพระพุทธศ�สน�อย่�งต่อเนื่อง 

และได้ก่อตัง้ชมรมคนรักสม�ธ ิในปี 2560 เพื่อ

รวบรวมสม�ชกิทีเ่คยเข้�รบัก�รศกึษ�หลกัสตูร

สม�ธกิบัสถ�บนัพลังจติต�นภุ�พในแต่ละรุ่นม�

ทำ�กจิกรรมปฏบิตัธิรรมร่วมกนัทกุเดอืน รวมทัง้

ทำ�หน้�ทีเ่ป็นวทิย�กรจติอ�ส� อบรมให้คว�มรู้

เรือ่งก�รพฒัน�จติแก่บคุคลทีส่นใจ ทัง้พระสงฆ์ 

นักเรียนและคุณครูในสถ�นศึกษ�ต่�ง ๆ ม�

โดยตลอด ซึ่งง�นด้�นก�รเผยแพร่คำ�สอนของ

พระพุทธศ�สน� คือง�นที่อ�จ�รย์วิวรรธน์ 

ทำ�แล้วมีคว�มสุข จึงได้ตั้งปณิธ�นไว้ว่�จะ

ทำ�ง�นเผยแพร่คำ�สอนของพระพุทธศ�สน�

อย่�งต่อเนื่องเรื่อยไปตร�บจนสิ้นลมห�ยใจ

 “สิ่งที่ผมอยากท�าต่อไปในอนาคตก็

คือ อยากท�าให้มนุษยชาติเข้าถึงความจริง

ของชีวิต อยากให้ผู้คนได้เห็นความจริงที่

พระพุทธเจ้าสอน ผมว่างานนี้เป็นงานที่

ส�าคัญที่สุด เป็นสิ่งดี ๆ ที่มนุษยชาติควรรู้ 

และผมคิดว่าผมจะท�าจนวันตาย” อ�จ�รย์

ววิรรธน์ กล่�วทิ้งท้�ย 
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คุณแม่สุมลำ บุญประดิษฐ์ จิตอาสาผู้มีความสุข
กับการแบ่งปันเสียงเพลำง 
@ตำ�บลพงสวาย อำ�เภอำเมือำง จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
คุณแม่สุมล  บุญประดิษฐ์
เกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2497 
อายุ  65 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 098-532-8361

 คุณแม่สุมล บุญประดิษฐ์ คือรอง

ประธ�นชมรมผู้สงูอ�ยตุำ�บลพงสว�ย และเป็น

อดตีครสูอนภ�ษ�ไทยทีช่ืน่ชอบศลิปวฒันธรรม

น�ฏศิลป์ไทยม�ตั้งแต่เด็ก ชื่นชอบก�รร้อง 

ลำ�ลเิก ลำ�ตัด เพลงฉ่อย รวมทัง้เพลงพื้นบ้�น

ต่�ง ๆ ที่ต้องร้องต่อบทต่อกลอนกัน เมื่อเรยีน

ในระดับอุดมศึกษ� แม่สุมลก็มีโอก�สเรียน

ส�ข�วชิ�เอกภ�ษ�ไทย ทำ�ให้ได้เรยีนรูเ้รือ่งก�ร

แต่งกลอนม�กขึ้น รวมทั้งมีโอก�สเรียนรู้เรื่อง 

ก�รร้องเพลงกล่อมเด็กด้วย ซึง่นัน่ก็คอืจดุเริม่ต้น 
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ของก�รสะสมคว�มรู ้ทั้งก�รแต่งกลอนและ

ก�รร้องเพลงพื้นบ้�นต่�ง ๆ เมื่อบรรจุเข้�รับ

ร�ชก�รครูที่โรงเรยีนวัดห้วยไผ่ ก็มโีอก�สสอน

เด็กนักเรียนชั้นประถมและมัธยมให้ส�ม�รถ

แต่งนทิ�น แต่งคำ�กลอนต่�ง ๆ ได้ 

ต่อม�เมื่อเกษียณอ�ยุร�ชก�ร แม่สุ

มลได้เข้�ม�เป็นสม�ชิกชมรมผู้สูงอ�ยุตำ�บล 

พงสว�ย และมีโอก�สแนะนำ�ตัวเป็นคำ�ร้อง

แบบร้องลิเกกึ่งขับเสภ� จึงทำ�ให้คนในชมรม

เห็นศักยภ�พและคว�มส�ม�รถของแม่สุมล 

ดงันัน้เวล�มงี�นสำ�คญัของชมรมผู้สงูอ�ย ุหรอื

ง�นสำ�คัญต่�ง ๆ ในระดับจังหวัด แม่สุมลก็มัก

จะได้รับคำ�เชิญให้ไปช่วยง�นอยู่เสมอ ทั้งก�ร 

แต่งเพลง ก�รร้องเพลงพื้นบ้�นต่�ง ๆ เช่น 

เพลงลูกกรุง ลูกทุ่ง ลำ�ตัด เพลงฉ่อย และก�ร

ขับเสภ� เป็นต้น

“เราเป ็นคนชอบเพลงพื้นบ ้านทุก

ประเภท	 เพลงลูกทุ่งก็ชอบ	 และสามารถร้อง

เพลงเหล่านี้ได้ตั้งแต่เด็ก	 อาจเป็นเพราะเรา

ใกล้ชิดกับปู่ย่าตายายซึ่งชอบดูลิเก	 เราเลยรัก

ตรงนี้	 และมีความคิดว่าเพลงพื้นบ้านไทยร้อง

ไม่เหมอืนเพลงอื่น	ๆ 	เพลงพื้นบ้านไทยจะมกีาร

ต่อบทต่อกลอน	มกีารสร้อยค�า	ซึ่งความพเิศษ

นี้ท�าให้เราอยากจะอนุรักษ์ไว้”	

ที่ผ่�นม�แม่สุมลได้นำ�คว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถเรื่องก�รเขียนกลอนม�ใช้ในก�รแต่ง

เพลงเนื่องในโอก�สต่�ง ๆ ม�กม�ย ล่�สุด

ได้แต่งเพลงให้กับชมรมอยู่ดีมีสุข ซึ่งมีเนื้อห�

ที่ไพเร�ะสนุกสน�น มีก�รเลือกใช้คำ�สั้น ๆ  

ที่เข้�ใจง่�ย เพื่อให้ผู ้สูงอ�ยุส�ม�รถจดจำ�

เนื้อเพลงได้ไม่ย�ก และเหม�ะกับก�รรำ�วง 

โดยเนื้อห�ของเพลงประจำ�ชมรมอยู่ดีมีสุขที ่

แม่สุมลแต่งมเีนื้อห�ดังต่อไปนี้

	“ชมรมอยู่ดมีสุีข	แสนสนกุสดชืน่หรรษา	

ตื่นเช้าทุกคนเฮฮา	 ตื่นเช้าทุกคนเฮฮา	 สุขภาพ

กายาของเราแข็งแรง	สุขภาพกายาของเราแข็ง

แรง	ทกุวนัพวกเราไม่หน่าย	หมัน่ออกก�าลงักาย

อยู่เสมอ	ดใีจได้มาพบเจอ	ดใีจได้มาพบเจอ	ฉนั

และเธอแสนสุขอุรา	 ฉันและเธอแสนสุขก็อุรา	

พวกเรายดึมัน่ท�าด	ีชมรมเรานี้รกัศาสนา	ทกุคน

ล้วนจติเมตตา	ทกุคนล้วนจติเมตตา	ทกุวนัพระ

มาพวกเราท�าบญุ	ทกุวนัพระมาพวกเราท�าบญุ	
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ชมรมของเรามีสุขมีความสนุกรื่นเริงหัวใจ 

รักใคร่กลมเกลยีวกนัไว้	รกัใคร่กลมเกลยีวกนัไว้ 

เพราะเรานั้นไซร้คือคนไทยด้วยกัน	 เพราะเรา

นัน้ไซร้	คอืคนไทยด้วยกัน”

ส่วนก�รเผยแพร่คว�มรู้ เรือ่งก�รแต่งกลอน 

แม่สมุลเผยว่�ห�กมโีอก�สกอ็ย�กจะทำ�หน้�ที่

วิทย�กรจิตอ�ส�สอนเด็ก ๆ ในโรงเรียนเรื่อง

ก�รแต่งคำ�กลอน เพื่ออนุรักษ์ศลิปะนี้ให้คงอยู่ 

“ตั้งใจจะท�าตรงนี้เพราะเราอยากให้

เดก็ไทยรักษาความรู้เรือ่งกลอน	เรือ่งค�าสมัผสั

คล้องจอง	และการสร้อยค�า	แล้วกอ็นรุกัษ์เกีย่ว

กบัศลิปะการแสดงต่าง	ๆ 	ของไทย	เช่น	ลเิก	และ

ล�าตัดเอาไว้”	

 และเนื่องจ�กแม่สุมลมีบทบ�ทและ

หน้�ที่ที่ต ้องทำ�หล�ยอย่�ง เช่น ก�รเป็น

ประธ�นชุมชนหนองศ�ล� หมู่ 9 รองประธ�น

ชมรมผู้สูงอ�ยุตำ�บลพงสว�ย รองหัวหน้�ชั้น

โรงเรยีนผู้สูงอ�ยุ และสม�ชกิก�ช�ด จงึทำ�ให้

แม่สุมลมีกิจกรรมจิตอ�ส�ที่ต้องทำ�ม�กม�ย 

ทั้งง�นช่วยเหลือผู ้อื่นและง�นสร้�งรอยยิ้ม 

สร้�งคว�มสุข คว�มบันเทงิ และแม้ว่�จะมงี�น

ทีต้่องทำ�เกอืบทกุวันแต่แม่สุมลกไ็ม่รู้สกึเหนือ่ย 

ตรงกันข้�มคือกลับมีคว�มรู้สึกสุขใจทุกครั้งที่

ได้ทำ�ง�นที่รัก ภ�ยใต้หลักคดิที่ว่� ทำ�วันนี้ให้ดี

ทีส่ดุ ยิ้มแย้มให้กบัทกุคนทีพ่บเจอ และคดิบวก

ในทุกวัน 

 “เราท�าให้คนอื่นมีความสุขเราก็

มีความสุข ท�าแล้วเรารู้สึกสดชื่น ไม่รู้สึก

เหนื่อย แต่บางทีมันก็จะมีปัญหาเข้ามา

บ้าง เรากจ็ะคดิว่าเรามหีสูองข้างก็ฟังหทูิ้งหู  

อย่าไปใส่ใจมากไม่เช่นนั้นเราจะเครียด 

พอท�าได้แบบนี้เราก็ไม่เครยีดเลย” แม่สุมล 

กล่�วทิ้งท้�ย 
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ดร.อุดม สมพร ผู้สืบสานแลำะอนุรักษ์วัฒนธรรม
ของชาวไท-ยวน
@ตำ�บลหน้าเมือำง อำ�เภอำเมือำง จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลครูภูมิปัญญำ
ดร.อุดม สมพร 
เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2485 
อายุ  77 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 081-763-1989

 ดร.อดุม สมพร คอืช�วร�ชบรุทีีส่บืเชื้อ

ส�ยช�วไท-ยวนหรอืไทยโยนกซึง่อพยพม�จ�ก

อำ�เภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงร�ย ในสมัยรัชก�ล

ที่ 1 โดยช�วไท-ยวนที่อพยพม�ตั้งถิ่นฐ�น

อยู่ที่ ตำ�บลคูบัว อำ�เภอเมือง จังหวัดร�ชบุรี 

ในครัง้นัน้มปีระม�ณ 2,000 คน (สัดส่วนช�ว

ไท-ยวนในจังหวัดร�ชบุร ีณ ปัจจุบัน ประม�ณ  

170,000 : 870,000 คน) โดย ดร.อุดมถอืว่�

เป็นลูกหล�นช�วไท-ยวน รุ่นที่ 5 นับตั้งแต่

บรรพบุรุษมกี�รอพยพม�อยู่จังหวัดร�ชบุร ี
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 ดร.อดุมเริม่รูจั้กตัวตนว่�เป็นคนเชื้อส�ย

ไท-ยวนตัง้แต่เดก็ จ�กคำ�บอกเล่�ของผูเ้ฒ่�ผู้แก่ 

แต่ก็ยังไม่ได้ศึกษ�ค้นคว้�ข้อมูลเพิ่มเติมอย่�ง

จรงิจงั จนกระท่ังเรยีนจบครศุ�สตร์บณัฑติจ�ก

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และย้�ยกลับม�รับ

ร�ชก�รครทูีบ้่�นเกดิในปี 2523 ประจวบเหม�ะ

กับก�รที่มีโอก�สเข้�ม�เป็นคณะกรรมก�ร

บริห�รสภ�วัฒนธรรมจังหวัดร�ชบุรี ดร.อุดม

จงึได้เริม่ค้นคว้�ห�ข้อมลูช�ตพินัธุข์องตนอย่�ง

จรงิจัง และมกี�รถ่�ยทอดออกม�เป็นบทคว�ม

ท�งวัฒนธรรมเรื่องเผ่�พันธุ์ไท-ยวนในจังหวัด

ร�ชบุร ีในเวล�ต่อม�

 หลังจ�กนั้น ดร.อุดมได้จัดตั้งชมรม

ไท-ยวนจังหวัดร�ชบุรีขึ้น และได้มีก�รฟื้นฟู

ศิลปะผ้�จกร�ชบุรี ภูมิป ัญญ�ของบรรพ

ชนไท-ยวน โดยก�รจัดนิทรรศก�รผ้�จก

โบร�ณ และจัดก�รแข่งขันทอผ้�จกโบร�ณ 

โดยอญัเชญิสมเด็จพระเทพรตันร�ชสดุ�สย�ม

บรมร�ชกุม�รี เสด็จม�เป็นองค์ประธ�นในพิธี

เปิดนิทรรศก�ร เมื่อ 12 เมษ�ยน พ.ศ.2529 

ณ บรเิวณวัดแคทร�ย

 “ตอนนั้นผมรวบรวมผ้าจกเก่า	 ๆ	 จาก

หลายบ้าน	 ลูกหลานบางบ้านไม่รู ้จักผ้าจก	

บางบ้านก็เอาผ้าจกไปท�าผ้าขี้ริ้ว	 ผมก็ไปเก็บ

รวบรวมมาจัดนทิรรศการได้ประมาณ	400	ผนื	

จากนัน้กเ็กดิกระแสทีด่เีกีย่วกบัผ้าจก	มผีูท้ีน่ยิม

ผ้าเก่า	 นักค้าผ้าเก่าเข้ามาหาซื้อผ้าจกมากขึ้น	

ท�าให้ผ้าจกมรีาคาสูงจากผนืละ	500	บาท	เป็น	

5,000	-	10,000	บาท	ชาวบ้านกเ็กดิการตืน่ตวั

เรื่องผ้าจกกันมากขึ้น” ดร.อุดม กล่�ว 

 ต่อม�ในปี 2530 ดร.อุดมได้จัดตั้ง

ศูนย์สืบทอดศิลปะผ้�จกร�ชบุรีขึ้น เพื่อให้เป็น

โรงเรยีนสอนช�วบ�้นและเย�วชนทอผ�้ พร้อม

ทั้งจัดตั้งศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้�นร�ชบุรีให้กับ

ชุมชนไท-ยวนในจังหวัดร�ชบุรีจำ�นวน 3 แห่ง 

เพื่อใช้เป็นแหล่งค้�ข�ยผ้�จกที่กำ�ลังกล�ยเป็น

ที่ต้องก�รของตล�ดม�กขึ้น ทำ�ให้ช�วไท-ยวน

ได้มีอ�ชีพทอผ้�จกเป็นอ�ชีพที่สร้�งร�ยได้ให้

กับครอบครัวม�จนถงึปัจจุบัน 

“เมื่อก่อนชาวบ้านจะขายได้บ้างไม่ได้

บ้าง	 แต่ตอนนี้ผ้าจกกลายเป็นที่รู ้จัก	 กลาย

เป็นสนิค้าโอท็อปของดี	5	ดาวของเมอืงราชบุรี 
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ไปแล้ว	 ยอดขายเฉพาะในสหกรณ์การเกษตร

ไท-ยวน	ราชบุร	ี จ�ากัด	 เคยได้มากถงึ	5	ล้าน

บาท	ยงัไม่รวมยอดขายของร้านค้าเอกชนทีเ่ปิด

กันเยอะแยะเป็นดอกเห็ดในตอนนี้”	

นอกจ�กนี้ ดร.อุดมยงัเป็นบคุคลสำ�คญั

ทีไ่ด้ออกแบบล�ยผ้�จกใหม่ โดยได้แรงบนัด�ล

ใจจ�กดอกแคทร�ย ทำ�ให้ตอนนี้ผ้�จกเมือง

ร�ชบุรมีลี�ยผ้�จกม�กถงึ 9 ล�ย จ�กเดมิที่มี

แค่ล�ยโบร�ณเพยีง 8 ล�ย 

“แรงบันดาลใจของการคิดลายดอกแค

ทราย	เกดิจากการทีส่มเดจ็พระเทพฯ	เสดจ็มาเปิด

โรงเรยีนสอนทอผ้า	และได้ทรงปลูกต้นแคทราย 

เอาไว้	 เมื่อปี	 2534	 พอต้นไม้โตออกดอก 

ผมก็น�าเอาดอกแคทรายมาเป็นต้นแบบในการ

สร้างสรรค์ลวดลายผ้า	 เพื่อเป็นอนุสรณ์ร�าลึก

ถงึครัง้ทีพ่ระองค์ทรงพระกรณุามาเปิดโรงเรยีน

สอนทอผ้าในวันที่	14	ตุลาคม	พ.ศ.	2534”

 ดร.อดุมยงัเป็นบคุคลสำ�คญัในก�รรเิริม่

จดัสร้�ง “จปิ�ถะภัณฑ์สถ�นบ้�นคบูวั” สำ�หรบั

เป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ 

ช�วไท-ยวน โยนกเชียงแสน และเป็นผู้ริเริ่ม 

จัดตัง้สหกรณ์ก�รเกษตรไท-ยวน ร�ชบรุ ีจำ�กดั 

เพื่อบริห�รจัดก�รซื้อ-ข�ยผ้�จกให้แก่สม�ชิก

และผูส้นใจโดยทัว่ไป รวมทัง้เป็นผูเ้ขยีนหนงัสอื

เรื่อง “ผ้�จกไท-ยวน ร�ชบุรี” อีกด้วย โดย 

สิ่งที่ทำ�ทั้งหมดนี้ก็เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของช�วไท-ยวนเอ�ไว้ให้ลูกหล�น

ได้ศกึษ�กันในอน�คต 

 “ตอนนี้เราไม่สามารถดึงลูกหลานมา

อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวนได้	แต่สิ่งที่เราท�าได้

คอืการสร้างแหล่งเรยีนรู้ชาตพิันธุ์ไท-ยวน	เรา

จึงสร้างจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวขึ้นมาเพื่อ

เก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าจก	 ความรู้

ด้านภาษา	 และความรู้ด้านการกินการอยู่มา

รวมกันไว้”	

 และนี่คือความตั้ ง ใจอันยิ่ ง ใหญ ่

ของชาวไท-ยวนคนหนึ่ง ที่ต ้องการให้

ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ ์และวัฒนธรรม 

ของตน ยังคงอยู่ ไม่เลือนหายไปตามกาล

เวลา ด้วยความรักในรากเหง้าของการเป็น

ชนเผ่าไท-ยวนอย่างแท้จรงิ  
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ขอขอบคุณภำคีเครือข่ำยทุกท่ำน 
ส�าหรับการประสานงานและให้ข้อมูลเบื้องต้น 
และขอขอบคุณผู้สูงอายุเจ้าของภูมิปัญญา 

ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลอันทรงคุณค่าต่อลูกหลานไทย





การเปิดกรุคลังปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน

ทำให้เกิดการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ 

สะท้อนพลังและคุณค่าของคลังปัญญา

ที่มีการถ่ายทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มี 

สร้างคุณค่าที่ผู้สูงอายุได้ทำประโยชน์กับส่วนรวมเพิ่มมากขึ้น 

ทำให้ชุมชน สังคมได้ยอมรับความรู้ความสามารถ

และศักยภาพของผู้สูงอายุได้เด่นชัดเจน

คลังปัญญาผู้สูงอายุ


