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บทน�า
ประเทศไทยมีผู้สูงอายุท่ีเป็นทุนทางสังคม หรือเป็นคลังภูมิปัญญา

ท้องถ่ินจ�านวนมาก แต่ที่ผ่านมายังขาดการนำาความรู้มาเผยแพร่ให้เกิดการ

สืบทอดหรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง ทำาให้ความรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นต่าง ๆ สูญหายไปจากสังคมไทยอย่างน่าเสียดาย การักษาคุณค่า 

สบืสานและต่อยอดภมูปัิญญาผูส้งูอายเุพือ่เพิม่คณุค่าและมลูค่าให้กบัผลผลติ

จากคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชนของประเทศไทยยังคงมีความสำาคัญเป็น

อย่างมาก 

ปัจจุบันการรวบรวมข้อมลูและขึน้ทะเบียน “คลงัปัญญาผูสู้งอาย”ุ เพือ่

เกบ็เป็นหลกัฐานร่องรอยรากเหง้าทางวฒันธรรมและภมิูปัญญาอันทรงคุณค่า

ของผูส้งูอายใุนพ้ืนทีต่่าง ๆ  มกีารดำาเนนิการกว้างขวาง หากแต่การจดัการและ

ใช้ประโยชน์คลงัปัญญาผูส้งูอายยุงัทำาได้จำากดั การเปิดกรคุลงัปัญญาผูส้งูอายุ

ในชุมชนทำาให้เกดิการสร้างทัศนคตเิชงิบวกต่อผูส้งูอาย ุสะท้อนพลงัและคณุค่า

ของคลงัปัญญาทีม่กีารถ่ายทอด ฟ้ืนฟ ูอนรุกัษ์ภมิูปัญญาทีมี่ สร้างคณุค่าทีผู่สู้ง

อายุได้ทำาประโยชน์กบัส่วนรวมเพ่ิมมากขึน้ ทำาให้ชมุชน สงัคมได้ยอมรบัความ

รู้ความสามารถและศักยภาพของผู้สูงอายุได้เด่นชัดเจน ที่สำาคัญ สะท้อนถึง

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นคลังปัญญาได้เป็นอย่างดี ทั้งในมิติการสุขกาย 

สขุใจ พอใจทีมี่รายได้เสรมิ มคีวามพอเพยีงกบัวถิชีวีติ ภาคภมิูใจในคุณค่าและ

มีความสุขกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้อนุชนคนรุ่นหลัง 



ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) 

ภายใต้โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพกลไกประสานความร่วมมือด้วยกระบวนการ

จัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จึงขอ

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการทำาหน้าทีร่วบรวมเรือ่งราวความงดงามทางภมูิปัญญาและ

คณุค่าของผูส้งูอายใุนมติิต่าง ๆ  เพือ่เกบ็หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ให้อนชุนคนรุน่

หลังได้รำาลึก ศึกษา และคิดถึงการอนุรักษ์สืบสานอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่หลงลืม

รากฐานภมูปัิญญาอนัทรงคณุค่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในอดตี และทีส่ำาคญัทีส่ดุคอืเพือ่ให้

ผูส้งูอายเุกดิความภาคภมิูใจในคุณค่าของตนเองทีไ่ม่ได้ถกูกลนืกนิไปตามกาลเวลา

เรื่องราวคลังปัญญาผู้สูงอายุเหล่านี้ จะช่วยจุดประกายให้เกิดการผสาน

ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน ใน

การบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุร่วมกัน เพื่อเป้าหมายสำาคัญ

คือ การสร้างระบบการจัดการข้อมูลคลังปัญญาผู ้สูงอายุอย่างจริงจังใน

ทุกพื้นที่ สำาหรับนำาไปถ่ายทอด หรือต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู ้สูงอายุในชุมชน ชมรมและโรงเรียน 

ผูส้งูอาย ุรวมท้ังสมาคม องค์กร และหน่วยงานท่ีทำางานด้านผูส้งูอายใุนพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

เป ้าหมายสูงสุด คือ เพ่ือเป ็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้สูงอายุ

ผู ้ทรงคุณค ่าในฐานะผู ้สร ้างคุณานุปการให ้กับสังคมไทยมาเน่ินนาน 

...เรามองเห็นคุณค่านี้ และเราเชื่อว ่าการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือการ 

ก่อร่างสร้างฐานที่มั่นคงให้กับสังคมไทย

 

    มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)
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ภูมิปัญญา “การทำ�ขาบาตร”
โดย คุณพ่อบัญชร ค�เรืองศรี 
@ตำ�บลกระจาย อำ�เภอำตำิ้ว จังหวัดยโสธร

ข้อมูลครูภูมิปัญญา
คุณพ่อบัญชร ค�ำเรืองศรี
เกิดวันที่ 9 สิงหำคม 2500 
อำยุ 63 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 093-518-7827

ขาบาตร เป็นบริขารของพระสงฆ์ที่ใช้ใน
การวางบาตร มีหลายขนาด เช่น ขนาดกว้าง 8 
นิ้ว สูง 5.5 นิ้ว กว้าง 9.5 นิ้ว สูง 7 นิ้ว หรือ กว้าง 
9 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว เป็นต้น ขาบาตรเป็นศิลปะที่มี
การสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นงานศิลปะ
ที่ต้องใช้สมาธิและความอดทนในการท�า เป็นงาน
ฝีมือที่สามารถสร้างสรรค์รูปแบบและลวดลาย
ได้หลากหลาย ส่วนใหญ่พุทธศาสนิกชนจะนิยม
ซื้อไปถวายให้กับพระผู้ใหญ่ชั้นเจ้าคณะจังหวัด 
ชั้นพระเทพ พระพรหม 
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วัสดุที่ใช้ท�าขาบาตร ช่างแต่ละคนจะเลือก
ใช้วสัดทุีแ่ตกต่างกนั บางคนเลอืกใช้ไผ่ดงแห้ง บาง
คนใช้ไม้เนือ้แขง็ เช่น ไม้พยงุ ไม้มะค่า แก่นมะขาม 
ซึง่มลีวดลายของเนือ้ไม้สวยงามตามธรรมชาต ิและ
มคีวามคงทนแขง็แรง ส่วนราคาของขาบาตรจะอยู่
ทีว่สัด ุขนาด และความสวยงาม หากท�าจากไม้เน้ือ
แข็งส่วนใหญ่ราคาจะอยู่ที่หลักพัน 

พ่อบัญชร ค�าเรืองศรี คือ 1 ในช่างท�าขา
บาตรของเมืองไทย พื้นเพเป็นคนจังหวัดหนองบัว
ล�าพู แต่ต่อมาได้มาปักหลักอยู ่ท่ีอ�าเภอป่าติ้ว 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงเป็นบ้านเกิดของภรรยา พ่อ
บญัชรหดัเรยีนรูเ้รือ่งการท�าขาบาตรระหว่างทีบ่วช
เป็นพระอยูท่ีว่ดัภกูุม้ข้าว อ�าเภอวงัสะพงุ เมือ่ตอน
อายุ 49 ปี หลังจากที่ประทับใจความสวยงามของ
ขาบาตรจากฝีมือพระอาจารย์วิชัย ซึ่งจ�าพรรษา
อยู่ที่วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) จึงได้ขอเรียนรู้จาก
อาจารย์ จากนัน้จงึพฒันาฝีมอืเรือ่ยมาจนเกดิความ
ช�านาญ หลงัจากลาสิกขาจึงน�าทักษะความสามารถ
นี้มาประกอบเป็นอาชีพ ตั้งแต่ปี 2555 

โดยพ่อบัญชรได้ท�าขาบาตรเพื่อน�าไป
ถวายครูบาอาจารย์และได้โพสต์รูปถ่ายผลงานลง
ใน Facebook เวลาต่อมาพ่อค้าคนกลางได้เห็น
ภาพผลงานช้ินนั้นจึงเกิดความสนใจท่ีจะรับมา

ขาย จงึได้ตดิต่อให้พ่อบญัชรผลติชิน้งานส่งมาขาย
ประจ�าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยได้น�าไปจ�าหน่าย
ต่อที่ร้านและส่งขายท่ีต่างประเทศ เช่นที่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ประเทศองักฤษ และประเทศเนปาล 
โดยพ่อบัญชรได้ท�าขาบาตรส่งให้พ่อค้าคนกลาง
เพียงเจ้าเดียว ซึ่งภายใน 1 เดือนสามารถผลิตขา
บาตรได้ 4 - 5 ชิ้น โดยมีภรรยาเป็นผู้ช่วย ราคา
ขายต่อชิ้นตกอยู่ที่ชิ้นละ 5,000 บาท ที่ผ่านมา
พ่อบัญชรได้ผลิตขาบาตรมากกว่า 300 ชิ้น และมี
การสร้างสรรค์ลวดลายต่าง ๆ ลงในขาบาตรมาก
ถึง 50 ลาย 

การท�าขาบาตรเพือ่จ�าหน่ายในช่วงแรกพ่อ
บัญชรจะใช้ไม้ใผ่เป็นวัสดุหลัก แต่ต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนมาใช้แก่นมะขามซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งแทน 
เพราะมีความคงทน สามารถใช้งานได้ยาวนาน
กว่า 50 ปี อีกทั้งยังเป็นไม้มงคล ท�าให้แก่นขาม
กลายเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมในการน�ามาท�า 
ขาบาตรมาก โดยพ่อบัญชรจะหาซื้อแก่นมะขาม
ตามจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ 
และอุบราชธานี

ในส่วนของข้ันตอนการท�าขาบาตรจากไม้
เนื้อแข็ง พ่อบัญชรเล่าว่า ต้องน�าท่อนแก่นมะขาม
มาผ่าเป็นริว้ด้วยเลือ่ยวงเดอืนให้มีลกัษณะกลมยาว
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คล้ายไม้ตะเกียบ จากนั้นจึงน�ามาปั่นกับกระดาษ
ทรายที่ท�าติดกับมอเตอร์ เมื่อได้ร้ิวไม้ท่ีมีลักษณะ
ปลายบานตรงกลางเรียวเล็กแล้วจะน�าเชือกมาถัก
ให้ไม้ติดกันเป็นทรงขาบาตร เรียกว่าถักเอว พร้อม
กับถักลวดลายให้สวยงามตามจินตนาการ ก่อนที่

จะตดิขอบบน-ล่างและท�าคิว้ เคยีนเชอืกทีข่อบเพือ่
เก็บงานให้เสร็จเรียบร้อยสวยงาม

เกือบ 10 ปีแล้วที่พ่อบัญชรได้ประดิษฐ์ขา
บาตรด้วยความรักต่ออาชีพนี้ และตราบใดที่ยังมี
แรงใจแรงกาย พ่อบัญชรก็จะยังคงท�างานนี้ต่อไป
เรื่อยๆ เพราะไม่เพียงแต่สร้างรายได้ แต่การสาน
ขาบาตรยังเป็นการสร้างความสุขและความภูมิใจ
ให้กับพ่อบัญชรด้วย 
 “รูสึ้กภมิูใจนะ พ่อกแ็ก่แล้ว ท�ำได้ขนำดนี้
กถ็อืว่ำภมิูใจ ตอนน้ีกมี็ลูกศษิย์มำเรยีน 4 คน พ่อ
กม็อบควำมรูใ้ห้เขำ รูส้กึดใีจทีม่คีนมำสบืทอด ไม่
อยำกให้มันสูญหำยไป ส่วนตัวพ่อเองก็คงท�ำไป
จนวันตำย เพรำะเป็นงำนท่ีรัก มันเหมือนเป็น
งำนที่อยู่ในสำยเลือดเรำแล้ว”พ่อบัญชรกล่าว
ด้วยความภูมิใจ 
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ภูมิปัญญา “การย้อมผ้าและทำอผ้า”
โดย คุณแม่เฉลียว ดีทำี่สุด 
@ตำ�บลห้อำงแซง อำ�เภอำเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ข้อมูลครูภูมิปัญญา
คุณแม่เฉลียว ดีที่สุด 
เกิดวันที่ 1 มกรำคม 2493 
อำยุ 70 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 088-127-1911

 แม่เฉลียว ดีที่สุด เกิดและเติบโตใน
ครอบครัวที่ทอผ้าใช้เองในครัวเรือนมาตั้งแต่รุ ่น
ปู่ย่าตายาย จึงทำาให้มีความคุ้นเคยกับเลี้ยงหม่อน 
เลี้ยงไหม ย้อมผ้า และทอผ้ามาตั้งแต่เด็ก 

ในวัยเด็กช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นช่วงที่
แม่เฉลียวต้องไปเก็บฝ้ายในดง เพื่อนำามานั่งปั่น
เอาเมล็ดออกกับเพื่อน ๆ ใต้ร่มไม้ แล้วนำาใยฝ้าย
มาย้อมและทอเป็นผ้าเพื่อใช้ในครอบครัว 
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เมื่ อ เรียนจบชั้นประถมศึกษาป ีที่  4 
แม่เฉลยีวกเ็ริม่ทำานา ทำาสวนปอ และทำาผ้าย ย้อมฝ้าย 
ย้อมผ้าคราม ทอผ้าขาวม้า (ผ้าลายตะม่อง) และ 
ผ้ามดัหมี ่เพือ่นำาไปตัดเยบ็เสือ้ผ้าไว้ใช้เองและตดัเยบ็ 
ให้คนในครอบครัว

“เรื่องย้อมผ้าเราจะเห็นคุณแม่ย้อมตั้งแต่
เด็ก ๆ ส่วนมากเขาจะย้อมคราม สีอื่นก็มีแต่หาซื้อ
ยาก ต้องเดินทางไปซื้อต่างอ�าเภอระยะห่าง 20 
กว่ากิโลเมตร ส่วนการทอผ้า ก็จะทอเป็นผ้าลาย 
ตะม่องหรอืผ้าลาย โดยของผูช้ายจะทอเป็นผ้าขาวม้า 
ผืนใหญ่ ส่วนผู้หญิงจะทอเป็นผ้าสไบผืนเล็ก ๆ ไว้
ใช้ในชีวิตประจ�าวันหรือใช้ในโอกาสพิเศษ ท่ีใช้
ในชีวิตประจ�าวันคือ ผู้ใหญ่สมัยก่อนท่านจะห่ม 

สไบเฉียงคาดอก และนอกจากสไบก็จะมีการทอ
ย่าม ทอตีนซิ่นเอามาเย็บติดตรงปลายผ้าซิ่นเพื่อ
ช่วยป้องกันปลายผ้าซิ่นขาดจากการถูกกิ่งไม้เกี่ยว
เวลาไปลุยไร่ นา ป่า”
 ต ่อมาในป ี  2546 แม ่ เฉลียวเริ่มทำา 
การค้าขายเกี่ยวกับผ้า โดยเริ่มจากซ้ือผ้าลายปลา
ตะเพียนมาทำาเป็นผ้าพันคอ ขายในนามกลุ่มสตรี
ของหมู่บ้าน ก่อนที่จะซื้อผ้าลายขิตมาทำาเป็น 
หมอนขติ แต่เนือ่งจากต้นทนุแพง ราคาขายจงึสงูกว่า 
ท้องตลาด ทำาให้ขายสินค้าได้ไม่หมด จนกระทั่งปี 
2541 ได้รับการสนับสนุนด้ายสำาหรับทอผ้าจาก
กองทุนหมู่บ้าน โดยนอกจากการทอผ้าฝ้ายย้อมสี 
ธรรมชาติแล้ว ยังมีการทอผ้าไหมมัดหม่ีด้วย 
เส้นไหมประดษิฐ์ย้อมสเีคมี เพือ่ให้ได้ผ้าทีมี่สสีดตดิ

ทนนาน ซึ่งต่อมาได้มีการรวมตัว 
กันกับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนจัดตั้ง
เป็น “กลุ่มทอผ้าบ้านห้องแซง” 
ป ร ะ ม า ณ ป ี  2 5 5 8  โ ด ย 
แม ่ เฉลียวมักจะได ้รับโอกาส 
ในการเป็นตัวแทนกลุ่มเข้าร่วม
อบรมความรู้ต่างๆ เพื่อนำาความรู้
มาถ่ายทอดให้กับสมาชกิกลุม่อกีท ี
จนกระทั่งได้ขึ้นมาดำารงตำาแหน่ง
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ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านห้องแซง หมู่ 1 ในเวลา 
ต่อมา
 ทุกวันนี้แม่เฉลียวยังคงทอผ้าจำาหน่าย 
ตามออเดอร์เป็นกิจวัตรประจำาวันเช่นเดิม เพราะ
การทอผ้าถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ส่วนการ
ถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัคนนอกกลุม่ แม่เฉลยีวเล่าว่า 
ได้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผูกลายสำาหรับ
ย้อมผ้ามดัหมีใ่ห้กบักลุ่มเยาวชนระดบัมธัยมศึกษา
จากโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมถึง 2 รุ่น โดยจะ
ทำาการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ (วันละ 3-4 
ชั่วโมง) จำานวน 5 สัปดาห์ ทำาให้เด็ก ๆ มีความ
รู้ความเข้าใจจนสามารถนำาไปถ่ายทอดให้กับรุ่น 
ต่อ ๆ ไปได้ นอกจากนี้แม่เฉลียวยังได้ให้ความรู้
กบัคนทัว่ไปทีส่นใจ โดยได้ถ่ายทอดเคลด็ลบัต่าง ๆ  
อย่างละเอียดในทุกขั้นตอน 

แม้แม่เฉลียวจะเรียนจบแค่ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 4 แต่ความเชี่ยวชาญในการย้อมและ 
ทอผ้าของแม่เฉลยีวน้ันถอืว่าเป็นความชำานาญชัน้ครู 
รวมทั้งยังเป็นครูที่มีความเมตตา พร้อมที่จะมอบ
ความรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับลูกศิษย์และ
ลูกหลานอย่างเต็มที่ 

“เราเป็นแค่ลูกชาวไร่ชาวนาธรรมดาไม่
ได้เรียนหนังสือ ได้มีโอกาสสอนคนอ่ืนก็รู้สึกดีใจ 
และภูมิใจในตัวเองมากๆ” 

นอกจากการทอผ้าแล้ว การที่ได้ถักทอ
ความรู้ให้กับผู้อื่นทุกครั้งที่มีโอกาส ก็ถือเป็นการ
ทอความสขุให้กบัชวีติของแม่เฉลียวได้เป็นอย่าง
ด ีและนีก่ค็อืผนืผ้าทีไ่ม่สามารถประเมินเป็นราคา
หรือค่าจ้างได้ 



15

ข้อมูลครูภูมิปัญญา
คุณพ่ออุทำน หำส�ำรี
เกิด พ.ศ.2490 
อำยุ 73 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 093-152-5067

ภูมิปัญญา “การทำ�เกวียนแกะสลักลวดลาย
เพื่อตกแต่งสวน”
โดย คุณพ่ออุทำาน หาส�รี 
@ตำ�บลนาสไมย์ อำ�เภอำเมือำง จังหวัดยโสธร

พ่ออทุาน หาส�าร ีเป็นช่างแกะสลกัเกวยีน
สำาหรับตกแต่งสวนที่มีประสบการณ์ด้านการทำา
เกวียนและการแกะสลักไม้มายาวนาน โดยได้รับ 
การสืบทอดองค์ความรู ้จากรุ ่นสู ่รุ ่น ตั้งแต่รุ ่น 
คุณปู่ โดยพ่ออุทานได้เรียนรู้เรื่องการทำาเกวียน
ตั้ งแต ่ เรียนจบชั้นประถมศึกษาป ีที่  4 ด ้วย 
ความสนใจส่วนตัวประกอบกับพ่อแม่ก็ทำาเกวยีนขาย 
หลังจากว่างเว้นการทำานาอยู่แล้ว



16

เมื่อพ่ออุทานเติบโตและแต่งงานแยกย้าย
ออกไปใช้ชีวิตคู่เมื่ออายุประมาณ 20 ปี พ่ออุทาน
กไ็ด้ยดึอาชีพทำาเกวยีนขายร่วมกบัรับแกะสลกับาน
ประตู/หน้าต่างอุโบสถวัดด้วยไม้ประดู่ จนกระทั่ง
ยุคสมัยเปล่ียนไปผู้คนเลิกใช้เกวียน พ่ออุทานจึง
ได้หันมาเน้นเรื่องการแกะสลักบานประตูหน้าต่าง
อุโบสถวัดเป็นหลักเร่ือยมา และได้ถ่ายทอดวิชา
ความรู้เรื่องการแกะสลักบานประตูหน้าต่างโบสถ์
โดยการฝึกลูกศิษย์ที่มาช่วยงานประมาณ 10 กว่า
คน จนทำาให้เขาสามารถนำาความรูไ้ปใช้ในการสร้าง
รายได้หาเลี้ยงครอบครัวได้ 

ต่อมาในปี 2556 พ่ออุทานจึงได้เริ่มรื้อฟื้น
เรื่องการทำาเกวียนจากไม้ประดู่อีกครั้ง โดยการทำา
เกวียนในรอบนี้จะเน้นเรื่องการแกะสลักเกวียน
ด้วยลวดลายต่างๆ เพื่อความงดงาม ซึ่งในแต่ละปี
พ่ออุทานจะสามารถรับงานทำาเกวียนแกะสลักได้
เพียง 3-4 เล่ม เนื่องจากเป็นงานละเอียดต้องใช้ 
ระยะเวลายาวนานประมาณ 3-4 เดือนต่อ 
การทำาเกวียนแกะสลักลวดลาย 1 เล่ม

การแกะสลักเกวียนจะมีความยากกว่า
การแกะสลักบานประตู เนื่องจากลายที่ต้องแกะ
จะมีขนาดเล็กกว่า โดยส่วนใหญ่จะแกะสลัก 
ลายก้นหอย ลายฝาหอย ลายเมลด็ข้าวสาร เป็นต้น 

และนอกจากความยากในการแกะสลกัแล้ว การทำา
ล้อเกวียนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความยากไม่แพ้กัน 
เนือ่งจากล้อเกวยีนมขีนาดใหญ่ถงึ 140 เซนตเิมตร 
ดังนั้นพ่ออุทานจึงต้องมีผู้ช่วยในการทำา
  สำาหรับลูกค้าที่มาสั่งทำาเกวียนแกะสลัก
กับพ่ออุทานนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มาจาก
จังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับการบอกกล่าวเล่าถึงฝีมือ
การทำาเกวยีนของพ่ออทุานแบบปากต่อปาก และมี
ความพร้อมในการจ่ายค่าจ้างทำาเกวยีนแกะสลกัทีมี่
ราคาสูงถงึ 140,000 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง) เพราะ
ถือเป็นงานยากที่ต้องอาศัยทั้งความชำานาญด้าน
เทคนิคงานไม้เพื่อประกอบโครงสร้าง และความ
ชำานาญด้านการแกะสลักลายที่ต้องมีความอ่อน
ช้อยสวยงามเช่นกัน

นอกจากเกวียนขนาดใหญ่แล้ว พ่ออุทาน
ยงัประดษิฐ์เกวยีนขนาดเล็กสำาหรบัเป็นของทีร่ะลกึ
ตั้งโชว์ ขายให้กับลูกค้าที่สนใจด้วย โดยเฉลี่ย 1 
เดือนจะทำาเกวียนขนาดเล็กประมาณ 3-4 เล่ม มี
ทั้งเกวียนไม้ประดู่และเกวียนไม้สัก สนนราคาอยู่
ที่ประมาณ 3,500 บาท โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น
ลูกค้าประจำาจากกรุงเทพมหานคร

และด้วยฝีมือการทำาเกวียนที่ได้รับการ
ยอมรับ ทำาให้พ่ออุทานได้รับการเชิดชูเกียรติ
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จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นศิลปินพ้ืนบ้าน 
และผู ้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจ�า
ปี 2562 เพื่อเข้ารับรางวัล “นาคราช” สาขา
ประติมากรรม เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ทีผ่่านมาพ่ออทุานได้มีการถ่ายทอดเรือ่งราว 
และองค์ความรู้เรื่องการทำาเกวียนให้กับนักศึกษา
ที่สนใจที่มาขอสัมภาษณ์ แต่ก็ยังไม่มีใครท่ีจะมา

เป็นลูกศิษย์จริงจัง ฝึกฝนและหัดทำาเกวียนเพื่อนำา
ไปประกอบเป็นอาชีพแต่อย่างใด 

ในอนาคตข้างหน้า พ่ออุทานก็หวังเพียง
ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้กับลูก
หลานในตระกูล เพ่ือที่พวกเขาจะได้ท�าหน้าที่
สบืสานศลิปะการท�าเกวยีนไม้แกะสลกั และสร้าง
ชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านต่อไป  
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จงัหวัดพังงา
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พังงา
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ภูมิปัญญา “การทำ�สวนปาล์มผสมผสาน
การเลี้ยงผึ้ง”
โดย คุณพ่อำประยุทธ์ บ�รุงกุล
@ตำ�บลหล่อำยูง อำ�เภอำตำะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ข้อมูลครูภูมิปัญญา
คุณพ่อประยุทธ์ บ�ำรุงกุล
เกิดวันที่ 19 มกรำคม 2502 
อำยุ 61 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 087-272-5235

 พ่อประยุทธ์ บ�ารุงกุล เป็นเกษตรกรใน
สายเลือด มีโอกาสช่วยเหลืองานเกบ็ยางในสวนยาง
ของพ่อแม่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่สมัยที่ยัง
เป็นเดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่
ประมาณปี 2530 พ่อประยทุธ์หนัมาประกอบอาชพี
ท�างานก่อสร้างและท�าสวนยางของครอบครัว
ไปพร้อมกัน ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นเกษตรกร
จริงจังโดยหันมาท�าสวนปาล ์มและเลี้ยงผึ้ ง 
ในปี 2547 ตามค�าแนะน�าของน้องชายทีท่�างานอยู่
ในสวนปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 ในปีแรก พ่อประยุทธ์ได้ลงทุนซ้ือต้นกล้า
ปาล์มมาปลกูจ�านวน 370 ต้น โดยปลกูเองทัง้หมด
ไม่ได้จ้างแรงงานช่วย อาศยัความมุง่มัน่ตัง้ใจทีม่มีา
เต็มร้อย บวกกับความใส่ใจในการดูแลใส่ปุ๋ยอย่าง
เหมาะสมตามความต้องการของต้นปาล์ม เพื่อให้
ต้นปาล์มออกช่อดอกสม�า่เสมอ พ่อประยทุธ์เล่าว่า
ช่วงที่ต้นปาล์มออกช่อดอกมากท่ีสุดคือช่วงเดือน
มถินุายน ซ่ึงบางปีพ่อประยทุธ์จะสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตได้มากถึง 5 ตัน แต่หากปีไหนผลผลิตน้อย
ก็จะได้เพียงแค่ครึ่งตัน

 พ่อประยุทธ์ท�าสวนปาล์มเพื่อสร้างรายได้
หลกัให้กบัครอบครวั แต่กมี็อีก 1 อาชพีเสรมิทีส่ร้าง
ขึ้นภายในสวนปาล์ม นั่นก็คือการเลี้ยงผึ้งเพื่อเก็บ
น�้าผึ้งขาย
 ด้วยสภาพแวดล้อมภายในสวนปาล์มที่
มีเกสรช่อดอกปาล์มตลอดทั้งปี ท�าให้มีผึ้งจาก
ธรรมชาติมาวนเวียนตอมไต่และดูดน�้าหวานจาก
เกสรช่อดอกปาล์มเป็นประจ�า พ่อประยุทธ์จึงคิด
หาหนทางสร้างรายได้เสริมด้วยการสร้างบ้านให้
ผึ้งอาศัยอยู่สร้างรังเพื่อเก็บรวงผึ้งมาค้ันน�้าผึ้งขาย 
สามารถสร้างรายได้ได้ปีละ 2 รอบ คือช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน 
 พ่อประยทุธ์เผยว่า ในช่วงแรกได้มีการสร้าง
กล่องสูง 30 ซม. กว้าง 30 ซม. ยาว 50 ซม. จาก
เศษไม้ทีมี่ โดยท�าขาตัง้สงู 1.2 เมตร เจาะรดู้านข้าง 
1 รู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว เพื่อใช้เป็นประตู
ทางเข้าออกของผึ้ง ส่วนด้านบนกล่องท�าฝาปิด
กล่องเอาไว้ และท�าหลังคาให้กับกล่องเพื่อป้องกัน
ฝนอกีท ีโดยในช่วงแรกพ่อประยทุธ์ได้ทดลองท�า 3 
กล่อง วางไว้ในสวนปาล์ม ซึง่ต้องอดทนรอคอยกว่า 
3 ปี ผึ้งถึงเข้ามาสร้างรังในกล่อง

ภูมิปัญญา “การทำ�สวนปาล์มผสมผสาน
การเลี้ยงผึ้ง”
โดย คุณพ่อำประยุทธ์ บ�รุงกุล
@ตำ�บลหล่อำยูง อำ�เภอำตำะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
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 วันเวลาผ่านมา 16 ปี จากที่พ่อประยุทธ์มี
กล่องเลี้ยงผึ้ง 3 ใบ มาในปี 2563 พ่อประยุทธ์มี
กล่องเลี้ยงผึ้งเพิ่มขึ้นเป็น 370 ใบ พ่อประยุทธ์เล่า
เสริมเรื่องการเก็บรวงผึ้งว่า เวลาเก็บรวงผึ้งแต่ละ
ครัง้จะต้องแต่งตัวให้มิดชดิเพือ่ป้องกนัผ้ึงต่อย โดย
จะต้องใส่เสือ้แขนยาว ใส่หมวกตาข่ายกนัผ้ึงทีค่ลมุ
ใบหน้าและล�าคอเอาไว้ จากนัน้จงึไล่ผึง้ด้วยการใช้
กระป๋องพ่นควนัไฟจากกากมะพร้าว เพือ่เข้าไปเปิด
ฝากล่องน�ารวงผึ้งออกมา โดยใน 1 วันจะสามารถ
เก็บรวงผึ้งได้ 2 – 3 กล่อง 

รวงผึง้ 1 รวงจะได้น�า้ผึง้ 2-3 ขวด ราคาขาย
ขวดละ 400 บาท ช่วยสร้างรายได้เสรมิได้เป็นอย่าง
ดี อยา่งไรก็ตามพ่อประยุทธ์ก็ไม่ได้มีการเปิดตลาด
ออนไลน์ตามกระแสนิยมแต่อย่างใด เนื่องจาก
ผลผลิตที่ได้มีจ�ากัดเพียงพอเฉพาะการขายให้กับ
เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงเท่านั้น 

ที่ผ่านมาแม้ต้องอดทนรอคอยมายาว 
นานกว่า 3 ปี โดยทีไ่ม่มรีายได้จากการขายน�า้ผึง้
เลย แต่ปัจจบุนัพ่อประยทุธ์กส็ามารถสร้างรายได้ 
หล่อเล้ียงครอบครัวได้อย่างสบาย และน่ีก็คือ
ความสุขความภาคภมูใิจทีเ่กดิขึน้กบัพ่อประยทุธ์
ในวันนี้ 
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ภูมิปัญญา “การทำ�กระเป๋าจากเศษผ้า”
โดย คุณแม่มัณฑนา เมืองวงษ์ 
@ตำ�บลหล่อำยูง อำ�เภอำตำะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ข้อมูลครูภูมิปัญญา
คุณแม่มัณฑนำ เมืองวงษ์ 
เกิดวันที่ 20 มิถุนำยน 2500 
อำยุ 63  ปี
เบอร์โทรติดต่อ 083-590-2323

 การดึงเอกลักษณ์ของท้องถ่ินมาสร้างเสน่ห์
ให้กับสินค้าเพื่อทำาให้สินค้าเกิดความสะดุดตา 
น่าซื้อ คือกลยุทธ์ที่ แม่มัณฑนา เมืองวงษ์ นำามาใช้ 
ในการออกแบบกระเป๋าผ้า จนทำาให้สินค้าได้รับ
ความนิยม และมีออเดอร์มาอย่างต่อเนื่อง แต่กว่า
ที่จะมาถึงจุดนี้ได้ แม่มัณฑนาต้องผ่านการเรียน
รู้และสะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน และ 
สิ่งที่สำาคัญกว่าการสร้างรายได้คือ การนำาความรู้
ความชำานาญมาถ่ายทอดให้กับผูอ้ืน่ ทำาให้ผูอ้ืน่มีวชิา
ความรู้เพื่อนำาไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมหรือสร้าง
งานอดิเรกที่ให้ความสุขความผ่อนคลายในยามว่าง
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 เดิมทีแม่มัณฑนาประกอบอาชีพครูสอน
เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง 
ต่อมาได้ลาออกมาเปิดร้านกาแฟและเบเกอร่ีที่
อำาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ในปี พ.ศ.2548 แต่
เน่ืองจากเศรษฐกิจซบเซาจึงได้ปิดกิจการลงในอีก
หลายปีต่อมา ประกอบกับมีญาติที่อยู่ในกรุงเทพ
กำาลังป่วย ต้องการคนดูแล และแม่มัณฑนาเองก็มี
ความรูเ้รือ่งการดูแลสขุภาพเนือ่งจากเคยเป็น อสม.
มาก่อน จึงได้เดินทางขึ้นมากรุงเทพมารับงานนี้
 ระหว่างที่เฝ้าดูแลผู้ป่วย ด้วยความท่ีเป็น
คนรักการอ่านหนังสือ และชอบงานฝีมือมาตั้งแต่
สมยัยงัเป็นนกัเรยีน แม่มณัฑนาจงึได้ซือ้นติยสารท่ี
มีคอลัมน์งานฝีมือ เช่น นิตยสารแม่บ้าน นิตยสาร
กุลสตรี และนิตยสารขวัญเรือนมานั่งอ่าน จากนั้น
จึงลองแกะแบบและลองเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า
เป็นงานอดิเรกในยามว่าง

เมื่อญาติ ๆ ได้มีโอกาสเห็นฝีมือจึงได้เร่ิม
ให้แม่มณัฑนาทำากระเป๋าจากเศษผ้าให้ ท้ังกระเป๋า
ใบใหญ่ กระเป๋าใบเล็กสำาหรับใส่เหรียญ และ
พวงกุญแจประดิษฐ์จากเศษผ้า ซึ่งในช่วงแรกแม่
มัณฑนาจะใช้เศษผ้าที่ขอจากร้านตัดเสื้อผ้ามาใช้
ในการเย็บ โดยจะเลือกเศษผ้าที่มีโทนสีใกล้เคียง
กันมาเย็บเป็นกระเป๋า เมื่อเริ่มมีความชำานาญจึง

ได้สั่งซื้อเศษผ้าที่ชั่งกิโลขายทาง Facebook เพื่อ
ให้ได้แบบ ลาย และสีตามที่ต้องการ 

“เราท�างานกระเป๋ายามว่าง พวกพี่ ๆ เขา
เห็น เขาชอบ เขาก็เลยบอกให้เราท�าให้ โดยช่วง
แรก ๆ จะใช้วิธีมือเย็บ ตอนหลังญาติซื้อจักรไฟฟ้า
แบบหิ้วพกพาไปที่ต่าง ๆ ได้ ก็ท�าให้สามารถเย็บ
กระเป๋าให้มีความคงทนมากขึ้น พอจบภารกิจใน
การดูแลคนป่วยในปี 2557 ก็เริ่มรับออเดอร์จาก 
คนรู้จักของญาติ เป็นออเดอร์ประเป๋าที่ท�าจาก
ผ้าทอญี่ปุ่น จากนั้นจึงเริ่มหาโอกาสพัฒนาตนเอง
โดยการไปเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น การ
ท�าแอพพลิเก้ (งานต่อผ้าเป็นลายการ์ตูน) การเข้า
ซิปกระเป๋า”

หลังจากจบภารกิจดูแลผู้ป่วย แม่มัณฑนา
ได้กลับมาอยู ่ที่อำาเภอตะกั่วทุ ่งอีกครั้ง และได้
เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติให้ดำารง
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ตำาแหน่งเลขานุการชมรม เนื่องจากมีความรู้ด้าน
วิชาการและมีประสบการณ์จากการที่เคยเป็นครู
มาก่อน (ปัจจุบันลาออกจากตำาแหน่งเลขานุการ
ชมรมผู ้ สูงอายุแล ้ว) จากนั้นจึงเร่ิมรู ้ จักกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ มากข้ึนและเร่ิมมีโอกาสพัฒนา
แนวคิดการออกแบบกระเป๋า โดยได้รบัการส่งเสรมิ
จากพัฒนาชุมชน จนนำาไปสู่การคิดและออกแบบ
กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ อันเป็นการเพ้นท์งานศิลปะบน
ผืนผ้าซึ่งเอกลักษณ์ของภาคใต้ 

“เราจะออกแบบชิ้นงาน แล้วให้ลูกศิษย์
ในชุมชนที่เพ้นท์ผ้าเป็น มาเพ้นท์ผ้าให้ตามแบบ
ท่ีเราต้องการ แล้วเราก็น�าผ้าที่เพ้นท์ลายแล้วมา
ประกอบเป็นกระเป๋า ท�าให้กระเป๋าใบนั้นไม่ซ�้า
แบบใคร” 

นอกจากนี้แม่มัณฑนายังคิดรูปแบบสินค้า
ใหม่ ๆ  โดยการนำาผ้าลกูไม้มาออกแบบเป็นกระเป๋า
ผ้าลกูไม้สำาหรบัออกงานทีด่เูข้ากบัชดุบาบ๋า ย่าหยา

“เราเคยน�าสินค้าของเราไปออกบูธตอน
ที่ท่านทูตทั้ง 37 ประเทศมาเที่ยงจังหวัดพังงา 
แล้วภริยาท่านทูตชอบงานกระเป๋าของเรามาก 
เนือ่งจากมทีัง้ท�าจากผ้าปาเต๊ะและผ้าลกูไม้ซึง่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ อีกทั้งดีไซน์ก็ดูทันสมัยแต่ราคา
ไม่แพง”

เ ม่ือความรู ้และประสบการณ์ตกผลึก 
แม่มัณฑนาจึงมีความต้องการเผยแพร่ความรู้เรื่อง
การทำากระเป๋าและพวงกุญแจจากเศษผ้าให้กับ 
ผู้อื่นโดยไม่คิดค่าสอน ทั้งผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน 
และนักเรียน เพื่อให้ผู้อื่นได้มีความรู้ และพัฒนา
เป็นอาชีพ สามารถสร้างรายได้เสริมหาเลี้ยง
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จำาหน่าย โดยการนำาสนิค้าทีไ่ปวางขายในงานต่างๆ 
ให้ เช่น งานกาชาด เป็นต้น 

“เวลาสอนเราจะไม่หวงความคิด เราจะให้
ความรู้กับลูกศิษย์ทั้งหมด เพื่อให้ลูกศิษย์มีความ
รู้ มีความคิดมากกว่าครู เราคิดว่าประสบการณ์ที่
เราม ีถ้าเราไม่ให้ความรูห้รอืถ่ายทอดเทคนคิให้คน
อื่น มันจะสูญเปล่า แต่ถ้าลูกศิษย์ได้รู้เทคนิคจาก
เรา ผลิตได้ดีกว่าได้มากกว่า เรายิ่งเกิดความภาค
ภูมิใจที่เราสร้างคนให้ประสบความส�าเร็จได้ เรามี
ความสุขจากตรงนี้” 

ความสุขจากการให้ สามารถหล่อเลี้ยง
จิตใจให้ชุ ่มชื่นได้ดีกว่าการรับ นี่คือสิ่งที่แม่
มัณฑนารับรู้ได้ และรู้สึกยินดีที่จะให้ต่อไปโดย
ไม่หวังอะไรตอบแทน 

ครอบครัวได้ โดยแม่มัณฑนาได้เร่ิมจากการเป็น
วิทยากรให้กับชมรมผู้สูงอายุ พัฒนาชุมชน และ 
กศน. จนนำาไปสู่การเป็นวิทยากรระดับจังหวัด 
แม่มัณฑนากล่าวว่า สิ่งสำาคัญนอกเหนือจากการ
สอนเทคนิคการทำากระเป๋าผ้าคือการจุดประกาย
ไอเดียให้ลูกศิษย์ได้รู้จักค้นหาจุดขายหรือค้นหา
เอกลักษณ์สินค้าของตนเอง รวมทั้งช่วยเรื่องจัด
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ภูมิปัญญา “งานบายศรีและการแกะสลักผลไม้”
โดย คุณแม่เย็นจิตต์ รัตนพิชัย
@ตำ�บลกระโสม อำ�เภอำตำะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ข้อมูลครูภูมิปัญญา
คุณแม่เย็นจิตต์ รัตนพิชัย
เกิดวันที่ 9 สิงหำคม 2483 
อำยุ 70 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 081-416-4540

คุณแม่เย็นจิตต์ รัตนพิชัย มีความสนใจ
เรื่องการทำาบายศรีมาตั้งแต่อายุ 12 ปี ดังนั้นเวลา
ในชมุชนมงีานพธิกีรรมต่าง ๆ  แม่เยน็จติต์มกัจะไป
ช่วยชาวบ้านทำาบายศรแีละแกะสลกัผลไม้อยูเ่สมอ 

เม่ือเข้าสู่วัยสาว แม่เย็นจิตต์ได้ตัดสินใจ
ไปเรียนต่อเรื่องการทำาผม ตัดเย็บเสื้อผ้า และการ
ทำางานฝีมือต่าง ๆ เพื่อนำามาประกอบเป็นอาชีพ 
โดยได้เรยีนเรือ่งการแกะสลกัผลไม้ งานใบตองเพิม่ 
จากนั้นจึงเริ่มหาความรู ้ เพิ่มเติมด ้วยตัวเอง
จากหนังสือและ สถานีโทรทัศน์ช่องเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าฯ และช่องวังไกลกังวล 
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ในเวลาต่อมาแม่เย็นจิตต์ได้เริ่มรับจ้าง 
ตัดเยบ็เส้ือผ้าและทำาผมเป็นอาชพีหลกั เพ่ือส่งน้อง 
เรียน 3 คน รวมทั้งส่งลูกเรียน 4 คน โดยเน้นเรื่อง 
การตัดชุด แต่งหน้าและทำาผมเจ้าสาว ภายใต้
ช่ือร้าน “เย็นจิตต์” ซึ่งเปิดทำาการมาต้ังแต่ปี 
2504 รวมระยะเวลา 50 กว่าปี จนถึงปัจจุบันน้ี 
แม่เย็นจิตต์ก็ยังคงทำางานนี้เป็นอาชีพหลักอยู่

ส่วนการทำาเคร่ืองบายศรีถือเป็นงานรอง
ที่แม่เย็นจิตต์มีความรักในการทำาไม่แพ้กัน และ
คนในชุมชนจะรู้กันดีว่าแม่เย็นจิตต์มีฝีมือในการ
สร้างสรรค์บายศรีได้อย่างประณีตและสวยงาม จึง
ทำาให้มีออเดอร์สั่งทำาบายศรีเข้ามาเรื่อย ๆ  ตั้งแต่ปี 
2546  โดยบายศรีที่แม่เย็นจิตต์ทำา จะถูกนำาไปเข้า
ร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานบวช พิธีบูชาครู พิธี
บชูาเจ้าทีเ่จ้าทาง พธิบีชูาศาลพระภมู ิพธิบีวงสรวง 
เป็นต้น ซ่ึงบายศรทีีแ่ม่เยน็จติต์ทำาจะมทีัง้บายสผ้ีา
และบายศรีใบตองสด 

ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ที่สั่งสมมา
ยาวนาน รวมทัง้รางวัลการันตต่ีาง ๆ  ท้ังระดบัจังหวดั 
ระดับเขต และระดับประเทศ ทำาให้แม่เย็นจิตต ์
ได้รับคำาเชิญให้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการทำา
บายศรีให้กับสถาบันต่างๆ อยู่เสมอ เช่น สอนนิสิต
นักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
รวมถึงสอนผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุด้วย 

“คนที่จะท�างานนี้ได้ อันดับหนึ่งต้องเป็น
คนทีม่ใีจรักด้านนี ้ต้องทุม่เทหวัใจทัง้สีห้่องเพ่ือสิง่นี ้
และต้องอดทนเข้มแข็ง” แม่เย็นจิตต์กล่าวถึง
คุณลักษณะของผู้ที่จะสามารถเรียนรู้งานบายศรี
ได้ดี 

แม่เย็นจิตต์ยังได้เผยเคล็ดลับที่จะทำาให้
บายศรใีบตองมคีวามสดคงทนนานว่า จะต้องเลอืก
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ใบตองที่มีความสมบูรณ์ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกิน
ไป จากนั้นให้นำาใบตองที่ตัดแล้วมาวางทิ้งไว้ 1 คืน 
ก่อนที่จะนำามาประกอบเป็นกลีบบายศรี เมื่อได้
กลีบบายศรีแล้ว ให้นำาไปแช่ในนำ้าที่ผสมเครื่องดื่ม
ชูกำาลัง โดยนำาเครื่องด่ืมชูกำาลัง 1-2 ฝา ผสมเข้า
กับนำ้า 1 ถัง แช่ทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง ใบตองที่ผ่านการ
แช่นำา้ผสมเครือ่งดืม่ชกูำาลงัจะมคีวามสวยสดงดงาม

คงทนได้ยาวนานถึง 18-25 วัน โดยที่ไม่เหี่ยวและ
ยังคงความเขียวสดอยู่เช่นเดิม ส่วนที่เป็นดอกไม้
สามารถใช้กระบอกฉีดนำ้าแทนได้โดยไม่ต้องนำาไป
แช่ จากนั้นจึงนำาส่วนประกอบทั้งหมดมาประกอบ
เข้าด้วยกันให้สวยงาม

ด้านงานแกะสลกัผลไม้สำาหรบัใช้ในพธิกีรรม
วันปลงศพของคนไทยเชื้อสายจีน แม่เย็นจิตต ์
ได้เล่ารายละเอียดว่าจะรับเตรียมการอาหาร 
เครือ่งคาวหวานทีใ่ช้ไหว้คนตายในพธิกีรรมทัง้หมด 
ซึ่งในส่วนของผักผลไม้ที่ใช้ไหว้ จะมีการแกะสลัก
ให้มีความสวยงาม โดยผักผลไม้ทีไ่ด้นำามาแกะสลัก
จะมีหลากหลายประเภท ทั้งแตงกวา หัวแครอท  
แคนตาลูป ฟักทอง มะเขือเทศ พริก มะละกอ 
มะม่วง หอมใหญ่ มันแกว แก้วมังกร เป็นต้น 

ในส่วนของรายได้ที่มาจากการทำาบายศรี
และการรับจ้างจัดเตรียมพิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด 
(ไม่หักค่าใช้จ่ายและค่าแรง) แม่เยน็จิตต์จะทำาบญัชี
รายรับแบบละเอียดเอาไว้ จากนั้นจึงได้รวบรวม
เงินทั้งหมดบริจาคให้เป็นการกุศล ซึ่งเป็นความ
ตัง้ใจของแม่เยน็จติต์ทีจ่ะทำาให้งานนีเ้ป็นงานบุญที่
สร้างความสขุความสบายใจให้กบัตวัเอง และสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน (บางงานแม่เย็นจิตต์ก็รับทำา
ฟรี เพราะทำาแล้วมีความสุข ความสบายใจ)
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“ป้าท�าด้วยหัวใจศรัทธา ท�าด้วยใจรัก 
บอกไม่ถูก ท�าแล้วมันมีความสุข ความสบายใจ” 

ส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู้ แม่เย็นจิตต์
ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการแกะสลักผลไม้ให้กับ
น้องสาว ซึ่งน้องสาวก็ได้ช่วยงานแม่เย็นจิตต์มา
โดยตลอด นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตามคำาเชิญของ
โรงเรียนต่าง ๆ ด้วย

“ป้าเป็นคนทีช่อบท�า ชอบเรยีนรู ้ใฝ่รู ้เรา
ท�าแล้วมันสบายใจ ท�าแล้วหวัใจเราดี รูสึ้กสดช่ืน 
แต่เราต้องต้ังใจ ต้องมีใจรกั และต้องใจเยน็มาก ๆ  
อยากให้คนรุ ่นใหม่หันมาสนใจงานเหล่านี้ 
ใครที่ต้ังใจอยากเรียนมาเรียนเลยจะสอนให้ฟรี 
ขออย่างเดียวของให้สนใจจริง ๆ ตั้งใจจริง ๆ” 
แม่เย็นจิตต์กล่าวทิ้งท้าย 
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จงัหวัดเชียงใหม่
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เชียงใหม่
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ภูมิปัญญา “การผลิตตุ๊กตาไทำย และตุ๊กตา
กลุ่มชาติพันธุ์”
โดย คุณพ่อยุทำธนา บุญประคอง 
@ตำ�บลมะขามหลวง อำ�เภอำสันป่าตำอำง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลครูภูมิปัญญา
คุณพ่อยุทธนำ บุญประคอง
เกิดวันที่ 23 กรกฎำคม 2499 
อำยุ 64 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 081-419-6555  

ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี 
2529 โดย คุณพ่อยุทธนา บุญประคอง โดยมี 
จุดประสงค์ต้องการให้เป็นแหล่งผลิตตุ ๊กตาที่
สะท้อนศิลปวัฒนธรรมผ่านเครื่องแต่งกาย เช่น 
ตุก๊ตาชนเผ่าต่าง ๆ  ในเมืองไทย ตุก๊ตานางรำา ตุก๊ตา
โขน และตุ๊กตาในชุดประจำาชาติไทย รวมถึงชาติ
อืน่ ๆ เป็นต้น โดยตุ๊กตาแบบต่าง ๆ  จะมรีาคาตัง้แต่
หลักสิบไปจนถึงหลักล้าน ขึ้นอยู่กับความยากง่าย 
ความวิจิตรงดงาม วัสดุที่ใช้ทำา และรายละเอียด
ต่าง ๆ ของตุ๊กตา 
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ทีผ่่านมาตุก๊ตาจากศนูย์ผลติตุก๊ตาเชียงใหม่ 
ได ้ รับการยอมรับโดยการนำาไปจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาในต่างประเทศ ทั้งที่ Yokohama 
Doll Museum ประเทศญี่ปุ่น และที่ Shankar’s 
International Dolls Museum ประเทศอินเดีย 
ในขณะเดียวกันคุณพ่อยุทธนาเองก็ได ้จัดทำา
พพิธิภณัฑ์ตุ๊กตาทีร่วบรวมตวัอย่างตุก๊ตาท้ังท่ีผลติ
เองบางส่วนและตุก๊ตาทีน่ำามาจากประเทศต่าง ๆ  ที่
พ่อยุทธนาเคยซ้ือมาเก็บสะสมไว้เนื่องในโอกาสไป 
ดูงานและจัดแสดงตุ๊กตา ณ ต่างประเทศ 
 จุดเริ่มต้นของการทำาศิลปะตุ ๊กตา เริ่ม
จากการที่คุณพ่อของพ่อยุทธนา ซึ่งเป็นทหาร
ได้เดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคอีสาน โดยมี 
คุณแม่ตามไปด้วย ทำาให ้คุณแม่ได ้มีโอกาส
พบเห็นวัฒนธรรมการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธ์ 
ต่าง ๆ  ซึง่มเีอกลักษณ์และความสวยงามน่าอนรุกัษ์ 

คุณแม่จึงได้ประดิษฐ์สินค้าเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ในรูปแบบตุ๊กตาที่ใส่ชุดไทยและชุดประจำากลุ่ม
ชาติพันธุ ์ขึ้นมา โดยมีชาวบ้านในชุมชนเป็น
แรงงานช่วยผลิตขายส่งให้กับร้านนารายณ์ภัณฑ์ 
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับ
ครอบครัวซึ่งมีลูก 7 คน ต่อมาเมื่อคุณพ่อยุทธนา 
บุญประคอง ได้เรยีนจบแผนกช่างก่อสร้าง วทิยาลยั
เทคนคิอดุรธาน ีและได้มคีวามคดิทีจ่ะต่อยอดงาน
ตุ๊กตาของคุณแม่อย่างจริงจัง จนกระทั่งแต่งงาน 
พ่อยุทธนาจึงได้ย้ายมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็น
บ้านเกิดของภรรยา ประมาณปี 2529 พร้อมกับ
ก่อตัง้ศนูย์ผลิตตุก๊ตาเชยีงใหม่ เนือ่งจากมคีวามคดิ
ว่าเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยว ตุ๊กตาต่าง ๆ ท่ีผลิต
น่าจะเป็นของฝากที่สร้างความประทับใจให้กับ 
นักท่องเที่ยวต่างขาติได้เป็นอย่างดี
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 การทำาตุ๊กตาในช่วงแรกพ่อยุทธนาได้ทำา
ตุ๊กตาผ้าตามแบบที่คุณแม่เคยทำามาก่อน โดย
ทำาเป็นตุ๊กตาใส่ชุดไทย และชุดกลุ่มชาติพันธ์ุใน
ภาคอีสาน เช่น ภูไท ลาวโซ่ง กะเลิง เมื่อมาอยู่ที่
จงัหวดัเชยีงใหม่จงึได้เริม่ทำาตุก๊ตาชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  
ของภาคเหนอื โดยได้ศึกษาวฒันธรรมการแต่งกาย 
ของแต่ละชนเผ่าอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังได้มี
การทำาตุ๊กตารำาไทย และตุ๊กตาโขนละครเพิ่มขึ้น
โดยทำาส่งขายให้กับลูกค้าภายในจังหวัด ต่อมาได้
มีการออกส่ือจึงทำาให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นและเริ่มมี 
คำาสัง่ซือ้จากต่างประเทศ โดยในปี 2536 เป็นต้นมา 
พ่อยทุธนาได้ผลิตตุ๊กตาขายส่งให้กบัหลายประเทศ 
เช่น อเมริกา ญ่ีปุ่น อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย 
ไต้หวัน และภูฏาน เป็นต้น 
 นอกจากนี้พ่อยุทธนายังมีโอกาสได้รับ
เชิญไปจัดแสดงตุ๊กตาในประเทศต่าง ๆ ทำาให้พ่อ
ยุทธนาเริ่มมองเห็นความหลากหลายในการทำา
ตุ๊กตา และมีความคิดที่จะสร้างสินค้าให้มีคุณภาพ 
เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมากขึ้น จึงได้
เริม่เรยีนรูเ้รือ่งการทำาตุก๊ตาเซรามคิท่ีขยบัแขนและ 
ขาได้ ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การทำาตุ๊กตาพอร์ซเลน 
ซึ่งจะมีความคงทน สามารถคงสภาพได้มากกว่า
ร้อยปี โดยทีสี่ไม่ลอกเพราะใช้อุณหภมูใินการเผาสงู 

แต่ในส่วนของเสื้อผ้าอาจจะชำารุดไปตามกาลเวลา 
 แม้ว่าพ่อยุทธนาจะใช้ระยะเวลายาวนาน
ในการสัง่สมองค์ความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ทดลองทำาตุ๊กตาหลากหลายแบบ แต่พ่อยุทธนาก็
ไม่รู้สึกหวงแหนองค์ความรู้เหล่านี้ และยินดีที่จะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจอย่างเต็มที่ 

“ใครอยากได้ความรู้เรื่องตุ๊กตา ผมสอน
หมดนะ เพราะตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ ตอนนี้มี
คนมาดูงานและขอท�า work shop กันหลายกลุ่ม 
ทั้งนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งชุมชน กลุ่มชาวเขา
เผ่าต่าง ๆ เช่น อาข่าจากเชียงราย ไทยใหญ่จาก
แม่ฮ่องสอน หรือชาวม้งจากพิษณุโลก เขามาเรียน
แล้วกก็ลบัไปท�ากญุแจตุก๊ตาขายกนั ส่วนนกัศึกษา
ก็มาอยู ่ฝึกกับเราจริงจังเป็นเดือน ๆ  เราก็ให ้
ความรู ้เขา ทั้งเรื่องการท�าตุ ๊กตาและเร่ืองการ
ท�าการตลาดด้วย”
 ปัจจุบันแม้ว่าศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่จะ
สามารถผลิตตุ๊กตาได้หลากหลายรูปแบบ แต่พ่อ
ยุทธนาก็ยังมีความฝันที่จะทำาตุ๊กตากลุ่มชาติพันธ์
ของประเทศไทยที่มีมากถึง 70 กว่ากลุ่มชาติพันธุ์ 
เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจ ได้ศึกษา
ว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ มีวัฒนธรรมการแต่งกาย
อย่างไร นอกจากน้ี ยังมีความฝันที่จะทำาตุ๊กตา 
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กลุม่ชาตพินัธุ์ของอาเซียนท้ังหมดด้วย ซ่ึงพ่อยทุธนา 
ก็ได้เดินหน้าศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือสานฝัน 
เหล่านี้แล้ว
 “ตุ๊กตาของเราเขามีหน้าที่เสมือนทูตตัว
น้อย ๆ ที่คอยบอกเล่าวัฒนธรรมผ่านการแต่ง
กายของชนเผ่าต่าง ๆ นะ นักท่องเที่ยวที่ซ้ือ
ไปเขาจะสามารถน�าตุ๊กตาไปบอกเล่าเพื่อน ๆ 

ของเขาได้ว่าอันนี้คือตุ๊กตาชาวเขาในเมืองไทย 
แล้วตุ๊กตาตัวน้อย ๆ เหล่านี้ ก็จะสามารถช่วย
ดลใจให้ใคร ๆ  เกิดความรู้สึกอยากมาเที่ยวเมือง
ไทย มาดูวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ในเมือง
ไทยกันมากข้ึนด้วย” พ่อยุทธนากล่าวถึงตุ๊กตา
ตัวน้อย ๆ  ซึ่งเป็นเสมือนทูตทางวัฒนธรรมอย่าง
ภาคภูมิใจ 
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ภูมิปัญญา “การทำ�สวนล�ไยปลอดสารพิษ”
โดย คุณพ่อบุญเลิศ แก้ววงศ์ 
@ตำ�บลมะขุนหวาน อำ�เภอำสันป่าตำอำง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลครูภูมิปัญญา
คุณพ่อบุญเลิศ แก้ววงศ์
เกิดวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2495 
อำยุ 68 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 089-261-4068  

คุณพ่อบุญเลิศ แก้ววงศ์ คืออดีตพ่อค้าที่
ผันตัวเองมาเป็นชาวสวนในช่วงปี 2540 โดยเร่ิม
ต้นชีวิตชาวสวนจากการปลูกไม้ผลปลอดสารพิษ
บนทีด่นิ 5 ไร่ ทัง้ต้นลำาไย มะม่วง กระท้อน มะนาว 
และกล้วย นอกจากนี้ยังมีการปลูกเห็ด ผักหวาน 
ผักเชียงดา พริกและมะเขือด้วย แต่สิ่งที่สร้างราย
ได้หลักให้กบัครอบครวัคอืการทำา “สวนลำาไยปลอด
สารพษิ” โดยปัจจบัุนได้มีการปลกูต้นลำาไย 180 ต้น 
บนพื้นที่ 10 ไร่ 
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ที่ผ่านมาพ่อบุญเลิศได้ให้ความสำาคัญกับ
การทำาสวนลำาไยปลอดสารพิษอย่างจริงจัง โดย
ได้ไปเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ จากทางภาค
รัฐสมำ่าเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และนำาความรู ้
นั้นมาต่อยอด พัฒนาการจัดการดูแลสวนลำาไย 
ปลอดสารพิษของตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้น รวม
ท้ังแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับเพ่ือน
เกษตรกรทีติ่ดต่อผ่านกรมวชิาการเกษตรเพ่ือเข้ามา 
ดูงานการทำาเกษตรปลอดสารพิษท่ีสวนของ 
พ่อบุญเลิศซึ่งถือเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งหนึ่งของ
ตำาบลมะขุนหวาน 

พ่อบุญเลิศได้เผยความรู ้เรื่องการดูแล
ต้นลำาไยให้ได้ผลผลิตขนาดจัมโบ้ เนื้อกรอบ 
รสชาติหวานฉำ่า จนสามารถทำาราคาได้ดีให้ฟัง
ว่า “เป็นเพราะพ่อใช้สูตรที่ได้เรียนรู้จากการเข้า
รับการอบรมกับ ผศ.พาวิน  มะโนชัย อาจารย์
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสูตรนี้จะมีการใช้สาร
โพแทสเซียมคลอเรตราดไปท่ีโคนต้น เพ่ือชักนำา
ให้ลำาไยออกดอกตามเป้าหมายที่เราต้องการ โดย
หลังจากราดสารโพแทสเซียมคลอเรตได้ 7 วันแล้ว 
ต้องนำาปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกโรยบริเวณที่ราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรตซำา้ลงไป จากนัน้จึงให้นำา้อย่าง
สมำ่าเสมอ พอลำาไยเร่ิมออกดอกผลได้ประมาณ 

ครึ่งเดือนจึงฉีดพ่นฮอร์โมน 3 ครั้งใน 10 วัน  
ดอกของลำาไยที่เราแต่งช่อจะมีความสมบูรณ ์
จากนัน้จงึค่อยฉีดสารไล่แมลงลงไป และให้นำา้อย่าง
สมำ่าเสมอทุก ๆ 5-7 วัน ต่อด้วยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสม
ปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน 4:1 กิโลกรัม โดยใส่บาง ๆ 
เม่ือผลลำาไยมีขนาดเท่าลกูมะเขอืพวงจงึเปล่ียนปุ๋ย
เป็นสูตรใหม่ แต่ใช้อัตราส่วนปริมาณเท่าเดิม เมื่อ
ผลลำาไยเริม่สกุจงึทำาการเปลีย่นสตูรปุย๋อกีครัง้ โดย
จะใช้สตูรทีช่่วยเพิม่ความหวานให้กบัผลลำาไย จาก
นั้นให้งดรดนำ้า การทำาตามสูตรนี้จะช่วยให้ลำาไย
มีผลขนาดใหญ่ ผลลำาไยจะไม่แตก และมีรสชาติ
หวานฉำ่า” 

พ่อบญุเลศิยงัได้สรปุสาระสำาคัญว่า เราต้อง
รู้ว่าจังหวะไหนควรใส่ปุ๋ยสูตรอะไร อัตราส่วนเท่า
ไหร่ ส่วนการใช้ปุย๋หมกัผสมปุ๋ยเคมนีัน้ นอกจากจะ
ช่วยให้ได้ผลผลติทีม่คีณุภาพแล้ว ยงัช่วยลดต้นทนุ
ค่าปุ๋ยเคมีอีกด้วย ส่วนในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวพ่อ
บุญเลิศจะใช้ปุ๋ยหมักเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับ
ต้นลำาไยเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี 

ในส่วนของการกำาจัดศัตรูพืช พ่อบุญเลิศ
เผยว่า หากต้นลำาไยมีเพลี้ยเกาะเพียงแค่ 10-20 
เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่จำาเป็นต้องฉีดพ่นสารไล่แมลงแต่
อย่างใด เพราะไม่นานเพลี้ยะเหล่านี้จะหายไปเอง
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  นอกจากนี้พ่อบุญเลิศ ยังได้เผยเคล็ดลับ
การหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบง่าย ๆ โดยท่ีไม่ต้องเสีย
เวลาหมักปุ๋ยนาน และไม่ต้องเปลอืงแรงในการพลกิ 
กองปุย๋ว่า จะใช้วธิซ้ืีอวตัถดิุบสำาหรับทำาปุย๋มาวางทิง้
ไว้ 5-6 เดอืนโดยไม่แกะกระสอบ เมือ่ถงึเวลาต้องการ
ใช้ปุย๋กน็ำาวตัถุดบิปุย๋แต่ละอย่าง มาเททบักนัเป็นชัน้ ๆ  
โดยพรมนำ้าแต่ละชั้น-ให้พอชุ่ม ไม่ต้องคลุกเคล้า 
ไม่ต้องพลกิกอง จากนัน้หมกัปุย๋ทิง้ไว้ 7-10 วนั โดย
สงัเกตว่าปุ๋ยเริม่มไีอความร้อน ก็สามารถตกัมาใช้ได้
เลย โดยซึ่งการตักให้ให้วิธีคุ้ยปุ๋ยจากชั้นบนลงมา
ถึงชั้นล่าง ปุ๋ยจะผสมกันเองโดยไม่ต้องเหนื่อยแรง
ในการผสมคลุกเคล้าปุ๋ย 

จากสูตรทั้งหมดท่ีพ่อบุญเลิศได้เผยมานี ้
ได้ทำาให้พ่อบุญเลิศมีผลผลิตลำาไยมากถึงปีละ
ประมาณ 15-17 ตัน ซ่ึงหากเทียบกับจำานวนต้น
ที่ปลูกในสวนแล้วถือว่าได้ผลผลิตจำานวนมาก ที่
สำาคัญคือ ความรู้ทั้งหมดนี้พ่อบุญเลิศยินดีมอบ
ให้แก่ผู ้ที่สนใจอย่างละเอียด เพราะพ่อบุญเลิศ
อยากให้ชาวสวยลำาไยทกุคนมีกำาไรจากการทำาสวน
อย่างคุ้มค่าเหนือ่ย นีคื่อแนวคิดสำาคัญทีพ่่อบุญเลิศ 
ยึดมั่นมาตลอด
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 นอกจากนีพ่้อบุญเลศิยงัมีผลติภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ี
เป็นความภาคภมูใิจ ได้แก่ผลติภณัฑ์ “หมามุ่ยอบแห้ง” 
ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยบำารุงโลหิต บำารุงกำาลัง ช่วยให้
ร่างกายแข็งแรงทั้งชายและหญิง โดยผลิตภัณฑ์นี้
พ่อบุญเลิศทำาขายมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งใน 1 ปี จะ
ผลิตได้หมามุ่ยอบแห้งได้มากถึง 40-50 กิโลกรัม 
สามารถทำากำาไร สร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี 
เน่ืองจากขายดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นที่สนใจ 
ทำาให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ติดต่อมาดูงานอย่าง 
ต่อเนื่อง

 การเก็บเกี่ยวองค ์ความรู ้  และการ
สร้างสรรค์พัฒนางานทั้งในด้านการท�าสวน
ล�าไยปลอดสารพิษ และการท�าอาชีพเสริมอื่น ๆ 
คือ หัวใจส�าคัญที่ท�าให้พ่อบุญเลิศประสบความ
ส�าเร็จในชีวิต  

แต ่การได ้เป ็นครูภูมิป ัญญาที่พร ้อม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้เรียนรู้ตลอด
เวลา ถือเป็นความส�าเร็จที่ท�าให้พ่อบุญเลิศมี
ความสุขทางใจมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะการได้
ให้ความรู้ เท่ากับได้ช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 
และลดการใช้แรงงานแก่ชาวสวนอีกมากมาย
หลายครอบครัว 
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ภูมิปัญญา “การสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าปักประดิษฐ์”
โดย คุณแม่กัลยา แปงศิริ 
@ตำ�บลสันกลาง อำ�เภอำสันป่าตำอำง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลครูภูมิปัญญา
คุณแม่กัลยำ แปงศิริ
เกิดวันที่ 31 มกรำคม 2494  
อำยุ 69 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 089-561-9776  

คุณแม่กัลยา แปงศิริ เป็นผู้ที่มีความสนใจ
เรื่องการตัดเย็บผ้าและงานประดิษฐ์ประดอย
ตกแต่งผ้ามาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากมีคุณแม่เป็นช่าง
ตัดเย็บเสื้อผ้า เม่ือเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 
7 จึงออกมาทำางานเป็นเสมียน ก่อนที่จะทำางาน
รับจ้างเย็บผ้าในโรงงาน 
 เม่ืออายุย่างเข้าปีที่ 58 แม่กัลยามีความ
สนใจเรื่องศึกษาต่อเพื่อหาความรู ้สำาหรับนำาไป
ช่วยเหลืองานชุมชน จึงได้เข้าไปเรียนต่อท่ี กศน.
จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในระหว่างเรียน 
แม่กัลยาต้องทำาโครงงานประกวดในประเด็นลด
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โลกร้อน จงึได้ทำากระเป๋าจากเศษผ้าเข้าประกวดจน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากนั้นจึงมีความคิดท่ีจะทำา
กระเป๋าขาย โดยแรกเริ่มได้ทำากระเป๋าผ้ารูปแบบ
ธรรมดาขายก่อน แต่ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบมาเป็นกระเป๋าผ้าปักประดิษฐ์ โดยมีการ
ประยุกต์รูปแบบกระเป๋าผ้าปักของชนเผ่าต่าง ๆ
ให้มีลูกเล่นดีไซน์ใหม่ ๆ พร้อมเพ่ิมความประณีต
ด้วยการใส่ผ้าซับใน เพ่ิมช่องกระเป๋าด้านใน และ
ใส่ซปิ เพือ่สร้างความแตกต่างจากช้ินงานดัง้เดมิ ใน
ขณะท่ีบางช้ินกย็งัคงเอกลกัษณ์แบบดัง้เดมิไว้ เพือ่
ให้ลูกค้าได้มทีางเลอืกทีห่ลากหลายตามความชอบ 
 ในยุคแรก ๆ แม่กัลยาได้ตัดเย็บกระเป๋าผ้า
ปักประดิษฐ์สะสมไว้แล้วนำาไปฝากลูกขายในงาน
มหกรรมหนังสือ ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับ 
ท่ีดีมาก สามารถขายกระเป๋าผ้าปักประดิษฐ์จน
มีรายได้หลักหมื่น แม่กัลยาจึงได้ตัดเย็บและนำา
กระเป๋าผ้าออกขายอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง 
ปี2559 ทาง กศน.ได้ติดต่อเชิญแม่กัลยาให้มาเป็น
วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทำากระเป๋าผ้า 
ซึ่ ง ได ้นำ าไปสู ่การรวมกลุ ่มกลุ ่มกระเป ๋าผ ้ า
เสริมมูลค่าด้วยงานปักประดิษฐ์ และต่อมาได้ 
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยมีสมาชิกกลุ่ม
ทั้งสิ้น 15 คน

 นอกจากนี้แม่กัลยายังได้เข้าร่วมอบรม
ความรู้ตามคำาเชิญของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเติม
เต็มความรู้และเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาการออกแบบกระเป๋าผ้าปักประดิษฐ์ จน
ทำาให้แม่กัลยาสามารถพัฒนากระเป๋าผ้าได้หลาก
หลายรูปแบบมากขึ้น อีกทั้งยังมีการเข้าร ่วม
ประกวดสินค้า OTOP จนได้รับรางวัล OTOP 3 
ดาว ในปี 2559 และ OTOP 4 ดาวในปี 2562 ซึ่ง
สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก
 ปัจจุบันแม่กัลยาได้เปิดร้านขายกระเป๋า
ผ้าปักประดิษฐ์ที่ตลาด “ประชารัฐคนไทยยิ้มได้” 
หน้าศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเปิดขาย 
6 วัน ใน 1 เดือน คือวันจันทร์ อังคาร และพุธแรก 
รวมทั้งวันจันทร์ อังคาร และพุธ สุดท้ายของเดือน 
โดยมีทีมงานจากสมาชิกกลุ่มเป็นผู้คอยช่วยตัด
เย็บและตกแต่งกระเป๋าผ้าปักประดิษฐ์ให้มีความ
สวยงามตามรูปแบบที่แม่กัลยาได้ออกแบบไว้ ซ่ึง
ถอืเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กบัเพือ่นสมาชกิกลุม่
ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจจะซบเซา
ด้วยพิษโควิดแต่แม่กัลยาก็มีงานให้สมาชิกกลุ่มได้
สร้างรายได้กันอย่างต่อเนื่อง โดยแม่กัลยาจะเป็น 
ผูบ้ริหารจัดการเรือ่งการรบังาน การซือ้วสัดอุปุกรณ์ 
การออกแบบ ซึ่งล่าสุดได้มีการนำา “กระจูด” ซึ่ง
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เป็นวัสดุที่มีในพื้นที่ภาคใต้มาสานและออกแบบ
ตกแต่งเป็นกระเป๋าปักประดิษฐ์จากกระจูดที่มี
ความสวยงามแปลกใหม่ เพิ่มสีสันและความน่า
สนใจให้กับผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น  

ในแต่ละเดือนแม่กลัยาและสมาชกิกลุม่จะ
ต้องทำากระเป๋าหลายร้อยใบ (ขัน้ตำา่ 100 ใบ) เพราะ
นอกจากจะขายที่ตลาด “ประชารัฐคนไทยยิ้ม” 
ได้แล้ว ยังต้องส่งขายให้กับพื้นท่ีอ่ืน รวมท้ังขาย
ทางออนไลน์ด้วย 
 ส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู้ นอกจาก
จะถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้กับสมาชิกกลุ ่มแล้ว 
แม่กัลยายังได้เปิดศูนย์การเรียนรู ้ระดับตำาบล

เพื่อสร้างพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการทำากระเป๋าผ้า
ปักประดิษฐ์แก่ผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังเข้าไปให้ความ
รู้และบอกเล่าประสบการณ์ดี ๆ แก่นักเรียนตาม
คำาเชิญของสถาบันศึกษา รวมถึงกลุ่มสตรีในพื้นที่
อื่นที่มีความสนใจอีกด้วย การท�างานกระเป๋าผ้า
ปักประดิษฐ์จึงไม่ได้เป็นเพียงงานที่สร้างรายได้
ให้กับตนเองและสมาชิกกลุ่ม แต่ยังเป็นงานท่ี
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความรู้ สร้างราย
ได้ให้กับผู้อื่น อีกทั้งยังสร้างความสุขและสร้าง 
ความภาคภูมิใจให้กับตัวเองได้อีกด้วย  
 แม้ว่าในวันนี้แม่กัลยาจะมีอายุมากขึ้น แต่
ในทุกๆ วันแม่กัลยาก็มีความกระตือรือร้นในการ
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คิดและสร้างสรรค์งานอยู่เสมอโดยไม่หยุดนิ่ง และ
แม่กัลยามองว่ายุคสมัยนี้มีผู้สูงอายุจำานวนไม่น้อย
มักคิดว่าตัวเองสร้างสรรค์งานไม่ได้เหมือนเดิม 
เน่ืองจากมีพละกำาลังกายและใจท่ีถดถอย ทำาให้
หลายคนกลายเป็นโรคซึมเศร้า ดังนั้นแม่กัลยาจึง
อยากให้ผู้สูงอายุท่านอ่ืนได้ลองปรับเปล่ียนความ
คิดและนำาศักยภาพของตนเองที่สะสมมาทั้งชีวิต
ระเบดิออกมาป็นพลงัสร้างสรรค์ เพือ่สร้างแสงแห่ง
ความสุขให้กับตนเองและสังคม โดยไม่เอาอายุมา
เป็นเครื่องจำากัดในการสร้างแสงแห่งสุขนี้ 

“แม่คิดว่าผู ้สูงอายุบางคนที่เขาเป็นโรค
ซึมเศร้า เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ท�าอะไร แต่แม่ได้

ท�าอะไรอยู่ตลอด มันตื่นเต้นตลอดเวลา ก็อยาก
จะบอกคนอื่น ๆ ว่า อยากให้เขาลองเปิดโอกาส
ให้ตัวเองได้ลองท�าอะไรดูบ้าง เพราะบางคน 
ปิดกั้นตัวเองเกินไป คิดว่าตัวเองแก่แล้วท�าอะไร 
ไม่ได้ ท�าอะไรก็ไม่รวย ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็จะ 
ไม่ได้ท�าอะไร แต่แม่ไม่ได้คดิแบบนัน้ แม่คดิว่าเราท�า
ไปเรื่อย ๆ  ดีกว่าอยู่เฉย ๆ  แล้วเราไม่ต้องเอาสมอง
ไปคิดอย่างอื่น เราคิดแต่เรื่องของเราตลอดเวลา 
ที่ส�าคัญคือเราจะไม่เหงา และเราจะมีความสุข” 
แม่กัลยา กล่าวให้แรงบันดาลใจทิ้งท้าย 
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ภูมิปัญญา “การฟ้อนเล็บแบบศิลปะล้านนาไทำย”
โดย คุณแม่ผ่องศรี รักชาติ 
@ตำ�บลยุหว่า อำ�เภอำสันป่าตำอำง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลครูภูมิปัญญา
คุณแม่ผ่องศรี รักชำติ
เกิดวันที่ 1 กันยำ 2482 
อำยุ 81 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 085-549-1139

 แม่ผ่องศรี รักชาติ เรียนจบจากคณะ
ครศุาสตร์ สาขาวชิาประถมศกึษา วิชาเอกนาฏศลิป์ 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ท�าให้มีความรู้พื้นฐานเรื่อง
การฟ้อนร�าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อมาเป็นครูที่
โรงเรียนทุง่เสีย้ว (นวรฐั) ในปี 2519 กน็�าความรูน้ัน้
มาสอนเป็นวชิาพเิศษให้กบัเดก็นกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 4-6 

หลงัจากทีเ่กษยีณอายใุนปี 2542 แม่ผ่องศรี 
ได้เริ่มท�ากิจกรรมเพื่อชุมชนหลายอย่าง ทั้งการ
เป็นประธานสตรีกลุ่มแม่บ้านเทศบาลสันป่าตอง 
ประธานชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นสมาชิกชมรม
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ออกก�าลังกาย ท�าให้มีโอกาสพบปะผู้คนหลาก
หลาย โดยเฉพาะกลุ่มสตรีทั้งในพื้นที่และนอก
พื้นที่ ดังนั้นแม่ผ่องศรีจึงใช้โอกาสนี้ในการเชิญ
ชวนกลุม่สตรมีาเรยีนรูเ้รือ่งการฟ้อนเลบ็ ซึง่ถือเป็น
ศิลปวัฒนธรรมทางภาคเหนือที่อยู่คู ่กับคนเมือง
เชียงใหม่มาช้านาน ชาวเชียงใหม่มักจะฟ้อนเล็บ 
ในขบวนแห่งานบญุต่าง ๆ  เช่น งานสมโภชปอยหลวง 
ของแต่ละหมู่บ้าน งานฟ้อนต้นรับขบวนแห่กฐิน 
รวมทัง้งานประจ�าปีของโรงเรยีน และงานแสดงใน
โอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่นงานวันสงกรานต์ เป็นต้น 

ที่ผ่านมาแม่ผ่องศรีเคยสอนกลุ่มสตรีฟ้อน
เล็บเพื่อใช้ในการฟ้อนร�างานต่าง ๆ มากมาย แต่

งานที่เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นที่จดจ�าไม่ 
ลืมเลือน คือการสอนกลุ่มสตรีที่เป็นตัวแทนของ
อ�าเภอสันป่าตองเข้าร่วมฟ้อนร�าในขบวนแห่งาน
สมโภช 700 ปี เชียงใหม่ ในปี 2500 โดยได้สอน
กลุ่มสตรีจ�านวนกว่า 100 คน ใช้เวลาซ้อม 2 
สัปดาห์ นอกจากนี้แม่ผ่องศรียังเคยสอนกลุ่มผู้สูง
อายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และสอนเด็ก ๆ เยาวชน
ตามค�าเชิญของโรงเรียนต่าง ๆ  เรียกได้ว่าสอน
ครบทัง้ 3 วยั ซึง่แม่ผ่องศรไีด้เล่าว่า การสอนผู้ใหญ่
กับการสอนเด็กมีความยากง่ายแตกต่างกัน ซึ่ง
หัวใจส�าคัญในการฟ้อนร�าคือความเพียรพยายาม
ตัง้ใจฝกึฝนเพือ่ให้ได้ท่าทางการร�า ลีลาทีอ่่อนช้อย 
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และถ้าหากเป็นการฟ้อนร�ากลุ่มใหญ่ หัวใจส�าคัญ
ก็คือการฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อให้ได้การฟ้อนร�าที ่
พร้อมเพรียงสวยงาม

ปัจจุบัน แม้ว ่าแม่ผ ่องศรีจะหยุดสอน 
การฟ้อนเล็บมาตั้งแต่ปี 2552 แต่ลูกศิษย์ที่เคย
เรียนฟ้อนเล็บกับแม่ผ่องศรีก็ได้น�าศิลปะการฟ้อน
เล็บไปถ่ายทอดต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยแต่ละหมู่บ้าน
จะมีผู้ที่มีความรู้เรื่องการฟ้อนเล็บ ท�าหน้าที่เป็น
ผู้น�าในการเผยแพร่องค์ความรู้นี้ต่อไป 

“การฟ้อนเล็บ เป็นศิลปะของล้านนาไทย 
อยากจะอนุรักษ์ศิลปะล้านนาไทยไว้ แม่กลัวว่า 
การฟ้อนเลบ็มนัจะหายไป เพราะสมยัน้ีเดก็ ๆ  ส่วนมาก 
จะไม่ค่อยสนใจศิลปะล้านนากันแล้ว เพราะ 
คนรุ่นใหม่มองว่าการฟ้อนเล็บ เป็นการฟ้อนร�า 
ที่ท่าทางที่เชื่องช้า เด็กสมัยนี้ชอบเต้นเพลงเร็ว ๆ  
แต่อย่างไรก็ตามก็ดีใจ ที่แต่ละหมู่บ้านได้ช่วยกัน
อนุรักษ์การฟ้อนเล็บเอาไว้ ส่วนตัวแม่เองก็อยาก
กลับไปสอนอีก แต่อายมุากแล้วกไ็ม่ค่อยไหว ท�าได้
แค่ไปเข้าไปร่วมฟ้อนในงานต่าง ๆ” 
 แม้ว่า ในวันนี้แม่ผ่องศรีจะหยุดสอน 
ฟ้อนเล็บนานแล้ว แต่ทว่าการหว่านโปรย 
เมล็ดพันธ์ุนักฟ้อนร�าในอดีตก็ได้ผลิดอกออกผล 
สร้างคนสืบสาน ศิลปะการฟ้อนเล็บล้านนา ได้ 
หลายรุน่ซึง่สิง่นี ้กค็อืความภาคภมูใิจของแม่ผ่องศร ี
เสมอมา 
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ภูมิปัญญา “โคมแขวนล้านนา”
โดย คุณแม่ศรีไพร จันทำร์เขียว
@ตำ�บลท่าวังพร้าว อำ�เภอำสันป่าตำอำง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลครูภูมิปัญญา
คุณแม่ศรีไพร จันทร์เขียว
เกิดวันที่ 6 ธันวำคม 2498 
อำยุ 65 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 091-853-5636

ดร.ศรีไพร จันทร์เขียว โคมแขวนล้านนา 
เป ็นอดีตครู มัธยมศึกษาตอนต ้น สอนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งวิชา
เลือกประเพณีวิถีชีวิตคนเมืองเชียงใหม่ ทำาให้ชีวิต
คลุกคลีอยู่กับการเผยแพร่งานวัฒนธรรมล้านนา
เรื่อยมา จนกระทั่งเกษียณอายุในปี 2559  

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมล้านนาที่แม่ศรี
ไพรให้ความสนใจคือ “การทำาโคมแขวนล้านนา” 
ซึ่งนิยมนำามาประดับเป็นเครื่องพุทธบูชาในช่วง 
ประเพณยีีเ่ป็ง คนืวนัเพญ็ ขึน้ 15 คำา่ เดอืน 12 ของ
ชาวเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการประดับประดาโคมแขวน
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ล้านนาตามบ้านเรือน วัด หรือสถานท่ีท่องเที่ยว
และที่พักต่าง ๆ โดยปัจจุบันได้มีการนำาหลอดไฟ
บรรจุไว้ในโคมแทนการใช้ประทีบหรือเทียน

แม่ศรีไพรได้เรียนรู้เรื่องการทำาโคมแขวน
ล้านนาตั้งแต่ปี 2542 โดยเรียนรู้กับ “ครูบัวไหล  
ธนปัญญา” ซึง่เป็นครภูมูปัิญญาเรือ่งโคมแขวนล้านนา 
ในจงัหวดัเชียงใหม่และในระดบัประเทศ จากนัน้จงึ
นำาความรูท้ีไ่ด้มาสอนเดก็ ๆ  นกัเรยีนในโรงเรยีนวัด
ช่างเคี่ยน รวมทั้งสอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ด้วย

โดยการทำาโคมแขวนล้านนาจะมีวิธีการ
สำาคัญ คือการทำาโครงสร้างด้วยไม้ไผ่เฮี๊ยะ ซึ่งเป็น 
ไม้ไผ่ที่มีความเหนียวและมีปล้องที่ยาว เมื่อได้ตัว
โครงสร้างตามรูปแบบโคมแขวน 8 เหลี่ยมแล้ว 
จึงนำากระดาษหรือผ้ามาห่อหุ้มโครงสร้างให้เข้ารูป 
จากนั้นจึงตัดประตูโคมและหางติดลงไปที่ตัวโคม 
นำาเชือกมาร้อยด้านบนสำาหรับนำาไปแขวน และ
ตกแต่งตวัโคมให้สวยงาม ปัจจบุนันยิมทำาโคมแขวน
ล้านนาหลายสีแต่สีที่นิยมทำามากที่สุดคือ สีขาว 
และสีเหลือง

หลังจากที่เกษียณอายุราชการครูแล้ว 
แม่ศรีไพรได ้กลับมาท�างานสังคมท่ีบ ้านเกิด 
ณ ต�าบลพร้าว อ�าเภอสนัป่าตอง จากนัน้จงึมคีวามคดิ 

ที่จะสืบสานภูมิปัญญาล้านนาให้กับชุมชน ซึ่งเป็น
ชุมชนชาวไทยเขิน ที่มีรากฐานเรื่องราว รวมทั้ง
สร้างงาน สร้างอาชพี สร้างรายได้ให้กบักลุม่แม่บ้าน 
และกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนต่อไปในอนาคต

ที่ผ่านมาแม่ศรีไพรได้มีการประสานงาน
กับ กศน.ในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน “ไทยเขินต้นแหนหลวง” 
และของบประมาณสนับสนุนในการด�าเนินงาน
โครงการอบรมการท�าโคมแขวนล้านนาให้กับชาว
บ้าน โดยการอบรมในครั้งแรกจะเป็นการทำาโคม
ล้านนาขนาด 6 นิ้ว หุ้มด้วยกระดาษสา ครั้งที่ 2 
เป็นการอบรมการทำาโคมล้านนาขนาด 6 นิ้ว หุ้ม
ด้วยผ้าโทเร ครั้งที่ 3 เป็นการอบรมการทำาโคม
ล้านนาขนาด 8 นิ้ว หุ้มด้วยผ้าลูกไม้ และล่าสุดมี
การจัดอบรมการทำาโคมเงี้ยว หรือโคมไตเพิ่มอีก 1 
ประเภท โดยเชิญ “ครูจักรพันธ์ ชัยแปง” มาเป็น
วิทยากรในการอบรมสมาชิกกลุ่มเป็นเวลา 5 วัน 
ซึ่งถือเป็นการต่อยอดและพัฒนาฝีมือสมาชิกกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง

“ส่วนการสอนผู้สูงอายุ เราจะสอนส่วนตัว
เป็นรายบุคคล โดยผู้สูงอายุจะมาเรียนรู้ที่บ้าน ใช้
เวลาเรียนรู้ประมาณ 3 - 5 วัน ส�าหรับการเรียน

ภูมิปัญญา “โคมแขวนล้านนา”
โดย คุณแม่ศรีไพร จันทำร์เขียว
@ตำ�บลท่าวังพร้าว อำ�เภอำสันป่าตำอำง จังหวัดเชียงใหม่
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ปะติดโคม และ 5 – 7 วัน ส�าหรับการเรียนทั้ง
การขึ้นโคมและปะติดโคม เมื่อผู้สูงอายุท�าเป็น 
และมีความช�านาญแล้วก็สามารถรับงานกลับไป
ท�าที่บ้านได้เลย”

เมื่อมีการอบรมและพัฒนาฝีมือสมาชิก
กลุ่มจนเกิดความชำานาญในการทำาโคมแขวนแล้ว 
แม่ศรีไพรก็ได้ทำาหน้าที่ประสานและจัดการเรื่อง
การตลาดเพื่อให้มีออเดอร์สินค้าเข้ามา ก่อนที่จะ
ส่งต่องานให้กับกลุ่มสมาชิก เป็นการกระจายงาน
กระจายรายได้ให้กับทุกคน 

สำาหรับช่องทางการติดต่อซื้อขาย จะมี
การขายในร้านค้าของสมาชิก ขายออนไลน์ และ 
ขายด้วยการติดต่อส่ังออเดอร์โดยตรงกับทาง 

แม่ศรไีพร ซึง่ในปีท่ีผ่านมาได้มีการสัง่ออเดอร์เข้ามา
มากถึง 1,000 ลูก โดยออเดอร์ส่วนใหญ่จะมาจาก
ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็
จะนำาไปวางขายในตลาดของชมุชนด้วย นอกจากนี ้
ยังมีการเพิ่มมูลค่าโคมแขวนล้านนา ด้วยการถัก
ด้ายมงคลสีขาว และสีแดง ทำาให้สามารถเพิม่ราคา
และเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าได้มากขึ้น

“เวลามีออเดอร์ นอกจากจะกระจายรายได้ 
ให้กับสมาชิกกลุ่มและผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็นการ 
ช ่ วยให ้ผู ้ สู งอายุที่ เข ้ ามาท� างานตรงนี้ เกิ ด 
ความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตัวเองด้วย”  
แม่ศรีไพรกล่าวถึงผลลัพธ์ที่มากกว่าการสร้างราย
ได้ให้ชุมชน
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นอกจากงานสร ้ างสินค ้ า โคมแขวน 
ล้านนาแล้ว แม่ศรไีพรยงัเป็นผูข้บัเคลือ่นงานอืน่ ๆ  
ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่การขับเคล่ือนชมุชนให้
กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวถิวีฒันธรรมประเพณี
ชุมชนไทยเขินต้นแหนหลวง ซึ่งจะนำาเสนอความ
เป็นชุมชนไทยเขินท่ียังคงรากฐานวิถีวัฒนธรรม
เดิม ๆ อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ชุดชาวไทยเขิน 
และการทอผ้าแบบไทยเขินท่ีต้องรีบเร่งอนุรักษ์ไว้ 
เน่ืองจากเหลือผู้ที่ทอผ้าในรูปแบบไทยเขินเป็น
เพยีงแค่ 1 รายเท่านัน้ รวมทัง้ยงัมกีารส่งเสรมิและ
พัฒนาสินค้าอื่น ๆ 

นอกเหนือจากโคมแขวนล้านนา ได้แก่การ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำาไยซึ่งเป็นไม้ผล
ที่ปลูกกันทุกบ้าน โดยจะมีการแปรรูปลำาไยเป็น
สินค้าต่าง ๆ เช่น ท็อฟฟี่ลำาไย ข้าวแต๋นลำาไย และ
ยาหม่องเมล็ดลำาไย เป็นต้น

“เวลาท�างานแม่จะใช้วิธีปรับตัวให้เข้ากับ
ชาวบ้าน โดยการเข้าไปเยี่ยม เข้าไปสัมภาษณ์ด้วย
ตัวเอง แม่จะมีความสุขในการท�างานมาก ทุกวันนี้ 
แม่ตั้งใจจะอุทิศชีวิตเวลาที่เหลืออยู ่เพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นหรือบ้านเกิดของตัวเอง แม่ตั้งใจ
จะพัฒนาชุมชนบ้านต้นแหนหลวงให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านประเพณี และด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรม นี่คือสิ่งที่เราจะท�าให้ส�าเร็จ ส่วนงาน
ท�าโคมแขวนล้านนาท่ีผ่านมา เป็นเรื่องธรรมดาที่
อาจจะมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้าง แต่เราก็สามารถ
น�าพาสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ 
จนสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไปได้ ก็รู ้สึก 
ภาคภูมิใจในความส�าเร็จค่ะ”
 ส�าหรับบางคน การเกษียณอายุราชการ
อาจเป็นจดุเริม่ต้นของการพกัผ่อนยามบัน้ปลาย
ชีวิต แต่ส�าหรับแม่ศรีไพรแล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นใน
การท�างานชุมชน การท�างานสร้างคุณค่าให้กับ
ผูค้นทีม่คีวามท้าทายเป็นอย่างมาก อย่างไรกต็าม 
การท�างานเหล่านี้ก็ถือเป็นเครื่องมือชั้นดีในการ
หล่อเลี้ยงจิตใจให้พองฟู ซึ่งท�าให้แม่ศรีไพร 
มีความสุขและความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหา 
ที่เปรียบมิได้ 
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ภูมิปัญญา “เครื่องสืบชะตาล้านนา”
โดย คุณแม่พิมพา ทำ้าวเขื่อน
@ตำ�บลทุ่งตำ้อำม อำ�เภอำสันป่าตำอำง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลครูภูมิปัญญา
คุณแม่พิมพำ ท้ำวเขื่อน
เกิดวันที่ 26 พฤษภำคม 2494 
อำยุ 69 ปี
เบอร์โทรติดต่อ 081-950-6625

พิธีสืบชะตา เป็นประเพณีสำาคัญของชาว
ล้านนา ที่เชื่อกันว่าจะช่วยต่ออายุหรือต่อชีวิตของ
คนชุมชน และบ้านเมือง ให้แคล้วคลาดปลอดภัย
จากอันตราย และทำาให้ชีวิตยืนยาว มีความสุข
ความเจริญ 

สำาหรับชาวเชียงใหม่ทุกหมู่บ้านจะรู้จักพิธี
สืบชะตาเป็นอย่างดี เพราะเป็นประเพณีที่สืบทอด
และอยูคู่ช่มุชนมาช้านาน โดยพธิสีบืชะตาทีน่ยิมทำา
จะแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
 1. พิธีสืบชะตาคน นิยมทำาเมื่อขึ้นบ้านใหม่ 
ย้ายที่อยู่ใหม่ ได้รับยศหรือตำาแหน่งสูงขึ้น หรือทำา
ในวันเกิดที่ครบรอบเช่น 24 ปี 36 ปี 48 ปี 60 ปี 
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หรือ 72 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ทำาพิธีเพื่อช่วย
ให้ผู้ป่วยหนักฟื้นตัวได้เร็วขึ้น หรือช่วยสะเดาะ
เคราะห์ สืบชะตาคนให้อายุยืนยาว
 2. พิธีสืบชะตาบ้าน นิยมทำาเมื่อคนใน
หมูบ้่านประสบความเดอืดร้อน เจบ็ไข้ได้ป่วยพร้อม
กันหลายคน หรือตายติดต่อกันเกิน 3 คน ขึ้นไป 
 3. พธิสีบืชะตาเมอืง จดัขึน้เมือ่บ้านเมอืงเกดิ
ความเดือดร้อน จากอิทธิพลของดาวพระเคราะห ์
ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ หรือเกิดโรคภัย 
ไข้เจ็บระบาดในหมู ่ประชาชนเป็นจำานวนมาก 
เป็นต้น  

เวลาที่ชุมชนมีการจัดพิธีสืบชะตา ส่วน
ใหญ่จะมีปราชญ์ชาวบ้านท่ีรู ้เร่ืองนี้เป็นผู ้นำาใน
การจัดเตรียมข้าวของที่ต้องใช้ในการทำาพิธีสืบ
ชะตา โดยมสีมาชกิในชมุชนเป็นผู้ช่วย แต่บางพืน้ท่ี 
ที่ ไม ่มีปราชญ์ชาวบ้านเป็นกำาลังหลักในการ 

จัดเตรียมข้าวของผู้ที่ต้องการ
จัดพิธีสืบชะตาก็ต ้องออกไป
พึ่งพาว่าจ้างปราชญ์ชาวบ้าน
จากพื้นท่ีอื่นให ้ช ่วย จึงเกิด
เป็นอาชีพผู้จัดเตรียมเครื่องใช้
สำาหรับทำาพิธีสืบชะตาขึ้น ซึ่ง
แม่พิมพา ท้าวเขื่อน คือหนึ่ง

ในผู้ที่ทำาอาชีพนี้มายาวนาน จนได้รับการยอมรับ
แบบปากต่อปากในวงกว้าง ทำาให้คนนอกพื้นที ่
เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง 

 แม่พิมพา ท้าวเขื่อน เป็นอดีตช่างตัดเย็บ
เส้ือผ้าที่หันมาสนใจเรื่องการทำาเคร่ืองสืบชะตา
ล้านนาในวัย 40 ปี หลังจากพบว่าไม่มีใครสืบทอด
ภูมิปัญญานี้ต่อจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 

ปัจจุบันแม่พิมพาได้ทำาอาชีพจัดเตรียม
เครื่องสืบชะตาเป็นอาชีพหลัก เวลาลูกค้าต้องการ
เครื่องสืบชะตาจะติดต่อมาล่วงหน้าเป็นเวลา 
1 สัปดาห์ เพื่อให้แม่พิมพามีเวลาในการจัด
เตรียมข้าวของ โดยในแต่ละเดือนแม่พิมพาจะ
มีงานเตรียมเครื่องสืบชะตาเฉลี่ยเดือนละ 4 ชุด 
(ค่าจัดเตรียมราคาชุดละ 4,000 บาท) แต่บาง
เดือนก็มีเตรียมเครื่องสืบชะตาพร้อมกันมากถึง 
7 ชุด เนื่องจากปัจจุบันมีผู ้ทำาอาชีพเตรียม 

ภูมิปัญญา “เครื่องสืบชะตาล้านนา”
โดย คุณแม่พิมพา ทำ้าวเขื่อน
@ตำ�บลทุ่งตำ้อำม อำ�เภอำสันป่าตำอำง จังหวัดเชียงใหม่
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เคร่ืองสืบชะตาน้อยลง ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ติดต่อ
เข้ามามักจะเป็นลูกค้าชุมชนอื่นในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ หรือลูกค้าจากต่างจังหวัด เช่น จังหวัด
ลำาพนู จงัหวดัลำาปาง และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

ส่วนการถ่ายทอดภูมิปัญญา แม่พิมพาเล่า
ว่าเคยชักชวนคนรุ่นใหม่ให้มาสืบทอดนานแล้ว  
แต่ว่าไม่มีใครสนใจ เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องยาก 
ไม่เชื่อม่ันว่าตนเองจะมีความสามารถทำาได้ ดัง
นั้นจึงยังไม่มีใครมาสืบทอดความรู้นี้ มีเพียงผู้ที่มา
เรียนรู้เรื่องการข้ึนพิธีท้าวทั้ง 4 ซึ่งเป็นพิธีบูชา
ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ทิศ อันหมายถึง ท้าวธตรัฎฐะ 
ประจำาทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหกะ ประจำาทิศใต้  
ท้าววริปัูกขะ ประจำาทิศตะวนัตก และท้าวเวสสวุณั
ณะ ประจำาทิศเหนือ โดยพิธีกรรมนี้จะใช้ในงาน
มงคล เช่น งานเฉลิมฉลองศาสนสถาน เคหสถาน 
และงานมงคลทั่วไป
 “อันที่จริงแต่ละหมู่บ้านจะมีคนที่รู ้เรื่อง

การเตรยีมเครือ่งสบืชะตานะ แต่เขาไม่ได้มารบัจ้าง
เป็นอาชพีเหมอืนแม่ เขาจะช่วยกนัจัดเตรยีมร่วมกนั 
ภายในชุมชน แต่แม่ก็อยากให้คนในชุมชนมา
สืบทอดความรู้อย่างจริงจังจากแม่นะ เพราะถ้า
ไม่มีคนมาสืบทอด ความรู้มันก็จะจบลงที่แม่ แม่
รู้สึกเสียดาย” แม่พิมพา กล่าว
 แม ้ว ่าวันนี้แม ่พิมพาจะอายุมากแล ้ว 
สุขภาพร่างกายก็ไม่เอื้ออำานวยเหมือนเมื่อก่อน 
แต่แม่พมิพากย็งัคงรบังานจดัเตรยีมเครือ่งสบืชะตา
ล้านนามาโดยตลอด เพราะรู้สึกสงสารลูกค้าที่มา
จากที่ไกล ๆ 
 “จริง ๆ  แม่ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อน 
แต่กย็งัรบังานเพราะสงสารลกูค้า เขาตัง้ใจมาหาเรา
ถงึทีบ้่าน ถ้าเราไม่รบังานเขา เขากจ็ะผดิหวงักลับไป 
เราก็เลยปฏิเสธเขาไม่ได้ ตอนนี้ก็เลยท�าไปเรื่อย ๆ 
เหนื่อยก็พัก แม่ก็คิดแค่ว่าเราท�าเพื่อคนอื่น และ
ท�าด้วยใจรัก” 
  แม้ว่าร่างกายจะอ่อนล้า แต่แม่พิมพาก็
ยงัคงรบังานเตรยีมเครือ่งใช้ในพธิสีบืชะตาอย่าง
ไม่หยุดพัก ด้วยความรักในอาชีพ ด้วยความ
เห็นใจลูกค้า และด้วยความต้องการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาล้านนาให้คงอยู่ หาใช่ท�าเพื่อเลี้ยง
ชีพเพียงอย่างเดียว เพราะการท�าสิ่งใดด้วย
ความรัก มักจะชักน�าความสุขมาสู่ชีวิตเสมอ 
นี่คือสิ่งที่แม่พิมพาเชื่อมั่น 
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ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกท่าน 
ส�ำหรับกำรประสำนงำนและให้ข้อมูลเบื้องต้น 
และขอขอบคุณผู้สูงอำยุเจ้ำของภูมิปัญญำ 

ผู้ให้สัมภำษณ์ข้อมูลอันทรงคุณค่ำต่อลูกหลำนไทย
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การเปิดกรุคลังปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน

ทำให้เกิดการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ 

สะท้อนพลังและคุณค่าของคลังปัญญา

ที่มีการถ่ายทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มี 

สร้างคุณค่าที่ผู้สูงอายุได้ทำประโยชน์กับส่วนรวมเพิ่มมากขึ้น 

ทำให้ชุมชน สังคมได้ยอมรับความรู้ความสามารถ

และศักยภาพของผู้สูงอายุได้เด่นชัดเจน

พลังปัญญาผู้สูงวัย




