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วารสารสำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



“ให้พอเพียงก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้
แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท�าให้มีความสุข 

ถ้าท�าได้ก็สมควรท่ีจะท�า สมควรท่ีจะปฏิบัติ”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541



วารสาร “ร่มพยอม” จัดทำ�ขึ้นเพื่อนำ�เสนอคว�มเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรม หวังให้เป็นศูนย์กล�ง
แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นและประสบก�รณ์ กำ�หนดออกร�ย 6 เดือน ติดต่อส่งข่�วส�รได้ที่ http://art-
culture.cmu.ac.th หรือ email: artculture.cmu@gmail.com หรือสำ�นักง�นบรรณ�ธิก�ร ทัศนคติหรือ
ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปร�กฏอยู่ในว�รส�รร่มพยอม เป็นคว�มคิดอิสระของผู้เขียนแต่ละท่�นมิใช่ทรรศนะของกอง
บรรณ�ธิก�ร หรือสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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บทบรรณาธิการ
“ …ท�าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็

อยู่เป็นสุข พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้
พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท�าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง” 

พระร�ชดำ�รัสพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช พระร�ชท�นแก่คณะ
บุคคลต่�งๆที่เข้�เฝ้�ถว�ยพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� ณ ศ�ล�
ดุสิต�ลัย สวนจิตรลด� พระร�ชวังดุสิต วันที่ ๔ ธันว�คม พ.ศ.๒๕๔๑

ว�รส�รศิลปวัฒนธรรมร่มพยอม ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ น้ี ขอน้อมเกล้�น้อมกระหม่อมนำ�
คว�มในตอนหนึง่จ�ก พระร�ชดำ�รสัของ พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช 
พ่อของแผ่นดินในหลวงรัชก�ลที่ ๙ เป็นข้อคิดเพ่ือเตรียมตัวพร้อมรับศักร�ชใหม่ ๒๕๖๑ 
อย่�งเปี่ยมด้วยสติ และมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหน่ียวนำ�ใจ ให้กับพวกเร�ทั้งหล�ยส่งท้�ย
ปีพุทธศักร�ช ๒๕๖๐ โดยเฉพ�ะเรื่องของคว�มพอเพียง เพื่อสร้�งคว�มสุข

บทคว�มที่นักเขียนประจำ�และนักเขียนรับเชิญจ�กหล�ยสถ�บันก�รศึกษ�ในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้กรุณ�นำ�เรื่องร�วประสบก�รณ์ม�รวบรวมบันทึกและเขียนข้ึนในว�รส�ร
ฉบับนี้เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มอ�ลัยแด่พระผู้เสด็จสู ่สวรรค�ลัยและเพ่ือเป็นก�รแสดง
คว�มรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณของพระองค์ท่�น ในหลวง รัชก�ลที่ ๙ ที่มีต่อพวกเร� 
พสกนิกรช�วไทยทุกคน 

        บรรณ�ธิก�รบริห�รและกองบรรณ�ธิก�รว�รส�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ขอน้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณของพระบ�ทสมเด็จพระปรมิน 
ทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช “พ่อของแผ่นดิน” ที่ทรงมีต่อมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ครั้งเสด็จ
เปิดสถ�บนัก�รศกึษ�แห่งนี ้มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ เป็นมห�วทิย�ลยัแห่งแรกในภมูภิ�ค เมือ่
ปีพุทธศักร�ช ๒๕๐๘ เป็นต้นม�

ผศ.วิล�วัณย์ เศวตเศรนี
บรรณ�ธิก�รบริห�ร

รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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พระอัจฉริยภาพแห่งองค์อัครศิลปิน
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลท่ี 9

เรื่อง: ไกรสร วิชัยกุล 1

1  อ�จ�รย์ไกรสร วิชัยกุล อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชมงคลล้�นน� เชียงใหม่



 ร่มพยอม  1 

ก�รสร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะได้น้ันต้องเกิดจ�ก
อ�รมณ์ท�งสุนทรียภ�พและสนใจในเรื่องของคว�ม
ง�ม คว�มดีและคว�มจริง อ�จกล่�วได้ว่�ผู้สร้�งง�น
ศิลปะต้องมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนในก�รรับรู้ท�งผัสสะ
ที่ม�กระทบสู่อ�รมณ์และคว�มรู้สึก นำ�ไปสู่แรงผลักดัน
ในก�รแสดงออกท�งศิลปะอันทรงพลัง และส�ม�รถ
พูดได้ว่�ท่�นผู้นั้นคือศิลปิน ในศตวรรษที่ 21 นี้บุคคล
ผู้เป็นพระมห�กษัตริย์ในโลกน้อยพระองค์นักที่จะทรง
สร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์ ห�กแต่
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชก�ล 
ที่ 9 แห่งสย�มประเทศได้ทรงสร้�งสรรค์ผลง�น
จิตรกรรมไว้ม�กกว่�ร้อยช้ิน ซ่ึงประช�ชนช�วไทยต่�ง
ทร�บดีว่�พระองค์คือ “องค์อัครศิลปิน” พระองค ์
ทรงสนพระร�ชหฤทัยง�นศิลปะด้�นจิตรกรรม ตั้งแต่ยัง
ทรงพระเย�ว์ครัง้ทีย่งัประทบัอยูป่ระเทศสวติเซอร์แลนด์ 
(ประม�ณพทุธศกัร�ช 2480-2488) โดยทรงศกึษ�ศลิปะ
ด้วยพระองค์เอง และทรงศึกษ�จ�กหนังสือ ตำ�ร�ต่�งๆ 

อีกทั้งเมื่อสนพระร�ชหฤทัยง�นเขียนของศิลปินท่�นใด
จะเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมศิลปินท่�นน้ันถึงที่
พัก เพื่อทรงมีพระร�ชปฏิสันถ�รและทอดพระเนตร 
ถึงวิธีก�รทำ�ง�นของศิลปินท่�นนั้น ไม่ว่�จะเป็นวิธี
ก�รใช้สี ก�รผสมสี ตลอดจนเทคนิควิธีก�รต่�งๆ เมื่อ 
ทรงเข้�พระร�ชหฤทัยในก�รทำ�ง�นอย่�งถ่องแท้แล้ว 
ก็จะทรงนำ�วิธีก�รเหล่�นั้นม�ทรงฝึกฝนด้วยพระองค์
เอง ก�รที่เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรง�นของศิลปินที่
พระองค์สนพระร�ชหฤทัยนั้น มิใช่เพื่อจะทรงลอก 
เลียนแบบง�นของศิลปินเหล่�นั้น เพียงแต่พระองค์
ทรงนำ�วิธีก�รทำ�ง�นม�สร้�งสรรค์ง�นของพระองค์ขึ้น
ม�ใหม่ให้เป็นแบบฉบับของพระองค์เอง จ�กข้อมูลดัง
กล่�วจึงส�ม�รถทร�บได้ว่�พระองค์ทรงเป็นผู้มีคว�มรู้
พื้นฐ�นท�งจิตรกรรมและประวัติศ�สตร์ศิลปะตะวันตก 
อีกทั้งทรงเข้�พระร�ชหฤทัยรสนิยมของคว�มคว�มง�ม
ในคว�มเป็นจิตรกรรม (Painting) อย่�งลึกซึ้ง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, 2503
สีน�้ามันบนผ้าใบ, 60x 75 ซม.

ที่มา : www.supremeartist.org

สมเด็จพระราชบิดา, 2504
สีน�้ามันบนผ้าใบ 38.5 x 28.5 ซม.
ที่มา : www.supremeartist.org



2 ร่มพยอม 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา
ไม่ปรากฏปีท่ีสร้าง.สีน�้ามันบนผ้าใบ, 56x 71 ซม.
ที่มา : www.supremeartist.org

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ไม่ปรากฏปีที่สร้าง. สีน�้ามันบนผ้าใบ 61.5 x 46.5 ซม.

ที่มา : www.supremeartist.org

ไม่ปรากฏชื่อ
ไม่ปรากฏปีที่สร้าง. สีน�้ามันบนผ้าใบ, 60.5 x 45 ซม.

ที่มา : www.supremeartist.org

ภ�ยหลังจ�กที่เสด็จเถลิงถวัลย์ร�ชสมบัติ เม่ือ
พุทธศักร�ช 2502 เป็นช่วงเวล�ท่ีทรงง�นจิตรกรรม
อย่�งจริงจังและต่อเนื่อง ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ 
เชิญจิตรกรไทยหล�ยร�ยเข้�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ท 
เพื่อร่วมปฏิสันถ�ร ถว�ยคำ�ปรึกษ�ด้�นศิลปะ โดย
ศิลปินอ�วุโสและมีช่ือเสียงของไทยซ่ึงเคยได้มีโอก�ส
เข้�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทใกล้ชิด เพื่อร่วมปฏิสันถ�ร
เรื่องก�รว�ดภ�พ ถว�ยคำ�ปรึกษ�แด่พระองค์ท่�นใน
ช่วงระยะเวล�ระหว่�งที่พระองค์สนพระร�ชหฤทัยใคร่
จะได้มีผู ้สนใจง�นด้�นนี้ ในระยะนั้นมี อ�จ�รย์เหม 
เวชกร อ�จ�รย์จำ�รัส เกียรติก้อง อ�จ�รย์เฟื้อ หริพิทักษ์ 
อ�จ�รย์เฉลิม น�คีรักษ์ อ�จ�รย์อวบ ส�ณะเสน และ
อ�จ�รย์พิริยะ ไกรฤกษ์ เป็นต้น จ�กศิลปินเหล่�นี้ให้
ข้อมูลไว้ว่�พระองค์ทรงเขียนภ�พด้วยพระองค์เองต�ม
แนวพระร�ชดำ�ริ ก�รถว�ยคำ�ปรึกษ�นั้นเป็นเพียงด้�น
เทคนิคในจิตรกรรมเท่�น้ัน และพระองค์มักจะมีพระ
ร�ชดำ�รัสถ�มแต่เพียงว่� "พอไปได้ไหม"
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ครอบครัว, 2507
สีน�้ามันบนผ้าใบ 90.5 x 60 ซม.

ที่มา: www.//oknation.nationtv.tv/blog/phaen
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ไม่ปรากฏชื่อ, 2506  สีน�้ามันบนผ้าใบ 45 x 60 ซม.
ที่มา : www.daily.rabbit.co.th

มือแดง, 2504
สีน�้ามันบนผ้าใบ, 49 x 59 ซม. 
ที่มา : www.supremeartist.org

ดิน น�้า ลม ไฟ, 2508
สีน�้ามันบนผ้าใบ, 62 x 47 ซม. 
ที่มา : www.supremeartist.org
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รูปแบบของจิตรกรรม
1. รูปแบบเหมือนจริง (Realistic)

จิตรกรรมรูปแบบเหมือนจริง มีลักษณะเฉพ�ะ

สำ�คัญคือก�รถ่�ยทอดสัจจะของแบบ มีเนื้อห�และ

ข้อมูลที่มี คว�มเป็นจริง มีคว�มถูกต้องต�มคว�มเป็น

จริงของรูปทรงต�มธรรมช�ติของก�รมองเห็น รวมทั้ง

มีโครงสร้�งท�งทัศนียวิทย� (Perspective) และก�รใช้

สดัส่วน สแีละแสงเง�ต�มหลกัก�รทีถ่กูต้อง ลกัษณะของ

ผลง�นจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ภ�พเหมือนจริง (Realistic)

ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลท่ี 9 ทรงเริ่ม

ต้นจ�กก�รว�ภ�พแบบเหมือนจริงโดยจะเห็นได้ชัดว่�

พระองค์ทรงใช้แบบจ�กบุคคลท่ีท่�นรัก เช่น ภ�พพระ

บิด�  ภ�พสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ และ

ภ�พสมเดจ็พระเจ้�ลกูเธอเจ้�ฟ้�สรินิธรเทพรตันร�ชสดุ� 

(พระน�มเดิมในขณะน้ัน) เป็นต้น นอกจ�กน้ีพระองค์ยัง

ทรงว�ดภ�พภ�พสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินี

น�ถซำ้�ๆไว้หล�ยภ�พห�กแต่จะแตกต่�งเรื่องของมุม

มองและโครงสร้�งของสี ซ่ึงห�กพิจ�รณ�ลึกซ้ึงแล้วอ�จ

จะเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มรักที่พระองค์มีต่อสมเด็จ

พระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินนี�ถ และเป็นก�รทรงฝึกฝน

ทกัษะฝีพระหตัถ์อกีด้วย ในจติรกรรมรปูแบบเหมอืนจริง

ของพระองค์เป็นคว�มเหมือนจริงที่มีลักษณะเฉพ�ะใน

ก�รแสดงออกของสีบรรย�ก�ศท่ีมีคว�มเป็นอัตลักษณ์

เฉพ�ะตน มีลักษณะก�รผสมผส�นสีแบบอุดมคติไป

ด้วยกันภ�พเหล่�นี้ล้วนมีคว�มง�ม คว�มกลมกลืนด้วย

แสงเง�ซ่อนอ�รมณ์เคร่งขรมึภ�ยใต้บรรย�ก�ศอนัลกึซึง้ 

2. รูปแบบลัทธิสำาแดงพลังอารมณ์ (Expressionism)

จิตรกรรมแบบลัทธิสำ�แดงพลังอ�รมณ์ (Expres-

sionism) เป็นรูปแบบหรือวิธีก�รแสดงออกอย่�งหน่ึง 

ซึ่งมีก�รใช้อ�รมณ์คว�มรู ้สึกม�กกว่�เหตุผล เป็น

ลักษณะแบบอัตวิสัย ม�กกว่� ภ�วะวิสัย มีก�รใช้สีสดใส

และที่สำ�คัญใช้ฝีแปรงเคลื่อนไหวรุนแรง ฉับพลัน จ�ก

หนังสือแนวท�งก�รสอนและก�รสร้�งสรรค์จิตรกรรม

ขั้นสูงของศ�สตร�จ�รย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ได้กล่�วไว้

ว่� “จุดเปลี่ยนคร้ังส�าคัญในโลกจิตรกรรมอีกครั้งก็คือ

การที่ศิลปินปล่อยให้ “ฝีแปรง”แสดงตัวอย่างชัดเจน

ไม่ซ่อนเร้นไว้เบื้องหลังรูปคนและวัตถุต่างๆ อย่างเช่น  

จิตรกรรมในอดีตยุคอิมเพรสช่ันนิสม์และโพสต์อิมเพรส

ชั่นนิสม์ฝีแปรงเป็นเสมือนเครื่องมือใหม่ที่ถูกค้นพบนั้น

มิใช่การเปล่ียนแปลงทางเทคนิคและรูปแบบเท่าน้ัน แต่

เป็นการเปล่ียนทั้งความเช่ือ หลักการ และสุนทรียภาพ

จากการพัฒนาโลก และสรรพส่ิงตามที่ตาเห็น ไปสู่การ

แสดงออกซ่ึงประสบการณ์ของอารมณ์ความรู้สึกทางใจ 

ที่ได้รับจากส่ิงที่เห็นออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ร่องรอย

แตะเต็มของสีแปรง ก่อให้เกิดประกายของสีที่สว่าง

สะอาดและสดใส รวมทั้งสามารถส่ือความรู ้สึกไปถึง

ความเคล่ือนไหวของสรรพส่ิง ทั้งแสงสีบรรยากาศผู้คน

และวัตถุต่างๆ จิตรกรรมที่เคยดูนิ่งแข็งกลับมีชีวิตชีวา

กลายเป็นต้นแบบแห่งจิตรกรรมสมัยใหม่ การค้นพบ 

ฝีแปรงจงึมใิช่เป็นเพยีงนวตักรรมทางเทคนคิ แต่เป็นการ

ค้นพบภาษาใหม่แห่งการแสดงออกเลยทีเดียว และจาก

ฝีแปรงรอยเล็กๆ ของอิมเพรสชั่นนิสม์ท่ีเป็นจุดเริ่มต้น 

ฝีแปรงได้ถูกพัฒนาไปจนเป็นเครื่องมือส�าคัญที่สุดแห่ง

การแสดงออกในยุคต่อมาศิลปินโฟวิสม์ (Fauvism) 

และเอ็กเพรสชั่นนิสม์ (Expressionism) ได้ขยาย 

ฝีแปรงให้มีขนาดใหญ่ เพื่อใช้ถ่ายทอดอารมณ์ความ 

รู้สึกภายในออกมาได้อย่างอิสระรุนแรงหยาบและดิบ

เพ่ือแสดงออกให้เห็นถึงชีวิตและจิตวิญญาณแห่งการ

ดิ้นรนของมวลมนุษย์ จิตรกรรมแต่ละภาพมิได้พัฒนา

ความจริงภายนอกตามที่ตามองเห็น แต่ศิลปินได้

พยายามก้าวลึกเข้าไปหาสัจธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูป

ลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตและวัตถุต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือสื่อให้เห็น

ถึงอารมณ์ความรู้สึกและสภาวะทางจิตใจต่างๆ ของ

มนุษย์…” จ�กรูปแบบวิธีก�รในก�รสร้�งสรรค์ดังกล่�ว

มีคว�มสอดคล้องกับผลง�นของจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ 

โดยหลังจ�กทรงว�ดภ�พแบบเหมือนจริงแล้ว ได้มี

พัฒน�ก�รในก�รแสดงออกแบบใช้ฝีแปรงที่มีคว�ม 

ฉับพลัน และใช้สีสดใสรวมไปถึงใช้สีต�มอ�รมณ์คว�ม

รูส้กึม�กขึน้ นอกจ�กนีว้ธีิก�รสร้�งสรรค์รปูแบบนีม้�จ�ก

คว�มสนพระร�ชหฤทยัในง�นสร้�งสรรค์และวธิกี�รของ

ศิลปินปร�กฏให้เหน็เมือ่พระองค์เสดจ็พระร�ชดำ�เนนิไป

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เม่ือเดือนกันย�ยน พุทธศักร�ช 

2507 พระองค์เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยี่ยม 
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น�ยออสก�ร์ โคคอซก� (Oskar Kokoschka) ศิลปิน

ช�วออสเตรียที่ห ้องทำ�ง�นของเข�ที่ เมืองวิลเนิฟ  

(Villeneuve) ทรงแลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็และแนวท�ง

ในก�รสร้�งสรรค์กับศิลปินผู ้นี้ ง�นสร้�งสรรค์ของ 

โคคอซก�มีลักษณะของก�รแสดงออกท�งอ�รมณ์ด้วย

ฝีแปรงที่มีคว�มเคลื่อนไหวรุนแรง ในช่วงนั้นศิลปินท่�น

นี้อยู่ในกลุ่มศิลปินที่ถูกจัดอยู่ในลัทธิสำ�แดงพลังอ�รมณ์

(Expressionism) ซึ่งสอดคล้องกับแนวสร้�งสรรค์ของ

พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูหั่วทีท่รงใช้ฝีแปรงอย่�งอสิระ 

เคลื่อนไหวประส�นสัมพันธ์กันภ�พที่สร้�งสรรค์ต�ม

คตินิยมแบบ Expressionismเป็นลักษณะจิตรกรรม 

ฝีพระหัตถ์ที่ทรงสะท้อนพระอ�รมณ์จ�กส่วนลึก ของ

พระร�ชหฤทัย โดยทรงสร้�งสรรค์ปรับเปลี่ยนก�ร

สร้�งง�นจิตรกรรมอย่�งอิสระจนเป็นลักษณะเฉพ�ะ

ของพระองค์เอง

3. รูปแบบนามธรรม (Abstract)

จิตรกรรมแบบน�มธรรม (Abstract) เป็นลักษณะ

ก�รตัดทอนรูปลักษณ์ของรูปธรรมออกไปให้เหลือเพียง

ทัศนธ�ตุ คือ จุด เส้น สี นำ้�หนักและฝีแปรง เป็นก�ร

แสดงอ�รมณ์ออกม�อย่�งชัดแจ้งจิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ในลักษณะนี้ได้ทรงสร้�งขึ้นในช่วงหลัง ทรงว�ดภ�พ

ผสมผส�นระหว่�งข้อมูลที่ทรงเห็นจ�กธรรมช�ติกับ 

พระร�ชดำ�ริส่วนพระองค์ มีลักษณะเป็นรูปทรงของสิ่ง

ที่ทรงเห็น ทรงตัดทอนและเพิ่มเติมต�มพระร�ชดำ�ริ จน

เกดิเป็นรปูทรงใหม่ เช่น ภ�พดนิ นำ�้ ลม ไฟ พระองค์ทรง

แสดงออกผ่�นเส้นของฝีแปรงท่ีเคลื่อนไหว ปร�ศจ�ก 

รูปทรง ทรงใช้สีแดง สีข�ว และสีนำ้�เงิน ดูเหมือนสี

ธงช�ติไทย แต่ห�กพิจ�รณ�จ�กชื่อภ�พแล้วม�จ�ก

ธ�ตุทั้งสี่เหมือนทรงแสดงคว�มหม�ยบ�งอย่�งเกี่ยวกับ

แผ่นดินไทย เป็นต้น จิตรกรรมแบบน�มธรรมนี้ขึ้นอยู่

กับประสบก�รณ์ของผู้ดูอีกด้วย

ทัศนธาตุเสมือนท่วงท�านองของดนตรี
ก�รสร้�งสรรค์จิตรกรรมของในหลวง รัชก�ลท่ี 

9 ทรงใช้องค์ประกอบของเส้นรูปทรง และสี มีคว�ม

สัมพันธ์กันไปต�มแนวคิดของภ�พแต่ละภ�พ อ�รมณ์

ที่เกิดจ�กภ�พเหมือนกับได้เห็นก�รประส�นของสีขณะ

ฟังดนตรีไปพร้อมกัน มีคว�มอิสระในก�รแสดงออกของ

เทคนิคจิตรกรรม โดยภ�พฝีพระหัตถ์ของพระองค์ได้มี

ก�รแสดงออกผ่�นทศันธ�ต ุซึง่ส�ม�รถวเิคร�ะห์ได้ ดงันี้

เส้น ในผลง�นจิตรกรรมของในหลวงรัชก�ลที่ 9 

เส้นโค้งเป็นส่วนหน่ึงที่ปร�กฏในผลง�นที่เห็นได้ชัดเส้น

ลักษณะนี้ทำ�ให้เกิดคว�มเคลื่อนไหวประกอบกันขึ้นโดย

ผ่�นเส้นสีที่ว�ดอย่�งม่ันพระทัยดูเป็นธรรมช�ติของก�ร

แสดงออกอย่�งอิสระ ซ่ึงร�กฐ�นสำ�คัญของรูปทรงที่ 

เกิดขึ้นในง�นจิตรกรรมคือเส้นขอบของรูปทรง (Out-

line) เป็นส่ิงกำ�หนดรูปร่�ง (Shape) ให้ปร�กฏเป็นรูป

ทรง (Form) ต่�งๆ ขึ้นเส้นโค้งในผลง�นของในหลวง

รัชก�ลที่ 9 จึงเป็นเสมือนภ�ษ�ท�งจิตรกรรมสำ�คัญอัน

ทรงพลงัอย่�งหนึง่นอกเหนอืจ�กสแีละนำ�้หนกัทีซ่่อนอยู่

ภ�ยในใต้ขอบเขตของเส้นดังกล่�ว

สีและนำ้าหนัก ก�รใช้สีในท�งจิตรกรรมน้ันคือ

ตัวแทนของสัญลักษณ์ท�งอ�รมณ์อย่�งหน่ึงและสียัง

บ่งบอกถึงรสนิยมเฉพ�ะตัวของศิลปินตั้งแต่ยุคสมัย

ลัทธิประทับใจ (Impressionism) เป็นต้นม� สีเริ่ม

มีบทบ�ทสำ�คัญม�กขึ้นในก�รแสดงออกท�งศิลปะ

สีเป็นก�รแทนค่�ของแสงเง�และส�ม�รถบ่งบอกถึง

เวล�หรือแม้กระทั่งฤดูก�ลในธรรมช�ติและหลังจ�ก

ยุคนี้เองศิลปินได้ใช้สีแทนอ�รมณ์ม�กขึ้นเช่นศิลปินใน 

ลัทธิโพสอิมเพรสช่ันนิสม์ (Post-Impressionism) 

เช่น Vincent van Gogh และ Paul Gauguin ได้ใช้

สีในผลง�นจิตรกรรมแบบเฉพ�ะตนม�กขึ้นนอกจ�ก

นี้วิวัฒน�ก�รท�งรูปแบบศิลปะตะวันตกมีก�รใช้สี

แสดงออกท�งพลังอ�รมณ์อย่�งเต็มที่ในยุค Expres-

sionism และ Abstract expressionism ศิลปินคน

สำ�คัญเช่น Edvard MunchและWassily Kandinsky 

เป็นต้นผลง�นจิตรกรรมของในหลวงรัชก�ลที่ 9 มีคว�ม

สอดคล้องกับจิตรกรรมรูปแบบสำ�แดงออกพลังอ�รมณ์ 

(Expressionism) ซึ่งมีลักษณะของสีคล้�ยแบบลัทธิดัง

กล่�ว คือมีก�รใช้สีที่สดใสผ่�นฝีแปรงที่รุนแรงฉับพลัน

เป็นก�รสำ�แดงอ�รมณ์ต�มทศันะเฉพ�ะตนทีมี่อตัลกัษณ์
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สูง สีท่ีปร�กฏในจิตรกรรมของพระองค์ คือนำ้�หนักอ่อน

แก่ในก�รสร้�งจังหวะ ทำ�ให้เกิดสุนทรียะท�งคว�มง�ม

สีและนำ้�หนักที่ตัดกันอย่�งลงตัวมีก�รจัดองค์ประกอบ

คู่สีวรรณะร้อนและเย็นภ�ยในภ�พในปริม�ณท่ีขับเน้น

กันอย่�งน่�สนใจ

รูปทรง ข้อสังเกตท่ีเห็นได้ชัดว่�ส่วนใหญ่ในผลง�น

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชก�ลท่ี 9 คือรูปทรงของ

มนุษย์ เนื้อห�เร่ืองร�วจึงเป็นเรื่องคนเป็นหลัก จ�ก

เริ่มต้นที่เป็นผลง�นแบบรูปทรงท่ีมีคว�มเหมือนจริง  

(Realistic)พัฒน�ไปสู ่ก�รตัดทอนรูปทรงแบบก่ึง

น�มธรรม (Semi-Abstract) มีก�รดัดแปลงรูปทรง

ของใบหน้�ในทัศนะและมุมมองต่�งๆ เช่นภ�พมีก�รใช้

ภ�พเชิงซ้อนและก�รซำ้�เป็นจังหวะทำ�ให้เกิดคว�มง�ม

และคว�มหม�ยที่ส�ม�รถสื่อส�รให้กับผู้ดูได้เป็นอย่�งดี

พื้นผิว เห็นได้จ�กก�รใช้เน้ือสีผ่�นฝีแปรงก�รป�ด

ป้�ยทับซ้อนทำ�ให้เกิดคว�มรู้สึกถึงพลังด้�นในขององค์

อัครศิลปินในหลวงรัชก�ลที่ 9 ที่กลั่นอ�รมณ์ออกม�

เสมอืนท่วงทำ�นองของดนตรใีห้ได้ชืน่ชม เช่นภ�พมอืแดง

ก�รประทับรอยพระหัตถ์ลงบนผ้�ใบด้วยสีแดงที่มีคว�ม

หน�ของสี ฝ�กรูปรอยละพื้นผิวอันทรงพลังกระตุ้นเร้�

จินตน�ก�รไปถึงก�รกระทำ�ของมนุษย์ที่ผ่�นมือผ่�นใจ

เป็นตัวแทนที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิต

ทัศนธ�ตุต่�งๆที่กล่�วม�แล้วนั้นเสมือนภ�ษ�ของ

จิตรกรรมของในหลวงรัชก�ลท่ี 9 ฝ�กไว้ให้ผู้ดูได้ช่ืนชม

ภ�ษ�แห่งคว�มง�มอันหล�กหล�ยอ�รมณ์

สำ�หรับผลง�นภ�พจิตรกรรมฝ ีพระหัตถ ์ของ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่ 9 เร่ิมปร�กฏ

ให้ประช�ชนทั่วไปได้ชม เม่ือปี พ.ศ.2506 โดยพระองค์

ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ พระร�ชท�นภ�พจิตรกรรม

เข้�ร่วมแสดงในง�นศิลปกรรมแห่งช�ติครั้งท่ี 14 หลัง

จ�กนั้นพระองค์ทรงสร้�งง�นจิตรกรรมอย่�งต่อเน่ือง

จนกระทั่งท�งมห�วิทย�ลัยศิลป�กรได้ทูลเกล้�ฯ ถว�ย

ปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�จิตรกรรม ในปี 

พ.ศ. 2508 และจนกระท่ังในปี พ.ศ.2510 พระองค์

มิได้ทรงเขียนภ�พอีกเลย เน่ืองจ�กทรงมีพระร�ช

กรณียกิจม�กม�ยหล�ยด้�น เมื่อรวมผลง�นจิตรกรรม

ฝีพระหัตถ์ในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู ่หัวตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2502-2510 นั้น มีจำ�นวนม�กกว่�หนึ่งร้อยภ�พ 

และเม่ือปี พ.ศ. 2548 กระทรวงศิลปวัฒนธรรมได้มี

ก�รจัดทำ�หอศิลปะเชิดชูเกียรติพระองค์ขึ้น โดยใช้ชื่อ

ว่� “อัครศิลปิน” เพื่อเป็นศูนย์กล�งในก�รรวบรวมผล

ง�นเผยแพร่จิตรกรรมฝีพระหัตถ์และผลง�นศิลปกรรม

ในส�ข�ต่�งๆ ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช รัชก�ลที่ 9 และเผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์ www.

supremeartist.org สู่ส�ธ�รณะชน ทำ�ให้พสกนิกร

ส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลได้อย่�งถูกต้อง ทำ�ให้ได้ชื่นชมง�น

ศิลปกรรมอันเป็นพระอัจฉริยะของพระองค์ท่�น ไม่ว่�

จะอยู่แห่งหนใดในโลก เป็นที่น่�ภ�คภูมิใจของคนไทย

ที่มีพระมห�กษัตริย์ผู้ทรงพระปรีช�ส�ม�รถในหล�ยๆ

ด้�น ทรงเป็นแบบอย่�งด้วยก�รลงมือปฏิบัติจริงให้เห็น

เป็นรปูธรรม ศิลปะอ�จเปน็แคเ่พยีงบ�งส่วนเท่�นั้นห�ก

เทียบกับก�รทรงง�นทั้งชีวิตของพระองค์เพื่อประช�ชน

เอกสารอ้างอิง

จิระพัฒน์ พิตรปรีช�. โลกศิลปะศตวรรษที่ 20. กรุงเทพ 

: สำ�นักพิมพ์เมืองโบร�ณ, 2552

วิโชค มุกด�มณี. ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชก�ลที่ 9. พิมพ์

ครั้งท่ี 2. กรุงเทพ : อมรินทร์ปร้ินติ้งแอนด์พับลิช

ชิ่ง, 2540

ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพ : สำ�นัก

พิมพ์ ไทยวัฒน�พ�นิช จำ�กัด, 2534

อิทธิพล ตั้งโฉลก. แนวท�งก�รสอนและสร้�งสรรค์

จิตรกรรมขั้นสูง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนพับลิชชิ่ง,2550

www.daily.rabbit.co.th

www.supremeartist.org

www.//oknation.nationtv.tv/blog/phaen 

/2007/12/05/entry-1

บทคว�ม: อ�จ�รย์ไกรสร วิชัยกุล อ�จ�รย์ประจำ�

ส�ข�ทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยร�ชมงคลล้�นน� เชียงใหม่
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เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล 1

1  รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรล้านนาศึกษา 
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่ในฐานะพ้ืนที่พิเศษ : 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

โครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2496 
ระยะแรกเรียกว่� “โครงก�รต�มพระร�ชประสงค์” ต่อม�ทรง
มีพระร�ชดำ�รัสว่� “เมื่อฟังแล้วรู้สึกจะเป็นคำ�รุนแรงไปหน่อย 
เพร�ะใช้คำ�ว่�ต�มประร�ชประสงค์บ้�ง ต�มพระร�ชดำ�ริ
บ้�ง คล้�ยเป็นก�รบังคับกัน” (สำ�นักง�น กปร.2545 ก:19)  
จึงโปรดฯ ให้เปล่ียนเป็นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กร�ชดำ�ริ

พ.ศ. 2512  พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 9   
โปรดฯ ให้ตัง้โครงก�รหลวง เพือ่  (1) ยกระดับคณุภ�พชวีติคว�ม
เป็นอยู่ของช�วเข�  (2) ลดก�รปลูกพืชเสพติด  (3) ฟื้นฟูป่�
ต้นนำ�้ลำ�ธ�ร ถอืเป็นหนึง่ในโครงก�รอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

พ.ศ. 2524  สมัยพลเอกเปรม ติณสูล�นนท์เป็นน�ยก
รัฐมนตรี (พ.ศ. 2523-2531) ก่อตั้งเป็นสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
พิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.) มีฐ�นะเป็นส่วนร�ชก�รระดับกรมไม่สังกัด
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง อยู่ในส�ยก�รบังคับ
บัญช�ของน�ยกรัฐมนตรีโดยตรง ได้รับงบประม�ณปีละ
ประม�ณ 2,000 ล้�นบ�ท

ปัจจุบันมีโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริจำ�นวน
ประม�ณ 4,000 โครงก�ร ร�ษฎรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่� 
8 ล้�นคน

พ.ศ. 2535 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวโปรดเกล้�ฯ 
ให้เปลี่ยนสถ�นภ�พโครงก�รหลวงเป็นมูลนิธิโครงก�รหลวง 
พระร�ชท�นเงินก้นถุงเพื่อใช้เป็นทรัพย์สินเริ่มแรก จำ�นวน 5  
แสนบ�ทถ้วนเพื่อได้เป็นองค์กรนิติบุคคล มีกฎหม�ยรองรับ

ปัจจุบันมีศูนย์พัฒน�โครงก�รหลวงจำ�นวน 38 แห่ง รวม 
476 กลุ ่มบ้�นตั้งอยู ่ในพื้นที่สูงของจังหวัดในภ�คเหนือ 5 
จังหวัด มี 38 ศูนย์ ประกอบด้วย เชียงใหม่ 27 ศูนย์  เชียงร�ย 
7 ศูนย์  แม่ฮ่องสอน 2 ศูนย์  ลำ�พูน 1 ศูนย์ และ พะเย� 1 
ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 1,553,625  ไร่ ประช�กรได้รับประโยชน์ 
36,460 ครัวเรือน รวม  166,911 คน (1)
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งานของมูลนิธิโครงการหลวง

1. กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
 -  ศูนย์พัฒน�พืชผักโครงก�รหลวง
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตเฮมพ์
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตก�แฟอร�บิก้�
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตช�จีน
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตถ่ัวลูกไก่
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตผัก
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตผักอินทรีย์
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รพืชไร่
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตไม้ดอก
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตไม้ผลเขตร้อน
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตไม้ผลเขตหน�ว
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตไม้ผลขน�ดเล็ก
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมสตรอเบอรี่
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รปลูกสมุนไพร
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตเห็ด
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รปลูกองุ่น
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมปศุสัตว์ (2540)
 -  ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตเฟิร์น
 -  โครงก�รหัตถกรรม
 -  ง�นผลิต – ตล�ด
 -  ง�นพัฒน�ผลิตผลอ�ห�รและบริก�ร (2550)

2.  กลุ่มงานพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
 -  ง�นพัฒน�ก�รศึกษ�และสังคม
 -  ง�นพัฒน�ระบบส�ธ�รณสุข
 -  ง�นเสริมสร้�งจิตสำ�นึกพ่ึงพ�ตนเอง

3.  ศูนย์อารักขาพืช
 -  ง�นด้�นโรคพืช
 -  ง�นด้�นกีฏวิทย�
 -  ง�นตรวจวิเคร�ะห์ส�รพิษตกค้�ง

4.  งานกลุ่มพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 -  โครงก�รป่�ช�วบ้�น ในพระร�ชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพฯ
 -  ไผ่เชิงพ�ณิชย์
 -  แฝก
 -  ปรับปรุงโครงสร้�งดิน (2)

5.  งานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง
ที่ตั้งอยู่เขตจังหวัดเชียงใหม่ 27 ศูนย์ และโครงก�ร

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ 1 แห่ง คือ
(1)  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  ตั้งอยู่บ้�นคุ้ม หมู่

ที่  5  ต.แม่งอน อ.ฝ�ง จ.เชียงใหม่ เป็นสถ�นีวิจัยและ
พัฒน�แห่งแรกของโครงก�รหลวง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 
ใช้เป็นสถ�นที่ค้นคว้� วิจัยเพื่อเมืองหน�ว คนในชุมชน
เป็น ร�ษฎรช�วเข�เผ่�มูเซอ

(2)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง  ตั้งอยู่ที่
บ้�นขุนว�ง หมู่ที่  12  ต.แม่ริม  อ.แม่ว�ง จ.เชียงใหม่ 
ตัง้เมือ่ พ.ศ. 2528  พืน้ทีเ่ป็นเข�สงูชนั ส่งเสรมิให้ปลกูผัก 
ไม้ดอก ไม้ผล ช� ก�แฟ และเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่กระดูกดำ� 
ไก่เบรส  หมู ฯลฯ

(3)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก  ตั้งอยู่
ที่บ้�นห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงด�ว จ.เชียงใหม่ ตั้ง
เมื่อ พ.ศ. 2523 พื้นที่เป็นที่ร�บสลับภูเข� ส่งเสริมก�ร
ปลูกผักพันธุ์ใหม่ เช่น กะหลำ่�ดอกสีม่วง ผักคอสหว�น 
แตงกว�ญี่ปุ่น ไม้ดอก เช่น เบญจม�ศ แอสเทอร์ ไม้ผล 
เช่น เส�วรส และ พืชไร่ คนในชุมชนเป็นช�วเข�เผ่�ม้ง 
กระเหรี่ยง มูเซอ และช�วพื้นเมือง

(4)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่  ตั้งที่
บ้�นแม่ส�ใหม่ หมู่ที่  6  ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 
ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2517  ส่งเสริมก�รปลูกพริกหว�น มะเขือ
เทศเชอรี่ ไม้ผล เช่น องุ่นดำ�ไร้เมล็ด อโวค�โด แมคค�เด
เมียนัท ฯลฯ คนในชุมชนเป็นช�วเข�เผ่�ม้ง

(5)  โครงการหลวงป่าเม่ียง  ต้ังอยู่ที่บ้�นป�งบง  
หมู่ที่  1  ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 2524 ส่งเสริมปลูกก�แฟอ�ร�บิก้� ปลูกพลัม บ้วย 
เฟิร์น แอสเตอร์ กล้วยไม้ดิน ว�นิลล� ฯลฯ 

(6)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ  ตั้ง
อยู่ที่บ้�นแม่ท�เหนือ ต.ท�เหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2521  ส่งเสริมก�รปลูกผัก ต่อม�เพิ่มสิน
ค้�กลุ่มนมคว�ย เช่น เนยแข็งสด

(7)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง  ตั้งอยู่
ที่บ้�นห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่ว�ง จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 2521 ส่งเสริมก�รปลูกผัก ไม้ดอก ไม้ผล และก�ร
เล้ียงสัตว์

(8)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตั้งอยู่บ้�น
แม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3  ต.แม่น�จร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
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ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2521 ส่งเสริมก�รปลูกผักและไม้ผล เป็น
โครงก�รที่ปลูกสตรอเบอร่ีท่ีใหญ่ท่ีสุด

(9)  โครงการหลวงแม่สะป๊อก  ตั้งอยู่ท่ีบ้�นแม่สะ
ป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่ว�ง จ.เชียงใหม่ ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2526  
ส่งเสริมก�รปลูกไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ ปศุสัตว์ และผัก 
เช่น ฮ่องเต้ญี่ปุ่น เบบี้ฮ่องเต้ ฯลฯ

(10)  โครงการหลวงบ้านปางอุ๋ง  ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 1  
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2522  ส่ง
เสริมก�รปลูกผัก พืชไร่ ก�แฟ และผลไม้ คนในชุมชน
เป็นกะเหรี่ยง

(11)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์  ตั้ง
อยู่ที่ ต.บ้�นจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตั้งเม่ือ พ.ศ. 
2522  ส่งเสริมก�รปลูกฟักทองญ่ีปุ่น ผักเมืองหน�ว โดย
มีศูนย์ย่อยที่ห้วยงูส่งเสริมปศุสัตว์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 
เป็น อ.กัลย�ณิวัฒน�)

(12)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม  ตั้งที่
บ้�นท้�ยศ�ล� ต.ท่�ตอน อ.แม่อ�ย จ.เชียงใหม ตั้งเม่ือ  
พ.ศ.  2526  ส่งเสริมก�รปลูกผัก เช่น มะเขือม่วงก้�นดำ� 
ฟักทองญี่ปุ่น ไม้ผล เช่น มะม่วงนวลคำ� เส�วรส ฯลฯ

(13)  สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 7  
บ้�นขุนกล�ง ต.บ้�นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตั้ง
เมื่อ พ.ศ.2522 พื้นที่เป็นภูเข� อ�ก�ศเย็นตลอดปี เป็น
สถ�นทีว่จิยัปรบัปรงุพนัธุไ์ม้ดอกไม้ประดบัเมอืงหน�ว ไม้
ผลขน�ดเล็ก ไม้ผลกึ่งร้อน มีหน่วยย่อย 4 แห่ง คือ สถ�นี
บ้�นขุนกล�ง หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง  หน่วยแม่ยะน้อย  
หน่วยผ�ตั้ง  ครอบคลุมพื้นท่ีประม�ณ  3 แสนไร่ คนใน
ชุมชนเป็นช�วเข�เผ่�ม้ง ปก�เกอะญอ

(14)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ตั้งอยู่ที่ 
ต.บ้�นแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตั้งเม่ือ พ.ศ.2527  
ส่งเสริมก�รปลูกผัก เช่น บร็อคโคลี ผักก�ดหอมห่อ 
กะหลำ่�ปลี ไม้ผล เช่น พลับ พลัม ไม้ดอก เช่น หน้�วัว 
ปศุสัตว์ เช่น กระต่�ยและไก่เบรส สมุนไพร เช่น โรสแมรี่ 
ล�เวนเดอร์ เสจ ฯลฯ

(15)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย  ตั้ง
ที่บ้�นห้วยส้มป่อยเก่� หมู่ท่ี  8  ต.ดอนแก้ว อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ.  2543  ครอบคลุม  15  หมู่บ้�น 
ส่งเสริมก�รปลูกผัก เช่น ผักก�ดกว�งตุ้ง แตงกว�ญ่ีปุ่น 
ถั่วแขก ไม้ผล เช่น พลับ ฯลฯ

(16)  สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด  ตั้งอยู่
บ้�นแม่หลอด หมู่ที่ 10  ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ ์ก�แฟอ�ร�บิก้�ที่มีส�ยพันธุ ์
จำ�นวนม�ก

(17)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตั้งอยู่ที่
บ้�นแกน้อย หมู่ที่  2  และบ้�นไชย� หมู่ที่  9  ต.เมืองนะ 
อ.เชียงด�ว จ.เชียงใหม่  ผลผลิตเด่น คือมะเขือเทศเชอรี่

(18)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว  ตั้ง
ที่บ้�นใหม่ส�มัคคี หมู่ที่ 14  ต.เมืองนะ อ.เชียงด�ว 
จ.เชยีงใหม่ มหีมูบ้่�นในโครงก�รคอืบ้�นหนองเขียว บ้�น
ลัวะ บ้�นหนองวัวแดง หมู่ที่ 12  และบ้�นใหม่สมัคคีอ�
ข่� และคะฉิ่น

(19)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  ตั้ง
อยู่ที่บ้�นหนองหอยเก่� หมู่ท่ี 7  ต.แม่แรม  อ.แม่ริม  
จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ.  2517  หมู่บ้�นในโครงก�รมี  
6  บ้�น คือ บ้�นห้วยหว�ย บ้�นส�มหลัง  บ้�นหนอง
หอยเก่� บ้�นหนองหอยใหม่ บ้�นแม่ขิ  บ้�นป�งไฮ ส่วน
ใหญ่เป็นช�วพื้นเมือง และช�วเข�  ส่งเสริมก�รปลูกพืช 
เช่น องุ่นดำ�ไร้เมล็ด ร�สพ์เบอรี่ มัลเบอรี่ สตรอเบอรี่ 
พันธุ์พระร�ชท�น 72  และ  80 ปศุสัตว์ เช่น หมูลูกผสม
หมูป่� เหมยซ�น แกะ กว�ง ห่�น เป็ด กระต่�ย ฯลฯ

(20)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก  ตั้งอยู่ที่ 
ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม ต้ังเมื่อ พ.ศ. 2524  
ส่งเสริมก�รปลูกวนิลล� เพ�ะเห็ด ไม้ผล เช่น แก้วมังกร 
เส�วรส ฯลฯ

(21)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ  ตั้งที่
บ้�นม่อนเง�ะ หมู่ที่ 5  ต.เมืองก๋�ย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2528  ส่งเสริมก�รปลูกผัก เช่น ฟักทอง
ญี่ปุ่น พริกซุปเปอร์ฮอต ไม้ผล เช่น อโวค�โด มะม่วง 
เส�วรส ก�แฟ ช�อู่หลงก้�นอ่อน ฯลฯ

(22)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ ่งเริง  ตั้ง
อยู่ที่บ้�นแม่ขนิลเหนือ หมู่ที่ 6  ต.บ้�นปง อ.ห�งดง 
จ.เชียงใหม่ ต้ังเม่ือ พ.ศ. 2521  ส่งเสริมก�รปลูกไม้
ดอก เช่น กุหล�บ ไม้ผล เช่น อโวค�โด เส�วรส ส่งเสริม
หัตถกรรมก�รทำ�เป๋�ผ้�ม้ง ฯลฯ

(23)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา  ตั้งอยู่ที่
บ้�นป่�เล� หมู่ที่ 10  ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  
ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2524  ส่งเสริมก�รปลูกสตรอเบอร่ี ผัก ไม้
ผล ไม้ดอก ฯลฯ



(24)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว  ตั้งอยู่
ที่บ้�นปง ต.บ้�นปง อ.ห�งดง จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ.  
2524  ส่งเสริมก�รปลูกผัก เช่น ยอดผักซ�โยเต้ คะน้�
ฮ่องกง ฯลฯ ไม้ผล เช่น มะม่วง มะละกอป�กช่อง เส�วรส 
ฯลฯ คนในชุมชนเป็นคนพื้นเมืองและช�วเข�เผ่�ม้ง

(25)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ  ตั้งอยู่ที่
บ้�นแม่โถ หมู่ที่ 1  ต.บ่อสลี  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ตั้ง
เมื่อ พ.ศ. 2517  ส่งเสริมให้เลี้ยงแกะแทนแพะ เพร�ะ
แพะกินพืชทุกชนิด

(26)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ  ตั้ง
อยู่ที่บ้�นแม่แพะ หมู่ที่  2  ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง 
จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ.  2544 ครอบคลุม  2  ตำ�บล 
คอื ตำ�บลสะเมงิเหนอื กบัตำ�บลแม่ส�บ ส่งเสรมิก�รปลกู
พืชในโรงเรือน ถั่วแขก แตงกว�ญ่ีปุ่น ซุกิน่ี มะเขือม่วง 
ก้�นเขียว ก้�นดำ� ฯลฯ

(27)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ  ตั้งอยู่
ที่บ้�นป�งดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ต้ังเม่ือ พ.ศ. 2522  
รวบรวมพันธุกรรมก�รขย�ยไม้ผลเขตร้อน พืชผัก พืชไร่ 
ไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อน ไผ่และไม้โตเร็ว

(28)  โครงการศูนย ์การศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ตั้งอยู่ท่ีห้วย
ฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2525  
มีพระร�ชประสงค์ให้เป็นศูนย์กล�งในก�รศึกษ�ทดลอง 
ที่เหม�ะสมกับพ้ืนที่ภ�คเหนือ โดยศึกษ�พัฒน�ป่�ไม้ 3 
อย่�ง  ประโยชน์ 4 อย่�ง คือใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง 
โดยมีพระร�ชดำ�ริให้โครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วย
ฮ่องไคร้ทำ�หน้�ที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมช�ติที่มีชีวิตที่
ประช�ชนเข้�ไปเรียนรู้และนำ�ไปปฏิบัติได้

ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย 7 ศูนย์  คือ
(1)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ  ตั้งที่หมู่  

7  ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงร�ย  ตั้งเม่ือ  พ.ศ.  
2520

(2)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง  ตั้งที่
บ้�นห้วยโป่ง หมู่ที่  13  ต.แม่เจดีย์ใหม่  อ.เวียงป่�เป้�  
จ.เชียงร�ย  ต้ังเมื่อ พ.ศ.  2529

(3)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง  ตั้งอยู่ที่ 
ต.ปอ  อ.เวียงแก่น  จ.เชียงร�ย  เดิมเป็นหน่วยย่อยของ

โครงก�รหลวงห้วยแล้ง เมื่อ พ.ศ.  2547  ต่อม�ต้ังเป็น
โครงก�รหลวงผ�ตั้ง เมื่อ พ.ศ.  2550

(4)  ศนูย์พฒันาโครงการหลวงห้วยนำา้รนิ  ตัง้อยูท่ี่
บ้�นห้วยนำ้�ริน  หมู่ที่  8  ต.แม่เจดีย์ใหม่  อ.เวียงป่�เป้�  
จ.เชียงร�ย  ต้ังเมื่อ พ.ศ.  2525

(5)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง  ตั้ง
อยู่ที่บ้�นแม่ปูนหลวง  หมู่ที่  8  ต.เวียง  อ.เวียงป่�เป้�  
จ.เชียงร�ย  ต้ังเมื่อ พ.ศ.  2523

(6)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยนำ้าขุ่น  ตั้ง
อยู่ที่บ้�นห้วยนำ้�ขุ่น  หมู่ที่ 16  ต.ท่�ก๊อ  อ.แม่สรวย  
จ.เชียงร�ย  ต้ังเมื่อ พ.ศ. 2526

(7)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง  ตั้งอยู่
ที่บ้�นปอกกล�ง  ต.ปอ  อ.เวียงแก่น  จ.เชียงร�ย  ตั้ง
เมื่อ พ.ศ.2542
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ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดลำาพูน 1 ศูนย์  คือ
(1)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม  

ตั้งอยู่ที่บ้�นน�ทร�ย  ต.น�ทร�ย  อ.ลี้  จ.ลำ�พูน  ตั้งเม่ือ 
พ.ศ.  2521 คนในชุมชนเป็นปก�เกอะญอ

ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ศูนย์  คือ
(1)  ศนูย์พฒันาโครงการหลวงแม่ลาน้อย  ตัง้อยูท่ี่

บ้�นดง  หมูท่ี่ 5  ต.ห้วยฮ่อม อ.แม่ล�น้อย  จ.แม่ฮ่องสอน  
ตั้งเม่ือ พ.ศ.  2523

(2)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง  ตั้ง
อยู่ที่หมู่บ้�นอพยพ  หมู่ท่ี 11  ต.ป่�แป๋  อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน  ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536

ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา 1 ศูนย์  คือ 
(1)  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า  ตั้งอยู่ที่

บ้�นสิบสองพัฒน�  ต.ผ�ช้�งน้อย  อ.ปง  จ.พะเย�  ตั้ง
เมื่อ พ.ศ.  2530(3)

ต่อม�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู ่หัวทรงมีพระ
ร�ชดำ�ริให้สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์เป็น
หุ้นส่วนใหญ่ในก�รจัดตั้งบริษัทดอยคำ�อ�ห�รสำ�เร็จรูป 
จำ�กัด ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รตล�ดเป็นระบบท่ี
ครบวงจร

ปัจจุบันประช�กร ในพื้นท่ีตั้งศูนย์พัฒน�โครงก�ร

หลวง จำ�นวน 38  แห่ง รวม 476  กลุ่มบ้�นตั้งอยู่ใน
พื้นที่สูงของจังหวัดในภ�คเหนือ 5 จังหวัด ครอบคลุม
พื้นที่ 1,553,625 ไร่ จำ�นวนไม่น้อยกว่� 36,460 ครัว
เรือน รวม  166,911  คน ได้บรรลุเป้�หม�ยของโครงก�ร
หลวงอย่�งน้อย  2  ประก�ร  คือ  (1) ยกระดับคุณภ�พ
ชีวิตคว�มเป็นอยู่ของช�วเข�  (2) ลดก�รปลูกพืชเสพ
ติด ส่วนก�รฟื้นฟูป่�ต้นนำ้�ลำ�ธ�รในหล�ยพ้ืนที่ยังต้องมี
ม�ตรก�รอื่น ๆ ดำ�เนินก�รต่อไป ขณะที่ประช�กรไทย
ทั่วประเทศที่เป็นที่ตั้งร้�นดอยคำ� ร้�นค้�เครือข่�ยและ
ก�ดนัด (ตล�ดนัด) ที่มีคนในแต่ละโครงก�รหลวงนำ�
ผลิตผลม�จำ�หน่�ย ส�ม�รถบรโิภคผักผลไม้เมอืงหน�วที่
ผลติในไทยอย่�งมมี�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภยั ร�ค�ไม่
สูง คุณภ�พชีวิตของผู้ผลิตและผู้บริโภคจึงดีขึ้นด้วยพระ
บ�รมีของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

การชลประทาน
นอกจ�กนั้นโครงก�รพระร�ชดำ�ริฯ ทำ�ให้เกิดอ่�ง

เก็บนำ้�และเขื่อนจำ�นวนม�ก เขื่อนในเชียงใหม่ คือ
(1)  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
เขื่อนแม่งัดสร้�งปิดลำ�นำ้�แม่งัดที่บ้�นใหม่ ตำ�บล

ช่อแล อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขื่อนดิน 
ถมสูง ส�ม�รถป้องกันนำ้�ท่วมพื้นที่เพ�ะปลูกในลำ�นำ้�
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แม่งัดและแม่นำ้�ปิง และเก็บกักนำ้�ไว้ใช้ เริ่มก่อสร้�ง
เมื่อ พ.ศ.2520 เสร็จใน พ.ศ.2528 พระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัวพระร�ชท�นน�มเข่ือนว่� “เข่ือนแม่งัด
สมบูรณ์ชล” เสด็จพระร�ชดำ�เนินเปิดเขื่อนเมื่อ 22  
ก.พ.2529

(2)  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เขื่อนแม่กวงอุดมธ�ร� เป็นเข่ือนดินถมบดอันแน่น 

สร้�งปิดลำ�นำ้�แม่กวง ส่งนำ้�ไปพ้ืนท่ีเชียงใหม่ 13 ตำ�บล 
และลำ�พูนประม�ณ 17,500 ไร่ เริ่มสร้�งเมื่อ พ.ศ.  
2529  เสร็จสมบูรณ์เม่ือ พ.ศ. 2536  พระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัวพระร�ชท�นช่ือ “เขื่อนแม่กวงอุดมธ�ร�” 
เสด็จพระร�ชดำ�เนินเปิดเขื่อนเม่ือ 18 ก.พ. 2538

เชียงใหม่ในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริจึง
เป็น “พื้นที่พิเศษ”  ท่ีเกิดข้ึนด้วยพระบ�รมีของสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัว ท่ีส่งผลดีน�นัปก�รต่อพสกนิกรท้ังท่ีร�บ
และบนดอย โดยทรงเสด็จทรงง�นทุกพื้นท่ีตลอดกว่� 
หกสิบปีที่ทรงเริ่มโครงก�ร ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 เป็นต้นม�

เมื่อพิจ�รณ�ว่�ปี พ.ศ. 2559 พระองค์ครองร�ชย์
ครบ 70 ปี (พ.ศ. 2489 – 2559) ก็เท่�กับว่�เกือบตลอด
เวล�ที่ทรงครองร�ชย์ทรงมีพระมห�กรุณ�ธิคุณต่อพสก
นิกรในพื้นท่ีโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ซึ่ง
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และได้ผลดีต่อ
พสกนิกรทั้งบนดอยสูงและท่ีร�บและประเทศช�ติ (4)

เชิงอรรถท้ายบท
เจ้�วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่. บรรณ�ธิก�ร. เทิดพระเกียรติ

เจ้�พ่อหลวง เชียงใหม่: มูลนิธินวร�ชดำ�ริอนุรักษ์
ฝ่�ยเหนือ. จัดพิมพ์ในโอก�สมห�มงคลเฉลิม
พระชนมพรรษ� 7 รอบ พ.ศ. 2554.  หน�้ 10-85.

เจ้�วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่. บรรณ�ธิก�ร. เทิดพระเกียรติ
เจ้�พ่อหลวง เชียงใหม่: มูลนิธินวร�ชดำ�ริ

อนุรักษ์ฝ่�ยเหนือ. จัดพิมพ์ในโอก�สมห�มงคลเฉลิม
พระชนมพรรษ� 7 รอบ พ.ศ. 2554.  หน้� 104-
114. ชนิด� ชิตบัณฑิตย์. วิทย�นิพนธ์ปริญญ�โท
ส�ข�สังคมวิทย�และม�นุษยวิทย� มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์. เรื่องโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระ
ร�ชดำ�ริ: ก�รสถ�ปน� พระร�ชอำ�น�จนำ�ใน
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เมื่อ 2547 (ต่อม�
ปรับปรุงเป็นหนังสือโครงก�รตำ�ร�สังคมศ�สตร์ฯ 
ตีพิมพ์เมื่อ 2550 จำ�นวน 580 หน้� 490 บ�ท) 
และเกษียร  เตชะพรีะ. “ทำ�คว�มเข้�ใจโครงก�ร
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ”. มติชนร�ยวัน.  
วันที่ 18 พ.ค. 2555.  หน้� 6.

บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร สรุปผลก�รดำ�เนินง�นด้�น 
ก�รพัฒน� มูลนิธิโครงก�รหลวง ประจำ�ปีง
ประม�ณ.  2553.

ร �ย ง �นผลก�รพัฒน�  มู ลนิ ธิ โ ค ร งก � รหลว ง
ปีงบประม�ณ. 2553.



14 ร่มพยอม 

เรื่อง : ฐ�ปกรณ์  เครือระย� 1

เพียงพอ
ตามรอยพ่อที่พอเพียง

เมื่อกล่�วถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ ต�มแนวปรัชญ�
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชก�ลท่ี 9 ในแบบฉบับ
ครวัเรือนที่ส�ม�รถทำ�ต�มได้เพียงแค่พระองค์อย�กเห็น
คนไทยพ่ึงพ�ตนเองได้อย่�งย่ังยืนก็เท่�น้ันเอง

ด้วยแนวท�งทีพ่ระองค์ได้ทรงดำ�รไิว้ ด้วยเรือ่งง่�ยๆ
และใกล้ตัวคนไทยแบบชนิดท่ีว่�อยู่ในวิถีชีวิตของสังคม
ไทย มันไม่ย�กเลยห�กคิดและลงมือทำ�อย่�งรอบคอบ
และแน่วแน่ ตั้งใจต�มรอยในหลวง รัชก�ลท่ี 9 สิ่งเหล่�
นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เร�มองเห็นม�โดยตลอดเวล� เคย
ได้ยิน เคยคิด และเคยพูดอยู่บ่อยๆ แต่ก็ยังไม่เคยลงมือ
ทำ� ฉะนั้นก�รทำ�ก�รเกษตรมันจึงดูย�กไปโดยปริย�ย 

บทคว�มนี้จึงอย�กนำ�เสนอให้เห็นว่�แนวท�งพอ
เพียงนั้นเป็นเรื่องง่�ยที่ทุกคนทำ�ได้ ด้วยก�รทำ�สวน
แบบพอเพียงที่ประยุกต์ม�จ�กเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึง
ในหลวง รชัก�ลที ่9 ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�รสัไว้เพือ่
ให้เกษตรกรอยู่แบบพึ่งพ�ตนเองได้ในทุกสถ�นก�รณ์ 
ด้วยวิธีก�รจัดก�รทรัพย�กรท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่�อย่�งย่ังยืน 

ตัวอย่�งของเกษตรพอเพียง ที่มีชื่อว่� พ่อสมบัติ 
เครือระย� เจ้�ของแบรนด์ “น�ของพ่อ ข้�วของแม่”   
ที่ได้ทำ�เกษตรพอเพียงในเน้ือท่ี 3 ไร่เศษ ในพื้นท่ี 

ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง โดยมีหลักก�รคือ เกษตร
อินทรีย์ผสมผส�นกิจกรรมก�รเกษตรเพื่อเก็บกินและ
แบ่งปันผลผลิตปลอดส�รให้กับญ�ติพี่น้องในครอบครัว

จ�กข้�ร�ชก�ร สังกัดกระทรวงส�ธ�ณสุข พอ
เกษียณอ�ยุก็เป็นข้�ร�ชก�รบำ�น�ญกับเงินอีกหนึ่งก้อน 
เสมือนเป็นร�งวัลชีวิตของช�ยวัย 60 ปี  อ�จจะไม่ม�ก
เท่�ไหร่เมือ่เทยีบกบัคว�มภูมใิจทีไ่ด้รบัใช้ประเทศช�ตใิน
ช่วงเวล�ที่ผ่�นม� เงินหน่ึงก้อนที่ได้ม�นั้นคุณพ่อสมบัติ 
เครอืระย� กลบันำ�ม�ซือ้ทีแ่ปลงหนึง่ ทีท่่�นบอกกบัลกูๆ
ว่�ซ้ือที่ทำ�ง�นในบ้ันปล�ยชีวิต  ที่แปลงน้ีมีขน�ดพื้นที่ 3 
ไร่เศษ พอที่จะทำ�ให้พ่อได้ทำ�โน่นนี้ได้อย่�งสบ�ย ช่วง
แรกผมคิดว่�พ่อจะซ้ือที่แปลงน้ีไว้สร้�งบ้�นหลังเล็กๆ 
จัดสวนสวยๆ ไว้ ชมทุ่งน�เวล�ย�มเย็น เสมือนชีวิต
วัยเกษียณของคนทั่วไปที่ต้องก�รพักผ่อนหลังจ�กก�ร
ทำ�ง�นม�ชั่วชีวิต แต่ไม่เลย สิ่งที่ท่�นคิดและทำ�กลับ
ตรงกันข้�มอย่�งส้ินเชิง พ่อเร่ิมจ�กก�รแบ่งพื้นที่ให้เกิด
เป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยก�รแบ่งพื้นที่ทำ�น�  1.5 ไร่ ทำ�
สวนผักอีก 1ไร่  และขุดสระเก็บนำ้� เล้ียงปล� อีกครึ่งไร่ 
เศษท่ีดินที่เหลือจ�กที่ดินแปลงนี้ ได้สร้�งเป็นเพิงพัก
เล็กๆ สร้�งด้วยไม้ใต้ถุนสูงสำ�หรับพักหลบแดด ชั้นบน

1 อ�จ�รย์ฐ�ปกรณ์ เครือระย�  อ�จ�รย์คณะศิลปศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
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สวน “นาของพ่อ ข้าวของแม่” 
ณ บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงช้ย อ.เมือง จ.ล�าปาง

พ่อสมบัติ เครือระยา ก�าลังมัดกล้าต้นข้าว ในวันที่ด�านา

มุงหลังค�ไม่มีผนัง โล่งเพื่อรับลมย�มเย็น  มีช�นไม้เพื่อ
รับแขก เวล�มีคนผ่�นไปผ่�นม�จะได้มีพื้นท่ีไว้สนทน�
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยนำ�วัสดุจ�กในสวน
มีนำ�ม�สร้�งในแบบง่�ยๆ แต่ให้เกิดประโยชน์ม�กท่ีสุด
ซึ่งแนวคว�มคิดในก�รจัดสรรพ้ืนท่ีดังกล่�วน้ี  ก็ได้นำ�
ม�จ�กเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งในหลวง รัชก�ลที่ 9 ได้
พระร�ชท�นพระร�ชดำ�รัสไว้เพ่ือให้เกษตรกร คุณพ่อ
สมบัติ เครือระย� ก็ได้นำ�ม�ใส่เกล้� ดำ�เนินต�มรอยพ่อ
หลวงต้ังแต่นั้นเป็นต้นม�

ได้คุยกับพ่อถึงเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อที่แล้วทำ�เกษตร
อินทรีย์ผสมผส�น ท่�นได้เล่�ว่�จ�กก�รท่ีได้ทำ�ง�นใน
กระทรวงส�ธ�รณสุข ท่ีสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด
ลำ�ป�ง ฝ่�ยคุ้มครองผู้บริโภคอ�ห�รและย� ทำ�ให้ได้มี
โอก�สได้ตรวจเก็บตัวอย่�งอ�ห�รเช่น ผัก ผลไม้ ข้�ว 
อ�ห�รสำ�เร็จรูป ไปจนถึงนำ้�ดื่ม เป็นต้น ทำ�ให้ได้รู้ว่�
ในยุคปัจจุบันจะมีส�รพิษตกค้�งและเจือปนอยู่ในตัว
อ�ห�รทุกชนิด ผัก ผลไม้ต่�งๆ โดยเฉพ�ะข้�ว หรือแม้
กระทั่งส่ิงที่เร�ไม่ค�ดคิดคือ พริกข้ีหนู ล้วนแล้วแต่มีส�ร
พษิตกค้�ง ซึง่สิง่ทีท่ำ�ได้คอืก�รล้�งและแช่นำ�้เพือ่ละล�ย
ส�รพิษที่มีให้เจือจ�งลงได้บ้�ง แต่จะดีกว่�นั้นไหม ถ้�

พ่อสมบัติ คุณแม่บัวผัน เครือระยา ช่วยกันท�าแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
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เร�ได้ปลูกเอง กินเอง โดยส�ม�รถควบคุมผลผลิตเอง
ตัง้แต่ต้นจนจบด้วยก�รทำ�เกษตรอนิทรย์ีผสมผส�น เพือ่
สุขภ�พชีวิตที่ดีของคนในครอบครัวและเครือญ�ติ น่ีคือ
เหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ให้ช�ยวัย 60 ปีคิดท่ีจะทำ�น�ปลูกข้�ว 
ปลูกผักปลอดส�รพิษในวัยเกษียณ

คุณพ่อได้กล่�วเพิ่มเติมอีกว่� เมื่อมีที่น�เป็นของ
ตัวเอง ก�รที่จะเลือกว่�จะปลูกอะไรก็เป็นเรื่องที่ทำ�ได้
สะดวก ไหนๆเร�ก็จะปลูกกินเอง ดังน้ันพ่อจึงเลือกข้�ว
พันธุ์ไรซ์เบอร์รี่และข้�วกำ่�พันธุ์พื้นเมือง เพร�ะมีส�ร
อ�ห�รม�กและเป็นประโยชน์ต่อสุขภ�พม�กกว่�ข้�ว
พันธุ์อื่น และปีแรกที่ลงข้�วสองชนิดน้ี ช�วน�และคน
ทั่วไปในละแวกนั้นพ�กันแตกตื่นเม่ือเห็นใบข้�วท่ีเป็นสี
ดำ� ม่วง ต่�งคนต่�งพ�กันตื่นต�ตื่นใจ บ�งคนบอกว่�ใบ
ข้�วกำ�ลังไหม้คว�มร้อนจ�กแสงแดด บ้�งก็บอกว่�ข้�ว 
ข�ดนำ้� คว�มเห็นต่�งๆ น�ๆ พอพ่ออธิบ�ยทุกคนก็ 
ชื่นชม แวะถ่�ยรูป เพร�ะถือเป็นสิ่งใหม่ท่ีปร�กฏขึ้น ณ 

ทีด่นิแถบนัน้ ลมืบอกว่�ตอนน้ัน ที ่3 ไร่เศษ ของพ่อสมบตัิ 
คือก�รปรับที่น�เป็นสวนเกษตรอินทรีแบบผสมผส�น  
กล�งผืนน�อันกว้�งขว�งของตำ�บลต้นธงชัยไปเสียแล้ว 
จึงทำ�ให้คนที่ผ่�นไปม�เกิดคว�มสนใจในรูปแบบสวน
เกษตรที่คุณพ่อและคุณแม่ทำ�เป็นจำ�นวนม�ก

นอกจ�กปลูกข้�วพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่และข้�วกำ่�พันธุ์
พื้นเมืองแล้ว เน้ือที่อีกส่วนคุณแม่บัวผัน เครือระย� 
ภรรย�คุณพ่อ ก็ได้ใช้พื้นที่ในก�รปลูกผักสวนครัวแบบ
ผสมผส�น ต�มแต่ฤดูก�ล  ซึ่งผักจะขึ้นแตกต่�งกัน โดย
คุณแม่ได้แบ่งปลูกผักท่ีเก็บกินได้ตลอดทั้งปี ปลูกต�ม 
รัว้ของสวน เช่น ผกัเสีย้วดอกแดง  ต้นดอกแค  ผกัเซยีงด� 
ตะไคร้ ชะอม เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่�นี้ให้เป็นไม้ยืนต้น ให้
ผลผลิตได้ตลอด   พืชอีกประเภทท่ีปลูกคือ พริก  ดอก
ชมจันทร์  ถ่ัวพู  ถั่วฝักย�ว และบวบ ผักเหล่�นี้ ใช้เวล�
ปลูกและให้ผลผลิตในช่วงระยะเวล� 3-4 เดือน ต่อก�ร
ปลูก 1 รุ่น ดังน้ันจึงมีก�รปลูกหมุนเวียนกันไปตลอด 

เกษตรผสมผสาน กับแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
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ทั้งปี  พืชผักสุดท้�ยคือ ผักบุ้ง ผักชี ผักก�ด ผักคะน้�  
ผักพวกนี้ลงปลูกในแปลกผัก ซ่ึงมีก�รปลูกสลับแปลงและ
สลับเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน ในส่วนของฤดู
หน�ว ก็จะมีก�รปลูกผักสลัดพันธุ์ต่�งๆ ซึ่งให้ผลผลิตได้ดี
เฉพ�ะช่วงฤดูนี้โดยผลผลิตท่ีได้น้ัน นอกจ�กจะนำ�ม�ใช้กิน
และบริโภคแล้ว แม่ยังได้แบ่งปันให้คนในครอบครัว บ�งคร้ัง
ก็มีคนม�รับซื้อถึงสวน หรือนำ�ไปข�ยในตล�ดของหมู่บ้�น
ได้ ถือได้ว่�ได้ทั้งผลผลิตท่ีปลอดส�รพิษ ได้ท้ังสุขภ�พ ได้
ทั้งมิตรภ�พ ได้ทั้งเงิน และสุดทั้งคือคว�มสุขทั้งก�ยและ
ใจที่พ่อสมบัติ กับแม่บัวผัน เครือระย� ได้รับจ�กก�รทำ�
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ปัจจุบันสวนน�ของพ่อ ข้�วของแม่ ปลูกพืชผักสวนครัว 
4  ชนดิหลกัๆ ด้วยกนัคอืดอกชมจนัทร์  ผกัคะน้� ผกับุง้ และ
ก�ด ช่วงหน้�หน�วก็จะหันไปปลูก ผักสลัด  และมะเขือเทศ
ร�ชินี  โดยต้นชมจันทร์ใช้เวล�ประม�ณ 60 วัน จึงส�ม�รถ
เก็บผลผลิตได้ประม�ณ 120 วัน  ผักคะน้�ใช้เวล�ประม�ณ 
50 วันจึงส�ม�รถเก็บเก่ียว ผักบุ้ง 15 วัน และผักก�ด ใช้
เวล�ประม�ณ 20 วัน ก�รดูแลผักในแปลงจะเป็นก�รใช้
ปุ๋ยคอก 100% ควบคู่ไปกับก�รใช้ปุ๋ยหมัก และในอน�คต 
คุณพ่อสมบัติ ตั้งเป้�ไว้ว่�จะใช้เกษตรอินทรีย์ม�กขึ้น

ส่วนก�รปลูกข้�วพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่และข้�วกำ่�พันธุ์พื้น
เมือง จะใช้ช่วงฤดูฝน โดยท่ีผ่�นม�ใช้กิจกรรมท่ีคุ้นเคยคือ 
ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ลูกหล�นในตระกูลก็จะม�ลงแขก
ช่วยกันทั้งดำ�น�และเก็บเก่ียว กิจกรรมดังกล่�วทำ�ให้
ครอบครัวมีคว�มรักและส�มัคคีกัน ซ่ึงท่ีผ่�นม�กิจกรรมดัง
กล่�วก็จัดขึ้นม�เป็นปีท่ี 3 แล้ว

หลังจ�กก�รเก็บเกี่ยวข้�วแล้วเสร็จ ฟ�งข้�วที่ได้ก็ 
จะถูกเก็บไว้เพื่อใช้ในก�รหว่�นเมล็ดพันธุ ์ โดยนำ�ไปใช ้
คลุมแปลงผัก ใช้แกลบจ�กก�รสีข้�วเปลือกใส่ในแปลงผัก 
รวมถึงก�รปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่นถั่วเหลือง ถั่วลิสง หลัง
ก�รเก็บเกี่ยวข้�วเสร็จ เพื่อปรับปรุงคุณภ�พดิน ก่อนจะ
ปลูกข้�วอีกครั้งในปีต่อไป เรียกได้ว่�เป็นก�รใช้ประโยชน ์
จ�กในสวนของตนเอง จนส�ม�รถลดต้นทุนก�รผลิตได้
อย่�งม�ก

อย่�งไรก็ต�มหลังจ�กท่ีหันม�ทำ� “เกษตรพอเพียง” 
แบบผสมผส�นจนทำ�ให้สวนของคณุพ่อสมบตั ิและคุณแม่บวั
ผัน เครือระย� เห็นผลลัพธ์อย่�งชัดเจน ในก�รทำ�สวนแบบ
พอเพียง และพอดี ไม่เกินตัวจนเกินไป ประกอบกับใช้จ่�ย
ต�มคว�มสมควร กจ็ะช่วยให้มเีงนิเกบ็ออมได้ม�กยิง่ข้ึน ทัง้นี้

แปลงผักคะน้า  ผักสลัด และผักบุ้ง
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คุณพ่อสมบัติยังเตรียมศึกษ�ก�รเพ�ะเห็ดเพื่อจำ�หน่�ย  
ต่อยอดท�งก�รเกษตรไปเรื่อยๆ เพ่ือสร้�งร�ยได้จ�ก
หล�กหล�ยรูปแบบอีกด้วย

คุณพ่อสมบัติเล่�ให้ฟังว่� “......การมีพื้นที่เกษตร
ไม่มาก ส�าหรับคุณพ่อแล้วคือ การบังคับให้ต้องรู้จัก 
คิดวางแผนการเพาะปลูกและบริหารจัดการทุกอย่างใน
พื้นดินแปลงนี้ไปในตัวมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส�าคัญ นอกจากน้ีคุณพ่อยังได้บริโภคพืช 
ผักและข้าวที่ปลอดสารพิษ และอาศัยพื้นที่แห่งนี้
เป็นที่พบปะ แลกเปลี่ยนความคิด สนทนาปราศรัย
กับเพื่อนๆ กับคนรักสุขภาพ ที่มักจะเข้ามาเยี่ยมชม
และซื้อสินค้าปลอดสารพิษในช่วงเวลายามเย็นของ 
ทุกวัน  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของคนวันเกษียณอายุราชการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น...” 

เช่นเดยีวกบั คณุแม่บวัผนั  ท่ีกล่�วว่� “.....ทำ�เกษตร
แบบนี้สบ�ย  สบ�ยม�กกว่�ในอดีตที่จะไปรับซื้อผักจ�ก
แหล่งต่�งๆในตัวเมือง เพื่อม�แบ่งข�ยในตล�ดหมู่บ้�น 

กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อปี 2559

ญาติพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันด�านา ผลผลิตในสวนนาของพ่อ ข้าวของแม่

ซึ่งผักเหล่�นั้นล้วนมีส�รพิษตกค้�ง มันพูดและแนะนำ�
ได้ไม่เต็มป�กว่�ปลอดภัย แต่ปัจจุบัน เร�ทำ�เอง ช่วยกับ
คุณพ่อคนละไม้ คนละมือ ซื้อเม็ดพันธุ์ม�เป็นซอง ซอง
ละยี่สิบบ�ท นำ�ม�ปลูก หว่�น แยกต้น ดูแลรดนำ้� แล้ว
เก็บไปข�ยได้หลักพัน เร�ใช้แรงในก�รดูแลในช่วงเย็น
ของทุกวัน  มันได้กำ�ไรหล�ยต่อ ทั้งก�รได้ออกกำ�ลังก�ย 
ยืดเส้นกล้�มเนื้อ  ได้กินผักปลอดส�รเพร�ะเร�ปลูกเอง   
ได้แจกจ่�ยให้กับญ�ติพี่น้อง  ที่เหลือก็ข�ย  เกษตรแบบ
นี้แหละที่แม่มีคว�มสุขที่จะทำ�....” 

จ�กพ้ืนที่ 3 ไร่คร่ึงของคุณพ่อสมบัติ  คือส่วนหนึ่ง
ของพื้นที่ตัวอย่�งในก�รแบ่งสัดส่วนในก�รทำ�กินต�ม
แนวก�รทำ�สวนแบบพอเพียงที่ประยุกต์ม�จ�กเกษตร
ทฤษฎีใหม่   ซ่ึงในหลวง รัชก�ลท่ี 9 ได้พระร�ชท�นพระ
ร�ชดำ�รสัไว้เพือ่ให้เกษตรกรไทยได้มชีวีติทีด่ขีึน้  ส�ม�รถ
เปล่ียนคว�มคิดและวิถีชีวิตหล�ยคนให้หันม�พึ่งพ�ตน
จ�กส่ิงที่ธรรมช�ติให้ม�ได้ ดังที่คุณพ่อสมบัติกล่�วทิ้ง
ท้�ยว่�  “....วันนี้พ่อมีชีวิตในวัยเกษียณที่ดีขึ้น  มีอ�ชีพ
ใหม่ที่เป็นเกษตรกรที่กล�ยเป็นอ�ชีพที่ดีและม่ันคงที่สุด  
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ครอบครัวสร้างสุข ด้วยเกษตรพอเพียง

เพร�ะมั่นคงทั้งสุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิต  ได้มิตรภ�พ
ใหม่ๆ  ได้เห็นรอยยิ้มของคนรักสุขภ�พ  ถ้�เร�ส�ม�รถ
ผลติอ�ห�รกินเองได้ เร�กอ็ยูร่อดได้และรอดอย่�งปลอด
ส�รพิษ  ทุกวันน้ีพ่อกินผักสดได้แบบสบ�ยใจ..เพร�ะมี
แม่ปลูกให้พ่อท�น........”

สุดท้�ยคุณพ่อได้ฝ�กคำ�พูดไว้ว่� เรื่องก�รปรับ
ทัศนคติและคว�มคิดเกษตรพอเพียง ต้องเน้นคนเป็น
หลัก  ต้องไม่ล้มเลิกเพร�ะท้อแท้ ต้องปรับจิตใจตัวเอง
ก่อน รูจั้กตวัเองและเอ�ชนะตวัเองให้ได้ ถ้�รกัครอบครัว 
รักตัวเอง ต้องให้ตัวเองและครอบครัวอยู่ดีมีสุข มีสุข
ภ�วะท่ีดีต้องประกอบไปด้วย ตัวเร�ดี มีอ�ห�รดี คว�ม
เป็นอยู่ดี คนในครอบครัวมีคว�มรัก ไม่ต้องว่ิงไปห�เงิน 
ให้เงินว่ิงเข้�ม�ห�เร�เอง สะสมเงินให้รูปแบบของ
ธรรมช�ติในพื้นที่ ทำ�กินทุกอย่�ง สิ่งทีคำ�นึงถึงในก�ร
ทำ�เกษตรพอเพียง ต้องมีกิจกรรมต่�งๆ ในสวนเกษตร
พอเพียง 3  ไร่หมุนเวียนตลอดปี ต้องดูสภ�พภูมิศ�สตร์, 
ปริม�ณนำ้�ในแต่ละปีท่ีมีและห�ได้ซ่ึงก็ต้องขุดสระไว้
กักเก็บนำ้�ใช้ในช่วงหน้�แล้ง, รูปแบบก�รให้นำ้�, คว�ม

ต้องก�รของพืช, ระยะเวล�เก็บเก่ียว, ฯลฯ ต้องรู้ร�ค�
ข�ย พืช, สัตว์ และรู้ร�ยละเอียดในส่วนต่�งๆทั้งหมด 
ก็ส�ม�รถม�กำ�หนดแผนได้ ดังนั้นควรรู้ทุกอย่�งในพื้น
ที่ีที่เร�มีอยู่ รวมถึงปัญห�ของโรคพืชในแต่ละชนิดที่จะ
เกิดขึ้น เพร�ะเร�ไม่ใช้ส�รเคมี แมลงก็มักจะม�รบกวน
ม�กเป็นพิเศษ

สังคมในปัจจุบัน เริ่มเข้�ใจในรูปแบบก�รทำ�เกษตร
แบบผสมผส�น เกษตรแบบพอเพียง ต�มแนวพระ
ร�ชดำ�ริในหลวงร�ชก�ลที่ 9 ม�กขึ้น ซึ่งถ้�ทุกครอบครัว
ส�ม�รถเริม่ทำ�ได้ และเชือ่ว่�ครอบครวันัน้กจ็ะมสีขุภ�วะ
ที่ดีต�มไปด้วย เร�ส�ม�รถพัฒน�ผืนดินของเร�ที่มีให้
เป็นแหล่งสร้�งสุขให้กับครอบครัวเร�ได้ ดังตัวอย่�งที่
ได้ในเสนอของคุณพ่อสมบัติ คุณแม่บัวผัน เครือระย�  
ภ�ยใต้แบรนด์ก�รค้�ผลิตภัณฑ์ข้�วปลอดส�รพิษ “...
น�ของพ่อ ข้�วของแม่..” ซ่ึงตัวอย่�งก�รทำ�เกษตร 
ดังกล่�ว คือก�รสร้�งสุข ให้กับชีวิตอย่�งแท้จริง ด้วย
คว�มพอเพยีง ต�มแนวพระร�ชดำ�รใินหลวงร�ชก�ลที ่9  
ที่ได้พระร�ชท�นไว้กับคนไทยทุกคน
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ห�กพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง หล�ยต่อหล�ยคนคง
รู้จักในนิย�มของคว�มเป็นปรัชญ�ต้นแบบจ�กในหลวง
ผู้ทรงเป็นมห�แห่งปร�ชญ์ กล่�วคือพระองค์ทรงดำ�ริ
และทำ�ให้เห็นเป็นแนวปฏิบัติอันเกิดเป็นองค์คว�มรู้เพื่อ
ก�รศกึษ� และสำ�หรบับ�งคนกน้็อมนำ�เป็นแนวท�งแห่ง
ก�รดำ�รงชีพแห่งตน 

ข้�พเจ้�เรียนรู้เรื่องร�วเหล่�นี้จ�กพ่อ พ่อที่เป็น
นักก�รเมืองท้องถิ่นในวันน้ัน และเจอคว�มล้มเหลว
แห่งชวีติจนหล่อหลอมเป็นพ่อเกษตรกรในวนันี ้พอเพยีง
ของพ่อ นิย�มนั้นอ�จหม�ยถึงว่�พอเพียงไหน? เม่ือพูด
ย้อนไปร�ว10 ปีก่อนหน้�นั้น พ่อเป็นตัวแทนกลุ่มช�ย
วัยกล�งคนไฟแรง คว�มโดดเด่นท่ีมีในตนเองต้องถูก
แสดงออกอย่�งด�วรุ่ง ก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�
ปีที่ 6 คงเป็นชนชั้นก�รศึกษ�สูงของหมู่บ้�นอันอยู ่
ไกลจ�กมนุษย์ผู้ใฝ่ก�รทำ�ง�นเลี้ยงตนเองม�กกว่�เรียน
หนังสือ บวกกับก�รเป็นลูกช�ยคนเดียวของครูใหญ่ผู้
มีหน้�ต�ท�งสังคม พ่อถือเป็นบุรุษผู้มีคว�มเพียบพร้อม
กว่�ช�ยคนอื่นในวัยเดียวกันเป็นอย่�งม�ก ฐ�นะท�ง
ครอบครัวที่ถือได้ว่�ไม่เป็นสองรองจ�กใครเป็นเหตุผล
ตอกยำ้�คุณสมบัติข้�งต้น รถยนต์มีขับ มอเตอร์ไซค์มีข่ี 
คอมพิวเตอร์มีใช้ โทรศัพท์มือถือมีสื่อส�ร ท้ังหมดล้วน

เป็นพลวัตขิบัเคลือ่นคว�มมัน่ใจ และพ่อกบ็อกกบัตนเอง
ว่� “พร้อมขน�ดน้ีใครจะเทียบฉันได้” น่ันเป็นจุดเริ่มต้น
ของก�รก้�วเข้�สู่วงก�รก�รเมืองท้องถิ่น และก็ไม่ผิดไป
จ�กค�ด คะแนนอนัดบัที ่1 ทีท่ิง้ห่�งอนัดบัที ่2 ไปชนดิที่
ว่�นับคูณส�มให้ก็ไม่พอที่จะชนะพ่อ เป็นจุดเริ่มต้นของ
เวทีสม�ชิกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 

ถนนส�ยก�รเมอืงของพ่อในระยะเริม่ต้นเป็นไปด้วย
คว�มรุ่งเรือง ท่�นอบต.ใหม่ไฟแรง ทำ�ง�นตรงเวล� เลิก
ง�นกลับบ้�น ขึ้นบ้�นใหม่ไปร่วมและก็กลับบ้�นอย่�ง
เกียรติของอบต. ง�นไหนของหมู่บ้�นไปช่วยเหลือก�ร
ง�น ไปร่วมและก็กลับบ้�นอย่�งมีเกียรติทุกคร้ัง เป็น
ที่รักของครอบครัว เป็นตัวอย่�งทั้งในบ้�น และนอก
บ้�น ดั่งก�รเป็นบุรุษผู้เพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบ
ไม่มีท่ีติ เพร�ะในขณะนั้นคำ�ว่�พอของพ่อ ยังเป็นพอใจ
ในอ�ชีพตนเอง พอใจในส่ิงที่ตนเองเป็นอยู่ จวบจนเมื่อ
เวล�ผ่�นคว�มพอนั้นเริ่มใหญ่ขึ้น คว�มมั่นคงในคว�ม
พอ ผันเปลี่ยนเป็นไม่เพียงพอ ก�รเข้�ชิงตำ�แหน่งใน
สมัยที่ 2 กำ�ลังจะเริ่มขึ้น คล่ืนลูกใหม่ไม่ได้มีเพียงพ่อที่
พร้อมไปหมดทุกอย่�งเพียงคนเดียวแล้ว ผู้เข้�สมัครทุก
คนมีสิทธิ์ที่จะส�ม�รถได้รับคัดเลือกหมด ก�รห�เสียง
ที่เดินขอคะแนนต�มบ้�น คะแนนที่จะได้ม�ซึ่งชัยชนะ

พอ(เพียง)สุข

1 ชุติม� พรหม�วัฒน์ ฝ่�ยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

เรื่อง : ชุติม� พรหม�วัฒน์
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นั้นเป็นไปได้ย�ก พ่อทุ่มเทเงินทองไปกับก�รห�เสียง
ทุกรูปแบบ ทำ�ป้�ย โฆษณ� ห�เสียง รถแห่ ทำ�เสื้อทีม 
จ้�งคนง�นม�ร่วมเดินขบวน ว่�กันว่�อะไรท่ีทำ�แล้วข้ึน
ชื่อว่�ห�เสียง แทบไม่มีเลยซักอย่�งท่ีพ่อไม่ทำ� คว�ม
กระห�ยซึ่งชัยชนะเป็นแรงผลักดันให้พ่อนิย�มคำ�ว่�พอ
คือฉันต้องเป็นที่ 1 แม้ว่�คว�มพอในครั้งท่ี 2 จะพอเท่�
ครั้งแรกก็ต�ม แต่พอครั้งน้ี เป็นพอเพียงใดท่ีใหญ่ และ
ต้องทุ่มเทเพื่อให้ได้ม�อย่�งม�ก เงินในธน�ค�รถูกใช้จน
หมดลง และเกิดก�รใช้เงินของปู่ซ่ึงเกษียณอ�ยุร�ชก�ร
และมีเงินก้อน ผ่�นไปแต่ละวันไม่น�นก็หมด คว�มพอ
ในระยะแรกทีท่ำ�ให้เกดิคว�มสขุ ในคร้ังนีเ้หมอืนตรงข้�ม 
คว�มพอที่ลืมไปว่�ยังมีลูกท่ีต้องเรียนหนังสือ มีพ่อแม่ท่ี
ต้องเล้ียง มีครอบครัวท่ีต้องคิดถึง ก็หมดไป จนวันตัดสิน
ม�ถึง พ่อยังคงชนะแต่เป็นชนะท่ีเฉียดฉิว เส้นท�งส�ย
ก�รเมืองยังดำ�เนินต่อไป ก�รพบปะกันจ�กผู้นำ�ท้องถิ่น
ของหล�ยหมู่บ้�นเริ่มขย�ยวงกว้�ง จนพ่อถูกยุยงและ
สนับสนุนให้ลงเลือกตั้งในสน�มใหญ่ จ�กระดับหมู่บ้�น
ก้�วสู่ระดับตำ�บล และพ่อก็ไม่พล�ดท่ีจะลงสน�มครั้งน้ี

พลังของก�รอย�กชนะ รุนแรงจนมนุษย์คนหนึ่ง
แลกม�ได้ซึ่งทุกอย่�ง เงินทองที่มีหมดไปกับสิ่งที่พ่อ
ต้องก�ร และนยิ�มคว�มพอให้มนัว่�ฉนัจะพอต่อเมือ่ฉนั
ได้ ห�กไม่ได้คอืฉนัข�ด ฉนัด้อย และพ่อไม่ชนะอย่�งเคย 
คร�นีพ่้อแพ้อย่�งร�บค�บ แพ้บนคว�มเป็นศนูย์ของชวีติ 
เงินทองไม่มีเหลือ ครอบครัวเกือบแตกแยก ข้�พเจ้�ได้
แต่มองพ่ออยู่ห่�งๆ เห็นเข�จมอยู่กับคว�มผิดหวัง ทุกข์
ระทมของตัวเอง ช�ยผู้อยู่แต่กับคว�มสูงสุดของชีวิต 
เข�คงรู้สึกแย่อย่�งบรรย�ยไม่ถูกเม่ือต้องอยู่กับชีวิตตำ่�
สุด และคงไม่รู้ว่�จะปฏิบัติตัวอย่�งไร ผิดกับแม่ท่ีดิ้นรน
ทำ�ง�น รับจ้�งทุกรูปแบบไม่เคยพัก ตั้งแต่เกิดข้�พเจ้�
เห็นแม่ทำ�ง�นม�หมดทุกอย่�ง ไม่เคยเก่ียง ไม่เคยอ�ย มี
คว�มสุขกับก�รทำ�ง�นแลกเงินท่ีจะม�จุนเจือครอบครัว 
ข้�พเจ้�ที่เป็นนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยต้องพย�ย�มดิ้นรน
ทำ�ง�นเพือ่ตนเอง เพร�ะจะได้ทำ�ให้แม่แบ่งเบ�ภ�ระตรง
ส่วนนี้ไปสนับสนุนน้องส�ว และก็ต้องเลี้ยงดูปู่กับย่�ท่ี
สูญเสียเงินก้อนสุดท้�ยไปกับคว�มพอที่ไม่สำ�เร็จของพ่อ

คำ�พูดที่ว ่� “เวล�เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนคว�ม
เปลี่ยนแปลง” สำ�หรับข้�พเจ้�เห็นด้วยอย่�งที่สุด คว�ม
เหน็ดเหนื่อยของแม่ คว�มตั้งใจทำ�ดีของข้�พเจ้� คว�ม
มุ่งม�นะให้หลุดจ�กคว�มลำ�บ�กในก�รตั้งใจเรียนของ
น้องส�ว เป็นอุท�หรณ์ให้พ่อได้ฉุกคิด และตั้งเป้�หม�ย

ของชีวิตใหม่ รถยนต์คันหรูถูกเปล่ียนเป็นรถกระบะ
ที่พอใช้รับจ้�ง พ่อขับรถรับจ้�งเพื่อขนย้�ยหอมแดง 
กระเทียม ข้�มภูเข� พ่อทำ�อย่�งที่คนรับจ้�งคนอื่นทำ� 
เวล�ว่�งจ�กก�รขับรถ พ่อจะเข้�สวน ท่ีว่�เข้�สวนนี้คือ
ก�รทำ�ง�นในสวนของครอบครัว ซึง่เป็นทรพัย์สนิสดุท้�ย
ที่เหลือ ทั้งๆที่ถูกลืมและไม่เคยถูกให้คว�มสนใจในระยะ
แรก ถกูพลกิฟ้ืนขึน้ม�อกีคร้ัง  เงนิทองจ�กก�รรบัจ้�งถูก
นำ�เข้�ระบบสวน ทัง้สวนลำ�ไย และสวนมะม่วง คว�มพอ
ของพ่อกล�ยเป็นคว�มพอที่หนีจ�กคว�มอย�ก อย�ก
ได้ อย�กมี อย�กเด่น อย�กดัง อย�กเหนือกว่�คนอื่น 
พอที่ฟื้นฟูทรัพย์สินของครอบครัว พอท่ีทำ�ให้พอมีพอ
กิน และเกิดคว�มสุขในครอบครัว พอที่พอเพียงตรงจุด
เดียวกันทั้งครอบครัว

เกษตรกรคนใหม่เริ่มง�นของตนอย่�งตั้งใจ ลองผิด
ลองถูก แรกเริ่มเดิมทีก็เป็นน�ยจ้�งที่เพียงแต่ดูผลง�น
ของลกูจ้�ง แต่ไม่เกิดก�รลงมอืทำ�ด้วยต้นเอง จนวนัหนึง่
เกิดก�รเรียนรู้ เกิดก�รลงมือทำ� เริ่มจ�กสวนที่ตนเองมี 
ดูแลลำ�ไยทุกต้นเองทุกกระบวนก�ร และดูแลต้นมะม่วง
เองทุกกระบวนก�รเช่นกัน จ�กมนุษย์สังคมคนหน่ึงที่
ทำ�ง�น สังสรรค์ มีชีวิตอย่�งสนุกไปให้พ้นวัน กลับต้อง
ม�ดูแลสวนของตนเองและเฝ้�มองและรอผลผลิตซึ่งจะ
เป็นร�ยได้จนุเจอืครอบครวั คว�มอ�ยทีค่ดิว่�คงทำ�ไม่ได้
กับง�นเกษตรกรนั้นก็สูญสล�ยไปและพ่�ยแพ้ต่อคว�ม
ตั้งใจ คว�มมุ่งมั่น และคว�มขยัน ภ�พที่เห็นจนชินต�
กับก�รแต่งตัวให้ดูดีออกจ�กบ้�นไปง�นต่�งๆ กลับม�มี
แต่กล่ินเหล้�เลือนห�ยไปพร้อมๆ กับคว�มเปล่ียนแปลง 
เหลือแต่พ่อที่สวมเสื้อเก่�ๆ ก�งเกงทำ�ง�นและรองเท้�
บู๊ทคู่ใจ ขับรถกระบะคันเก่�เข้�สวน อะไรที่เคยจ้�งคน
อืน่ทำ�พ่อกจ็ะทดลองทำ�ด้วยตนเองจนทำ�เป็นไปหมดทกุ
อย่�ง แทบไม่ต้องจ้�งใครตั้งแต่กระบวนก�รตัดหญ้�ไป
จนถึงเก็บผลผลิต พ่อจะลงมือเองทุกขั้นตอน จ�กสวน
ที่ถูกลืม สภ�พโทรมจ�กหญ้�ขึ้นรก ไม่มีต้นไม้ ก็เริ่มต้น
จ�กก�รกำ�จัดหญ้�กล�ยเป็นพื้นที่โล่ง ปลูกลำ�ไยและ
มะม่วงสลับกันไป รดนำ้�หว่�นปุ๋ย กำ�จัดวัชพืช เวล�ไม่
น�นก็เติบใหญ่และค่อยๆ ให้ผลผลิต ระยะแรกพ่อจะ
รับจ้�งขนย้�ยหอม กระเทียม จ�กอำ�เภอแม่แจ่มบ้�ง 
จ�กจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้�ง รวมไปถึงท�งอุตรดิตถ์ พ่อ
จะรับจ้�งหมดเพื่อนำ�เงินที่ได้จุนเจือครอบครัว ใช้หนี้สิน
ที่เกิดจ�กที่ตนเองก่อ และลงทุนกับสวน อ�ทิก�รซื้อปุ๋ย 
ก�รซ้ือกล้�ไม้ และร�ยละเอยีดอ่ืนทีต้่องใช้ทุนทรพัย์เพือ่
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ขับเคลื่อนให้เดินไปข�้งหน้� จวบจนเมื่อเกิดผลผลิตของ
สวนในแต่ละปีจนส�ม�รถมีทุนก้อนหนึ่งเพื่อทำ�ง�นสวน
ต่อไปได้ พ่อจงึเลกิขบัรถรบัจ้�งขนย้�ยหอม บวกกบัอ�ยุ
และสุขภ�พแล้วพ่อจึงเลิกอ�ชีพน้ี เพื่อเป็นเกษตรกร
ช�วสวนเพียงอย่�งเดียว พ่อมีคว�มสุขกับก�รตื่นเช้�
ขึ้นม�เพื่อไปสวน ดูต้นมะม่วง ต้นลำ�ไยของครอบครัวท่ี
เติบโตและให้ผลผลิต จ�กพื้นที่รกร้�งว่�งเปล่� กลับเป็น
ผนืดนิแห่งใหม่ทีเ่ป็นอ�ชีพของพ่อ บนคว�มพอเพยีง พอ
เพยีงนี ้เพยีงทีว่่�ใช้หนีท้ีม่ขีองครอบครัว จนุเจอืให้ทกุคน
มกีนิมใีช้ มใีห้ลกูได้รับก�รศกึษ� และเผือ่แผ่คนอืน่ สร้�ง
อ�ชีพสร้�งร�ยได้แก่คนอื่น เช่น ก�รจ้�งเพื่อนบ้�นใกล้
เคียงกันในวันเก็บผลผลิต ต่�งพ่ึงพ�อ�ศัยกันแบบจ้�ง 1 
แรง ทำ�จริง 2 แรง ที่ว่�น้ีคือก�รทำ�ง�นต่อกันด้วยใจ เร�
ช่วยเข� เข�ช่วยเร� พ่อไม่หวงคว�มรู้ พ่อได้ต�มะม่วง
(ส่วนยอดที่ส�ม�รถนำ�ม�ต่อกับมะม่วงต้นอื่นได้) พ่อก็
จะแนะนำ�ให้เพือ่นบ้�น สวนใกล้เคยีงให้รูจ้กัและทดลอง 
มงี�นเกบ็ผลผลติพ่อก็ไปช่วย ไปร่วมกับผูอ้ืน่อย่�งรบัจ้�ง 
1 แรง แต่ทำ�เหมือน 2 แรง ก�รประสบคว�มสำ�เร็จใน
ก�รทำ�สวนถือว่�เป็นไปได้ดี มีคนม�ชวนพ่อไปร่วมหุ้น
ทำ�หล�ยอย่�ง ไปค้�ข�ย ร่วมลงทุนกัน เช่น ก�รรับซ้ือ

มะม่วง รับซื้อลำ�ไยเพ่ือส่งโรงง�น แต่พ่อปฏิเสธและขอ
ทำ�อย่�งช�วสวนธรรมด�ที่เก็บผลผลิตของตนเองข�ย 
ต่อให้ได้ม�กไปกว่�นี้ก็พอเพียงนี้ ให้พอมีกินมีใช้มีให้
ครอบครัว เท่�นี้ก็ภูมิใจ

ลำ�ไยของเร�ออกเดินท�งสู่ตล�ดค้�ข�ย พอให้ได้
มีกำ�ไรเพ่ือต่อยอด สลับกับมะม่วงที่เร�ปลูกไว้ในสวน
เดียวกันสลับกันไปตลอดแนว พ่อใช้เวล�ดูแลลำ�ไยและ
มะม่วงควบคู่กันไป รดนำ้�โดยต่อจ�กคลองท่ีไหลผ่�น
สวนโดยใช้ท่อต่อกันเป็นแนวย�วและดึงเข้�ในหลุม
แต่ละต้น เวล�ให้นำ้�จะใช้เวล�ตั้งแต่เช้�มืดไปจนถึงคำ่�
มืด พ่อมักจะทำ�ด้วยตัวเอง บ�งครั้งมีแม่ช่วยอีกแรง 
ไม่จ้�งใคร พ่อเคยบอกว่�เร�ทำ�เองมันเต็มใจ แน่นใจ 
(หม�ยถึงตรงเป้�หม�ย ม�ตรฐ�นท่ีเร�คิดไว้) ตั้งแต่เช้�
มืดจะติดเครื่องสูบนำ้�เพื่อดึงนำ้�จ�กคลองขึ้นม�ใส่ให้กับ
ลำ�ไย และมะม่วงทีละต้นๆ พอเต็มหลุมรอบต้นก็ย้�ยไป
เรื่อยๆ จนหมดสวน ห�กไปคนเดียว พ่อจะโดดไปม�ระ
หว่�ง 2 แปลง และอ�ศัยช่วงพักรอนำ้�เต็มหลุมตัดแต่ง
กิ่งให้ต้นลำ�ไย มะม่วง สวยง�มเป็นพุ่ม ทำ�อยู่อย่�งนี้
ประม�ณสัปด�ห์ละ 1 ครั้ง บ�งช่วงแม่หว่�นฟักทอง
ไว้บ�งส่วนเพื่อเก็บข�ยและแบ่งปัน และมีมะม่วงหว�น
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พันธุ์อ่ืนเช่น เขียวเสวย ฟ้�ลั่น ฯลฯ สำ�หรับไว้กิน แบ่ง
ปัน และเหลือข�ยเป็นร�ยได้อีกช่องท�งด้วย แต่ละวัน
ในชีวิตของพ่อและแม่ เป็นก�รทำ�ง�น กิจวัตรเก่ียวกับ
สวนเป็นส่วนใหญ่ แม่จะมีรับจ้�งกำ�หอมบ้�งห�กว่�ง
เว้นจ�กง�นสวน พ่อจะวนเวียนกับก�รปฏิบัติง�นสวน 
รดนำ�้ ใส่ปุย๋ ตดัหญ้� จนเกบ็ผลผลติและเริม่ใหม่อยูอ่ย่�ง
นั้นเรื่อยม� เวล�พอมีก็จะต่อยอดพันธุ์มะม่วงใหม่ๆ คิด
ปลูกพืชอื่น รวมไปถึงกิจกรรมใหม่อย่�งเช่นเลี้ยงปล�ใน
บ่อ และเล้ียงกบในโอ่งนำ้�ฝน ท่ีพ่อเริ่มทำ�และเร่ิมมีร�ย
ได้จ�กก�รข�ยปล� ข�ยกบแต่สิ่งที่พ่อไม่ลืมคือก�รแบ่ง
ปันญ�ติพี่น้อง และเพื่อนร่วมง�นด้วยกัน รวมถึงคว�มรู้
ที่พ่อแสวงห�ม�จ�กก�รอ่�นหนังสือพิมพ์บ้�ง ว�รส�ร
ต่�งๆ รวมไปถึงดูจ�กโทรทัศน์ พ่อจะนำ�ม�ปรับเพื่อ
ลงมือทำ� และห�กได้ผลดีก็จะไม่หวงแหนให้ห�ยไปกับ
ตัวเอง จะแบ่งปันและให้คว�มรู้ต่อเสมอ 

ที่กล่�วม�ทั้งหมดนั้น เป็นอุท�หรณ์จ�กพ่อของ
ข้�พเจ้� อันนิย�มคว�มพอเพียงผ่�นก�ลเวล�ม�จนม�
ถึงพอเพียงในทุกวันนี้ เริ่มแรกคว�มพอเพียงที่เป้�หม�ย
ใหญ่ม�กทำ�เท่�ไหร่ ทุ่มเทเท่�ไหร่ก็ไม่เพียงพอ จนแล้ว
จนเล่�ก็ล้มเหลวในคว�มไม่รู้จักพอ แต่แล้วคว�มพอก็

ถูกนิย�มให้เล็กลงจวบจนเป็นคว�มหม�ยง่�ยๆ แค่เพียง
พออยู่ พอกิน พอสบ�ย พอมีคว�มสุข กับอ�ชีพก�รง�น
ที่พอแล้วสำ�หรับตนพอแก่กำ�ลัง พอแก่คว�มส�ม�รถ 
ปรชัญ�ขององค์พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัรชัก�ลที ่9 
นัน้ ทรงเป็นปรชัญ�ทีส่ถติย์ตัง้บนคว�มเป็นวทิย�ศ�สตร์
คว�มเป็นจริงอันเห็นผลจ�กก�รปฏิบัติ และเป็นปรัชญ�
ที่ตั้งบนพื้นฐ�นของจิตใจอันเป็นก�รประม�ณตนเอง
ถึงคว�มพอ พอเพียงไหนในกำ�ลังคว�มส�ม�รถของ
ตน พอที่ว่�ไม่มักใหญ่ใฝ่สูงเกินตน มิใช่เพียงแต่ส�ย
ก�รเกษตรเท่�น้ัน ปรัชญ�น้ีส�ม�รถเป็นปรัชญ�ชีวิต
ของมนษุย์ทกุคน ทกุชนชัน้ ห�กเร�รู้จกัพอเร�จะไม่ด้อย
โอก�สหรือตำ่�ต้อยกว่�ใคร เร�จะสูงที่สุดในประม�ณพอ
ของตนเอง ก�รเรียนรู้จ�กพ่อของข้�พเจ้�ที่ไม่โศกเศร้�
จ�กคว�มล้มเหลว กลบัเปลีย่นข้อนัน้เป็นกำ�ลงัให้เริม่ต้น
ใหม่จนค้นพบเส้นท�งของตนเอง ที่เหลือนับต่อจ�กนี้ก็
คงอยู่อย่�งพอเพียงนี้ กับคว�มสุขของตนและครอบครัว 
และพอเผยแพร่กับหลักคิด คว�มรู้ของตนให้แก่ผู้อื่น 
แล้ววันนี้ข้�พเจ้�ก็หวนกลับม�คิดตลอดว่�เร�พอเพียง
ไหน และพอของเร�พอต�มกำ�ลังคว�มส�ม�รถแล้วหรือ
ยัง พอเพียงนี้ก็จะเป็นพอเพียงสุขตลอดไป
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สูงสุดคืนสู่สามัญ
Original Fresh coffee 

1 บุญทวี ประดิษฐ  เจ้�ของแบรนด์ ดงพญ�เสือ Country Coffee, ศิษย์เก่�มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

เรื่อง : บุญทวี  ประดิษฐ 1
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ดงพญ�เสือ Country coffee คือก�แฟสดในรูป
แบบเรียบง่�ยสไตล์ไทยบ้�น ตั้งแต่กระบวนก�รปลูก
เมล็ดก�แฟ จนถึงชงออกม�เป็นแก้วพร้อมดื่ม จะทำ�โดย
ระบบ Handmadeทัง้กระบวนก�ร ซึ่งไม่ผ�่นก�รเครือ่ง
ใช้ไฟฟ้�แม้แต่เครื่องเดียวก�รชงก�แฟ ของดงพญ�เสือ 
Country coffee ใช้เพียงเครื่องชง Aroplass , Coffee 
Maker,Drif Coffee. เท่�น้ัน ซ่ึงส�ม�รสชองก�แฟสด
ออกม�ได้ เช่นเดียวกับเครื่องชงขน�ดใหญ่ ข�ดเพียงแต่
คว�มสวยหรูที่มองด้วยต� คุณภ�พท่ีได้ม�ก็ถือว่�ใช้ได้
ในระดับหนึ่ง ซึ่งส�ม�รสทำ�ได้ท้ังร้อน-เย็น แต่สิ่งสำ�คัญ
ที่ข�ดไม่ได้คือประสบก�รณ์ในก�รค่ัวก�แฟ แต่ท้ังหมด
ยึดถือหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ว่�ด้วยก�รทำ�ให้ตัว
เองด่ืมกินได้แล้วค่อยแบ่งปันกับคนอื่น สุดท้�ยจึงนำ�ไป
ข�ย สร้�งร�ยได้กับตนเองและขุมขน พร้อมที่จะเผย
แพร่คว�มรู้ให้กับคนท่ีสนใจ ด้วยคว�มเมตต�และเต็มใจ

แปลงปลูกก�แฟของดงพญ�เสือ Country 
Coffeeไม่ได้ยิ่งใหญ่หล�ยสิบไร่ แต่กลับเป็นเพียงสวน
หลังบ้�น ที่ผ่�นก�รบริห�รก�รใช้พื้นที่แบบผสมผส�น
ต�มวิถีเกษตรพอเพียง โดยปลูกก�แฟใต้ร่มไม้ใหญ่ ที่พืช
อื่นไม่ส�ม�รถขึ้นได้ โดยนำ�ก�แฟอ�ร�บิก้� 100% ส�ย
พันธุ์ ค�ติมอร์ ซึ่งเป็นส�ยพันธุ์ท่ี “พระบ�ทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชในหลวงรชัก�ลที ่๙” ท่�น
ทรงตรัสแนะนำ�และส่งเสริมก�รปลูกก�แฟทดแทนก�ร
ทำ�ไร่เลื่อนลอยของช�วไทยภูเข�โดยผ่�นมูลนิธิโครงก�ร
หลวง เป็นก�รใช้พ้ืนท่ีว่�งภ�ยในบ้�น และไร่น�สวน ให้
เกิดประโยชน์อย่�งสูงสุด

ระบบก�รผลิตก�แฟสดคั่วมือน้ัน มีกระบวนก�ร
ม�กม�ยหล�ยข้ันตอน ตั้งแต่เริ่มคือก�รคัดกล้�พันธุ์ท่ี
มีคว�มสมบูรณ์แข็งแรง ห�แหล่งร่มไม้สำ�หรับปลูกที่
เหม�ะสม ทั้งสภ�พคว�มชื้นและอ�ก�ศ  หลังจ�กปลูก
ได้ 2.5-3 ปี ก�แฟจะให้ผลผลิตรอบแรก ในช่วงระหว่�ง
เดือน กุมภ�พันธ์-พฤษภ�คม ของทุกปี ดอกก�แฟสีข�ว
จะผลิบ�นสะพรั่งเต็มต้น ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนท้ังไร่ 
มวลหมู่ภมร สัตว์ผสมเกสรน้อยใหญ่น�น�พันธุ์ ต่�งพ�
กันชื่นชมคว�มหอมหว�นของดอกก�แฟ ซึ่งดอกที่ได้รับ
ก�รผสมเกสรเรียบร้อยแล้ว หล�ยคนอ�จมองว่�ไร้ค่� 
ห�รู้ไม่ว่�ส�ม�รถนำ�กลับม�ผลิต “ช�ดอกก�แฟ อ�ร�
บิก้�100%” ได้อีกโดยผ่�นกระบวนก�รผลิตตั้งแต่ก�ร
เก็บ-ต�ก-อบ อย่�งเหม�ะสม เพื่อให้ได้ช�ดอกก�แฟ

(ช�ร้อน) ที่หอมและมีรสช�ติหว�นนิดๆ พร้อมให้บริก�ร
ลูกค้�  ซึ่งส�ม�รถเพิ่มคว�มหว�น โดยก�รเติมหญ้�
หว�น และคว�มเย็น ด้วยเปปเปอร์มินต์  จะได้ช�ร้อน
รูปแบบใหม่ ที่มีทั้งคว�มหอมหว�นเย็นสะอ�ดคอ ชวน
ดื่มเป็นอย่�งยิ่ง

เม่ือเวล�ผ่�นเลยไป จนถึงเดือนตุล�คมของทุกปี
ผลิตผลของก�แฟจะส�ม�รถเริ่มทำ�ก�รเก็บเกี่ยวได้ซ่ึง
เรียกว่� “Cherry Coffee” จะสุกอย่�งเต็มที่เมื่อผล
เป็นสีแดง พร้อมสำ�หรับก�รเก็บผลผลิตไปจนถึงเดือน
มกร�คม ในก�รเก็บผลก�แฟจะต้องเก็บโดยก�รบิดออก
ทีละเม็ดเท่�น้ัน เน่ืองจ�ก 1 ข้อก�แฟ มีก�รติดดอก
ไม่พร้อมกัน จึงส่งผลให้เวล�เก็บต้องคัดเลือกทีละเม็ด 
หลังจ�กเก็บม�รวมกันได้จำ�นวนหนึ่งก็ทำ�ก�รโม่ เพ่ือ
แยกเมล็ดก�แฟกับเปลือกออกจ�กกัน ในอดีตจะใช้ครก
ขน�ดใหญ่ตำ�ให้เปลือกกะเท�ะ ปัจจุบันใช้เครื่องโม่มือ 
ที่ส�ม�รถ แยกเล็ดกับเปลือก ได้ระดับหนึ่ง โดยเปลือก
จะนำ�ไปทำ�ปุ๋ยหมัก หรือนำ้�หมักชีวภ�พ เพื่อนำ�กลับม�
ใช้กับต้นก�แฟต่อไป ส่วนเมล็ดก�แฟจะถูกนำ�ไป แช่นำ้�
และต�กแดดร�วๆ 7-14 วัน จนแห้งสนิทจะได้  “ก�แฟ
กะล� Green Coffee”  จึงเก็บใส่กระสอบ และจัดว�ง
ในที่เหม�ะสม รอนำ�เข้�สู่กระบวนก�รถัดไป

กระบวนก�ร “กะเท�ะเปลือกก�แฟกะล�” ขั้น
ตอนนี้จะเป็นก�รแยกเอ�เปลือกของกะล�ออก ซึ่งตอน
ที่เป็นก�แฟกะล� ห�กเปรียบดั่งข้�ว คือ ข้�วเปลือก 
ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้ จะต้องกะเท�ะเปลือก
กะล�ออกไปเสีย โดยท�งดงพญ�เสือ Country coffee 
จะใช้วิธีก�รตำ�ด้วยครกไม้ ขน�ดใหญ่และฝัดเพื่อกำ�จัด
เปลือกกะล�ส่วนเกินออกให้หมดจนได้ก�แฟส�ร แล้ว
นำ�ส�รที่ได้ม�คัดเอ�ส่วนที่เป็นเม็ดแตก มอดก�แฟเจ�ะ
ออกให้หมด จนได้เมล็ดที่มีคุณภ�พ ที่เหม�ะสมในก�ร
ทำ�ก�แฟสดค่ัวมือ

ขั้นตอนที่ย�กสุดๆ ของก�รผลิต คงหนีไม่พ้น “ก�ร
ค่ัวก�แฟ” ในกระบวนก�รน้ีต้องอ�ศัยทั้งคว�มรู้ และ
ประสบก�รณ์ ม�กพอสมควร เพร�ะก�แฟเม็ดคั่วจะมี
คุณภ�พดี ชงออกม�มีกล่ินและรสช�ติ อันเย้�ยวน หรือ
ไม่ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ ซึ่งกว่�จะม�เป็นก�แฟสดค่ัวมือ 
ให้ท่�นได้ดื่มทุกวันนี้ก็ลองผิดลองถูกม�นับครั้งไม่ถ้วน 
โดยเมื่อปล�ยตุล�คมปี พ.ศ. 2558 เกิดปัญห�ร�ค�
ก�แฟกะล�ถูกลงเกินครึ่งจ�กที่เคยข�ยได้ บริษัทที่เคย
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รับผลผลิตกลับไม่ม�รับ หรือรับไปแล้วไม่ยอมจ่�ยเงิน
เนื่องจ�กผลผลิตต่อรอบปี มีเพียง 60-80 กิโลกรัม จึง
ทำ�ให้ ต�ทอง ประดิษฐ เกษตรกรร�ยสุดท้�ยท่ีปลูก
ก�แฟ ในหมู่บ้�นแม่ขิ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ท้อเป็นอย่�งม�ก จนคิดจะเลิกและล้มสวนก�แฟหลัง
บ้�นทั้งหมด ประจบเหม�ะกับช่วงเวล�ท่ีผมพึ่งจบก�ร
ศึกษ�จ�กมมห�วิทย�ลัยแม่โจ้ ได้ม�ส�นต่อแนวท�ง
ในก�รแปรรูปผลผลิต ของก�แฟกะล� ซึ่งไม่มีคว�มรู้
ใดๆทั้งสิ้นในเรื่องก�แฟ แทบจะไม่กินด้วยซำ้�เน่ืองจ�ก
ร�ค�ต่อแก้วแพงม�ก เพียงแต่ชอบกลิ่นของก�แฟสด
เท่�นั้น จึงได้เริ่มทำ�ก�รทดลองคั่ว คั่วแล้วคั่วอีก ไหม้
แล้วไหม้อีก จนผลผลิตท่ีได้เกือบครึ่งเสียไป ทำ�ให้ต�
โกรธม�ก ไม่ยอมให้ทดลองแปรรูป แต่ผมอย�กทดลอง
ต่อให้สำ�เรจ็จนคณุต�ยอมโดยเริม่ศกึษ�จ�กอินเตอร์เนต็ 
รีสอร์ทต่�งๆ ต�มโครงก�รหลวงต่�งๆ แต่เครื่องมือน้ัน
แพงม�ก ซึ่งที่บ้�นมีเพียงกระทะและเต�ถ่�นเท่�นั้น จน
วนัหนึง่ได้ม�ศกึษ�วธิกี�รทำ�ก�แฟคัว่มอืเทคนคิเบือ้งต้น
ผ่�น วีดีโอจ�กคุณก้อง แห่งก้อง วัลเลย์ จ.ระนอง โดย
ใช้เพียงกระทะเต�ถ่�น  และเต�แก็ส แต่ต้องนำ�เทคนิค
ม�ปรับใช้กับก�รคั่วก�แฟอร�บิก้�ใหม่ เพร�ะพื้นท่ี
ภ�คใต้นิยมปลูกก�แฟโรบัสต้� ทำ�ให้กรรมวิธีในก�รคั่ว
ก�แฟแตกต่�งกัน ผมจึงเริ่มทำ�ในปริม�ณน้อยๆ แล้ว
ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆ จนสำ�เร็จก�รคั่วมือในรูปแบบ
ของ Country Coffeeจะคั่วก�แฟด้วยกระทะ และเต�
ถ่�นเท่�นั้นทำ�ให้ได้กลิ่นไอของธรรมช�ติอย่�งแท้จริง 
ผมพัฒน�ฝีมือก�รคั่วเรื่อยๆ ให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของ 

ก�แฟสดค่ัวมือ คือจะมีเม็ดก�แฟ ทั้ง 3 ระดับ ในก�ร
คั่วเพียงครั้งเดียว ซ่ึงไม่ต้องเสียเวล�นำ�ก�แฟ หล�ยๆ
ระดับม�ผสมกันก่อนนำ�ไปชง พูดได้ว่�คั่วคร้ังเดียวจบ
เลย แต่ต้องอ�ศัยก�รสังเกต และประสบก�รณ์อย่�ง
ม�กในก�รคุมปริม�ณถ่�นท่ีใช้ในก�รค่ัวต่อรอบ และ
ระดับคว�มเข้มของเมล็ดก�แฟ ซึ่งต้องศึกษ�และเก็บ
ประสบก�รณ์เรื่อยๆ เพื่อให้ได้ก�แฟเม็ดคงที่เหม�ะสม 
กับก�รชงในรูปแบบต่�งๆ

ภ�ยหลังผมมีแนวคิดที่จะขยับขย�ยพืชผลที่สร้�ง
ร�ยได้ควบคูก่นักบัก�รปลกูก�แฟโดยในปี พ.ศ.2559ผม
ได้รู้จักกับคุณ สอ แห่งไร่องุ่น สอ-บีก� ผู้ริเริ่มก�รปลูก
องุ่นร�ยแรกของบ้�นแม่ขิ ที่แนะนำ�ให้ลงทุนปลุกไม้ผล
ยืนต้นอย่�งเช่นองุ่นซึ่งก�รลงทุนครั้งแรกต้นมิถุน�ยน 
2559( องุ่นดำ�ไร้เมล็ด 15 ต้น องุ่นแดงไร้เมล็ด 15 ต้น 
องุ่นยักษ์ 2 ต้น )ผลที่ออกม�เรียบร้อยครับ ล้มละล�ย
อย่�งไม่เป็นท่� โรคพชื แมลงศัตรพูชื ม�กม�ยรมุเข้�สวน
ตลอดทั้งปี จนช�วบ้�นหล�ยๆคนได้พูดขึ้นม�ว่�........
หือๆ มันจะรอดหรอ,ไปได้สักกี่นำ้�, จบม�ทำ�ง�นไม่ตรง
ส�ย เดียวสวนก็ล้มละล�ย,ม�กม�ยหล�ยคำ�พูด........ผม
ก็ได้แต่ยิ้ม และเดินออกจ�กวงสนทน� แล้วเข้�สวนไปดู
ต้นองุ่นที่ถูกแมลง และโรคลงอย่�งรุนแรง ถึงขั้นใบหลุด
ร่วงเหลือแต่กิ่ง คล้�ยก้�งปล�  ห�หนท�งออกแทบไม่
เจอ จะถึงเดือนกุมภ�พันธ์ 2560 ที่ผ่�นม�( คุณเก้� ผู้
ดูแลองุ่นม�กถึง700 ต้น แห่งไร่สอ-บีก� ,พี่แพร ศรีแพร 
ภญิโญ แห่ง สวนดวงทพิย์,พีโ่ต้ง แห่งสวนองุน่ บ้�นหนอง
หอยเก่� ) ได้เข้�ม�ช่วยแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้� และ
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สอนระบบก�รจัดก�รแปลงองุ่น จนส�ม�รถพื้นองุ่นที่
ใกล้ต�ยทั้งสวน ให้กลับม�แต่งก่ิง สร้�งก่ิงใหม่ จนส�ม
รถให้ผลผลิต และจัดจำ�หน่�ยรอบแรกในเดือนมิถุน�ยน 
พ.ศ.2560 ที่ผ่�นม�

จนวันนี้ “สวนองุ่นคนบ้�นป่�” ได้ปลูกองุ่นไว้ใน
สวนม�กถงึ 7 ส�ยพันธุ ์(Buety, Frme, Tomson, Black 
opleSeedlass., senterninel, shelho, shelase. )
รวมยอดทั้งหมด 70 กว่�ต้นปลูกบนพื้นท่ี ไร่กว่�ๆ ซ่ึง
ก�รผลิตองุ ่นของท�งสวน ได้จัดก�รระบบก�รผลิต
ด้วยเกษตรอิททรีย์ ไม่มีก�รใช้ส�รเคมี เช่นย�ฆ่�แมลง 
เป็นต้น เข้�ม�ในระบบก�รผลิต ทำ�ก�รก�งมุ้งให้กับ
องุ่นและ ฉีดพ่นป้องกันพร้อมรักษ� โรคและแมลงด้วย
นำ้�หมักชีวภ�พ และส�รชีวินทรีย์ ท่ีผ่�นก�รอบรมจ�ก
มห�วิทย�ลัยแม่โจ้, ปร�ชญ์ช�วบ้�น, หมอดิน จ�กกรม
พัฒน�ท่ีดินเชียงใหม่ เป็นต้น  จึงทำ�ให้ผลิตผลของสวน
องุ่นคนบ้�นป่� ปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งทุกท่�น
ส�ม�รถ รับผลผลิตได้ปีละ 2 รอบคือ ระหว่�งเดือน
มิถุน�ยน/กรกฎ�คม และ ธันว�คม/มกร�คม ของทุกปี
และมีโปรเจคระยะย�วที่จะ ขย�ยก�รปลุกเพิ่มอีก 5 โรง
เรือนขน�ด ก.6xย.32 เมตรรวมกับ 9 โรงเรือนขน�ดเล็ก 
ทั้งหมดร่วม 300 ต้น เพื่อว�งแผนก�รผลิตให้ส�ม�รถ 
ส่งผลผลิตได้ทุกเดือนตลอดท้ังปี  ในอน�คตภ�ยหน้�

ผมเริ่มทำ�สิ่งต่�งๆ จ�กประสบก�รณ์ในระดับศูนย์
คว�มสำ�เร็จของก�รทำ�ก�แฟสดคั่วมือ แบรนด์ดงพญ�
เสือ Country Coffeeและสวนองุ่น คนบ้�นป่�ในวันน้ี 
เพร�ะได้รับโอก�สจ�กหล�ยท่�น นอกเหนือจ�กท่ีได้
กล่�วไปแล้ว ก็ยังมี อ.วิชัย-คุณยุพิน กองสวนมิตร แห่ง 
ศ�ล�ไอติม แม่ริม ท่ีเปิดโอก�สให้ผมม�ช่วยสร้�งสีสัน
กบัท�งร้�น และร่วมคดิค้นเมนใูหม่ คอื ไอล�ว� เป็นก�ร
รวมตัวระหว่�ง ก�แฟสดคั่วมือกับไอศกรีมกระทิสดของ
ท�งร้�น โรยหน้�ด้วยช�ดอกก�แฟ มีเฉพ�ะช่วงวันหยุด 
เส�ร์-อ�ทิตย์ และวันหยุดย�วช่วงเทศก�ล ซึ่งอ.วิชัย
ท่�นได้อนุเคร�ะห์ก�แฟสดคั่วมือ ดงพญ�เสือ Country 
Coffee และ สวนองุ่นคนบ้�นป่�  ตั้งแต่ปล�ยปี พ.ศ. 
2559 ที่ผ่�นม� ถึงปัจจุบัน  

สุดท้�ยนี้หล�ยท่�นคงสงสัยใช่ไหมครับว่� ทำ�ไม
ก�แฟและผลิตผลในไร่ต้องชื่อ “ดงพญ�เสือ” ก็เพร�ะ
ผมได้นำ�ต้นพญ�เสือโคร่งม�ปลูกในที่ดินม�กถึง 200 
ต้น อัดแน่นในพื้นท่ี 2 ไร่เศษ โดยนำ�เงินเก็บ ตอนเรียน
ที่ม.แม่โจ้ ประม�ณ5,000 บ�ท ไปลงทุนซ้ือต้นกล้�

น�งพญ�เสือโคร่ง 100 ต้น นำ�ม�แอบปลูกในที่ดินของ
ต�ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2557 พอผ่�นไป 1 ปี ก็ได้นำ�
ต้นก�แฟปลูกแทรกระหว่�งต้นน�งพญ�เสือโคร่ง จน
เป็นที่ม�ของชื่อว่� “ดงพญ�เสือ” แบรนด์ ก�แฟสดค่ัว
มือ ที่ได้จ�กร่มเง�ของต้นน�งพญ�เสือโคร่ง จนในเดือน
มิถุน�ยน พ.ศ. 2560 ที่ผ่�นม� อ.บุญเท่ง หัวหน้�กลุ่ม 
แห่งโครงก�รหลวงหนองหอย ได้นำ�เสนอให้ปลูกเพ่ิม 
จ�ก 100 ต้นแรก เป็น 200 ต้น เพื่ออีกหล�ยปีข้�งหน้�
จะได้เป็นดงพญ�เสือโคร่งอย่�งสมบรูณ์ในอน�คต อกีสัก 
5 ปี ภ�ยหน้� จะได้พบกับ ดงน�งพญ�เสือโคร่ง ในพื้น
ที่น้อยๆกล�งป่�ใหญ่ ในต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่
พร้อมบ้�นพักแบบเรียบง่�ยและล�นก�งเต็นท์ อยู่ภ�ย
ใต้ดงดอกน�งพญ�เสือโคร่ง ที่บ�นรับบรรย�ก�ศลม
หน�ว ที่เขียงใหม่ครับ

จนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงห�โอก�ส 
และทำ�ให้ส่ิงที่ผมสนุกกับก�รได้ทำ�ในส่ิงท้�ท�ยใหม่ๆ 

“คนเร�ทุกคน ห�กมัวเดินต�มคนอื่น ต�มกระแส
สังคม ก็จะไม่มีรอยเท้�เป็นของตนเอง

ใช่ครับ ผมเดินต�มรอยพ่อ แต่ผมมีแนวท�งเป็น
ของตน โดยยึดหลักคว�มพอเพียงของพระองค์ท่�น”

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”



28 ร่มพยอม 

จ�กพระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชเก่ียวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีเป็น
แนวคิดซึ่งตั้งอยู่บนร�กฐ�นของวัฒนธรรมไทย  เป็น
ท�งส�ยกล�ง มีคว�มพอประม�ณ มีเหตุผล  ใช้คว�ม
รู้ คู่คุณธรรมในก�รดำ�รงชีวิต  มีสติปัญญ� และคว�ม
เพียรเพื่อนำ�ไปสู่คว�มสุข

เมื่อม�นึกถึงก�รดำ�เนินชีวิตของพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยของ 
ฉันเองเมื่อ 60-70 ก่อน ส�ม�รถสรุปได้ว่� วิถีของคน
ล้�นน�สมัยนั้นคือก�รใช้ชีวิตบนพื้นฐ�นของ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยแท้  คนในครอบครัวตั้งแต่หม่อน ต�ย�ย 
ปู่ย่� ป้� น้� อ�  ล้วนมีคว�มสุข  ทุกคนอยู่อย่�งพอมี 
พอกิน ไม่มีปัญห�เครษฐกิจม�ทำ�ให้เดือดร้อนใจ ไม่มี
หนี้สิน  ไม่มีปัญห�สขภ�พ  เหตุก�รณ์ที่อ�จถือได้ว่�
เป็นปัญห�ของครอบครัว คือ เรื่องของคนรุ่นลูกหล�น
ที่อ�จจะไม่ได้ดังใจคนรุ่นเก่� ซ่ึงเป็นเรื่องขัดแย้งของ
คนต่�งรุ่นอันเป็นเรื่องธรรมด�โลก  แต่เรื่องของเงินทอง 
ปัจจัยสี่ บ้�น อ�ห�ร ย� และเครื่องนุ่งห่ม ไม่เห็นว่�คน
รุ่นนั้นจะต้องอน�ทรร้อนใจแต่ประก�รใด

ในสมัยน้ัน ผู ้คนมีชีวิตท่ีสงบง�มต�มแบบฉบับ 
ล้�นน� มีวัตรปฏิบัติที่เอื้อเฟื้อเพื่อนบ้�น มีคว�มสุขจ�ก
ก�รทำ�นุบำ�รุงวัดและพระพุทธศ�สน�  

ความพอประมาณในการอยู่
ต�กับย�ยของฉันมีที่น�ในอำ�เภอสันทร�ย ได้ม�

จ�กมรดกของหม่อนที่ทำ�ก�รค้�หม�กเป็นลำ่�เป็นสัน 
และได้กว้�นซ้ือที่น�เอ�ไว้ม�กม�ย สมัยน้ันช�วน�ทำ�
น�แบบ “แบ่งกึง่” ร�ยได้หลกัของบ้�นต�กบัย�ยคอืข้�ว
จ�กทีน่�  ยุง้ฉ�งในบ้�นทีใ่ช้เกบ็ข้�วเปลอืก มถีงึสองหลงั
ใหญ่ แต่ละหลังย�วกว่� 20 เมตร  หลังหนึ่งเอ�ไว้ข�ย
เป็นร�ยได้  อีกหลังหนึ่งเก็บไว้สีกินในบ้�นตลอดทั้งปี

ครอบครัวปู่กับย่�ของฉันเป็นพ่อค้� ปู่และพ่อเคย
เดินท�งด้วยช้�งค้�ข�ยไปถึงเชียงตุงและสิบสองปันน�  
เมื่อฉันเป็นเด็ก ที่บ้�นยังมีโรงช้�งและมีช้�งเป็นสัตว์
เล้ียงเหลืออยู่ 1 ตัวในบ้�น พอฉันรู้คว�มปู่ก็เลิกค้�ข�ย 
ปลูกห้องแถวหน้�บ้�นอ�ศัยเก็บค่�เช่�ม�เป็นค่�ใช้จ่�ย
ประจำ�วัน

ครอบครัวของคนล้�นน�สมัยก่อนเป็นครอบครัว
ขย�ย  บ้�นของทั้งปู่ย่�และต�กับย�ยมีคนอยู่กันหล�ย
คน  มีเขยม�เพ่ิมจำ�นวนคนในบ้�น  มีลูกส�วบ�งคน
แต่งง�นแล้วก็แยกบ้�นไป  ส่วนลูกช�ยอ�ศัยปลูกเรือน
หลังใหม่ภ�ยในบริเวณบ้�นเดียวกัน และแยกครัวออก
ไปต�มแบบคนสมัยใหม่กว่�แต่ก็ยังมีก�รส่งอ�ห�รจ�ก
ครัวย่อยม�ครัวใหญ่ หรือจ�กครัวใหญ่เผ่ือแผ่ไปยังครัว
ย่อยเสมอ

พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยด�ำเนินวิถีชีวิตพอเพียง 

1 แพทย์หญิงลลิต�  ธีระสิริ  ผู้อำ�นวยก�รบัลวีเวียงพิงค์-ศูนย์ธรรมช�ติบำ�บัด

เรื่อง : แพทย์หญิงลลิต�  ธีระสิริ
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เครื่องแต่งก�ยของปู่ย่� และต�ย�ยคล้�ยกัน ปู่
กับต�นุ่งโสร่งใส่เสื้อคอกลมสีข�ว ของย่�กับย�ยก็เป็น
ผ้�ซิ่นกับเสื้อคอกระเช้�แบบล้�นน�ที่เรียกว่� “เสื้อบ่�
ห้อย”เสื้อผ้�ก็ไม่ได้มีม�ก ย่�ย�ยมีหีบกำ�ปั่นใบย่อมๆ 
เอ�ไว้เก็บเสื้อผ้�เท่�น้ัน  เวล�จะออกจ�กบ้�นไปไหน
ปู่กับต�ถึงจะใส่ก�งเกงซ่ึงอ�จจะมีเพียงตัวเดียวด้วยซำ้� 
และสวมเสื้อที่เป็นท�งก�รสักหน่อย  ส่วนย่�ย�ยก็เพียง
แต่สวมเสือ้สีข�วทีท่ำ�จ�กผ้�บ�งๆ ทับ  ถ้�จะไปวดักม็ผ้ี�
สีข�วพ�ดบ่�อีกผืนเพื่อแสดงคว�มสุภ�พ  ก็เท่�น้ัน  ไม่
จำ�เป็นต้องมีเสื้อผ้�เป็นตู้ ๆ แบบในสมัยน้ี

สมัยนั้นที่บ้�นยังคงมีต้นฝ้�ย ย�ยเล่�ว่�สมัยก่อน
โน้น ย�ยยงัคงทอผ้�ใช้เองโดยเฉพ�ะในย�มสงคร�ม  แต่
ตอนหลังย�ยเก็บฝ้�ยม�ปั่น แล้วฝั้นทำ�ด้�ยส�ยสิญจน์
ถว�ยวัด หรือเก็บเอ�ไว้ผูกข้อมือหล�น ๆ  หรือทำ�ไส้
เทยีนบชู�พระ หรอืเอ�ม�บดิเป็นตนีก�ใส่ผ�งปะตีด้ เพือ่
จุดรอบบ้�นเป็นพุทธบูช�เม่ือถึงเทศก�ลยี่เป็ง

ความพอประมาณในการกิน
อ�ห�รในแต่ละวันน่ะหรือ แต่ก่อนท่ีบ้�นใช้ครก

มองในก�รตำ�ข้�ว ถือเป็นก�รออกกำ�ลังก�ยตอนเช้�
ไปในตัว เมื่อฉันเป็นเด็ก ยังเคยไปเล่นบริเวณครกมอง
อย่�งสนุกสน�น  แต่ต่อม�เร�มีข้�วส�รท่ีทะยอยสีออก
ม�จ�กโรงสีข้�วขน�ดเล็กเก็บไว้ในตุ่มไม่ข�ด ในตุ่มใส่
พริกแห้ง ใบมะกรูดกันมอด และประกันด้วยก�รเก็บไว้
ในที่แห้งแสงแดดส่องถึงอีกช้ันหน่ึง

ในครัวเครื่องปรุงที่ต้องซื้อห�ม�เก็บไว้เห็นจะเป็น
เกลือ นำ้�ปล� กะปิ นำ้�มันหมู กุ้งแห้ง ปล�ย่�ง พริก หอม
และกระเทยีม  มเีท่�นีจ้รงิ ๆ   พอถงึมือ้อ�ห�รคนในบ้�น
ก็จะไปเดินเก็บผักรอบบ้�น ม�แกงกิน ตำ�นำ้�พริกกินกับ
ผกัลวกบ้�ง  กนิไข่ท่ีแม่ไก่ไปไข่ไว้ในกอไม้ไผ่ซ�งบ้�ง ห�ก
ห�ไม่เจอก็ไม่ต้องกิน

อ�ห�รหลักในแต่ละวันคือ แกงผักพื้นบ้�นใส่ปล�
ย่�ง  แล้วแต่ว่�จะเกบ็ผกัอะไรม�ได้  สมยันัน้บรเิวณบ้�น
กว้�งม�ก ในบ้�นจึงมีทั้งผักเซียงด� ผักปลัง ผักหว�น
บ้�น ผักฮ้วนหมู  ตำ�ลึง บัวบก ชะพลู ค�วตอง ชะอม 
หน่อไม้บง ไม้ซ�ง ฯลฯ มีหมด  

สำ�หรับปล�อ�ศัยน้�ช�ยไปตกเบ็ดม�จ�กแม่นำ้�ปิง  
ส่วนม�กจะได้ปล�เล็กปล�น้อยม�แอ็บหรือทำ�งบปล�
แบบล้�นน�กิน  วันไหนได้ปล�เพ้ีย น่ันถือว่�เป็นอ�ห�ร

พิเศษสุดแล้ว แล้วเร�ก็จะมีล�บปล�กิน โดยปกติใน
แต่ละวันจึงไม่จำ�เป็นต้องจ่�ยค่�กับข้�ว  นอกจ�กว่�วัน
ไหนผู้ใหญ่ในบ้�นอย�กจะกินหมูบ้�ง นั่นแหละน�น ๆ  ที 
ป้�จึงจะนั่งส�มล้อไปก�ดหลวงหรือตล�ดวโรรส เพื่อซื้อ
หมูม�กิน  ส่วนไก่นั้นมีเล้ียงอยู่ในบ้�น กล�งวันก็ปล่อย
ออกม�ให้มันห�กินเองต�มธรรมช�ติ กล�งคืนก็ขังมัน
ไว้ในเล้� อย�กจะกินไก่ต้องตื่นแต่เช้�ไปจับมันม�เชือด

อ�ห�รแต่ละม้ือ คนในบ้�นเข้�ครัวปรุงอ�ห�ร
กันเอง ไม่มีอ�ห�รซื้อ ไม่มีอ�ห�รขยะ และไม่มีก�รใส่
ผงชูรสให้เปลืองสต�งค์  พอทำ�อ�ห�รเสร็จก็ตักใส่ถ้วย
เรียงลงไปในขันโตก ยกไปให้หม่อน และต�ย�ยกินก่อน  
แล้วจึงยกกลับม�ให้สม�ชิกในบ้�นล้อมวงกินกันที่ช�น
เรือนหรือในครัวอย่�งอบอุ่น

เมือ่นกึย้อนไป คนสมยัพ่ออุย๊แม่อุย๊มีสขุภ�พดมี�กก็
เพร�ะส�เหตุนี้  เนื่องจ�กกินอ�ห�รอินทรีย์ ไม่มีส�รเคมี
ปนเป้ือน กนิข้�วโรงสีเล็กทีย่งัมรีำ�ข้�วและจมกูข้�วเหลือ
อยู่ ทำ�ให้คนสมัยนั้นได้วิต�มินบี และอีรวมทั้งส�รเส้นใย
และเกลือแร่จำ�เป็นจ�กข้�วม�กกว่�คนทุกวันน้ีที่กินแต่
ข้�วข�ว  ไก่หรือไข่ก็เล้ียงแบบพื้นบ้�นไม่มีฮอร์โมนเร่ง
โต ไม่มปีฏชิวีนะ กนิปล�เป็นหลกัจ�กแหล่งนำ�้ธรรมช�ติ
ที่สมัยนั้นยังไม่มีมลภ�วะปนเปื้อน

ผู้ใหญ่แต่ละคนไม่มีโรคประจำ�ตัว และมีอ�ยุกว่� 
90 ปีเกือบทุกคน ที่สำ�คัญคือ คนรุ่นนั้นไม่มีใครเป็นโรค
หัวใจ อัมพ�ต และมะเร็ง

จะบอกว่�ก�รกนิอยูพ่อเพยีงแบบคนล้�นน�โบร�ณ 
อยู่อย่�งปลอดส�รพิษ กินผักม�ก ทำ�ให้ก�รอยู่แบบพอ
ประม�ณนำ�ม�ซึ่งคว�มมีสุขภ�พดี ก็คงไม่ผิด

ฉนัจงึเหน็ด้วยอย่�งยิง่ทีฝ่รัง่มคีำ�กล่�วว่� “you are 
what you eat” แปลว่� คุณกนิอ�ห�รแบบไหน สุขภ�พ
ของคุณก็เป็นแบบน้ัน

แม่อุ๊ยเลี้ยงลูกหลาน
ย�ยและย่�ต่�งกม็ลีกูครอบครวัละ 7 คนทกุคนคลอ

เองท่ีบ้�นโดย “แม่ช่�ง” หรือหมอตำ�แย  แม่เคยเล่�ว่�
เวล�ย�ยจะคลอด ทกุคนในบ้�นจะช่วยกนักลุกุีจอเตรยีม
รับสม�ชิกใหม่  ป้�ไปต้มนำ้� แม่ถูกใช้ให้ไปตัดใบตองม�
จ�กสวน  ย�ยและย่�ตัวเล็ก แต่ก็คลอดเองได้โดยที่ทั้ง
ลูกและแม่ปลอดภัย จ�กนั้นต้องอยู่ไฟ ใส่เส้ือหน�ๆ ขัง
ตวัเองอยูแ่ต่ในห้อง กนิอ�ห�รต�มจ�รตี คอื “กรรมกนิ” 
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ระมัดระวังอย่�งย่ิง เนื่องจ�กกลัวจะเกิดอ�ก�ร “ลมผิด
เดือน” ให้เสียสุขภ�พในภ�ยหลัง

ใบตองเอ�ม�เพ่ือห่อรก แล้วจะเอ�ไปฝังอย่�งไร
ที่ไหนนั้นแล้วแต่หมอตำ�แยกำ�หนด  คงอ�ศัยเวล�
ตกฟ�กม�ประกอบ  ส่วนม�กย�ยเล่�ว่�ฝังในบริเวณ
บ้�นนั่นแหละ  แต่ที่เคยได้ยินม�ว่�ให้ฝังใต้บันได เอ�ไป
โยนไว้บนต้นไม้ในป่�ก็มี  ต�มคว�มเชื่อท่ีว่�รกเกิดม�คู่
กันกับเด็ก  อน�ดตของเด็กจะเป็นอย่�งไรน้ันข้ึนอยู่กับ
ก�รบริห�รจัดก�รกับรกได้ยินม�ว่� รกของครูบ�ศรีวิชัย
ถูกกำ�หนดให้เอ�ใส่นำ้�เต้�ไว้ด้วยซำ้�เคยถ�มว่�มีก�รอบ
สมุนไพรไหม  ย�ยเล่�ว่�เคยแต่ “น่ังดินก่ี” 

กระบวนก�รนั่งดินก่ี คือก�รใช้คว�มร้อนอบตัว
ทำ�นองเดียวกันกับก�รอบสมุนไพร แต่วิธีน้ีเป็นวิธีก�ร
ของล้�นน�  กล่�วคือ พ่อบ้�นจะไปสร้�งห้องเล็กๆ ด้วย
ใบตองตึง ขุดหลุม เอ�อิฐมอญใส่ลงไปก้นหลุม  ใช้ใบ
หน�ดคลุมไว้  เอ�นำ้�สมุนไพรร้อนๆ ร�ดลงไปในหลุม  
แล้วให้แม่ลูกอ่อนนั่งรมไอสมุนไพรและคว�มร้อนอยู่
ด้�นบน

ลูกของย�ยกับย่�ทุกคนกินนมแม่สลับกับก�รป้อน
ข้�วและกล้วยสุกแก่จัดตั้งแต่ยังแบเบ�ะจะว่�เป็นตำ�ร�
เลี้ยงเด็กประจำ�บ้�นก็ได้

เด็กๆ รุ่นหล�น จะกินข้�วบดกับกล้วยขูดตั้งแต่
เดือนแรก ๆ  ที่เกิดม�  อ�จจะไม่เข้�กันกับคว�มรู้ในสมัย
ใหม่นี้ เพร�ะวงก�รแพทย์แนะนำ�ให้ป้อนข้�วได้ก็ต่อเมื่อ
เด็กอ�ยุ 6 เดือนไปแล้ว  

ย�ยเล้ียงลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงหล�นเล็ก ขณะท่ีแม่
ของหล�นต้องไปทำ�ง�น พอเด็กร้องไห้ ย�ยก็ป้อนนม
เหี่ยวๆ ของย�ยนั่นแหละให้เด็กดูดเป็นก�รประโลมใจ  
ห�กเด็กหิวจัดไม่ยอมหลับ ย�ยจะขูดกล้วยหรือบดข้�ว
ให้กิน เพื่อจะได้ให้หล�นหลับไปน�นๆ จนกว่�แม่เด็ก
จะกลับม�

เมือ่เดก็คืบหรอืคล�นได้  ลูกหล�นทีบ่้�นย�ยทกุคน
จะถูกจับผูกข�ล่�มไว้ด้วยเชือกท่ีทำ�จ�กผ้�  กล�งบ้�น
มีหมุดตอกเอ�ไว้ หมุดนี้หมุนได้รอบตัว  เอ�ผ้�ร้ิวท่ีเย็บ
เป็นเชือกย�วประม�ณ 70-80 ซม. รูดผูกติดข�เด็กไว้  
เก็บข้�วของที่อ�จจะเป็นอันตร�ยกับเด็กออกให้หมด
ในรัศมีประม�ณ 2 เมตร  หล�นส�ม�รถเคลื่อนไหวได้
ในห้องนั้นไปรอบหมุด  โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงว่�เด็กจะ
ตกบันได หรือคว้�กระติกนำ้�ร้อนให้หกลวกตัวเอง  ห�ก

จะย้�ยเด็กไปเล้ียงส่วนไหนของบ้�น ก็จะย้�ยเชือกล่�ม
ข�ไปด้วย

เมื่อหล�นโตขึ้นและรู้คว�ม  บ�งครั้งหล�นก็ยังถูก
ส่งไปอยู่กับย�ย  คำ�แรกท่ีย�ยจะถ�มหล�นคือ เมื่อเช้�
กินข้�วกับอะไร

ถ้�หล�นกินข้�วกับไข่  ย�ยอ�จจะให้กินผัก กินปล�  
ถ้�หล�นบอกว่�กินปล�ม� ย�ยอ�จจะให้กินไข่ไก่ที่เก็บ
ม�จ�กบริเวณบ้�น  ด้วยวิธีนี้นับว่�เป็นโภชน�ก�รครบ
ส่วนสำ�หรับเด็กอย่�งหนึ่ง

ถ้�หล�นเป็นไข้ไม่สบ�ย  ย�ยนั่นแหละจะฝนย�
เขียวป้อนจนกว่�ไข้จะลด

การดูแลตัวเองยามเจ็บไข้
สำ�หรับย�กับหมอในสมยันั้น  ฉันแทบจะไม่เคยเหน็

ผู้ใหญ่คนไหนไปห�หมอเลย  ที่บ้�นมีย�ประจำ�บ้�นแผน
ไทยล้�นน�ประจำ�บ้�นไว้เสมอ  ย�ท่ีเป็นพระเอก คือ ย�
เขยีวแท่งใหญ่ เอ�ไว้ฝนกนิแก้ไข้  ย�แก้ เมด็ร ีๆ  สีดำ� เอ�
ไว้แก้กินผิด แก้คล่ืนไส้ อ�เจียน ท้องอืด ท้องเสีย  และ
ย� นวดปู่ค�ด ที่เอ�ไว้ท�เวล�แมลงสัตว์กัดต่อยหรือใช้
กับเด็กในบ้�นเวล�หกล้มหัวโน  มีขม้ินชันฝังทร�ยไว้ริม
โอ่งนำ้�เสมอ  เอ�ไว้ท�แผลแมลงสัตว์กัดต่อย   

นอกจ�กนี้ยังมีเถ�บอระเพ็ดที่เอ�ม�ขดล้อมหม้อ
นำ้� ด้วยเหตุผลที่ว่�จะป้องกันงูและสัตว์มีพิษม�ค�ยพิษ
ใส่หม้อนำ้� ให้เป็นอันตร�ยต่อคนในบ้�น แต่นั่นก็คือย�
เจริญอ�ห�ร ย�แก้ไข้ แถมเอ�ม�ดองนำ้�ผ้ึงแก้ไอได้ด้วย

ถ้�ใครเจ็บป่วยในบ้�น ก็อ�จจะไปเจียดย�จ�กร้�น
สล่�มองที่ถนนท่�แพม�ใช้ก็ห�ยเอง  

โรคที่คนในบ ้�นเป ็นกังวลคือ “โรคมะโหก” 
(ริดสีดวงทว�ร) กับ “โรคริดสีดวง (จมูก)”   

เมื่อบ�งคนมีอ�ก�รของริดสีดวงทว�รกำ�เริบ คน 
ในบ้�นก็จะไปเอ�ย�สุมม�จ�กร้�นสล่�มอง ขุดหลุม
ให้ลึกประม�ณศอกหนึ่ง เอ�ตับใบตองตึงม�ล้อมเป็น
ห้องเล็กๆ  เอ�ย�ลงจุดที่ก้นหลุม แล้วนั่งคร่อมให้ควัน 
และคว�มร้อนจ�กย�มันรมหัวริดสีดวง ไม่กี่วันมันก็ยุบ
ไปเอง

เม่ือใครสักคนในบ้�นเป็นริดสีดวงจมูกห�ยใจไม่
ออก  สล่�มองก็จะให้ย�ม�สูบเพื่อทำ�ให้เยื่อบุโพรงจมูก
ยุบบวม สูบย�เข้�ท�งป�กแล้วพ่นออกท�งจมูก ไม่กี่ทีก็
ห�ยใจโล่งแล้ว



 ร่มพยอม  31 

จำ�ได้ว่� มเีพยีงครัง้เดียวเท่�นัน้ ทีต้่องพ�คนในบ้�น
ไปห�หมอคือ  เผอิญมีใครคนหน่ึงในบ้�นก้�งติดคอ ท้ัง
ดื่มนำ้�มนต์ ทั้งกลืนข้�วเหนียวเป็นปั้น ท้ังจับเอ�แมวม�
เก�คอ ก้�งก็ไม่หลุดออกม� มิหนำ�ซำ้�เกิดอ�ก�รเจ็บคอ
เพิ่มม�กขึ้น จึงต้องน่ังรถส�มล้อไปโรงพย�บ�ลแมคคอ
มิคเพื่อให้หมอช่วยเอ�ก้�งออกให้

ดังนั้นร�ยจ่�ยในบ้�นสมัยพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยจึงใช้กันน้อย
ม�ก  บ�งเดือนไม่ได้จ่�ยสต�งค์ด้วยซำ้�  แต่ถ�มว่�แล้ว
คุณภ�พชีวิตคนสมัยน้ันดีไหม  ก็ต้องตอบว่�ดีซิ ไม่เช่น
นั้นพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยแต่ละคนจะมีอ�ยุยืนย�วหรือ  แถมไม่
เคยมีโรคประจำ�ตัว NCD แบบคนในสมัยนี้แม้แต่โรค
เดียว

คุณธรรมประจำาบ้าน ความผูกพันระหว่างบ้าน
กับวัดมีมาช้านาน

คนสมัยพ่ออุ ๊ยแม่อุ ๊ยตระหนักในเรื่องของศีล มี
ธรรมะประจำ�ใจ มีม�รย�ท  มีคว�มสงบเย็น อันเป็น
วัตรปฏิบัติอันงดง�มต�มจ�รีตล้�นน�  ทำ�ให้ล้�นน�
สมัยก่อนมีบรรย�ก�ศของคว�มมีนำ้�ใจ มีคว�มเอื้อเฟื้อ 
มีคว�มอบอุ่น และน่�อยู่อย่�งย่ิง

คนล้�นน�โบร�ณอยู ่กับวัด พึ่งพิงพระพระกับ 
“ศรัทธ�” หรือคนในบ้�นที่อยู่รอบบริเวณวัดได้พึ่งพ�
อ�ศัยกันอย่�งแน่นแฟ้น พระให้ธรรมะซึ่งเป็นท่ีพึ่งท�ง
ใจแก่อุบ�สกอุบ�สิก� ช�วบ้�นก็ต้องทำ�นุบำ�รุง ช่วย
ง�นในวัดเพื่อให้อยู ่ได้ กระทั่งทุกวันนี้จะเห็นว่�ใน
เมืองเชียงใหม่มีวัดอยู่ม�กม�ย  แม้ว่�ก�รไปวัดของคน
เชียงใหม่จะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ต�ม

พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยจะไปวัด รับศีล ฟังธรรม  ก�รผิดศีล 
ทำ�บ�ปเป็นสิ่งที่น่�ละอ�ยในสังคมล้�นน�  ทุกวันพระ 
นัน่คอืสปัด�ห์ละครัง้ พ่ออุย๊แม่อุย๊จะแต่งตวัเรียบร้อยนำ�
ข้�วตอกดอกไม้ธูปเทียนไปบูช�พระท่ีวัด ปกติจะไม่เคย
เห็นคนโบร�ณทำ�บุญที่วัดด้วยเงิน  นอกจ�กจะมีก�รเรี่ย
ไรพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

เมื่อพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยฟังเทศน์ฟังธรรมจบก็พ�กันเดิน
กลับบ้�น ตะโกนบอกเพื่อนบ้�นที่ไม่มีโอก�สได้ไปวัดใน
วันนั้น ตลอดท�ง ว่� “เอ�บุญม�ฝ�กเน้อออ”

ในเทศก�ลเข้�พรรษ� ทุกวันพระพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยจะถือ
อุโบสถศีล คือถือศีลแปด และไปค้�งคืนท่ีวัด รุ่งเช้�วัน
ถัดไปก็จะช่วยกันทำ�คว�มสะอ�ดล�นวัดแล้วกลับบ้�น 

เรียกประเพณีนี้ว่� “คนเถ้�นอนวัด” ซึ่งปัจจุบันน้ีเหลือ
ปฎิบัติกันน้อยเต็มที

ถึงวันพระใหญ่ ง�นปอย กิจกรรมในวัดจะคึกคักยิ่ง  
อ�ห�รในว�ระพิเศษเช่นนี้ ที่บรรด�ช�วบ้�นเอ�ไปถว�ย
พระ บ�งครั้งก็ม�กเกินไป จนพระฉันไม่หมด  สมัยก่อน
พระจึงเอ�เก็บอ�ห�รดังกล่�วใส่ไห ปิดฝ�ไว้อย่�งแน่น
หน� เพื่อไม่ให้อ�ก�ศเข้�ไปได้แล้วฝังดินไว้ 7 วัน  ถึง
เวล�น้ันแต่ละบ้�นก็จะกินอ�ห�รม้ือพิเศษจ�กง�นวัด
หมดแล้ว  พระก็จะตักอ�ห�รที่เก็บไว้แจกช�วบ้�นในวัด
พระถัดไป  คนล้�นน�เรียกอ�ห�รพิเศษนี้ว่� “แกงโฮะ”

แกงโฮะ ซ่ึงเป็นเมนูเล่ืองช่ือของล้�นน�จึงมีที่ม�
ดังนี้  แกงโฮะเป็นอ�ห�รที่ช�วบ้�นเอ�ไปถว�ยวัดเป็น
เมนูอ�ห�รพื้นเมืองหล�ย ๆ อย่�งเอ�ม�รวมกัน  อ�ศัย
รสช�ติของอ�ห�รแต่ละชนิดม�ชูรสกันเองจนมีรสช�ติ
เป็นเอกลักษณ์

ห�กอธิบ�ยในแง่ของโภชน�ก�รสมัยใหม่  ก�รเอ�
อ�ห�รหมักฝังดินไว้โดยไม่ให้อ�ก�ศเข้�  จะได้แบคทีเรีย
ชนิดหนึ่งประเภทบิฟิโดแบคทีเรียซึ่งเป็นแบคทีเรียดี  
หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ “โปรไบโอติก”  อันเป็นแบคทีเรีย
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภ�พลำ�ไส้  จึงไม่เคยมีใครที่กินแกง
โฮะแบบโบร�ณเช่นนี้แล้วจะมีอ�ก�รท้องเสีย

คว�มเอื้อเฟื้ออ�ทรของวัดที่มีต่อช�วบ้�นล้�นน�  
ก�รทำ�และแจก “แกงโฮะ” นับเป็นก�รถนอมอ�ห�ร
แบบหนึ่ง  ทั้งยังเป็นก�รเสริมสุขภ�พลำ�ไส้ของคนรอบ
วัด เพื่อที่จะทำ�ให้สุขภ�พโดยรวมดีขึ้น

เหล่�นี้คือวิถีชีวิตคนล้�นน�สมัยกว่� 50-60 ปี
ก่อนเพียงบ�งเร่ืองบ�งตอน  เท่�ที่พอจะนึกออก เมื่อ
ได้รวบรวมคว�มคิดแล้วส�ม�รถสรุปได้ว่�  “วิถีล้�นน�
บ่�เก่�คือวิถีพอเพียง” อยู่อย่�งไม่ลำ�บ�ก ห�กมีคว�ม
สขุ อนัเป็นรปูธรรมของวตัรปฏบิตัแิห่งเศรษฐกจิพอเพยีง 
อันเป็นปรัชญ�ในแนวพระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยแท้

หมายเหตุ รูปภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับท่ี
บ้านของฉันแต่ประการใด เนื่องจากในสมัยนั้นคนใน
บ้านไม่มีกล้องถ่ายรูป และส่วนหนึ่งเป็นของคุณบุญ
เสริม ศาสตราภัย
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สมัยก่อน ในเชียงใหม่บ�งบ้�น ยังมีช้�งเป็นสัตว์
เลี้ยง แต่เนื่องจ�กค่�ใช้จ่�ยในก�รเลี้ยงช้�งส้ินเปลือง
ม�ก เม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไป ไม่มีก�รใช้ง�นช้�งในก�ร
ชักล�กซุง ในก�รใช้เดินท�งระหว่�งเมือง ช้�งจึงถูก
ข�ยไปหมด

สมยัก่อนในเชียงใหม่ มกี�ร “ทำ�น�แบ่งกึง่”  ช�วน�
เป็นคนออกแรงในก�รทำ�น� ห�กต้องก�รซ่อมเหมือง
ฝ�ย กำ�จัดเพล้ีย ฯลฯ ที่เป็นค่�ใช้จ่�ยพิเศษ  เจ้�ของที่
น�จะเป็นคนออกเงินให้  เมื่อถึงเวล�เก็บเก่ียว ผลผลิต
ได้ม�กน้อยเท่�ใด ก็แบ่งกันคนละครึ่งรหว่�งเจ้�ของที่
น�กับลูกน�

สมัยนั้นเวล�ตวงข้�วต้องส่งคนที่บ้�นไปเฝ้�นับ
กันถึงท้องน� แล้วจึงแบ่งผลผลิตจ�กน�กันคนละครึ่ง  
ลูกน�เอ�ไปคร่ึงหนึ่ง เจ้�ของท่ีน�เอ�ไปอีกครึ่งหน่ึง

ถึงวันศีลหรือวันพระในช่วงเวล�เข้�พรรษ� พ่ออุ๊ย
แม่อุ๊ยจะไปถืออุโบสถศีลที่วัด ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม และ
นอนค้�งท่ีวัดหนึ่งคืน รุ่งเช้�จะช่วยกันทำ�คว�มสะอ�ด
วัดเป็นพุทธบูช�ก่อนแยกย้�ยกันกลับบ้�น  ย�มน้ันจะ
ได้ยินเสียงเซ็งแซ่ ร้องบอกเพื่อนบ้�นว่� “เอ�บุญม�ฝ�ก
เน้อ”  ลั่นซอย

ครกมองตำาข้าว
ที่ล�นบ้�นในหมู่บ้�นจะมีครกมองอยู่ 1 ครก   บ้�น

ทีอ่ยูใ่นละแวกนัน้หล�ยบ้�นจะผลดักนัเอ�ข้�วเปลอืกไป
ตำ�ตั้งแต่เช้�มืด 

ที่บ้�นฉันมีอยู่ 1 ครกเช่นกัน ส่วนใหญ่เอ�ไว้ตำ�
ข้�วส�รให้เป็นแป้ง ใช้ทำ�ขนมเวล�ท่ีบ้�นมีง�นทำ�บุญ   
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ก�รแต่งก�ยของคนเชียงใหม่สมัยก่อนเรียบง่�ย 
ใส่เสื้อคอกลมสีข�วกับโสร่งหรือก�งเกงสะดอ  ห�ก
จะต้องไปไหนที่เป็นท�งก�ร จะมีผ้�พ�ดบ่� ที่เรียกว่� 
“ผ้�ต่อง” หรือ “ผ้�เช็ด”  สำ�หรับผู้หญิงอยู่บ้�นจะนุ่ง
ผ้�ซิ่น ใส่เสื้อ “บ่�ห้อย” ห�กต้องออกจ�กบ้�นก็จะใส่
เสื้อสีข�วทับ มีผ้�พ�ดบ่�หรือ “ห่มผ้�สะหว้�ยแหล้ง” 
แสดงคว�มสุภ�พ

ถนนท่�แพเป็นถิ่นที่อยู่อ�ศัย ของพ่อค้�ช�วไทย
ใหญ่ มองไปจะเห็นยอดเจดีย์ของวัดมห�วัน เจดีย์
สถ�ปัตยกรรมของไทยใหญ่ ทั้งยังมีวิห�รที่มีพระพุทธ
รูปแบบไทยใหญ่ แท้ๆ อยู่ด้�นข้�งของเจดีย์ บ้�นปู่ของ
ฉันอยู่หลังวัดมห�วันนั่นเอง

ถนนย่�นวัดเกตุ เป็นถิ่นของพ่อค้�จีนในเชียงใหม ่ 
ส่วนม�กตัวตึกก่ออิฐถือปูน

ถนนช้�งม่อยเป็นถ่ินของพ่อค้�ช�วอินเดีย

ก�ดหลวงหรือตล�ดวโรรส แต่ไหนแต่ไรม�ก็คึกคัก
ด้วยรถร�และผู้คน
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เรื่อง: สุนทร บุญมี 1

1 อ�จ�รย์สุนทร บุญมี  ครูภูมิปัญญ�ไทยรุ่นที่ 7 ด้�นโภชน�ก�ร

 จิ้นส้มหรือหมูส้ม ทางภาคกลางเรียกว่า แหนม เป็นการถนอมอาหารของคนล้านนาอย่างหนึ่ง เพื่อให้สามารถเก็บไว้
รับประทานได้นานวัน และมีรสชาติชวนให้น่ารับประทานเพิ่มขึ้น จิ้นส้มเมื่อปรุงแล้วเก็บไว้ประมาณ ๓ วัน จะมีรสเปรี้ยวที่พอเหมาะ  
ถ้าเก็บไว้นานกว่านี้ก็จะมีรสเปรี้ยวเพิ่มขึ้น นิยมรับประทานเป็นกับแกล้ม แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดควรปรุงให้สุก เช่น น�ามาย่าง
ไฟท้ังใบตองที่ห่อ เรียกว่า “จิ้นส้มหมก” หรือน�ามาชุบแป้งทอด ผัดใส่ไข่รวมกับวุ้นเส้น ใส่แกงผักปลัง เป็นต้น  

วิธีท�ำจ้ินส้มมีดังนี้
ส่วนผสม
 เนื้อหมูสับละเอียด ๒ ถ้วยตวง
 หนังหมูไม่ติดมัน ๑๐๐ กรัม
 กระเทียมแกะ ๑/๓ ถ้วยตวง
 ข้าวเหนียวนึ่ง ๒ ช้อนโต๊ะ
 เกลือป่น ๒ ช้อนชา
 พริกขี้หนูสด  ใบตอง  ตอกหรือยางรัด
วิธีท�า
 ๑. ต้มหนังหมูให้นุ่ม แล้วห่ันเป็นเส้นยาวบางๆ น�าใส่ภาชนะรวมกับหมูสับ
 ๒. โขลกกระเทียมให้ละเอียดแล้วเอาน�้าสะอาดเล็กน้อยพรมข้าวเหนียวให้เม็ดข้าวกระจาย   

น�าลงโขลกรวมกันพอเม็ดข้าวแหลก ตักใส่รวมกับหมูสับ
 ๓. เติมเกลือป่นแล้วนวดทุกอย่างให้เข้ากันประมาณ ๓-๕ นาที จนนุ่มเหนียว
 ๔. ฉีกใบตองซ้อนกัน ๓-๔ชั้น  ตักเนื้อหมูท่ีนวดแล้วใส่ลงไปตามชอบ เติมพริกขี้หนู ๓-๔ เม็ด   

แล้วห่อม้วนพับหัวท้ายให้แน่น มัดด้วยตอกหรือยางรัด เก็บไว้ ๓ วัน จึงรับประทาน

จิ้นส้ม
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ก�รแสดงหุ่นมือ และหุ่นเง�ของนักศึกษ�ส�ข�ศิลปะก�รดนตรีและก�รแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ ในง�นหมู่บ้�นล้�นน� ล�นสรวงข่วงศิลป์ ระหว่�งวันที่ 22-24 พฤศจิก�ยน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบร�ณล้�นน� สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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บุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และส่วนง�นต่�งๆ ของมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ รวมทั้งบุคคลทั่วไป ร่วม
ประดิษฐ์ดอกด�ร�รัตน์ ในวันท่ี 7, 14 และ 21 กรกฎ�คม 2560 เพื่อถว�ยพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อใช้ในง�นพระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมศพ
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 พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงนิทรรศก�รหมุนเวียน ณ เรือนทรง
อ �ณ�นิคม (เรือนลุงคิว) ประกอบด้วย 4 นิทรรก�ร คือ นิทรรศก�รเคร่ืองสักก�ระล้�นน� นิทรรศก�รไทลื้อ 
นิทรรศก�รผ้�นุ่งผ้�ห่มล้�นน� นิทรรศก�รก่อบ้�นสร้�งเรือน จัดแสดงต้ังแต่วันท่ี 22 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2560 - วัน
ที่ 31 มกร�คม พ.ศ. 256
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ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับแขกแก้วมาเยือน

ผศ.ม�ณพ ม�นะแซม รักษ�ก�รแทนรองผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้ก�รต้อนรับ
คณะผู้บริห�รและบุคล�กรจ�กศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ เนื่องในโอก�สเข้�ศึกษ�ดูง�นด้�น
ก�รบริห�รจัดก�รองค์กร ก�รอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู 
สืบส�นทำ�นุบำ�รุงและพัฒน�ศิลปวัฒนธรรม โครงก�ร
และกิจกรรม ก�รศึกษ�ค้นคว้�วิจัย ก�รรวบรวมข้อมูล
ท�งวฒันธรรม และก�รเผยแพร่ท�งสือ่ต่�งๆ ก�รบริห�ร
จัดก�รพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� ของสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงห�คม 2560 ณ 
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ท่�นทตูสุรศักดิ ์สุภ�รตัน์ เอกอคัรร�ชทตูไทยประจำ�
กรุงบร�ซิลเลีย ประเทศบร�ซิล นำ�คณะนักออกแบบชั้น
นำ�ช�วบร�ซิล เข้�เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�น
น� สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
เพื่อค้นห� "Thai Inspiration" และคัดสรรผ้�ไทยเพ่ือ
ใช้ในก�รออกแบบเชิงพ�ณิชย์ และช่วยประช�สัมพันธ์ 
"Thainess" ในประเทศบร�ซิล ทั้งนี้ โดยมี ผู ้ช่วย
ศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�รแทนผู้
อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้ก�รต้อนรับ
และนำ�ชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� พร้อมทั้ง
หัวหน้�ฝ่�ยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคล�กรในฝ่�ย
ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม เมือ่วนัที ่25 กันย�ยน พ.ศ. 2560

ผู ้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�
ก�รแทนผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริห�รและบุคล�กร
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้ก�รต้อนรับคณะผู้
บริห�รและบุคล�กร จ�กศูนย์ม�นุษยวิทย�สิรินธร 
(องค์ก�รมห�ชน) ในโอก�สที่เข้�เยี่ยมชมสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� ใน
วันพุธที่ 18 ตุล�คม 2560
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่�ว
ต้อนรับคณะนักเรียนในโครงก�รพัฒน�อัจริยภ�พท�ง
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กและเย�วชน
ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนต้น รุน่ที ่20 ในธมี "เชยีงใหม่มรดก
โลก" ในโอก�สทีเ่ข้�ร่วมกจิกรรมสร้�งเสรมิประสบก�รณ์
แก่นักเรียนที่เข้�ร่วมโครงก�รฯ ง�น "ก�ดม่ัวครัวแลง" 
ณ บริเวณหน้�อ�ค�รสำ�นักง�น สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ในวันอังค�รที่ 17 
ตุล�คม 2560 ที่ผ่�นม�

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยคณะผู้บริห�ร และบุคล�กรสำ�นักฯ ร่วมให้ก�ร
ต้อนรับคณะกรรมก�รตรวจประเมินระบบก�รคุณภ�พ
ก�รดำ�เนินง�นภ�ยในสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 
ต�มแนวท�ง CMU-EdPExประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559 
โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ทศพร พิชัยย� รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทะเบียนและประมวลผล เป็น
ประธ�นกรรมก�รก�รตรวจประเมินดังกล่�ว ในวันศุกร์
ที ่3 พฤศจกิ�ยน 2560 ณ ห้องประชมุสำ�นกัส่งเสรมิศลิป
วัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้ก�ร
ต้อนรับน�งกอบก�ญจน์วัฒนวร�งกูร รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� ที่ได้ให้เกียรติเป็น
ประธ�นในพิธีมอบหลองข้�วป่�ซ�ง (นันทขว้�ง) แก่
พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� ของสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมีน�ยปวิณ ชำ�นิ
ประศ�สน์ ผู ้ว ่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีดัง
กล่�ว ท้ังนี้น�งโสภ� เมืองกระจ่�ง ท�ย�ทตระกูลนันท
ขว้�ง เจ้�ของเดิม ร่วมมอบเงินบริจ�คจำ�นวน 100,000 
บ�ท ให้แก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� ในวันที่ 12 
พฤศจิก�ยน 2560
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ทัศนศึกษาและการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณ�จ�รย์และนักศึกษ� คณะสถ�ปัตยกรรม 
ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�
ธนบุรี ที่เข้�ศึกษ�ดูง�นโครงสร้�งของเรือนโบร�ณ
ล้�นน� ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� ในวันท่ี 
21 กรกฎ�คม 2560

โรงเรียนน�น�ช�ติอเมริกันแปซิฟิก นำ�คณะ
ครูและนักเรียนเข้�เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณ
ล้�นน� สำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม มห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่ โดยมีน�งส�วฐ�ปนีย์ เครือระย� หัวหน้�
ฝ่�ยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้ก�รต้อนรับและ
บรรย�ยนำ�ชม ในวันพุธที่ 13 กันย�ยน 2560

น�งส�วฐ�ปนีย์ เครือระย� หัวหน้�ฝ่�ยส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ บรรย�ยและนำ�ชมพพิธิภณัฑ์
เรือนโบร�ณล้�นน� ให้แก่นักศึกษ�และคณ�จ�รย์
จ�ก Yangon University ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พ
พม่� ในวันที่ 2 ตุล�คม 2560 ท่ีผ่�นม�ก�รเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�ในคร้ังนี้ เป็น
ส่วนหนึ่งของก�รทำ�กิจกรรมท�งวิช�ก�รระหว่�ง
คณะก�รสื่อส�รมวลชน มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 

และ Yangon University เพ่ือให้ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีไทยและท้องถิ่น ใน
ระหว่�งวันที่ 9 - 15 ตุล�คม 2560

อ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ� พร้อมด้วยนักศึกษ�
คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มช. เข้�ศึกษ�ดูง�น
โครงสร้�ง และองค์ประกอบด้�นสถ�ปัตยกรรม
เรือนโบร�ณล้�นน� ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�น
น� ในวันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2560
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คณ�จ�รย์ และนกัศกึษ�แลกเปลีย่นจ�ก Yunnan 
Normal University และ Baise University โดย
ก�รนำ�ของวิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎ
เชียงใหม่ เข้�ทัศนศึกษ�พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�น
น� เพื่อศึกษ�เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศ�สตร์ และ
สถ�ปัตยกรรมล้�นน� วันที่ 16 พฤศจิก�ยน 2560 ณ 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� มช.

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และท�านุบ�ารุงศาสนา ของส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำ�บุญเนื่อง
วนัคล้�ยวนัสถ�ปน�สำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ครบ 
24 ปี และพิธีมอบหลองข้�วป่�ซ�ง (นันทขว้�ง) เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎ�คม 2560 โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
น�ยแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษ�ก�รแทนรอง
อธิก�รบดีฝ ่�ยกิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัย (ผู ้แทน
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่) เป็นประธ�นในพิธีฯ 
และผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วลิ�วณัย์ เศวตเศรน ีรกัษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้
กล่�วร�ยง�นฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจ�ก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 
บริพัตร ประธ�นมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
กรรมก�รมูลนิธิฯ คณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
ท�ย�ทเจ้�ของเรือน และแขกผู้มีเกียรติเข้�ร่วมพิธีฯ 
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดำ�เนินโครงก�รอนุรักษ์และสืบส�นประเพณีล้�นน� โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
ก�รเกี่ยวกับเครื่องสักก�ระในล้�นน� ในหัวข้อ "เครื่องนบ ครพไหว้ ในล้�นน�" เมื่อวันที่ 27 กรกฎ�คม 2560 ที่ผ่�น
ม� ณ ห้องประชุม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และวัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลำ�ป�ง โดยได้รับเกียรติจ�กวิทย�กร 
2 ท่�น คือ อ�จ�รย์สน่ัน ธรรมธิ (นักวิช�ก�รประจำ�สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) และอ�จ�รย์อนุกูล ศิริพันธ์



46 ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์  PR News 

คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นด้�นส่งเสริมศ�สน� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ได้ดำ�เนินโครงก�รบวชเนกขัมมจ�ริณี เพื่อ
ถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลที่ 9 เนื่องในโอก�สมห�มงคล ทรง
มีพระชนมพรรษ�ครบ 85 พรรษ� (12 สิงห�มห�ร�ชินี) และจัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้�ร่วมโครงก�รฯ เมื่อวันท่ี 
11 สิงห�คม 2560 ณ ศ�ล�ธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์อำ�น�จ อยู่สุข รักษ�
ก�รแทนรองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�คุณภ�พนักศึกษ�และกิจก�รพิเศษ เป็นประธ�นในพิธีฯ และผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่�วร�ยง�นฯทั้งนี้ ผู้เข้�ร่วมโครง
ก�รฯ ได้ปฏิบัติธรรม ณ สถ�นปฏิบัติธรรมน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตเชียงใหม่ 
บ้�นศรีวังธ�ร ตำ�บลป่�ไผ่ อำ�เภอสันทร�ย จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่�งวันที่ 11-14 สิงห�คม 2560

ผู ้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�
ก�รแทนผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทย�กร
บรรย�ย ในหัวข้อ “Chiang Mai Hobby Hut Pup-
pet Troupe on the World Stage and the Living 
Museum” ในก�รฝึกอบรมหลกัสตูรก�รจดัง�นเทศก�ล
และอีเวนท์ในภ�คเหนือ ในวันอังค�รท่ี 5 กันย�ยน พ.ศ. 
2560 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ก�ร
จัดฝึกอบรมในคร้ังนี้ดำ�เนินก�รโดย ศูนย์คว�มเป็นเลิศ
ด้�นไมซ์ คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดย
มีกลุ่มเป้�หม�ยสำ�หรับผู้จัดง�นเทศก�ลและอีเวนท์ใน 4 
จังหวัดภ�คเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำ�พูน 
ลำ�ป�ง และแม่ฮ่องสอน รวม 35 คน

น�ยสนั่น ธรรมธิ นักวิช�ก�รฝ่�ยส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทย�กร
บรรย�ย ในหัวข้อ ““Lanna Spirit จิตวิญญ�ณแห่ง
ล้�นน�” ในก�รฝึกอบรมหลักสูตร “ก�รจัดง�นเทศก�ล
และอีเวนท์ในภ�คเหนือ” ในวันอังค�รที่ 5 กันย�ยน 
พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ดำ�เนินก�รฝึกอบรมโดย ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นไมซ์ 
คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมีกล่มเป้�
หม�ยสำ�หรับผู้จัดง�นเทศก�ลและอีเวนท์ใน 4 จังหวัด
ภ�คเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ป�ง 
และแม่ฮ่องสอน จำ�นวน 35 คน
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงก�รอนุรักษ์
และสืบส�นประเพณีล้�นน� ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2560 โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รและศึกษ�
เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสล�กย้อมของช�วล้�นน� ใน
หัวข้อ “เฮียนฮู้ ฮ่�ยฮอม สล�กย้อมคนยอง” ซ่ึงมีก�ร
จัดบรรย�ย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร และศึกษ�เรียนรู้
ประเพณีสล�กย้อมของคนยองในล้�นน� ณ บริเวณ
สะพ�นศรีวิจัย อำ�เภอเมืองลำ�พูน จังหวัดลำ�พูน ในวัน
ศุกร์ท่ี 15 กันย�ยน พ.ศ. 2560

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้ง
บุคล�กรสำ�นักฯ จัดพิธีไหวพระภูมิเจ้�ที่เพื่อคว�มเป็น
สิริมงคลแก่ส่วนง�นและก�รทำ�ง�นของบุคล�กร ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 19 ตุล�คม 2560 ที่ผ่�นม�

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมก�รดำ�เนิน
ง�นด้�นส่งเสริมศ�สน� ได้ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�
คุณธรรมและจริยธรรม : ก�รฝึกอบรมพัฒน�สติและ
ปัญญ� ปีที่ 23 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 ในระหว่�งวันที่ 
15 - 22 ตุล�คม 2560 รวม 8 วัน ณ สถ�บันพิโมกข์มุข 
อำ�เภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่ถว�ยเป็นพระ
ร�ชกุศลแด่พระบรมวงศ�นุวงศ์ทุกพระองค์ ท้ังน้ี โดยมี
บุคล�กรและนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ และ
พุทธศ�สนิกชนทั่วไป เข้�ร่วมในโครงก�รดังกล่�ว

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษ�
ก�รแทนรองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัย ผู้
แทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยน�ย
สุขธรรม โนบ�ง บุคล�กรสำ�นักฯ ผู้แทนผู้อำ�นวยก�รฯ 
เข้�รับร�งวัลชนะเลิศก�รประกวดกระทงใหญ่ ในง�น
ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2560 ซึ่งเป็น
ถ้วยของ ฯพณฯ ประยุทธ จันทร์โอช� ท่�นน�ยก
รัฐมนตรี โดยมีน�ยสุนทร ย�มศิริ รองน�ยกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร ผู้
แทน คณ�จ�รย์ และเจ้�หน้�ที่ จ�กหน่วยง�นต่�งๆ ที่
ได้รับร�งวัลร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 2 สำ�นักก�รศึกษ� 
สำ�นักง�นเทศบ�ลนครเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9 
พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2560
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รองศ�สตร�จ�รย์โรม จิร�นุกรม รักษ�ก�รแทนรองอธิก�รบดีฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์ ผู้แทน
อธิก�รบดี มช. เป็นประธ�นในพิธีเปิดง�นหมู่บ้�นล้�นน� : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้�นน� และล�นสรวงข่วงศิลป์ 

ณ พพิิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล�้นน� สำ�นกัส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม มห�วทิย�ลยัเชียงใหม ่โดยมีผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รย์
วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่�วร�ยง�นก�รจัดง�น โดยง�นดัง
กล่�วจัดขึ้นระหว่�งวันท่ี 22-24 พฤศจิก�ยน 2560 เวล� 09.00-17.00 น. กิจกรรมภ�ยในง�นมีกิจกรรมวิถีชีวิต
ช�ติพันธุ์ ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน นิทรรศก�รเรือนไทลื้อ เคร่ืองสักก�ระล้�นน� และผ้�นุ่ง ผ้�ห่มล้�นน� กิจกรรม
ถ่�ยทอดภูมิปัญญ�และฝีมือเชิงช่�งของสล่�ล้�นน� ก�รฝึกประดิษฐ์และผลิตง�นหัตถกรรมพื้นบ้�น “ล�นสรวง 
ข่วงศิลป์” 8 ฐ�น ได้แก่ ฐ�นปั้นดิน ดุนโลหะ ต้องฉลุกระด�ษส� ไม้ประดิษฐ์ ประดิษฐ์ว่�ว ว�ดภ�พบนพัด มัดย้อม 
และจิตรกรรมล้�นน� และก�รจัดแสดงนิทรรศก�รภ�พสีนำ้� วันที่ 22 พฤศจิก�ยน 2560

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กับนานาชาติ

สถ�บนัภ�ษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ นำ�คณะ
นักศึกษ�จ�ก The University of Hong Kong 
เข้�เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� และ
อบรมเชิงปฏิบัติก�รง�นหัตถกรรม "ก�รตัดตุงไส้
หม"ู ในวนัที ่16 สงิห�คม 2560 โดยมี น.ส.ฐ�ปนย์ี 
เครือระย� หัวหน้�ฝ่�ยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และบุคล�กรสำ�นักฯ เป็นวิทย�กรฝึกอบรม
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากร และการศึกษาดูงานของผู้บริหาร และบุคลากรส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะผู้บริห�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำ�โดย
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�รแทน
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักฯ พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ และผู้มี
จติอ�ส� ร่วมประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ (ดอกด�ร�รตัน์) เพือ่
ทูลเกล้�ฯ ถว�ยในง�นร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 
บรมน�ถบพิตร โดยมีน�งรุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำ�
นักฯ เป็นผู้ถ่�ยทอดวิธีก�รประดิษฐ์ เม่ือวันศุกร์ท่ี 7 ,14 
และ21กรกฎ�คม 2560 ณ ห้องประชุม สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับ
เกียรติเป็นผู้ดำ�เนินร�ยก�รและร่วมพิธีเปิดก�รประชุม
วิช�ก�รน�น�ช�ติไทยศึกษ�ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “Glo-
balized Thailand: Connectivity, Conflict and 
Conundrums of Thai Studies” โดยมี ศ�สตร�จ�รย์
เกียรติคุณ นพ.อ�วุธ ศรีศุกรี อุปน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย 
รักษ�ก�รแทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธ�นในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎ�คม 2560 ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษ� จ.เชียงใหม่

คณะผูบ้รหิ�รสำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม นำ�โดยผู้
ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�รแทนผู้
อำ�นวยก�รสำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ร่วมส่งมอบดอก
ด�ร�รัตน์ (ดอกไม้จันทน์) จ�กก�รร่วมใจกันประดิษฐ์
ของผู ้บริห�รและบุคล�กรของมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
รวมทั้งประช�ชนผู้มีจิตอ�ส� เพื่อร่วมทูลเกล้�ฯ ถว�ยใน
ง�นร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมศพ พระบ�ทสมเด็จ
พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร โดย
ทำ�ก�รส่งมอบดอกด�ร�รัตน์ จำ�นวน 300 อัน ในวัน
อังค�รที่ 25 กรกฎ�คม 2560

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมธรรมะ
บรรย�ยเพื่อชีวิต ในหัวข้อ “The Facts of Life” โดย
พระอ�จ�รย์วัชรินทร์ ปิยธมฺโม ดร. (พระวิปัสสน�จ�ร
ย์) ในวันพุธที่ 30 สิงห�คม 2560 ณ ห้องประชุม สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีบุคล�กรของสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เข้�ร่วมฟังธรรมบรรย�ยดังกล่�ว
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผู้
ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ณพม�ณะแซม รักษ�ก�รแทนรอง
ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้ง
บุคล�กรสำ�นักฯ ได้จัดง�นมุทิต�จิตให้แก่ผู้เกษียณอ�ยุ
ร�ชก�ร ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ น�งรุจิร� คอทอง 
เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดี
ที่ 31 สิงห�คม 2560ณ ห้องประชุม สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ให้เกยีรติ
มอบโล่ร�งวัลบุคล�กรดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 ของ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ น�ยต่อพงษ์ เสมอใจ 
ตำ�แหน่งนักช่�งศิลป์ สังกัดฝ่�ยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
สำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม มห�วทิย�ลัยเชียงใหม่ ท้ังน้ี 
พิธีมอบร�งวัลดังกล่�ว จัดขึ้นพร้อมกับง�นมุทิต�จิตแก่
ผู้เกษียณอ�ยุร�ชก�ร ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 ของสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงห�คม 
2560ณ ห้องประชุม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยผู้บริห�รและบุคล�กรสำ�นักฯ ร่วมแสดงคว�มยินดี
กับ อ�จ�รย์สนั่น ธรรมธิ นักวิช�ก�รประจำ�สำ�นักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอก�สรับมอบร�งวัลเพชรสย�ม 
ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 จ�กมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทร
เกษม ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงห�คม 2560 ณ ห้อง
ประชุม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

น�ยสนั่น ธรรมธิ นักวิช�ก�ร สำ�นักส ่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เข้�รับร�งวัล “เพชรสย�ม” ในส�ข�
ขนบธรรมเนียมประเพณี จ�กองคมนตรี ฯพณฯ ท่�น 
น�ยพล�กร สุวรรณรัฐ โดยมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทร
เกษม ได้มอบร�งวัล “เพชรสย�ม” แก่ผู้ที่มีผลง�นดีเด่น 
มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและ
กำ�ลังใจแก่ผู้เสียสละทำ�คว�มดี จะได้เป็นแบบอย่�งแก่
บุคคลอ่ืนๆเมื่อวันที่ 7 กันย�ยน 2560  ณ มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมห�นคร



 ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์  PR News   51 

น�งรุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้เกษียณอ�ยุง�นประจำ�ปี 2560 ได้เข้�ร่วมง�น
มุทิต�จิตแก่ข้�ร�ชก�ร พนักง�นมห�วิทย�ลัย และลูกจ้�งที่เกษียณอ�ยุง�น ประจำ�ปี 2560 โดยกองบริห�รง�น
บุคคล สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ จัดง�นมุทิต�จิตแก่ข้�ร�ชก�ร พนักง�นมห�วิทย�ลัยและ
ลูกจ้�งประจำ�ที่เกษียณอ�ยุง�นประจำ�ปี 2560 โดยมีศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ น�ยแพทย์อ�วุธ ศรีศุกรี อุปน�ยก
สภ�มห�วิทย�ลัย รักษ�ก�รแทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี และ รองศ�สตร�จ�รย์ น�ย
แพทย์อำ�น�จ อยู่สุขรักษ�ก�รแทนรองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�คุณภ�พนักศึกษ�และกิจก�รพิเศษ มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ กล่�วร�ยง�น เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณง�มคว�มดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้�ที่ด้วยแรงก�ย แรงใจ 
มีคว�มม�นะ อุตส�หะ พ�กเพียรพย�ย�ม มุ่งมั่นสรรค์สร้�งและพัฒน�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ตลอดม� ณ ศ�ล�
ธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ระลึก เม่ือวันศุกร์ท่ี 8 กันย�ยน พ.ศ. 256

น�งส�วปัทม� จักษุรัตน์ เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และน�งส�วฐ�ปนีย์ เครือระย� หัวหน้�
ฝ่�ยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้�ร่วมโครงก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต�มข้อตกลงคว�ม
ร่วมมือว่�ด้วยก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 3 เพื่อร่วมแลกเปล่ียน และ
สนับสนุนคว�มร่วมมือพัฒน�ต�มพันธกิจและยุทธศ�สตร์ของทั้ง3มห�วิทย�ลัย ระหว่�งวันที่ 27-29 พฤศจิก�ยน 
2560 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และอุดรธ�นี จังหวัดหนองค�ย และนครหลวงเวียงจันทร์ ส�ธ�รณรัฐ
ประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว
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การจัดการประชุมของส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์ นพ.ศุภชยั เชือ้รตันพงษ์ รอง

อธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัย และประธ�น
กรรมก�รอำ�นวยก�รประจำ�สำ�นักส ่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นประธ�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร
ดำ�เนินโครงก�รส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) 
ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 ของมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดย
มีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม พร้อม
ทั้งผู้บริห�ร บุคล�กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้�ร่วม
ในก�รประชุมดังกล่�ว ในวันอังค�รที่ 22 สิงห�คม 
2560 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

โดย มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ ได้จดัส่งรถกระทงใหญ่และขบวนแห่ เข้�ร่วมในประเพณยีีเ่ป็งจงัหวดัเชยีงใหม่เป็นประจำ�
ทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 เทศบ�ลนครเชียงใหม่ ได้กำ�หนดจัดขึ้นในวันศุกร์และเส�ร์ที่ 3 - 4 พฤศจิก�ยน 2560

ผู ้ช ่วยศ�สตร�จ�รย ์  น�ยแพทย ์ ศุภชัย  
เชื้อรัตนพงษ์ รักษ�ก�รแทนรองอธิก�รบดีฝ่�ย
กิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัย และประธ�นคณะ
กรรมก�รอำ�นวยก�รประจำ�สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นประธ�นเปิดก�รประชุมคณะ
กรรมก�รอำ�นวยก�รประจำ�สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2560 เพื่อร่วมว�งแผนก�ร
ดำ�เนินง�นของสำ�นักส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมกับคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ ในวันที่ 14 
พฤศจิก�ยน 2560 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช.

ร่วมกิจกรรม งานต่างๆ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�
ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
พร้อมด้วยบคุล�กรสำ�นกัฯ เข้�ร่วมพธิทีำ�บญุตกับ�ตร
เน่ืองในวันอ�ส�ฬหบูช� ประจำ�ปี 2560 ท่ีจัดขึ้น
โดยคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นด้�นส่งเสริมศ�สน� 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมีศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ 
นพ. อ�วุธ ศรีศุกรี อุปน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย และ
รักษ�ก�รแทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธ�นในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย 

บุคล�กรมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ นักศึกษ� และพุทธศ�สนิกชนเข้�ร่วมพิธีดังกล่�ว ในวันท่ี 8 กรกฎ�คม 2560 ณ 
ถนนส�ยวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ เข้�ร่วมพิธีถว�ยเทียนพรรษ� 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศก�ลเข้�พรรษ�
ประจำ�ปี 2560 โดยมีศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ นพ. 
อ�วุธ ศรีศุกรี อุปน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย และรักษ�
ก�รแทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�น
ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย บุคล�กร
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ นักศึกษ� และพุทธศ�สนิกชนเข้�
ร่วมพิธีดังกล่�ว ในวันท่ี 8 กรกฎ�คม 2560 ณ วัดฝ�ย
หิน มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้�ร่วมใน
พิธีลงน�มถว�ยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลท่ี 9 เนื่องในโอก�สมห�
มงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษ�ครบ 85 พรรษ� (12 สิงห�มห�ร�ชินี)โดย มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงน�ม
ถว�ยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมร�ชินีน�ถ ในพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองใน
วโรก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 85 พรรษ� 12 สิงห�คม 2560 โดยมีศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ น�ยแพทย์
อ�วุธ ศรีศุกรี อุปน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย และรักษ�ก�รแทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี 
พร้อมด้วยผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ ข้�ร�ชก�ร พนักง�น เจ้�หน้�ที่ และนักศึกษ�ร่วมพิธี ณ ศ�ล�ธรรม มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ เม่ือวันเส�ร์ท่ี 12 สิงห�คม พ.ศ. 2560

น�ยสนั่น ธรรมธิ ในฐ�นะผู้แทนจ�กสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ นำ�พ�นดอกไม้ไป
ถว�ยแด่ท่�นพระครูวิบูลกิตติรักษ์ เจ้�อ�ว�สวัดช่�งแต้ม 
อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในว�ระโอก�สท่ี
ท่�นได้รับร�งวัล "ผู้ใช้ภ�ษ�ไทยถิ่นดีเด่น" ประจำ�ปี พ.ศ.
2560 จ�กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
เมื่อวันที่ 19 สิงห�คม 2560
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ผศ.วลิ�วณัย์ เศวตเศรน ีรกัษ�ก�รแทนผูอ้ำ�นวยก�ร
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ 
ร่วมพิธีทำ�บุญเนื่องในวันคล้�ยวันสถ�ปน� ครบรอบ 12 
ปี คณะก�รสื่อส�รมวลชน มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ในวัน
พุธที่ 23 สิงห�คม พ.ศ. 2560

น�ยสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ ผู ้แทนสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ร่วมง�นวัน
คล้�ยวันประสูติพระร�ชช�ย�เจ้�ด�ร�รัศมี และพิธี
เปิดนิทรรศก�ร เรื่อง "จงรักและภักดี" ในวันเส�ร์ท่ี 26 
สิงห�คม พ.ศ. 2560 ณ พิพิธภัณฑ์พระตำ�หนักด�ร�
ภิรมย์ อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

น�งส�วปัทม� จักษุรัตน์ เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริม
ศลิปวฒันธรรม มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ พร้อมทัง้บคุล�กร
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้�ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตร
เทโวโรหณะ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2560 ใน
วันศุกร์ที่ 6 ตุล�คม 2560 ณ ถนนส�ยวัฒนธรรม (ท�ง
ขึน้วดัฝ�ยหนิ) มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่โดยมศี�สตร�จ�รย์
เกียรติคุณ น�ยแพทย์อ�วุธ ศรีศุกรี อุปน�ยกสภ�
มห�วิทย�ลัย รักษ�ก�รแทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่เป็นประธ�นในพิธี โดยมีผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ 
บุคล�กร และนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ พร้อมท้ัง
พุทธศ�สนิกชนทั่วไป ร่วมทำ�บุญตักบ�ตรเทโวโรหณะ
เป็นจำ�นวนม�ก

น�งปัทม� จักษุรัตน์ เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เข้�ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลเพื่อถว�ยเป็นพระ
ร�ชกุศล พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลย
เดช บรมน�ถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ในวันศุกร์ท่ี 13 
ตุล�คม 2560 ณ ศ�ล�ธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
ทั้งนี้ ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ น�ยแพทย์อ�วุธ ศรีสุก
รี อุปน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย รักษ�ก�รแทนอธิก�รบดี
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธีฯ พร้อมทั้งผู้
บริห�ร คณ�จ�รย์ และบุคล�กรมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
เข้�ร่วมในพิธีดังกล่�ว
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ทั้งผู้บริห�รและบุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
เข้�ร่วมในพิธีจุดเทียนถว�ยคว�มอ�ลัย พระบ�ทสมเด็จ
พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้�งร่วมใจถว�ย
อ�ลัยองค์ภูมิพล” ในวันอ�ทิตย์ท่ี 8 ตุล�คม 2560 ณ 
ล�นสังคีต มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

น�งส�วปัทม� จักษุรัตน์ เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริม
ศลิปวฒันธรรม มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ พร้อมทัง้บคุล�กร
ของสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมทำ�บุญถว�ยกฐิน
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 ณ วัดฝ�ย
หิน ในวันเส�ร์ท่ี 21 ตุล�คม 2560 น้ี

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม รักษ�ก�ร
แทนรองผู้อำ�นวยก�รฯ เข้�ร่วมประช�สัมพันธ์ก�รจัด
ง�นง�น“หมู่บ้�นล้�นน� : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้�น
น�” และ “ล�นสรวงข่วงศิลป์” ในร�ยก�รมองเมือง
เหนือ วันที่ 17 พฤศจิก�ยน 2560 ณ สถ�นีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

อ�จ�รย์สนั่น ธรรมธิ และบุคล�กรฝ่�ยส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ร่วมบรรเลงดนตรีประกอบก�รอื่นกันโลง ใน
พิธีจุดเทียนแสดงคว�มอ�ลัย พระบ�ทสมเด็จพระปรมิ
นทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช “ลกูช้�งร่วมใจถว�ยอ�ลยัองค์
ภูมิพล” เมื่อวันอ�ทิตย์ท่ี 8 ตุล�คม 2560 ณ ล�นสังคีต 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ผีในความเชื่อล้านนา ตำาราการสร้าง
พระพุทธรูปล้านนา

ถ้อยคำาสำานวนล้านนา เรือนล้านนากับวิถีชีวิต






