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"มีสุขเพียงพอ"

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ให้พอเพียงก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้
แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท�ำให้มีความสุข
ถ้าท�ำได้ก็สมควรที่จะท�ำ สมควรที่จะปฏิบัติ”
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541
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บทบรรณาธิการ

“ …ท�ำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็
อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้
พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท�ำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง”
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะ
บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา
ดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑
วารสารศิลปวัฒนธรรมร่มพยอม ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ นี้ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมน�ำ
ความในตอนหนึง่ จาก พระราชด�ำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
พ่อของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นข้อคิดเพื่อเตรียมตัวพร้อมรับศักราชใหม่ ๒๕๖๑
อย่างเปี่ยมด้วยสติ และมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�ำใจ ให้กับพวกเราทั้งหลายส่งท้าย
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเฉพาะเรื่องของความพอเพียง เพื่อสร้างความสุข
บทความที่นักเขียนประจ�ำและนักเขียนรับเชิญจากหลายสถาบันการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้กรุณาน�ำเรื่องราวประสบการณ์มารวบรวมบันทึกและเขียนขึ้นในวารสาร
ฉบับนี้เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและเพื่อเป็นการแสดง
ความร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อพวกเรา
พสกนิกรชาวไทยทุกคน
บรรณาธิการบริหารและกองบรรณาธิการวารสารส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พ่อของแผ่นดิน” ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ครั้งเสด็จ
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พระอัจฉริยภาพแห่งองค์อัครศิลปิน
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9
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หลองข้าวป่าซาง

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระอัจฉริยภาพแห่งองค์อัครศิลปิน
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9
เรื่อง: ไกรสร วิชัยกุล 1

1 อาจารย์ไกรสร วิชัยกุล อาจารย์ประจำ�สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ร่มพยอม 1

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, 2503
สีน�้ำมันบนผ้าใบ, 60x 75 ซม.
ที่มา : www.supremeartist.org

การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะได้ นั้ น ต้ อ งเกิ ด จาก
อารมณ์ ท างสุ น ทรี ย ภาพและสนใจในเรื่ อ งของความ
งาม ความดีและความจริง อาจกล่าวได้ว่าผู้สร้างงาน
ศิลปะต้องมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนในการรับรู้ทางผัสสะ
ที่มากระทบสู่อารมณ์และความรู้สึก น�ำไปสู่แรงผลักดัน
ในการแสดงออกทางศิลปะอันทรงพลัง และสามารถ
พูดได้ว่าท่านผู้นั้นคือศิลปิน ในศตวรรษที่ 21 นี้บุคคล
ผู้เป็นพระมหากษัตริย์ในโลกน้อยพระองค์นักที่จะทรง
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ หากแต่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 แห่ ง สยามประเทศได้ ท รงสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
จิตรกรรมไว้มากกว่าร้อยชิ้น ซึ่งประชาชนชาวไทยต่าง
ทราบดี ว ่ า พระองค์ คื อ “องค์ อั ค รศิ ล ปิ น ” พระองค์
ทรงสนพระราชหฤทัยงานศิลปะด้านจิตรกรรม ตั้งแต่ยัง
ทรงพระเยาว์ครัง้ ทีย่ งั ประทับอยูป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์
(ประมาณพุทธศักราช 2480-2488) โดยทรงศึกษาศิลปะ
ด้วยพระองค์เอง และทรงศึกษาจากหนังสือ ต�ำราต่างๆ

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

อีกทั้งเมื่อสนพระราชหฤทัยงานเขียนของศิลปินท่านใด
จะเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมศิลปินท่านนั้นถึงที่
พัก เพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถารและทอดพระเนตร
ถึ ง วิ ธี ก ารท�ำงานของศิ ล ปิ น ท่ า นนั้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น วิ ธี
การใช้สี การผสมสี ตลอดจนเทคนิควิธีการต่างๆ เมื่อ
ทรงเข้าพระราชหฤทัยในการท�ำงานอย่างถ่องแท้แล้ว
ก็จะทรงน�ำวิธีการเหล่านั้นมาทรงฝึกฝนด้วยพระองค์
เอง การที่เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานของศิลปินที่
พระองค์ ส นพระราชหฤทั ย นั้ น มิ ใช่ เ พื่ อ จะทรงลอก
เลียนแบบงานของศิลปินเหล่านั้น เพียงแต่พระองค์
ทรงน�ำวิธีการท�ำงานมาสร้างสรรค์งานของพระองค์ข้ึน
มาใหม่ให้เป็นแบบฉบับของพระองค์เอง จากข้อมูลดัง
กล่าวจึงสามารถทราบได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีความรู้
พื้นฐานทางจิตรกรรมและประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
อีกทั้งทรงเข้าพระราชหฤทัยรสนิยมของความความงาม
ในความเป็นจิตรกรรม (Painting) อย่างลึกซึ้ง

2 ร่มพยอม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา
ไม่ปรากฏปีที่สร้าง.สีน�้ำมันบนผ้าใบ, 56x 71 ซม.
ที่มา : www.supremeartist.org

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ไม่ปรากฏปีที่สร้าง. สีน้�ำมันบนผ้าใบ 61.5 x 46.5 ซม.
ที่มา : www.supremeartist.org

ภายหลั ง จากที่ เ สด็ จ เถลิ ง ถวั ล ย์ ร าชสมบั ติ เมื่ อ
พุทธศักราช 2502 เป็นช่วงเวลาที่ทรงงานจิตรกรรม
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เชิญจิตรกรไทยหลายรายเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
เพื่อร่วมปฏิสันถาร ถวายค�ำปรึกษาด้านศิลปะ โดย
ศิลปินอาวุโสและมีชื่อเสียงของไทยซึ่งเคยได้มีโอกาส
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทใกล้ชิด เพื่อร่วมปฏิสันถาร
เรื่องการวาดภาพ ถวายค�ำปรึกษาแด่พระองค์ท่านใน
ช่วงระยะเวลาระหว่างที่พระองค์สนพระราชหฤทัยใคร่
จะได้มีผู้สนใจงานด้านนี้ ในระยะนั้นมี อาจารย์เหม
เวชกร อาจารย์จ�ำรัส เกียรติก้อง อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์
อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ อาจารย์อวบ สาณะเสน และ
อาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ เป็นต้น จากศิลปินเหล่านี้ให้
ข้อมูลไว้ว่าพระองค์ทรงเขียนภาพด้วยพระองค์เองตาม
แนวพระราชด�ำริ การถวายค�ำปรึกษานั้นเป็นเพียงด้าน
เทคนิคในจิตรกรรมเท่านั้น และพระองค์มักจะมีพระ
ราชด�ำรัสถามแต่เพียงว่า "พอไปได้ไหม"
ไม่ปรากฏชื่อ
ไม่ปรากฏปีที่สร้าง. สีน้�ำมันบนผ้าใบ, 60.5 x 45 ซม.
ที่มา : www.supremeartist.org
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ครอบครัว, 2507
สีน�้ำมันบนผ้าใบ 90.5 x 60 ซม.
ที่มา: www.//oknation.nationtv.tv/blog/phaen
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ดิน น�้ำ ลม ไฟ, 2508
สีน�้ำมันบนผ้าใบ, 62 x 47 ซม.
ที่มา : www.supremeartist.org

ไม่ปรากฏชื่อ, 2506 สีน้�ำมันบนผ้าใบ 45 x 60 ซม.
ที่มา : www.daily.rabbit.co.th

มือแดง, 2504
สีน�้ำมันบนผ้าใบ, 49 x 59 ซม.
ที่มา : www.supremeartist.org
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ไม่ซ่อนเร้นไว้เบื้องหลังรูปคนและวัตถุต่างๆ อย่างเช่น
จิตรกรรมในอดีตยุคอิมเพรสชั่นนิสม์และโพสต์อิมเพรส
1. รูปแบบเหมือนจริง (Realistic)
ชั่นนิสม์ฝีแปรงเป็นเสมือนเครื่องมือใหม่ที่ถูกค้นพบนั้น
จิ ต รกรรมรู ป แบบเหมื อ นจริ ง มี ลั ก ษณะเฉพาะ
มิใช่การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและรูปแบบเท่านั้น แต่
ส�ำคั ญ คื อ การถ่ า ยทอดสั จ จะของแบบ มี เ นื้ อ หาและ
เป็นการเปลี่ยนทั้งความเชื่อ หลักการ และสุนทรียภาพ
ข้อมูลที่มี ความเป็นจริง มีความถูกต้องตามความเป็น
จากการพัฒนาโลก และสรรพสิ่งตามที่ตาเห็น ไปสู่การ
จริงของรูปทรงตามธรรมชาติของการมองเห็น รวมทั้ง
แสดงออกซึ่งประสบการณ์ของอารมณ์ความรู้สึกทางใจ
มีโครงสร้างทางทัศนียวิทยา (Perspective) และการใช้
ที่ได้รับจากสิ่งที่เห็นออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ร่องรอย
สัดส่วน สีและแสงเงาตามหลักการทีถ่ กู ต้อง ลักษณะของ
แตะเต็มของสีแปรง ก่อให้เกิดประกายของสีที่สว่าง
ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ภาพเหมือนจริง (Realistic)
สะอาดและสดใส รวมทั้งสามารถสื่อความรู้สึกไปถึง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเริ่ม
ความเคลื่อนไหวของสรรพสิ่ง ทั้งแสงสีบรรยากาศผู้คน
ต้นจากการวาภาพแบบเหมือนจริงโดยจะเห็นได้ชัดว่า
และวัตถุต่างๆ จิตรกรรมที่เคยดูนิ่งแข็งกลับมีชีวิตชีวา
พระองค์ทรงใช้แบบจากบุคคลที่ท่านรัก เช่น ภาพพระ
กลายเป็นต้นแบบแห่งจิตรกรรมสมัยใหม่ การค้นพบ
บิดา ภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
ฝีแปรงจึงมิใช่เป็นเพียงนวัตกรรมทางเทคนิค แต่เป็นการ
ภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรนิ ธรเทพรัตนราชสุดา
ค้นพบภาษาใหม่แห่งการแสดงออกเลยทีเดียว และจาก
(พระนามเดิมในขณะนั้น) เป็นต้น นอกจากนี้พระองค์ยัง
ฝีแปรงรอยเล็กๆ ของอิมเพรสชั่นนิสม์ที่เป็นจุดเริ่มต้น
ทรงวาดภาพภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ฝีแปรงได้ถูกพัฒนาไปจนเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่สุดแห่ง
นาถซ�้ำๆไว้หลายภาพหากแต่จะแตกต่างเรื่องของมุม
การแสดงออกในยุคต่อมาศิลปินโฟวิสม์ (Fauvism)
มองและโครงสร้างของสี ซึ่งหากพิจารณาลึกซึ้งแล้วอาจ
และเอ็ ก เพรสชั่ น นิ ส ม์ (Expressionism) ได้ ข ยาย
จะเป็นการแสดงออกถึงความรักที่พระองค์มีต่อสมเด็จ
ฝีแปรงให้มีขนาดใหญ่ เพื่อใช้ถ่ายทอดอารมณ์ความ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และเป็นการทรงฝึกฝน
รู้สึกภายในออกมาได้อย่างอิสระรุนแรงหยาบและดิบ
ทักษะฝีพระหัตถ์อกี ด้วย ในจิตรกรรมรูปแบบเหมือนจริง
เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงชีวิตและจิตวิญญาณแห่งการ
ของพระองค์เป็นความเหมือนจริงที่มีลักษณะเฉพาะใน
ดิ้นรนของมวลมนุษย์ จิตรกรรมแต่ละภาพมิได้พัฒนา
การแสดงออกของสีบรรยากาศที่มีความเป็นอัตลักษณ์
ความจริ ง ภายนอกตามที่ ต ามองเห็ น แต่ ศิ ล ปิ น ได้
เฉพาะตน มีลักษณะการผสมผสานสีแบบอุดมคติไป
พยายามก้าวลึกเข้าไปหาสัจธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูป
ด้วยกันภาพเหล่านี้ล้วนมีความงาม ความกลมกลืนด้วย
ลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตและวัตถุต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสื่อให้เห็น
แสงเงาซ่อนอารมณ์เคร่งขรึมภายใต้บรรยากาศอันลึกซึง้
ถึงอารมณ์ความรู้สึกและสภาวะทางจิตใจต่างๆ ของ
2. รูปแบบลัทธิส�ำแดงพลังอารมณ์ (Expressionism) มนุษย์…” จากรูปแบบวิธีการในการสร้างสรรค์ดังกล่าว
จิตรกรรมแบบลัทธิส�ำแดงพลังอารมณ์ (Expres- มีความสอดคล้องกับผลงานของจิตรกรรมฝีพระหัตถ์
sionism) เป็นรูปแบบหรือวิธีการแสดงออกอย่างหนึ่ง โดยหลั ง จากทรงวาดภาพแบบเหมื อ นจริ ง แล้ ว ได้ มี
ซึ่ ง มี ก ารใช้ อ ารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก มากกว่ า เหตุ ผ ล เป็ น พั ฒ นาการในการแสดงออกแบบใช้ ฝ ี แ ปรงที่ มี ค วาม
ลักษณะแบบอัตวิสัย มากกว่า ภาวะวิสัย มีการใช้สีสดใส ฉับพลัน และใช้สีสดใสรวมไปถึงใช้สีตามอารมณ์ความ
และที่ส�ำคัญใช้ฝีแปรงเคลื่อนไหวรุนแรง ฉับพลัน จาก รูส้ กึ มากขึน้ นอกจากนีว้ ธิ กี ารสร้างสรรค์รปู แบบนีม้ าจาก
หนังสือแนวทางการสอนและการสร้างสรรค์จิตรกรรม ความสนพระราชหฤทัยในงานสร้างสรรค์และวิธกี ารของ
ขั้นสูงของศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ได้กล่าวไว้ ศิลปินปรากฏให้เห็นเมือ่ พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินไป
ว่า “จุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญในโลกจิตรกรรมอีกครั้งก็คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนกันยายน พุทธศักราช
การที่ศิลปินปล่อยให้ “ฝีแปรง”แสดงตัวอย่างชัดเจน 2507 พระองค์ เ สด็ จ พระราชด�ำเนิ น ไปทรงเยี่ ย ม
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นายออสการ์ โคคอซกา (Oskar Kokoschka) ศิลปิน
ชาวออสเตรี ย ที่ ห ้ อ งท�ำงานของเขาที่ เ มื อ งวิ ล เนิ ฟ
(Villeneuve) ทรงแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแนวทาง
ในการสร้ า งสรรค์ กั บ ศิ ล ปิ น ผู ้ นี้ งานสร้ า งสรรค์ ข อง
โคคอซกามีลักษณะของการแสดงออกทางอารมณ์ด้วย
ฝีแปรงที่มีความเคลื่อนไหวรุนแรง ในช่วงนั้นศิลปินท่าน
นี้อยู่ในกลุ่มศิลปินที่ถูกจัดอยู่ในลัทธิส�ำแดงพลังอารมณ์
(Expressionism) ซึ่งสอดคล้องกับแนวสร้างสรรค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงใช้ฝแี ปรงอย่างอิสระ
เคลื่อนไหวประสานสัมพันธ์กันภาพที่สร้างสรรค์ตาม
คตินิยมแบบ Expressionismเป็นลักษณะจิตรกรรม
ฝีพระหัตถ์ที่ทรงสะท้อนพระอารมณ์จากส่วนลึก ของ
พระราชหฤทั ย โดยทรงสร้ า งสรรค์ ป รั บ เปลี่ ย นการ
สร้างงานจิตรกรรมอย่างอิสระจนเป็นลักษณะเฉพาะ
ของพระองค์เอง
3. รูปแบบนามธรรม (Abstract)
จิตรกรรมแบบนามธรรม (Abstract) เป็นลักษณะ
การตัดทอนรูปลักษณ์ของรูปธรรมออกไปให้เหลือเพียง
ทัศนธาตุ คือ จุด เส้น สี น�้ำหนักและฝีแปรง เป็นการ
แสดงอารมณ์ออกมาอย่างชัดแจ้งจิตรกรรมฝีพระหัตถ์
ในลักษณะนี้ได้ทรงสร้างขึ้นในช่วงหลัง ทรงวาดภาพ
ผสมผสานระหว่างข้อมูลที่ทรงเห็นจากธรรมชาติกับ
พระราชด�ำริส่วนพระองค์ มีลักษณะเป็นรูปทรงของสิ่ง
ที่ทรงเห็น ทรงตัดทอนและเพิ่มเติมตามพระราชด�ำริ จน
เกิดเป็นรูปทรงใหม่ เช่น ภาพดิน นำ�้ ลม ไฟ พระองค์ทรง
แสดงออกผ่านเส้นของฝีแปรงที่เคลื่อนไหว ปราศจาก
รูปทรง ทรงใช้สีแดง สีขาว และสีน�้ำเงิน ดูเหมือนสี
ธงชาติไทย แต่หากพิจารณาจากชื่อภาพแล้วมาจาก
ธาตุทั้งสี่เหมือนทรงแสดงความหมายบางอย่างเกี่ยวกับ
แผ่นดินไทย เป็นต้น จิตรกรรมแบบนามธรรมนี้ขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ของผู้ดูอีกด้วย

ทัศนธาตุเสมือนท่วงท�ำนองของดนตรี
การสร้างสรรค์จิตรกรรมของในหลวง รัชกาลที่
9 ทรงใช้องค์ประกอบของเส้นรูปทรง และสี มีความ

สัมพันธ์กันไปตามแนวคิดของภาพแต่ละภาพ อารมณ์
ที่เกิดจากภาพเหมือนกับได้เห็นการประสานของสีขณะ
ฟังดนตรีไปพร้อมกัน มีความอิสระในการแสดงออกของ
เทคนิคจิตรกรรม โดยภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ได้มี
การแสดงออกผ่านทัศนธาตุ ซึง่ สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
เส้น ในผลงานจิตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9
เส้นโค้งเป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏในผลงานที่เห็นได้ชัดเส้น
ลักษณะนี้ท�ำให้เกิดความเคลื่อนไหวประกอบกันขึ้นโดย
ผ่านเส้นสีที่วาดอย่างมั่นพระทัยดูเป็นธรรมชาติของการ
แสดงออกอย่างอิสระ ซึ่งรากฐานส�ำคัญของรูปทรงที่
เกิดขึ้นในงานจิตรกรรมคือเส้นขอบของรูปทรง (Outline) เป็นสิ่งก�ำหนดรูปร่าง (Shape) ให้ปรากฏเป็นรูป
ทรง (Form) ต่างๆ ขึ้นเส้นโค้งในผลงานของในหลวง
รัชกาลที่ 9 จึงเป็นเสมือนภาษาทางจิตรกรรมส�ำคัญอัน
ทรงพลังอย่างหนึง่ นอกเหนือจากสีและนำ�้ หนักทีซ่ อ่ นอยู่
ภายในใต้ขอบเขตของเส้นดังกล่าว
สี แ ละน�้ ำ หนั ก การใช้ สี ใ นทางจิ ต รกรรมนั้ น คื อ
ตัวแทนของสัญลักษณ์ทางอารมณ์อย่างหนึ่งและสียัง
บ่ ง บอกถึ ง รสนิ ย มเฉพาะตั ว ของศิ ล ปิ น ตั้ ง แต่ ยุ ค สมั ย
ลัทธิประทับใจ (Impressionism) เป็นต้นมา สีเริ่ม
มี บ ทบาทส�ำคั ญ มากขึ้ น ในการแสดงออกทางศิ ล ปะ
สีเป็นการแทนค่าของแสงเงาและสามารถบ่งบอกถึง
เวลาหรือแม้กระทั่งฤดูกาลในธรรมชาติและหลังจาก
ยุคนี้เองศิลปินได้ใช้สีแทนอารมณ์มากขึ้นเช่นศิลปินใน
ลั ท ธิ โ พสอิ ม เพรสชั่ น นิ ส ม์ (Post-Impressionism)
เช่น Vincent van Gogh และ Paul Gauguin ได้ใช้
สีในผลงานจิตรกรรมแบบเฉพาะตนมากขึ้นนอกจาก
นี้ วิ วั ฒ นาการทางรู ป แบบศิ ล ปะตะวั น ตกมี ก ารใช้ สี
แสดงออกทางพลังอารมณ์อย่างเต็มที่ในยุค Expressionism และ Abstract expressionism ศิลปินคน
ส�ำคัญเช่น Edvard MunchและWassily Kandinsky
เป็นต้นผลงานจิตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความ
สอดคล้องกับจิตรกรรมรูปแบบส�ำแดงออกพลังอารมณ์
(Expressionism) ซึ่งมีลักษณะของสีคล้ายแบบลัทธิดัง
กล่าว คือมีการใช้สีที่สดใสผ่านฝีแปรงที่รุนแรงฉับพลัน
เป็นการส�ำแดงอารมณ์ตามทัศนะเฉพาะตนทีม่ อี ตั ลักษณ์
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สูง สีที่ปรากฏในจิตรกรรมของพระองค์ คือน�้ำหนักอ่อน
แก่ในการสร้างจังหวะ ท�ำให้เกิดสุนทรียะทางความงาม
สีและน�้ำหนักที่ตัดกันอย่างลงตัวมีการจัดองค์ประกอบ
คู่สีวรรณะร้อนและเย็นภายในภาพในปริมาณที่ขับเน้น
กันอย่างน่าสนใจ
รูปทรง ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่ในผลงาน
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือรูปทรงของ
มนุษย์ เนื้อหาเรื่องราวจึงเป็นเรื่องคนเป็นหลัก จาก
เริ่มต้นที่เป็นผลงานแบบรูปทรงที่มีความเหมือนจริง
(Realistic)พั ฒ นาไปสู ่ ก ารตั ด ทอนรู ป ทรงแบบกึ่ ง
นามธรรม (Semi-Abstract) มีการดัดแปลงรูปทรง
ของใบหน้าในทัศนะและมุมมองต่างๆ เช่นภาพมีการใช้
ภาพเชิงซ้อนและการซ�้ำเป็นจังหวะท�ำให้เกิดความงาม
และความหมายที่สามารถสื่อสารให้กับผู้ดูได้เป็นอย่างดี
พื้นผิว เห็นได้จากการใช้เนื้อสีผ่านฝีแปรงการปาด
ป้ายทับซ้อนท�ำให้เกิดความรู้สึกถึงพลังด้านในขององค์
อัครศิลปินในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่กลั่นอารมณ์ออกมา
เสมือนท่วงท�ำนองของดนตรีให้ได้ชนื่ ชม เช่นภาพมือแดง
การประทับรอยพระหัตถ์ลงบนผ้าใบด้วยสีแดงที่มีความ
หนาของสี ฝากรูปรอยละพื้นผิวอันทรงพลังกระตุ้นเร้า
จินตนาการไปถึงการกระท�ำของมนุษย์ที่ผ่านมือผ่านใจ
เป็นตัวแทนที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิต
ทัศนธาตุต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นเสมือนภาษาของ
จิตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 ฝากไว้ให้ผู้ดูได้ชื่นชม
ภาษาแห่งความงามอันหลากหลายอารมณ์
ส�ำหรั บ ผลงานภาพจิ ต รกรรมฝี พ ระหั ต ถ์ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เริ่มปรากฏ
ให้ประชาชนทั่วไปได้ชม เมื่อปี พ.ศ.2506 โดยพระองค์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพจิตรกรรม
เข้าร่วมแสดงในงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 14 หลัง
จากนั้นพระองค์ทรงสร้างงานจิตรกรรมอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม ในปี
พ.ศ. 2508 และจนกระทั่งในปี พ.ศ.2510 พระองค์
มิ ไ ด้ ท รงเขี ย นภาพอี ก เลย เนื่ อ งจากทรงมี พ ระราช
กรณียกิจมากมายหลายด้าน เมื่อรวมผลงานจิตรกรรม

ฝี พ ระหั ต ถ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ตั้ ง แต่ ป ี
พ.ศ. 2502-2510 นั้น มีจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยภาพ
และเมื่อปี พ.ศ. 2548 กระทรวงศิลปวัฒนธรรมได้มี
การจัดท�ำหอศิลปะเชิดชูเกียรติพระองค์ขึ้น โดยใช้ชื่อ
ว่า “อัครศิลปิน” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผล
งานเผยแพร่จิตรกรรมฝีพระหัตถ์และผลงานศิลปกรรม
ในสาขาต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.
supremeartist.org สู่สาธารณะชน ท�ำให้พสกนิกร
สามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ท�ำให้ได้ชื่นชมงาน
ศิลปกรรมอันเป็นพระอัจฉริยะของพระองค์ท่าน ไม่ว่า
จะอยู่แห่งหนใดในโลก เป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย
ที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถในหลายๆ
ด้าน ทรงเป็นแบบอย่างด้วยการลงมือปฏิบัติจริงให้เห็น
เป็นรูปธรรม ศิลปะอาจเป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นหาก
เทียบกับการทรงงานทั้งชีวิตของพระองค์เพื่อประชาชน
เอกสารอ้างอิง
จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. โลกศิลปะศตวรรษที่ 20. กรุงเทพ
: ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2552
วิโชค มุกดามณี. ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9. พิมพ์
ครั้งที่ 2. กรุงเทพ : อมรินทร์ปริ้นติ้งแอนด์พับลิช
ชิ่ง, 2540
ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพ : ส�ำนัก
พิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จ�ำกัด, 2534
อิทธิพล ตั้งโฉลก. แนวทางการสอนและสร้างสรรค์
จิตรกรรมขั้นสูง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนพับลิชชิ่ง,2550
www.daily.rabbit.co.th
www.supremeartist.org
www.//oknation.nationtv.tv/blog/phaen
/2007/12/05/entry-1
บทความ: อาจารย์ไกรสร วิชัยกุล อาจารย์ประจ�ำ
สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
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เชียงใหม่ในฐานะพื้นที่พิเศษ :
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล 1

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2496
ระยะแรกเรียกว่า “โครงการตามพระราชประสงค์” ต่อมาทรง
มีพระราชด�ำรัสว่า “เมื่อฟังแล้วรู้สึกจะเป็นค�ำรุนแรงไปหน่อย
เพราะใช้ ค�ำว่ า ตามประราชประสงค์ บ ้ า ง ตามพระราชด�ำริ
บ้าง คล้ายเป็นการบังคับกัน” (ส�ำนักงาน กปร.2545 ก:19)
จึงโปรดฯ ให้เปลี่ยนเป็นโครงการอันเนื่องมาจากราชด�ำริ
พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
โปรดฯ ให้ตงั้ โครงการหลวง เพือ่ (1) ยกระดับคุณภาพชีวติ ความ
เป็นอยู่ของชาวเขา (2) ลดการปลูกพืชเสพติด (3) ฟื้นฟูป่า
ต้นน�ำ้ ล�ำธาร ถือเป็นหนึง่ ในโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
พ.ศ. 2524 สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายก
รัฐมนตรี (พ.ศ. 2523-2531) ก่อตั้งเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
(ส�ำนักงาน กปร.) มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรมไม่สังกัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง อยู่ในสายการบังคับ
บั ญ ชาของนายกรั ฐ มนตรี โ ดยตรง ได้ รั บ งบประมาณปี ล ะ
ประมาณ 2,000 ล้านบาท
ปั จ จุ บั น มี โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด�ำริ จ�ำนวน
ประมาณ 4,000 โครงการ ราษฎรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า
8 ล้านคน
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้เปลี่ยนสถานภาพโครงการหลวงเป็นมูลนิธิโครงการหลวง
พระราชทานเงินก้นถุงเพื่อใช้เป็นทรัพย์สินเริ่มแรก จ�ำนวน 5
แสนบาทถ้วนเพื่อได้เป็นองค์กรนิติบุคคล มีกฎหมายรองรับ
ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจ�ำนวน 38 แห่ง รวม
476 กลุ ่ ม บ้ า นตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ สู ง ของจั ง หวั ด ในภาคเหนื อ 5
จังหวัด มี 38 ศูนย์ ประกอบด้วย เชียงใหม่ 27 ศูนย์ เชียงราย
7 ศูนย์ แม่ฮ่องสอน 2 ศูนย์ ล�ำพูน 1 ศูนย์ และ พะเยา 1
ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 1,553,625 ไร่ ประชากรได้รับประโยชน์
36,460 ครัวเรือน รวม 166,911 คน (1)
1 รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรล้านนาศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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งานของมูลนิธิโครงการหลวง
1. กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
- ศูนย์พัฒนาพืชผักโครงการหลวง
- งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเฮมพ์
- งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตกาแฟอราบิก้า
- งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตชาจีน
- งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตถั่วลูกไก่
- งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผัก
- งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์
- งานพัฒนาและส่งเสริมการพืชไร่
- งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไม้ดอก
- งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไม้ผลเขตร้อน
- งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไม้ผลเขตหนาว
- งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก
- งานพัฒนาและส่งเสริมสตรอเบอรี่
- งานพัฒนาและส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
- งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเห็ด
- งานพัฒนาและส่งเสริมการปลูกองุ่น
- งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ (2540)
- งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเฟิร์น
- โครงการหัตถกรรม
- งานผลิต – ตลาด
- งานพัฒนาผลิตผลอาหารและบริการ (2550)
2. กลุ่มงานพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
- งานพัฒนาการศึกษาและสังคม
- งานพัฒนาระบบสาธารณสุข
- งานเสริมสร้างจิตส�ำนึกพึ่งพาตนเอง
3. ศูนย์อารักขาพืช
- งานด้านโรคพืช
- งานด้านกีฏวิทยา
- งานตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
4. งานกลุ่มพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- โครงการป่าชาวบ้าน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพฯ
- ไผ่เชิงพาณิชย์
- แฝก
- ปรับปรุงโครงสร้างดิน (2)

5. งานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง
ที่ตั้งอยู่เขตจังหวัดเชียงใหม่ 27 ศูนย์ และโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 1 แห่ง คือ
(1) สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งอยู่บ้านคุ้ม หมู่
ที่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานีวิจัยและ
พัฒนาแห่งแรกของโครงการหลวง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512
ใช้เป็นสถานที่ค้นคว้า วิจัยเพื่อเมืองหนาว คนในชุมชน
เป็น ราษฎรชาวเขาเผ่ามูเซอ
(2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตั้งอยู่ที่
บ้านขุนวาง หมู่ที่ 12 ต.แม่ริม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2528 พืน้ ทีเ่ ป็นเขาสูงชัน ส่งเสริมให้ปลูกผัก
ไม้ดอก ไม้ผล ชา กาแฟ และเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่กระดูกด�ำ
ไก่เบรส หมู ฯลฯ
(3) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ตั้งอยู่
ที่บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตั้ง
เมื่อ พ.ศ. 2523 พื้นที่เป็นที่ราบสลับภูเขา ส่งเสริมการ
ปลูกผักพันธุ์ใหม่ เช่น กะหล�่ำดอกสีม่วง ผักคอสหวาน
แตงกวาญี่ปุ่น ไม้ดอก เช่น เบญจมาศ แอสเทอร์ ไม้ผล
เช่น เสาวรส และ พืชไร่ คนในชุมชนเป็นชาวเขาเผ่าม้ง
กระเหรี่ยง มูเซอ และชาวพื้นเมือง
(4) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตั้งที่
บ้านแม่สาใหม่ หมู่ที่ 6 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517 ส่งเสริมการปลูกพริกหวาน มะเขือ
เทศเชอรี่ ไม้ผล เช่น องุ่นด�ำไร้เมล็ด อโวคาโด แมคคาเด
เมียนัท ฯลฯ คนในชุมชนเป็นชาวเขาเผ่าม้ง
(5) โครงการหลวงป่าเมี่ยง ตั้งอยู่ที่บ้านปางบง
หมู่ท่ี 1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2524 ส่งเสริมปลูกกาแฟอาราบิก้า ปลูกพลัม บ้วย
เฟิร์น แอสเตอร์ กล้วยไม้ดิน วานิลลา ฯลฯ
(6) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ตั้ง
อยู่ที่บ้านแม่ทาเหนือ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 ส่งเสริมการปลูกผัก ต่อมาเพิ่มสิน
ค้ากลุ่มนมควาย เช่น เนยแข็งสด
(7) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตั้งอยู่
ที่บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2521 ส่งเสริมการปลูกผัก ไม้ดอก ไม้ผล และการ
เลี้ยงสัตว์
(8) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตั้งอยู่บ้าน
แม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
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ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 ส่งเสริมการปลูกผักและไม้ผล เป็น
โครงการที่ปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุด
(9) โครงการหลวงแม่สะป๊อก ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สะ
ป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526
ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ ปศุสัตว์ และผัก
เช่น ฮ่องเต้ญ่ีปุ่น เบบี้ฮ่องเต้ ฯลฯ
(10) โครงการหลวงบ้านปางอุ๋ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 1
ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ส่ง
เสริมการปลูกผัก พืชไร่ กาแฟ และผลไม้ คนในชุมชน
เป็นกะเหรี่ยง
(11) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ตั้ง
อยู่ที่ ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ.
2522 ส่งเสริมการปลูกฟักทองญี่ปุ่น ผักเมืองหนาว โดย
มีศูนย์ย่อยที่ห้วยงูส่งเสริมปศุสัตว์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2552
เป็น อ.กัลยาณิวัฒนา)
(12) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตั้งที่
บ้านท้ายศาลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2526 ส่งเสริมการปลูกผัก เช่น มะเขือม่วงก้านด�ำ
ฟักทองญี่ปุ่น ไม้ผล เช่น มะม่วงนวลค�ำ เสาวรส ฯลฯ
(13) สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7
บ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตั้ง
เมื่อ พ.ศ.2522 พื้นที่เป็นภูเขา อากาศเย็นตลอดปี เป็น
สถานทีว่ จิ ยั ปรับปรุงพันธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ไม้
ผลขนาดเล็ก ไม้ผลกึ่งร้อน มีหน่วยย่อย 4 แห่ง คือ สถานี
บ้านขุนกลาง หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง หน่วยแม่ยะน้อย
หน่วยผาตั้ง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 แสนไร่ คนใน
ชุมชนเป็นชาวเขาเผ่าม้ง ปกาเกอะญอ
(14) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ตั้งอยู่ที่
ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2527
ส่งเสริมการปลูกผัก เช่น บร็อคโคลี ผักกาดหอมห่อ
กะหล�่ำปลี ไม้ผล เช่น พลับ พลัม ไม้ดอก เช่น หน้าวัว
ปศุสัตว์ เช่น กระต่ายและไก่เบรส สมุนไพร เช่น โรสแมรี่
ลาเวนเดอร์ เสจ ฯลฯ
(15) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ตั้ง
ที่บ้านห้วยส้มป่อยเก่า หมู่ที่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ครอบคลุม 15 หมู่บ้าน
ส่งเสริมการปลูกผัก เช่น ผักกาดกวางตุ้ง แตงกวาญี่ปุ่น
ถั่วแขก ไม้ผล เช่น พลับ ฯลฯ

(16) สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด ตั้งอยู่
บ้านแม่หลอด หมู่ที่ 10 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เป็ น แหล่ ง รวบรวมพั น ธุ ์ ก าแฟอาราบิ ก ้ า ที่ มี ส ายพั น ธุ ์
จ�ำนวนมาก
(17) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตั้งอยู่ที่
บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 และบ้านไชยา หมู่ที่ 9 ต.เมืองนะ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผลผลิตเด่น คือมะเขือเทศเชอรี่
(18) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ตั้ง
ที่บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ มีหมูบ่ า้ นในโครงการคือบ้านหนองเขียว บ้าน
ลัวะ บ้านหนองวัวแดง หมู่ที่ 12 และบ้านใหม่สมัคคีอา
ข่า และคะฉิ่น
(19) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้ง
อยู่ที่บ้านหนองหอยเก่า หมู่ที่ 7 ต.แม่แรม อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517 หมู่บ้านในโครงการมี
6 บ้าน คือ บ้านห้วยหวาย บ้านสามหลัง บ้านหนอง
หอยเก่า บ้านหนองหอยใหม่ บ้านแม่ขิ บ้านปางไฮ ส่วน
ใหญ่เป็นชาวพื้นเมือง และชาวเขา ส่งเสริมการปลูกพืช
เช่น องุ่นด�ำไร้เมล็ด ราสพ์เบอรี่ มัลเบอรี่ สตรอเบอรี่
พันธุ์พระราชทาน 72 และ 80 ปศุสัตว์ เช่น หมูลูกผสม
หมูป่า เหมยซาน แกะ กวาง ห่าน เป็ด กระต่าย ฯลฯ
(20) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตั้งอยู่ที่
ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524
ส่งเสริมการปลูกวนิลลา เพาะเห็ด ไม้ผล เช่น แก้วมังกร
เสาวรส ฯลฯ
(21) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตั้งที่
บ้านม่อนเงาะ หมู่ที่ 5 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528 ส่งเสริมการปลูกผัก เช่น ฟักทอง
ญี่ปุ่น พริกซุปเปอร์ฮอต ไม้ผล เช่น อโวคาโด มะม่วง
เสาวรส กาแฟ ชาอู่หลงก้านอ่อน ฯลฯ
(22) ศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงทุ ่ ง เริ ง ตั้ ง
อยู่ที่บ้านแม่ขนิลเหนือ หมู่ที่ 6 ต.บ้านปง อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 ส่งเสริมการปลูกไม้
ดอก เช่น กุหลาบ ไม้ผล เช่น อโวคาโด เสาวรส ส่งเสริม
หัตถกรรมการท�ำเป๋าผ้าม้ง ฯลฯ
(23) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ตั้งอยู่ที่
บ้านป่าเลา หมู่ที่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 ส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่ ผัก ไม้
ผล ไม้ดอก ฯลฯ

(24) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตั้งอยู่
ที่บ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ.
2524 ส่งเสริมการปลูกผัก เช่น ยอดผักซาโยเต้ คะน้า
ฮ่องกง ฯลฯ ไม้ผล เช่น มะม่วง มะละกอปากช่อง เสาวรส
ฯลฯ คนในชุมชนเป็นคนพื้นเมืองและชาวเขาเผ่าม้ง
(25) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตั้งอยู่ที่
บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ตั้ง
เมื่อ พ.ศ. 2517 ส่งเสริมให้เลี้ยงแกะแทนแพะ เพราะ
แพะกินพืชทุกชนิด
(26) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ตั้ง
อยู่ที่บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 ครอบคลุม 2 ต�ำบล
คือ ต�ำบลสะเมิงเหนือ กับต�ำบลแม่สาบ ส่งเสริมการปลูก
พืชในโรงเรือน ถั่วแขก แตงกวาญี่ปุ่น ซุกินี่ มะเขือม่วง
ก้านเขียว ก้านด�ำ ฯลฯ
(27) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ ตั้งอยู่
ที่บ้านปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522
รวบรวมพันธุกรรมการขยายไม้ผลเขตร้อน พืชผัก พืชไร่
ไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อน ไผ่และไม้โตเร็ว
(28) โครงการศู น ย์ ก ารศึ ก ษาการพั ฒ นา
ห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ตั้งอยู่ที่ห้วย
ฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2525
มีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลอง
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ โดยศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3
อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง โครงการหลวงห้วยแล้ง เมื่อ พ.ศ. 2547 ต่อมาตั้งเป็น
โดยมีพระราชด�ำริให้โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย โครงการหลวงผาตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2550
(4) ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงห้วยนำ�้ ริน ตัง้ อยูท่ ี่
ฮ่องไคร้ท�ำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่
บ้านห้วยน�้ำริน หมู่ที่ 8 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า
ประชาชนเข้าไปเรียนรู้และน�ำไปปฏิบัติได้
จ.เชียงราย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525
(5) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตั้ง
ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย 7 ศูนย์ คือ
(1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ตั้งที่หมู่ อยู่ที่บ้านแม่ปูนหลวง หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า
7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ตั้งเมื่อ พ.ศ. จ.เชียงราย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523
(6) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้ำขุ่น ตั้ง
2520
(2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ตั้งที่ อยู่ที่บ้านห้วยน�้ำขุ่น หมู่ที่ 16 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526
(7) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ตั้งอยู่
จ.เชียงราย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529
(3) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ตั้งอยู่ที่ ที่บ้านปอกกลาง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ตั้ง
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เดิมเป็นหน่วยย่อยของ เมื่อ พ.ศ.2542
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ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดล�ำพูน 1 ศูนย์ คือ
(1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
ตั้งอยู่ที่บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ล�ำพูน ตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2521 คนในชุมชนเป็นปกาเกอะญอ
ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ศูนย์ คือ
(1) ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตัง้ อยูท่ ี่
บ้านดง หมูท่ ี่ 5 ต.ห้วยฮ่อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮอ่ งสอน
ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523
(2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ตั้ง
อยู่ที่หมู่บ้านอพยพ หมู่ที่ 11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา 1 ศูนย์ คือ
(1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ตั้งอยู่ที่
บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ตั้ง
เมื่อ พ.ศ. 2530(3)
ต่ อ มาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงมี พ ระ
ราชด�ำริให้ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็น
หุ้นส่วนใหญ่ในการจัดตั้งบริษัทดอยค�ำอาหารส�ำเร็จรูป
จ�ำกัด ท�ำให้การด�ำเนินงานด้านการตลาดเป็นระบบที่
ครบวงจร
ปัจจุบันประชากร ในพื้นที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวง จ�ำนวน 38 แห่ง รวม 476 กลุ่มบ้านตั้งอยู่ใน
พื้นที่สูงของจังหวัดในภาคเหนือ 5 จังหวัด ครอบคลุม
พื้นที่ 1,553,625 ไร่ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 36,460 ครัว
เรือน รวม 166,911 คน ได้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
หลวงอย่างน้อย 2 ประการ คือ (1) ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา (2) ลดการปลูกพืชเสพ
ติด ส่วนการฟื้นฟูป่าต้นน�้ำล�ำธารในหลายพื้นที่ยังต้องมี
มาตรการอื่น ๆ ด�ำเนินการต่อไป ขณะที่ประชากรไทย
ทั่วประเทศที่เป็นที่ตั้งร้านดอยค�ำ ร้านค้าเครือข่ายและ
กาดนัด (ตลาดนัด) ที่มีคนในแต่ละโครงการหลวงน�ำ
ผลิตผลมาจ�ำหน่าย สามารถบริโภคผักผลไม้เมืองหนาวที่
ผลิตในไทยอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ราคาไม่
สูง คุณภาพชีวิตของผู้ผลิตและผู้บริโภคจึงดีขึ้นด้วยพระ
บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การชลประทาน
นอกจากนั้นโครงการพระราชด�ำริฯ ท�ำให้เกิดอ่าง
เก็บน�้ำและเขื่อนจ�ำนวนมาก เขื่อนในเชียงใหม่ คือ
(1) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
เขื่อนแม่งัดสร้างปิดล�ำน�้ำแม่งัดที่บ้านใหม่ ต�ำบล
ช่อแล อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขื่อนดิน
ถมสูง สามารถป้องกันน�้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในล�ำน�้ำ
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แม่งัดและแม่น�้ำปิง และเก็บกักน�้ำไว้ใช้ เริ่มก่อสร้าง
เมื่อ พ.ศ.2520 เสร็จใน พ.ศ.2528 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามเขื่อนว่า “เขื่อนแม่งัด
สมบูรณ์ชล” เสด็จพระราชด�ำเนินเปิดเขื่อนเมื่อ 22
ก.พ.2529
(2) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นเขื่อนดินถมบดอันแน่น
สร้างปิดล�ำน�้ำแม่กวง ส่งน�้ำไปพื้นที่เชียงใหม่ 13 ต�ำบล
และล�ำพูนประมาณ 17,500 ไร่ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.
2529 เสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อ “เขื่อนแม่กวงอุดมธารา”
เสด็จพระราชด�ำเนินเปิดเขื่อนเมื่อ 18 ก.พ. 2538
เชียงใหม่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจึง
เป็น “พื้นที่พิเศษ” ที่เกิดขึ้นด้วยพระบารมีของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่ส่งผลดีนานัปการต่อพสกนิกรทั้งที่ราบ
และบนดอย โดยทรงเสด็จทรงงานทุกพื้นที่ตลอดกว่า
หกสิบปีที่ทรงเริ่มโครงการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา
เมื่อพิจารณาว่าปี พ.ศ. 2559 พระองค์ครองราชย์
ครบ 70 ปี (พ.ศ. 2489 – 2559) ก็เท่ากับว่าเกือบตลอด
เวลาที่ทรงครองราชย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสก
นิกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่ง
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และได้ผลดีต่อ
พสกนิกรทั้งบนดอยสูงและที่ราบและประเทศชาติ (4)

เชิงอรรถท้ายบท
เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่. บรรณาธิการ. เทิดพระเกียรติ
เจ้าพ่อหลวง เชียงใหม่: มูลนิธินวราชด�ำริอนุรักษ์
ฝ่ า ยเหนื อ . จั ด พิ ม พ์ ใ นโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 7 รอบ พ.ศ. 2554. หน้า 10-85.
เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่. บรรณาธิการ. เทิดพระเกียรติ
เจ้าพ่อหลวง เชียงใหม่: มูลนิธินวราชด�ำริ
อนุรักษ์ฝ่ายเหนือ. จัดพิมพ์ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ พ.ศ. 2554. หน้า 104114. ชนิดา ชิตบัณฑิตย์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. เรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ำริ : การสถาปนา พระราชอ�ำนาจน�ำใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 2547 (ต่อมา
ปรับปรุงเป็นหนังสือโครงการต�ำราสังคมศาสตร์ฯ
ตีพิมพ์เมื่อ 2550 จ�ำนวน 580 หน้า 490 บาท)
และเกษียร เตชะพรีะ. “ท�ำความเข้าใจโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด�ำริ ” . มติ ช นรายวั น .
วันที่ 18 พ.ค. 2555. หน้า 6.
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร สรุปผลการด�ำเนินงานด้าน
การพั ฒ นา มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ประจ�ำปี ง
ประมาณ. 2553.
รายงานผลการพั ฒ นา มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ปีงบประมาณ. 2553.
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เพียงพอ
ตามรอยพ่อที่พอเพียง
เรื่อง : ฐาปกรณ์ เครือระยา 1

เมื่อกล่าวถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในแบบฉบับ
ครัวเรือนที่สามารถท�ำตามได้เพียงแค่พระองค์อยากเห็น
คนไทยพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนก็เท่านั้นเอง
ด้วยแนวทางทีพ่ ระองค์ได้ทรงด�ำริไว้ ด้วยเรือ่ งง่ายๆ
และใกล้ตัวคนไทยแบบชนิดที่ว่าอยู่ในวิถีชีวิตของสังคม
ไทย มันไม่ยากเลยหากคิดและลงมือท�ำอย่างรอบคอบ
และแน่วแน่ ตั้งใจตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 สิ่งเหล่า
นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เรามองเห็นมาโดยตลอดเวลา เคย
ได้ยิน เคยคิด และเคยพูดอยู่บ่อยๆ แต่ก็ยังไม่เคยลงมือ
ท�ำ ฉะนั้นการท�ำการเกษตรมันจึงดูยากไปโดยปริยาย
บทความนี้จึงอยากน�ำเสนอให้เห็นว่าแนวทางพอ
เพียงนั้นเป็นเรื่องง่ายที่ทุกคนท�ำได้ ด้วยการท�ำสวน
แบบพอเพียงที่ประยุกต์มาจากเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่ง
ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชด�ำรัสไว้เพือ่
ให้เกษตรกรอยู่แบบพึ่งพาตนเองได้ในทุกสถานการณ์
ด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าอย่างยั่งยืน
ตัวอย่างของเกษตรพอเพียง ที่มีชื่อว่า พ่อสมบัติ
เครือระยา เจ้าของแบรนด์ “นาของพ่อ ข้าวของแม่”
ที่ ไ ด้ ท�ำเกษตรพอเพี ย งในเนื้ อ ที่ 3 ไร่ เ ศษ ในพื้ น ที่

ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ล�ำปาง โดยมีหลักการคือ เกษตร
อินทรีย์ผสมผสานกิจกรรมการเกษตรเพื่อเก็บกินและ
แบ่งปันผลผลิตปลอดสารให้กับญาติพี่น้องในครอบครัว
จากข้ า ราชการ สั ง กั ด กระทรวงสาธาณสุ ข พอ
เกษียณอายุก็เป็นข้าราชการบ�ำนาญกับเงินอีกหนึ่งก้อน
เสมือนเป็นรางวัลชีวิตของชายวัย 60 ปี อาจจะไม่มาก
เท่าไหร่เมือ่ เทียบกับความภูมใิ จทีไ่ ด้รบั ใช้ประเทศชาติใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา เงินหนึ่งก้อนที่ได้มานั้นคุณพ่อสมบัติ
เครือระยา กลับน�ำมาซือ้ ทีแ่ ปลงหนึง่ ทีท่ า่ นบอกกับลูกๆ
ว่าซื้อที่ท�ำงานในบั้นปลายชีวิต ที่แปลงนี้มีขนาดพื้นที่ 3
ไร่เศษ พอที่จะท�ำให้พ่อได้ท�ำโน่นนี้ได้อย่างสบาย ช่วง
แรกผมคิดว่าพ่อจะซื้อที่แปลงนี้ไว้สร้างบ้านหลังเล็กๆ
จัดสวนสวยๆ ไว้ ชมทุ่งนาเวลายามเย็น เสมือนชีวิต
วัยเกษียณของคนทั่วไปที่ต้องการพักผ่อนหลังจากการ
ท�ำงานมาชั่วชีวิต แต่ไม่เลย สิ่งที่ท่านคิดและท�ำกลับ
ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง พ่อเริ่มจากการแบ่งพื้นที่ให้เกิด
เป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยการแบ่งพื้นที่ท�ำนา 1.5 ไร่ ท�ำ
สวนผักอีก 1ไร่ และขุดสระเก็บน�้ำ เลี้ยงปลา อีกครึ่งไร่
เศษที่ดินที่เหลือจากที่ดินแปลงนี้ ได้สร้างเป็นเพิงพัก
เล็กๆ สร้างด้วยไม้ใต้ถุนสูงส�ำหรับพักหลบแดด ชั้นบน

1 อาจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
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พ่อสมบัติ คุณแม่บัวผัน เครือระยา ช่วยกันท�ำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ

มุงหลังคาไม่มีผนัง โล่งเพื่อรับลมยามเย็น มีชานไม้เพื่อ
รับแขก เวลามีคนผ่านไปผ่านมาจะได้มีพื้นที่ไว้สนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยน�ำวัสดุจากในสวน
มีน�ำมาสร้างในแบบง่ายๆ แต่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ซึ่งแนวความคิดในการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวนี้ ก็ได้น�ำ
มาจากเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้
พระราชทานพระราชด�ำรัสไว้เพื่อให้เกษตรกร คุณพ่อ
สมบัติ เครือระยา ก็ได้น�ำมาใส่เกล้า ด�ำเนินตามรอยพ่อ
หลวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ได้คุยกับพ่อถึงเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อที่แล้วท�ำเกษตร
อินทรีย์ผสมผสาน ท่านได้เล่าว่าจากการที่ได้ท�ำงานใน
กระทรวงสาธารณสุข ที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล�ำปาง ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคอาหารและยา ท�ำให้ได้มี
โอกาสได้ตรวจเก็บตัวอย่างอาหารเช่น ผัก ผลไม้ ข้าว
อาหารส�ำเร็จรูป ไปจนถึงน�้ำดื่ม เป็นต้น ท�ำให้ได้รู้ว่า
ในยุคปัจจุบันจะมีสารพิษตกค้างและเจือปนอยู่ในตัว
อาหารทุกชนิด ผัก ผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะข้าว หรือแม้
กระทั่งสิ่งที่เราไม่คาดคิดคือ พริกขี้หนู ล้วนแล้วแต่มีสาร
พิษตกค้าง ซึง่ สิง่ ทีท่ �ำได้คอื การล้างและแช่นำ�้ เพือ่ ละลาย
สารพิษที่มีให้เจือจางลงได้บ้าง แต่จะดีกว่านั้นไหม ถ้า

สวน “นาของพ่อ ข้าวของแม่”
ณ บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงช้ย อ.เมือง จ.ล�ำปาง

พ่อสมบัติ เครือระยา ก�ำลังมัดกล้าต้นข้าว ในวันที่ด�ำนา
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เกษตรผสมผสาน กับแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ

เราได้ปลูกเอง กินเอง โดยสามารถควบคุมผลผลิตเอง
ตัง้ แต่ตน้ จนจบด้วยการท�ำเกษตรอินทรียผ์ สมผสาน เพือ่
สุขภาพชีวิตที่ดีของคนในครอบครัวและเครือญาติ นี่คือ
เหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ชายวัย 60 ปีคิดที่จะท�ำนาปลูกข้าว
ปลูกผักปลอดสารพิษในวัยเกษียณ
คุณพ่อได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อมีที่นาเป็นของ
ตัวเอง การที่จะเลือกว่าจะปลูกอะไรก็เป็นเรื่องที่ท�ำได้
สะดวก ไหนๆเราก็จะปลูกกินเอง ดังนั้นพ่อจึงเลือกข้าว
พันธุ์ไรซ์เบอร์รี่และข้าวก�่ำพันธุ์พื้นเมือง เพราะมีสาร
อาหารมากและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าข้าว
พันธุ์อื่น และปีแรกที่ลงข้าวสองชนิดนี้ ชาวนาและคน
ทั่วไปในละแวกนั้นพากันแตกตื่นเมื่อเห็นใบข้าวที่เป็นสี
ด�ำ ม่วง ต่างคนต่างพากันตื่นตาตื่นใจ บางคนบอกว่าใบ
ข้าวก�ำลังไหม้ความร้อนจากแสงแดด บ้างก็บอกว่าข้าว
ขาดน�้ำ ความเห็นต่างๆ นาๆ พอพ่ออธิบายทุกคนก็
ชื่นชม แวะถ่ายรูป เพราะถือเป็นสิ่งใหม่ที่ปรากฏขึ้น ณ

ทีด่ นิ แถบนัน้ ลืมบอกว่าตอนนัน้ ที่ 3 ไร่เศษ ของพ่อสมบัติ
คือการปรับที่นาเป็นสวนเกษตรอินทรีแบบผสมผสาน
กลางผืนนาอันกว้างขวางของต�ำบลต้นธงชัยไปเสียแล้ว
จึงท�ำให้คนที่ผ่านไปมาเกิดความสนใจในรูปแบบสวน
เกษตรที่คุณพ่อและคุณแม่ท�ำเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่และข้าวก�่ำพันธุ์
พื้นเมืองแล้ว เนื้อที่อีกส่วนคุณแม่บัวผัน เครือระยา
ภรรยาคุณพ่อ ก็ได้ใช้พื้นที่ในการปลูกผักสวนครัวแบบ
ผสมผสาน ตามแต่ฤดูกาล ซึ่งผักจะขึ้นแตกต่างกัน โดย
คุณแม่ได้แบ่งปลูกผักที่เก็บกินได้ตลอดทั้งปี ปลูกตาม
รัว้ ของสวน เช่น ผักเสีย้ วดอกแดง ต้นดอกแค ผักเซียงดา
ตะไคร้ ชะอม เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้ให้เป็นไม้ยืนต้น ให้
ผลผลิตได้ตลอด พืชอีกประเภทที่ปลูกคือ พริก ดอก
ชมจันทร์ ถั่วพู ถั่วฝักยาว และบวบ ผักเหล่านี้ ใช้เวลา
ปลูกและให้ผลผลิตในช่วงระยะเวลา 3-4 เดือน ต่อการ
ปลูก 1 รุ่น ดังนั้นจึงมีการปลูกหมุนเวียนกันไปตลอด
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ทั้งปี พืชผักสุดท้ายคือ ผักบุ้ง ผักชี ผักกาด ผักคะน้า
ผักพวกนี้ลงปลูกในแปลกผัก ซึ่งมีการปลูกสลับแปลงและ
สลับเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน ในส่วนของฤดู
หนาว ก็จะมีการปลูกผักสลัดพันธุ์ต่างๆ ซึ่งให้ผลผลิตได้ดี
เฉพาะช่วงฤดูนี้โดยผลผลิตที่ได้นั้น นอกจากจะน�ำมาใช้กิน
และบริโภคแล้ว แม่ยังได้แบ่งปันให้คนในครอบครัว บางครั้ง
ก็มีคนมารับซื้อถึงสวน หรือน�ำไปขายในตลาดของหมู่บ้าน
ได้ ถือได้ว่าได้ทั้งผลผลิตที่ปลอดสารพิษ ได้ทั้งสุขภาพ ได้
ทั้งมิตรภาพ ได้ทั้งเงิน และสุดทั้งคือความสุขทั้งกายและ
ใจที่พ่อสมบัติ กับแม่บัวผัน เครือระยา ได้รับจากการท�ำ
เกษตรทฤษฎีใหม่
ปัจจุบันสวนนาของพ่อ ข้าวของแม่ ปลูกพืชผักสวนครัว
4 ชนิดหลักๆ ด้วยกันคือดอกชมจันทร์ ผักคะน้า ผักบุง้ และ
กาด ช่วงหน้าหนาวก็จะหันไปปลูก ผักสลัด และมะเขือเทศ
ราชินี โดยต้นชมจันทร์ใช้เวลาประมาณ 60 วัน จึงสามารถ
เก็บผลผลิตได้ประมาณ 120 วัน ผักคะน้าใช้เวลาประมาณ
50 วันจึงสามารถเก็บเกี่ยว ผักบุ้ง 15 วัน และผักกาด ใช้
เวลาประมาณ 20 วัน การดูแลผักในแปลงจะเป็นการใช้
ปุ๋ยคอก 100% ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยหมัก และในอนาคต
คุณพ่อสมบัติ ตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้เกษตรอินทรีย์มากขึ้น
ส่วนการปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่และข้าวก�่ำพันธุ์พื้น
เมือง จะใช้ช่วงฤดูฝน โดยที่ผ่านมาใช้กิจกรรมที่คุ้นเคยคือ
ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ลูกหลานในตระกูลก็จะมาลงแขก
ช่ ว ยกั น ทั้ ง ด�ำนาและเก็ บ เกี่ ย ว กิ จ กรรมดั ง กล่ า วท�ำให้
ครอบครัวมีความรักและสามัคคีกัน ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมดัง
กล่าวก็จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 แล้ว
หลั ง จากการเก็บ เกี่ยวข้าวแล้ว เสร็จ ฟางข้าวที่ไ ด้ ก็
จะถู ก เก็ บ ไว้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการหว่ า นเมล็ ด พั น ธุ ์ โดยน�ำไปใช้
คลุมแปลงผัก ใช้แกลบจากการสีข้าวเปลือกใส่ในแปลงผัก
รวมถึงการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่นถั่วเหลือง ถั่วลิสง หลัง
การเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน ก่อนจะ
ปลูกข้าวอีกครั้งในปีต่อไป เรียกได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์
จากในสวนของตนเอง จนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
อย่างมาก
อย่างไรก็ตามหลังจากที่หันมาท�ำ “เกษตรพอเพียง”
แบบผสมผสานจนท�ำให้สวนของคุณพ่อสมบัติ และคุณแม่บวั
ผัน เครือระยา เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน ในการท�ำสวนแบบ
พอเพียง และพอดี ไม่เกินตัวจนเกินไป ประกอบกับใช้จ่าย
ตามความสมควร ก็จะช่วยให้มเี งินเก็บออมได้มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้
แปลงผักคะน้า ผักสลัด และผักบุ้ง
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กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อปี 2559

ญาติพ่ีน้องร่วมด้วยช่วยกันด�ำนา

ผลผลิตในสวนนาของพ่อ ข้าวของแม่

คุณพ่อสมบัติยังเตรียมศึกษาการเพาะเห็ดเพื่อจ�ำหน่าย
ต่อยอดทางการเกษตรไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างรายได้จาก
หลากหลายรูปแบบอีกด้วย
คุณพ่อสมบัติเล่าให้ฟังว่า “......การมีพื้นที่เกษตร
ไม่มาก ส�ำหรับคุณพ่อแล้วคือ การบังคับให้ต้องรู้จัก
คิดวางแผนการเพาะปลูกและบริหารจัดการทุกอย่างใน
พื้นดินแปลงนี้ไปในตัวมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้คุณพ่อยังได้บริโภคพืช
ผั ก และข้ า วที่ ป ลอดสารพิ ษ และอาศั ย พื้ น ที่ แ ห่ ง นี้
เป็ น ที่ พ บปะ แลกเปลี่ ย นความคิ ด สนทนาปราศรั ย
กับเพื่อนๆ กับคนรักสุขภาพ ที่มักจะเข้ามาเยี่ยมชม
และซื้ อ สิ น ค้ า ปลอดสารพิ ษ ในช่ ว งเวลายามเย็ น ของ
ทุกวัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของคนวันเกษียณอายุราชการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น...”
เช่นเดียวกับ คุณแม่บวั ผัน ทีก่ ล่าวว่า “.....ท�ำเกษตร
แบบนี้สบาย สบายมากกว่าในอดีตที่จะไปรับซื้อผักจาก
แหล่งต่างๆในตัวเมือง เพื่อมาแบ่งขายในตลาดหมู่บ้าน

ซึ่งผักเหล่านั้นล้วนมีสารพิษตกค้าง มันพูดและแนะน�ำ
ได้ไม่เต็มปากว่าปลอดภัย แต่ปัจจุบัน เราท�ำเอง ช่วยกับ
คุณพ่อคนละไม้ คนละมือ ซื้อเม็ดพันธุ์มาเป็นซอง ซอง
ละยี่สิบบาท น�ำมาปลูก หว่าน แยกต้น ดูแลรดน�้ำ แล้ว
เก็บไปขายได้หลักพัน เราใช้แรงในการดูแลในช่วงเย็น
ของทุกวัน มันได้ก�ำไรหลายต่อ ทั้งการได้ออกก�ำลังกาย
ยืดเส้นกล้ามเนื้อ ได้กินผักปลอดสารเพราะเราปลูกเอง
ได้แจกจ่ายให้กับญาติพี่น้อง ที่เหลือก็ขาย เกษตรแบบ
นี้แหละที่แม่มีความสุขที่จะท�ำ....”
จากพื้นที่ 3 ไร่ครึ่งของคุณพ่อสมบัติ คือส่วนหนึ่ง
ของพื้นที่ตัวอย่างในการแบ่งสัดส่วนในการท�ำกินตาม
แนวการท�ำสวนแบบพอเพียงที่ประยุกต์มาจากเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ซึ่งในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระ
ราชด�ำรัสไว้เพือ่ ให้เกษตรกรไทยได้มชี วี ติ ทีด่ ขี นึ้ สามารถ
เปลี่ยนความคิดและวิถีชีวิตหลายคนให้หันมาพึ่งพาตน
จากสิ่งที่ธรรมชาติให้มาได้ ดังที่คุณพ่อสมบัติกล่าวทิ้ง
ท้ายว่า “....วันนี้พ่อมีชีวิตในวัยเกษียณที่ดีขึ้น มีอาชีพ
ใหม่ที่เป็นเกษตรกรที่กลายเป็นอาชีพที่ดีและมั่นคงที่สุด
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ครอบครัวสร้างสุข ด้วยเกษตรพอเพียง

เพราะมั่นคงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ได้มิตรภาพ
ใหม่ๆ ได้เห็นรอยยิ้มของคนรักสุขภาพ ถ้าเราสามารถ
ผลิตอาหารกินเองได้ เราก็อยูร่ อดได้และรอดอย่างปลอด
สารพิษ ทุกวันนี้พ่อกินผักสดได้แบบสบายใจ..เพราะมี
แม่ปลูกให้พ่อทาน........”
สุ ด ท้ า ยคุ ณ พ่ อได้ฝากค�ำพูด ไว้ว ่า เรื่องการปรับ
ทัศนคติและความคิดเกษตรพอเพียง ต้องเน้นคนเป็น
หลัก ต้องไม่ล้มเลิกเพราะท้อแท้ ต้องปรับจิตใจตัวเอง
ก่อน รูจ้ กั ตัวเองและเอาชนะตัวเองให้ได้ ถ้ารักครอบครัว
รักตัวเอง ต้องให้ตัวเองและครอบครัวอยู่ดีมีสุข มีสุข
ภาวะที่ดีต้องประกอบไปด้วย ตัวเราดี มีอาหารดี ความ
เป็นอยู่ดี คนในครอบครัวมีความรัก ไม่ต้องวิ่งไปหาเงิน
ให้ เ งิ น วิ่ ง เข้ า มาหาเราเอง สะสมเงิ น ให้ รู ป แบบของ
ธรรมชาติในพื้นที่ ท�ำกินทุกอย่าง สิ่งทีค�ำนึงถึงในการ
ท�ำเกษตรพอเพียง ต้องมีกิจกรรมต่างๆ ในสวนเกษตร
พอเพียง 3 ไร่หมุนเวียนตลอดปี ต้องดูสภาพภูมิศาสตร์,
ปริมาณน�้ำในแต่ละปีที่มีและหาได้ซึ่งก็ต้องขุดสระไว้
กักเก็บน�้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง, รูปแบบการให้น�้ำ, ความ

ต้องการของพืช, ระยะเวลาเก็บเกี่ยว, ฯลฯ ต้องรู้ราคา
ขาย พืช, สัตว์ และรู้รายละเอียดในส่วนต่างๆทั้งหมด
ก็สามารถมาก�ำหนดแผนได้ ดังนั้นควรรู้ทุกอย่างในพื้น
ที่ีที่เรามีอยู่ รวมถึงปัญหาของโรคพืชในแต่ละชนิดที่จะ
เกิดขึ้น เพราะเราไม่ใช้สารเคมี แมลงก็มักจะมารบกวน
มากเป็นพิเศษ
สังคมในปัจจุบัน เริ่มเข้าใจในรูปแบบการท�ำเกษตร
แบบผสมผสาน เกษตรแบบพอเพี ย ง ตามแนวพระ
ราชด�ำริในหลวงราชกาลที่ 9 มากขึ้น ซึ่งถ้าทุกครอบครัว
สามารถเริม่ ท�ำได้ และเชือ่ ว่าครอบครัวนัน้ ก็จะมีสขุ ภาวะ
ที่ดีตามไปด้วย เราสามารถพัฒนาผืนดินของเราที่มีให้
เป็นแหล่งสร้างสุขให้กับครอบครัวเราได้ ดังตัวอย่างที่
ได้ในเสนอของคุณพ่อสมบัติ คุณแม่บัวผัน เครือระยา
ภายใต้แบรนด์การค้าผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษ “...
นาของพ่อ ข้าวของแม่..” ซึ่งตัวอย่างการท�ำเกษตร
ดังกล่าว คือการสร้างสุข ให้กับชีวิตอย่างแท้จริง ด้วย
ความพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริในหลวงราชกาลที่ 9
ที่ได้พระราชทานไว้กับคนไทยทุกคน
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พอ(เพียง)สุข
เรื่อง : ชุติมา พรหมาวัฒน์

หากพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง หลายต่อหลายคนคง
รู้จักในนิยามของความเป็นปรัชญาต้นแบบจากในหลวง
ผู้ทรงเป็นมหาแห่งปราชญ์ กล่าวคือพระองค์ทรงด�ำริ
และท�ำให้เห็นเป็นแนวปฏิบัติอันเกิดเป็นองค์ความรู้เพื่อ
การศึกษา และส�ำหรับบางคนก็นอ้ มน�ำเป็นแนวทางแห่ง
การด�ำรงชีพแห่งตน
ข้าพเจ้าเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จากพ่อ พ่อที่เป็น
นักการเมืองท้องถิ่นในวันนั้น และเจอความล้มเหลว
แห่งชีวติ จนหล่อหลอมเป็นพ่อเกษตรกรในวันนี้ พอเพียง
ของพ่อ นิยามนั้นอาจหมายถึงว่าพอเพียงไหน? เมื่อพูด
ย้อนไปราว10 ปีก่อนหน้านั้น พ่อเป็นตัวแทนกลุ่มชาย
วัยกลางคนไฟแรง ความโดดเด่นที่มีในตนเองต้องถูก
แสดงออกอย่างดาวรุ่ง การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 คงเป็นชนชั้นการศึกษาสูงของหมู่บ้านอันอยู่
ไกลจากมนุษย์ผู้ใฝ่การท�ำงานเลี้ยงตนเองมากกว่าเรียน
หนังสือ บวกกับการเป็นลูกชายคนเดียวของครูใหญ่ผู้
มีหน้าตาทางสังคม พ่อถือเป็นบุรุษผู้มีความเพียบพร้อม
กว่าชายคนอื่นในวัยเดียวกันเป็นอย่างมาก ฐานะทาง
ครอบครัวที่ถือได้ว่าไม่เป็นสองรองจากใครเป็นเหตุผล
ตอกย�้ำคุณสมบัติข้างต้น รถยนต์มีขับ มอเตอร์ไซค์มีขี่
คอมพิวเตอร์มีใช้ โทรศัพท์มือถือมีสื่อสาร ทั้งหมดล้วน

เป็นพลวัตขิ บั เคลือ่ นความมัน่ ใจ และพ่อก็บอกกับตนเอง
ว่า “พร้อมขนาดนี้ใครจะเทียบฉันได้” นั่นเป็นจุดเริ่มต้น
ของการก้าวเข้าสู่วงการการเมืองท้องถิ่น และก็ไม่ผิดไป
จากคาด คะแนนอันดับที่ 1 ทีท่ งิ้ ห่างอันดับที่ 2 ไปชนิดที่
ว่านับคูณสามให้ก็ไม่พอที่จะชนะพ่อ เป็นจุดเริ่มต้นของ
เวทีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ถนนสายการเมืองของพ่อในระยะเริม่ ต้นเป็นไปด้วย
ความรุ่งเรือง ท่านอบต.ใหม่ไฟแรง ท�ำงานตรงเวลา เลิก
งานกลับบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ไปร่วมและก็กลับบ้านอย่าง
เกียรติของอบต. งานไหนของหมู่บ้านไปช่วยเหลือการ
งาน ไปร่วมและก็กลับบ้านอย่างมีเกียรติทุกครั้ง เป็น
ที่รักของครอบครัว เป็นตัวอย่างทั้งในบ้าน และนอก
บ้าน ดั่งการเป็นบุรุษผู้เพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบ
ไม่มีที่ติ เพราะในขณะนั้นค�ำว่าพอของพ่อ ยังเป็นพอใจ
ในอาชีพตนเอง พอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ จวบจนเมื่อ
เวลาผ่านความพอนั้นเริ่มใหญ่ขึ้น ความมั่นคงในความ
พอ ผันเปลี่ยนเป็นไม่เพียงพอ การเข้าชิงต�ำแหน่งใน
สมัยที่ 2 ก�ำลังจะเริ่มขึ้น คลื่นลูกใหม่ไม่ได้มีเพียงพ่อที่
พร้อมไปหมดทุกอย่างเพียงคนเดียวแล้ว ผู้เข้าสมัครทุก
คนมีสิทธิ์ที่จะสามารถได้รับคัดเลือกหมด การหาเสียง
ที่เดินขอคะแนนตามบ้าน คะแนนที่จะได้มาซึ่งชัยชนะ

1 ชุติมา พรหมาวัฒน์ ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นั้นเป็นไปได้ยาก พ่อทุ่มเทเงินทองไปกับการหาเสียง
ทุกรูปแบบ ท�ำป้าย โฆษณา หาเสียง รถแห่ ท�ำเสื้อทีม
จ้างคนงานมาร่วมเดินขบวน ว่ากันว่าอะไรที่ท�ำแล้วขึ้น
ชื่อว่าหาเสียง แทบไม่มีเลยซักอย่างที่พ่อไม่ท�ำ ความ
กระหายซึ่งชัยชนะเป็นแรงผลักดันให้พ่อนิยามค�ำว่าพอ
คือฉันต้องเป็นที่ 1 แม้ว่าความพอในครั้งที่ 2 จะพอเท่า
ครั้งแรกก็ตาม แต่พอครั้งนี้ เป็นพอเพียงใดที่ใหญ่ และ
ต้องทุ่มเทเพื่อให้ได้มาอย่างมาก เงินในธนาคารถูกใช้จน
หมดลง และเกิดการใช้เงินของปู่ซึ่งเกษียณอายุราชการ
และมีเงินก้อน ผ่านไปแต่ละวันไม่นานก็หมด ความพอ
ในระยะแรกทีท่ �ำให้เกิดความสุข ในครัง้ นีเ้ หมือนตรงข้าม
ความพอที่ลืมไปว่ายังมีลูกที่ต้องเรียนหนังสือ มีพ่อแม่ที่
ต้องเลี้ยง มีครอบครัวที่ต้องคิดถึง ก็หมดไป จนวันตัดสิน
มาถึง พ่อยังคงชนะแต่เป็นชนะที่เฉียดฉิว เส้นทางสาย
การเมืองยังด�ำเนินต่อไป การพบปะกันจากผู้น�ำท้องถิ่น
ของหลายหมู่บ้านเริ่มขยายวงกว้าง จนพ่อถูกยุยงและ
สนับสนุนให้ลงเลือกตั้งในสนามใหญ่ จากระดับหมู่บ้าน
ก้าวสู่ระดับต�ำบล และพ่อก็ไม่พลาดที่จะลงสนามครั้งนี้
พลังของการอยากชนะ รุนแรงจนมนุษย์คนหนึ่ง
แลกมาได้ซึ่งทุกอย่าง เงินทองที่มีหมดไปกับสิ่งที่พ่อ
ต้องการ และนิยามความพอให้มนั ว่าฉันจะพอต่อเมือ่ ฉัน
ได้ หากไม่ได้คอื ฉันขาด ฉันด้อย และพ่อไม่ชนะอย่างเคย
ครานีพ้ อ่ แพ้อย่างราบคาบ แพ้บนความเป็นศูนย์ของชีวติ
เงินทองไม่มีเหลือ ครอบครัวเกือบแตกแยก ข้าพเจ้าได้
แต่มองพ่ออยู่ห่างๆ เห็นเขาจมอยู่กับความผิดหวัง ทุกข์
ระทมของตัวเอง ชายผู้อยู่แต่กับความสูงสุดของชีวิต
เขาคงรู้สึกแย่อย่างบรรยายไม่ถูกเมื่อต้องอยู่กับชีวิตต�่ำ
สุด และคงไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร ผิดกับแม่ที่ดิ้นรน
ท�ำงาน รับจ้างทุกรูปแบบไม่เคยพัก ตั้งแต่เกิดข้าพเจ้า
เห็นแม่ท�ำงานมาหมดทุกอย่าง ไม่เคยเกี่ยง ไม่เคยอาย มี
ความสุขกับการท�ำงานแลกเงินที่จะมาจุนเจือครอบครัว
ข้าพเจ้าที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยต้องพยายามดิ้นรน
ท�ำงานเพือ่ ตนเอง เพราะจะได้ท�ำให้แม่แบ่งเบาภาระตรง
ส่วนนี้ไปสนับสนุนน้องสาว และก็ต้องเลี้ยงดูปู่กับย่าที่
สูญเสียเงินก้อนสุดท้ายไปกับความพอที่ไม่ส�ำเร็จของพ่อ
ค�ำพู ด ที่ ว ่ า “เวลาเป็ น ฟั น เฟื อ งขั บ เคลื่ อ นความ
เปลี่ยนแปลง” ส�ำหรับข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างที่สุด ความ
เหน็ดเหนื่อยของแม่ ความตั้งใจท�ำดีของข้าพเจ้า ความ
มุ่งมานะให้หลุดจากความล�ำบากในการตั้งใจเรียนของ
น้องสาว เป็นอุทาหรณ์ให้พ่อได้ฉุกคิด และตั้งเป้าหมาย

ของชีวิตใหม่ รถยนต์คันหรูถูกเปลี่ยนเป็นรถกระบะ
ที่พอใช้รับจ้าง พ่อขับรถรับจ้างเพื่อขนย้ายหอมแดง
กระเทียม ข้ามภูเขา พ่อท�ำอย่างที่คนรับจ้างคนอื่นท�ำ
เวลาว่างจากการขับรถ พ่อจะเข้าสวน ที่ว่าเข้าสวนนี้คือ
การท�ำงานในสวนของครอบครัว ซึง่ เป็นทรัพย์สนิ สุดท้าย
ที่เหลือ ทั้งๆที่ถูกลืมและไม่เคยถูกให้ความสนใจในระยะ
แรก ถูกพลิกฟืน้ ขึน้ มาอีกครัง้ เงินทองจากการรับจ้างถูก
น�ำเข้าระบบสวน ทัง้ สวนล�ำไย และสวนมะม่วง ความพอ
ของพ่อกลายเป็นความพอที่หนีจากความอยาก อยาก
ได้ อยากมี อยากเด่น อยากดัง อยากเหนือกว่าคนอื่น
พอที่ฟื้นฟูทรัพย์สินของครอบครัว พอที่ท�ำให้พอมีพอ
กิน และเกิดความสุขในครอบครัว พอที่พอเพียงตรงจุด
เดียวกันทั้งครอบครัว
เกษตรกรคนใหม่เริ่มงานของตนอย่างตั้งใจ ลองผิด
ลองถูก แรกเริ่มเดิมทีก็เป็นนายจ้างที่เพียงแต่ดูผลงาน
ของลูกจ้าง แต่ไม่เกิดการลงมือท�ำด้วยต้นเอง จนวันหนึง่
เกิดการเรียนรู้ เกิดการลงมือท�ำ เริ่มจากสวนที่ตนเองมี
ดูแลล�ำไยทุกต้นเองทุกกระบวนการ และดูแลต้นมะม่วง
เองทุกกระบวนการเช่นกัน จากมนุษย์สังคมคนหนึ่งที่
ท�ำงาน สังสรรค์ มีชีวิตอย่างสนุกไปให้พ้นวัน กลับต้อง
มาดูแลสวนของตนเองและเฝ้ามองและรอผลผลิตซึ่งจะ
เป็นรายได้จนุ เจือครอบครัว ความอายทีค่ ดิ ว่าคงท�ำไม่ได้
กับงานเกษตรกรนั้นก็สูญสลายไปและพ่ายแพ้ต่อความ
ตั้งใจ ความมุ่งมั่น และความขยัน ภาพที่เห็นจนชินตา
กับการแต่งตัวให้ดูดีออกจากบ้านไปงานต่างๆ กลับมามี
แต่กลิ่นเหล้าเลือนหายไปพร้อมๆ กับความเปลี่ยนแปลง
เหลือแต่พ่อที่สวมเสื้อเก่าๆ กางเกงท�ำงานและรองเท้า
บู๊ทคู่ใจ ขับรถกระบะคันเก่าเข้าสวน อะไรที่เคยจ้างคน
อืน่ ท�ำพ่อก็จะทดลองท�ำด้วยตนเองจนท�ำเป็นไปหมดทุก
อย่าง แทบไม่ต้องจ้างใครตั้งแต่กระบวนการตัดหญ้าไป
จนถึงเก็บผลผลิต พ่อจะลงมือเองทุกขั้นตอน จากสวน
ที่ถูกลืม สภาพโทรมจากหญ้าขึ้นรก ไม่มีต้นไม้ ก็เริ่มต้น
จากการก�ำจัดหญ้ากลายเป็นพื้นที่โล่ง ปลูกล�ำไยและ
มะม่วงสลับกันไป รดน�้ำหว่านปุ๋ย ก�ำจัดวัชพืช เวลาไม่
นานก็เติบใหญ่และค่อยๆ ให้ผลผลิต ระยะแรกพ่อจะ
รับจ้างขนย้ายหอม กระเทียม จากอ�ำเภอแม่แจ่มบ้าง
จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้าง รวมไปถึงทางอุตรดิตถ์ พ่อ
จะรับจ้างหมดเพื่อน�ำเงินที่ได้จุนเจือครอบครัว ใช้หนี้สิน
ที่เกิดจากที่ตนเองก่อ และลงทุนกับสวน อาทิการซื้อปุ๋ย
การซือ้ กล้าไม้ และรายละเอียดอืน่ ทีต่ อ้ งใช้ทนุ ทรัพย์เพือ่
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ขับเคลื่อนให้เดินไปข้างหน้า จวบจนเมื่อเกิดผลผลิตของ
สวนในแต่ละปีจนสามารถมีทุนก้อนหนึ่งเพื่อท�ำงานสวน
ต่อไปได้ พ่อจึงเลิกขับรถรับจ้างขนย้ายหอม บวกกับอายุ
และสุขภาพแล้วพ่อจึงเลิกอาชีพนี้ เพื่อเป็นเกษตรกร
ชาวสวนเพียงอย่างเดียว พ่อมีความสุขกับการตื่นเช้า
ขึ้นมาเพื่อไปสวน ดูต้นมะม่วง ต้นล�ำไยของครอบครัวที่
เติบโตและให้ผลผลิต จากพื้นที่รกร้างว่างเปล่า กลับเป็น
ผืนดินแห่งใหม่ทเี่ ป็นอาชีพของพ่อ บนความพอเพียง พอ
เพียงนี้ เพียงทีว่ า่ ใช้หนีท้ มี่ ขี องครอบครัว จุนเจือให้ทกุ คน
มีกนิ มีใช้ มีให้ลกู ได้รบั การศึกษา และเผือ่ แผ่คนอืน่ สร้าง
อาชีพสร้างรายได้แก่คนอื่น เช่น การจ้างเพื่อนบ้านใกล้
เคียงกันในวันเก็บผลผลิต ต่างพึ่งพาอาศัยกันแบบจ้าง 1
แรง ท�ำจริง 2 แรง ที่ว่านี้คือการท�ำงานต่อกันด้วยใจ เรา
ช่วยเขา เขาช่วยเรา พ่อไม่หวงความรู้ พ่อได้ตามะม่วง
(ส่วนยอดที่สามารถน�ำมาต่อกับมะม่วงต้นอื่นได้) พ่อก็
จะแนะน�ำให้เพือ่ นบ้าน สวนใกล้เคียงให้รจู้ กั และทดลอง
มีงานเก็บผลผลิตพ่อก็ไปช่วย ไปร่วมกับผูอ้ นื่ อย่างรับจ้าง
1 แรง แต่ท�ำเหมือน 2 แรง การประสบความส�ำเร็จใน
การท�ำสวนถือว่าเป็นไปได้ดี มีคนมาชวนพ่อไปร่วมหุ้น
ท�ำหลายอย่าง ไปค้าขาย ร่วมลงทุนกัน เช่น การรับซื้อ

มะม่วง รับซื้อล�ำไยเพื่อส่งโรงงาน แต่พ่อปฏิเสธและขอ
ท�ำอย่างชาวสวนธรรมดาที่เก็บผลผลิตของตนเองขาย
ต่อให้ได้มากไปกว่านี้ก็พอเพียงนี้ ให้พอมีกินมีใช้มีให้
ครอบครัว เท่านี้ก็ภูมิใจ
ล�ำไยของเราออกเดินทางสู่ตลาดค้าขาย พอให้ได้
มีก�ำไรเพื่อต่อยอด สลับกับมะม่วงที่เราปลูกไว้ในสวน
เดียวกันสลับกันไปตลอดแนว พ่อใช้เวลาดูแลล�ำไยและ
มะม่วงควบคู่กันไป รดน�้ำโดยต่อจากคลองที่ไหลผ่าน
สวนโดยใช้ ท ่ อ ต่ อ กั น เป็ น แนวยาวและดึ ง เข้ า ในหลุ ม
แต่ละต้น เวลาให้น�้ำจะใช้เวลาตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึงค�่ำ
มืด พ่อมักจะท�ำด้วยตัวเอง บางครั้งมีแม่ช่วยอีกแรง
ไม่จ้างใคร พ่อเคยบอกว่าเราท�ำเองมันเต็มใจ แน่นใจ
(หมายถึงตรงเป้าหมาย มาตรฐานที่เราคิดไว้) ตั้งแต่เช้า
มืดจะติดเครื่องสูบน�้ำเพื่อดึงน�้ำจากคลองขึ้นมาใส่ให้กับ
ล�ำไย และมะม่วงทีละต้นๆ พอเต็มหลุมรอบต้นก็ย้ายไป
เรื่อยๆ จนหมดสวน หากไปคนเดียว พ่อจะโดดไปมาระ
หว่าง 2 แปลง และอาศัยช่วงพักรอน�้ำเต็มหลุมตัดแต่ง
กิ่งให้ต้นล�ำไย มะม่วง สวยงามเป็นพุ่ม ท�ำอยู่อย่างนี้
ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง บางช่วงแม่หว่านฟักทอง
ไว้บางส่วนเพื่อเก็บขายและแบ่งปัน และมีมะม่วงหวาน

ร่มพยอม 23

พันธุ์อื่นเช่น เขียวเสวย ฟ้าลั่น ฯลฯ ส�ำหรับไว้กิน แบ่ง
ปัน และเหลือขายเป็นรายได้อีกช่องทางด้วย แต่ละวัน
ในชีวิตของพ่อและแม่ เป็นการท�ำงาน กิจวัตรเกี่ยวกับ
สวนเป็นส่วนใหญ่ แม่จะมีรับจ้างก�ำหอมบ้างหากว่าง
เว้นจากงานสวน พ่อจะวนเวียนกับการปฏิบัติงานสวน
รดนำ�้ ใส่ปยุ๋ ตัดหญ้า จนเก็บผลผลิตและเริม่ ใหม่อยูอ่ ย่าง
นั้นเรื่อยมา เวลาพอมีก็จะต่อยอดพันธุ์มะม่วงใหม่ๆ คิด
ปลูกพืชอื่น รวมไปถึงกิจกรรมใหม่อย่างเช่นเลี้ยงปลาใน
บ่อ และเลี้ยงกบในโอ่งน�้ำฝน ที่พ่อเริ่มท�ำและเริ่มมีราย
ได้จากการขายปลา ขายกบแต่สิ่งที่พ่อไม่ลืมคือการแบ่ง
ปันญาติพี่น้อง และเพื่อนร่วมงานด้วยกัน รวมถึงความรู้
ที่พ่อแสวงหามาจากการอ่านหนังสือพิมพ์บ้าง วารสาร
ต่างๆ รวมไปถึงดูจากโทรทัศน์ พ่อจะน�ำมาปรับเพื่อ
ลงมือท�ำ และหากได้ผลดีก็จะไม่หวงแหนให้หายไปกับ
ตัวเอง จะแบ่งปันและให้ความรู้ต่อเสมอ
ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นอุทาหรณ์จากพ่อของ
ข้าพเจ้า อันนิยามความพอเพียงผ่านกาลเวลามาจนมา
ถึงพอเพียงในทุกวันนี้ เริ่มแรกความพอเพียงที่เป้าหมาย
ใหญ่มากท�ำเท่าไหร่ ทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ จนแล้ว
จนเล่าก็ล้มเหลวในความไม่รู้จักพอ แต่แล้วความพอก็

ถูกนิยามให้เล็กลงจวบจนเป็นความหมายง่ายๆ แค่เพียง
พออยู่ พอกิน พอสบาย พอมีความสุข กับอาชีพการงาน
ที่พอแล้วส�ำหรับตนพอแก่ก�ำลัง พอแก่ความสามารถ
ปรัชญาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
นัน้ ทรงเป็นปรัชญาทีส่ ถิตย์ตงั้ บนความเป็นวิทยาศาสตร์
ความเป็นจริงอันเห็นผลจากการปฏิบัติ และเป็นปรัชญา
ที่ตั้งบนพื้นฐานของจิตใจอันเป็นการประมาณตนเอง
ถึงความพอ พอเพียงไหนในก�ำลังความสามารถของ
ตน พอที่ว่าไม่มักใหญ่ใฝ่สูงเกินตน มิใช่เพียงแต่สาย
การเกษตรเท่านั้น ปรัชญานี้สามารถเป็นปรัชญาชีวิต
ของมนุษย์ทกุ คน ทุกชนชัน้ หากเรารูจ้ กั พอเราจะไม่ดอ้ ย
โอกาสหรือต�่ำต้อยกว่าใคร เราจะสูงที่สุดในประมาณพอ
ของตนเอง การเรียนรู้จากพ่อของข้าพเจ้าที่ไม่โศกเศร้า
จากความล้มเหลว กลับเปลีย่ นข้อนัน้ เป็นก�ำลังให้เริม่ ต้น
ใหม่จนค้นพบเส้นทางของตนเอง ที่เหลือนับต่อจากนี้ก็
คงอยู่อย่างพอเพียงนี้ กับความสุขของตนและครอบครัว
และพอเผยแพร่กับหลักคิด ความรู้ของตนให้แก่ผู้อื่น
แล้ววันนี้ข้าพเจ้าก็หวนกลับมาคิดตลอดว่าเราพอเพียง
ไหน และพอของเราพอตามก�ำลังความสามารถแล้วหรือ
ยัง พอเพียงนี้ก็จะเป็นพอเพียงสุขตลอดไป
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สูงสุดคืนสู่สามัญ
Original Fresh coffee
เรื่อง : บุญทวี ประดิษฐ 1
1 บุญทวี ประดิษฐ เจ้าของแบรนด์ ดงพญาเสือ Country Coffee, ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
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ดงพญาเสือ Country coffee คือกาแฟสดในรูป
แบบเรียบง่ายสไตล์ไทยบ้าน ตั้งแต่กระบวนการปลูก
เมล็ดกาแฟ จนถึงชงออกมาเป็นแก้วพร้อมดื่ม จะท�ำโดย
ระบบ Handmadeทัง้ กระบวนการ ซึ่งไม่ผา่ นการเครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้าแม้แต่เครื่องเดียวการชงกาแฟ ของดงพญาเสือ
Country coffee ใช้เพียงเครื่องชง Aroplass , Coffee
Maker,Drif Coffee. เท่านั้น ซึ่งสามารสชองกาแฟสด
ออกมาได้ เช่นเดียวกับเครื่องชงขนาดใหญ่ ขาดเพียงแต่
ความสวยหรูที่มองด้วยตา คุณภาพที่ได้มาก็ถือว่าใช้ได้
ในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารสท�ำได้ทั้งร้อน-เย็น แต่สิ่งส�ำคัญ
ที่ขาดไม่ได้คือประสบการณ์ในการคั่วกาแฟ แต่ทั้งหมด
ยึดถือหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าด้วยการท�ำให้ตัว
เองดื่มกินได้แล้วค่อยแบ่งปันกับคนอื่น สุดท้ายจึงน�ำไป
ขาย สร้างรายได้กับตนเองและขุมขน พร้อมที่จะเผย
แพร่ความรู้ให้กับคนที่สนใจ ด้วยความเมตตาและเต็มใจ
แปลงปลู ก กาแฟของดงพญาเสื อ Country
Coffeeไม่ได้ยิ่งใหญ่หลายสิบไร่ แต่กลับเป็นเพียงสวน
หลังบ้าน ที่ผ่านการบริหารการใช้พื้นที่แบบผสมผสาน
ตามวิถีเกษตรพอเพียง โดยปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่ ที่พืช
อื่นไม่สามารถขึ้นได้ โดยน�ำกาแฟอาราบิก้า 100% สาย
พันธุ์ คาติมอร์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ “พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ ๙” ท่าน
ทรงตรัสแนะน�ำและส่งเสริมการปลูกกาแฟทดแทนการ
ท�ำไร่เลื่อนลอยของชาวไทยภูเขาโดยผ่านมูลนิธิโครงการ
หลวง เป็นการใช้พื้นที่ว่างภายในบ้าน และไร่นาสวน ให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ระบบการผลิตกาแฟสดคั่วมือนั้น มีกระบวนการ
มากมายหลายขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มคือการคัดกล้าพันธุ์ที่
มีความสมบูรณ์แข็งแรง หาแหล่งร่มไม้ส�ำหรับปลูกที่
เหมาะสม ทั้งสภาพความชื้นและอากาศ หลังจากปลูก
ได้ 2.5-3 ปี กาแฟจะให้ผลผลิตรอบแรก ในช่วงระหว่าง
เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ของทุกปี ดอกกาแฟสีขาว
จะผลิบานสะพรั่งเต็มต้น ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนทั้งไร่
มวลหมู่ภมร สัตว์ผสมเกสรน้อยใหญ่นานาพันธุ์ ต่างพา
กันชื่นชมความหอมหวานของดอกกาแฟ ซึ่งดอกที่ได้รับ
การผสมเกสรเรียบร้อยแล้ว หลายคนอาจมองว่าไร้ค่า
หารู้ไม่ว่าสามารถน�ำกลับมาผลิต “ชาดอกกาแฟ อารา
บิก้า100%” ได้อีกโดยผ่านกระบวนการผลิตตั้งแต่การ
เก็บ-ตาก-อบ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ชาดอกกาแฟ

(ชาร้อน) ที่หอมและมีรสชาติหวานนิดๆ พร้อมให้บริการ
ลูกค้า ซึ่งสามารถเพิ่มความหวาน โดยการเติมหญ้า
หวาน และความเย็น ด้วยเปปเปอร์มินต์ จะได้ชาร้อน
รูปแบบใหม่ ที่มีทั้งความหอมหวานเย็นสะอาดคอ ชวน
ดื่มเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อเวลาผ่านเลยไป จนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี
ผลิตผลของกาแฟจะสามารถเริ่มท�ำการเก็บเกี่ยวได้ซ่ึง
เรียกว่า “Cherry Coffee” จะสุกอย่างเต็มที่เมื่อผล
เป็นสีแดง พร้อมส�ำหรับการเก็บผลผลิตไปจนถึงเดือน
มกราคม ในการเก็บผลกาแฟจะต้องเก็บโดยการบิดออก
ทีละเม็ดเท่านั้น เนื่องจาก 1 ข้อกาแฟ มีการติดดอก
ไม่พร้อมกัน จึงส่งผลให้เวลาเก็บต้องคัดเลือกทีละเม็ด
หลังจากเก็บมารวมกันได้จ�ำนวนหนึ่งก็ท�ำการโม่ เพื่อ
แยกเมล็ดกาแฟกับเปลือกออกจากกัน ในอดีตจะใช้ครก
ขนาดใหญ่ต�ำให้เปลือกกะเทาะ ปัจจุบันใช้เครื่องโม่มือ
ที่สามารถ แยกเล็ดกับเปลือก ได้ระดับหนึ่ง โดยเปลือก
จะน�ำไปท�ำปุ๋ยหมัก หรือน�้ำหมักชีวภาพ เพื่อน�ำกลับมา
ใช้กับต้นกาแฟต่อไป ส่วนเมล็ดกาแฟจะถูกน�ำไป แช่น�้ำ
และตากแดดราวๆ 7-14 วัน จนแห้งสนิทจะได้ “กาแฟ
กะลา Green Coffee” จึงเก็บใส่กระสอบ และจัดวาง
ในที่เหมาะสม รอน�ำเข้าสู่กระบวนการถัดไป
กระบวนการ “กะเทาะเปลือกกาแฟกะลา” ขั้น
ตอนนี้จะเป็นการแยกเอาเปลือกของกะลาออก ซึ่งตอน
ที่เป็นกาแฟกะลา หากเปรียบดั่งข้าว คือ ข้าวเปลือก
ไม่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ จะต้องกะเทาะเปลือก
กะลาออกไปเสีย โดยทางดงพญาเสือ Country coffee
จะใช้วิธีการต�ำด้วยครกไม้ ขนาดใหญ่และฝัดเพื่อก�ำจัด
เปลือกกะลาส่วนเกินออกให้หมดจนได้กาแฟสาร แล้ว
น�ำสารที่ได้มาคัดเอาส่วนที่เป็นเม็ดแตก มอดกาแฟเจาะ
ออกให้หมด จนได้เมล็ดที่มีคุณภาพ ที่เหมาะสมในการ
ท�ำกาแฟสดคั่วมือ
ขั้นตอนที่ยากสุดๆ ของการผลิต คงหนีไม่พ้น “การ
คั่วกาแฟ” ในกระบวนการนี้ต้องอาศัยทั้งความรู้ และ
ประสบการณ์ มากพอสมควร เพราะกาแฟเม็ดคั่วจะมี
คุณภาพดี ชงออกมามีกลิ่นและรสชาติ อันเย้ายวน หรือ
ไม่ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ ซึ่งกว่าจะมาเป็นกาแฟสดคั่วมือ
ให้ท่านได้ดื่มทุกวันนี้ก็ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน
โดยเมื่อปลายตุลาคมปี พ.ศ. 2558 เกิดปัญหาราคา
กาแฟกะลาถูกลงเกินครึ่งจากที่เคยขายได้ บริษัทที่เคย
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รับผลผลิตกลับไม่มารับ หรือรับไปแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน
เนื่องจากผลผลิตต่อรอบปี มีเพียง 60-80 กิโลกรัม จึง
ท�ำให้ ตาทอง ประดิษฐ เกษตรกรรายสุดท้ายที่ปลูก
กาแฟ ในหมู่บ้านแม่ขิ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ท้อเป็นอย่างมาก จนคิดจะเลิกและล้มสวนกาแฟหลัง
บ้านทั้งหมด ประจบเหมาะกับช่วงเวลาที่ผมพึ่งจบการ
ศึกษาจากมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มาสานต่อแนวทาง
ในการแปรรูปผลผลิต ของกาแฟกะลา ซึ่งไม่มีความรู้
ใดๆทั้งสิ้นในเรื่องกาแฟ แทบจะไม่กินด้วยซ�้ำเนื่องจาก
ราคาต่อแก้วแพงมาก เพียงแต่ชอบกลิ่นของกาแฟสด
เท่านั้น จึงได้เริ่มท�ำการทดลองคั่ว คั่วแล้วคั่วอีก ไหม้
แล้วไหม้อีก จนผลผลิตที่ได้เกือบครึ่งเสียไป ท�ำให้ตา
โกรธมาก ไม่ยอมให้ทดลองแปรรูป แต่ผมอยากทดลอง
ต่อให้ส�ำเร็จจนคุณตายอมโดยเริม่ ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต
รีสอร์ทต่างๆ ตามโครงการหลวงต่างๆ แต่เครื่องมือนั้น
แพงมาก ซึ่งที่บ้านมีเพียงกระทะและเตาถ่านเท่านั้น จน
วันหนึง่ ได้มาศึกษาวิธกี ารท�ำกาแฟคัว่ มือเทคนิคเบือ้ งต้น
ผ่าน วีดีโอจากคุณก้อง แห่งก้อง วัลเลย์ จ.ระนอง โดย
ใช้เพียงกระทะเตาถ่าน และเตาแก็ส แต่ต้องน�ำเทคนิค
มาปรับใช้กับการคั่วกาแฟอราบิก้าใหม่ เพราะพื้นที่
ภาคใต้นิยมปลูกกาแฟโรบัสต้า ท�ำให้กรรมวิธีในการคั่ว
กาแฟแตกต่างกัน ผมจึงเริ่มท�ำในปริมาณน้อยๆ แล้ว
ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆ จนส�ำเร็จการคั่วมือในรูปแบบ
ของ Country Coffeeจะคั่วกาแฟด้วยกระทะ และเตา
ถ่านเท่านั้นท�ำให้ได้กลิ่นไอของธรรมชาติอย่างแท้จริง
ผมพัฒนาฝีมือการคั่วเรื่อยๆ ให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของ

กาแฟสดคั่วมือ คือจะมีเม็ดกาแฟ ทั้ง 3 ระดับ ในการ
คั่วเพียงครั้งเดียว ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาน�ำกาแฟ หลายๆ
ระดับมาผสมกันก่อนน�ำไปชง พูดได้ว่าคั่วครั้งเดียวจบ
เลย แต่ต้องอาศัยการสังเกต และประสบการณ์อย่าง
มากในการคุมปริมาณถ่านที่ใช้ในการคั่วต่อรอบ และ
ระดับความเข้มของเมล็ดกาแฟ ซึ่งต้องศึกษาและเก็บ
ประสบการณ์เรื่อยๆ เพื่อให้ได้กาแฟเม็ดคงที่เหมาะสม
กับการชงในรูปแบบต่างๆ
ภายหลังผมมีแนวคิดที่จะขยับขยายพืชผลที่สร้าง
รายได้ควบคูก่ นั กับการปลูกกาแฟโดยในปี พ.ศ.2559ผม
ได้รู้จักกับคุณ สอ แห่งไร่องุ่น สอ-บีกา ผู้ริเริ่มการปลูก
องุ่นรายแรกของบ้านแม่ขิ ที่แนะน�ำให้ลงทุนปลุกไม้ผล
ยืนต้นอย่างเช่นองุ่นซึ่งการลงทุนครั้งแรกต้นมิถุนายน
2559( องุ่นด�ำไร้เมล็ด 15 ต้น องุ่นแดงไร้เมล็ด 15 ต้น
องุ่นยักษ์ 2 ต้น )ผลที่ออกมาเรียบร้อยครับ ล้มละลาย
อย่างไม่เป็นท่า โรคพืช แมลงศัตรูพชื มากมายรุมเข้าสวน
ตลอดทั้งปี จนชาวบ้านหลายๆคนได้พูดขึ้นมาว่า........
หือๆ มันจะรอดหรอ,ไปได้สักกี่น�้ำ, จบมาท�ำงานไม่ตรง
สาย เดียวสวนก็ล้มละลาย,มากมายหลายค�ำพูด........ผม
ก็ได้แต่ยิ้ม และเดินออกจากวงสนทนา แล้วเข้าสวนไปดู
ต้นองุ่นที่ถูกแมลง และโรคลงอย่างรุนแรง ถึงขั้นใบหลุด
ร่วงเหลือแต่ก่ิง คล้ายก้างปลา หาหนทางออกแทบไม่
เจอ จะถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา( คุณเก้า ผู้
ดูแลองุ่นมากถึง700 ต้น แห่งไร่สอ-บีกา ,พี่แพร ศรีแพร
ภิญโญ แห่ง สวนดวงทิพย์,พีโ่ ต้ง แห่งสวนองุน่ บ้านหนอง
หอยเก่า ) ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ
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สอนระบบการจัดการแปลงองุ่น จนสามารถพื้นองุ่นที่
ใกล้ตายทั้งสวน ให้กลับมาแต่งกิ่ง สร้างกิ่งใหม่ จนสาม
รถให้ผลผลิต และจัดจ�ำหน่ายรอบแรกในเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา
จนวันนี้ “สวนองุ่นคนบ้านป่า” ได้ปลูกองุ่นไว้ใน
สวนมากถึง 7 สายพันธุ์ (Buety, Frme, Tomson, Black
opleSeedlass., senterninel, shelho, shelase. )
รวมยอดทั้งหมด 70 กว่าต้นปลูกบนพื้นที่ ไร่กว่าๆ ซึ่ง
การผลิ ต องุ ่ น ของทางสวน ได้ จั ด การระบบการผลิ ต
ด้วยเกษตรอิททรีย์ ไม่มีการใช้สารเคมี เช่นยาฆ่าแมลง
เป็นต้น เข้ามาในระบบการผลิต ท�ำการกางมุ้งให้กับ
องุ่นและ ฉีดพ่นป้องกันพร้อมรักษา โรคและแมลงด้วย
น�้ำหมักชีวภาพ และสารชีวินทรีย์ ที่ผ่านการอบรมจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปราชญ์ชาวบ้าน, หมอดิน จากกรม
พัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นต้น จึงท�ำให้ผลิตผลของสวน
องุ่นคนบ้านป่า ปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งทุกท่าน
สามารถ รับผลผลิตได้ปีละ 2 รอบคือ ระหว่างเดือน
มิถุนายน/กรกฎาคม และ ธันวาคม/มกราคม ของทุกปี
และมีโปรเจคระยะยาวที่จะ ขยายการปลุกเพิ่มอีก 5 โรง
เรือนขนาด ก.6xย.32 เมตรรวมกับ 9 โรงเรือนขนาดเล็ก
ทั้งหมดร่วม 300 ต้น เพื่อวางแผนการผลิตให้สามารถ
ส่งผลผลิตได้ทุกเดือนตลอดทั้งปี ในอนาคตภายหน้า
ผมเริ่มท�ำสิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ในระดับศูนย์
ความส�ำเร็จของการท�ำกาแฟสดคั่วมือ แบรนด์ดงพญา
เสือ Country Coffeeและสวนองุ่น คนบ้านป่าในวันนี้
เพราะได้รับโอกาสจากหลายท่าน นอกเหนือจากที่ได้
กล่าวไปแล้ว ก็ยังมี อ.วิชัย-คุณยุพิน กองสวนมิตร แห่ง
ศาลาไอติม แม่ริม ที่เปิดโอกาสให้ผมมาช่วยสร้างสีสัน
กับทางร้าน และร่วมคิดค้นเมนูใหม่ คือ ไอลาวา เป็นการ
รวมตัวระหว่าง กาแฟสดคั่วมือกับไอศกรีมกระทิสดของ
ทางร้าน โรยหน้าด้วยชาดอกกาแฟ มีเฉพาะช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดยาวช่วงเทศกาล ซึ่งอ.วิชัย
ท่านได้อนุเคราะห์กาแฟสดคั่วมือ ดงพญาเสือ Country
Coffee และ สวนองุ่นคนบ้านป่า ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.
2559 ที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
สุดท้ายนี้หลายท่านคงสงสัยใช่ไหมครับว่า ท�ำไม
กาแฟและผลิตผลในไร่ต้องชื่อ “ดงพญาเสือ” ก็เพราะ
ผมได้น�ำต้นพญาเสือโคร่งมาปลูกในที่ดินมากถึง 200
ต้น อัดแน่นในพื้นที่ 2 ไร่เศษ โดยน�ำเงินเก็บ ตอนเรียน
ที่ม.แม่โจ้ ประมาณ5,000 บาท ไปลงทุนซื้อต้นกล้า

นางพญาเสือโคร่ง 100 ต้น น�ำมาแอบปลูกในที่ดินของ
ตาในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2557 พอผ่านไป 1 ปี ก็ได้น�ำ
ต้นกาแฟปลูกแทรกระหว่างต้นนางพญาเสือโคร่ง จน
เป็นที่มาของชื่อว่า “ดงพญาเสือ” แบรนด์ กาแฟสดคั่ว
มือ ที่ได้จากร่มเงาของต้นนางพญาเสือโคร่ง จนในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา อ.บุญเท่ง หัวหน้ากลุ่ม
แห่งโครงการหลวงหนองหอย ได้น�ำเสนอให้ปลูกเพิ่ม
จาก 100 ต้นแรก เป็น 200 ต้น เพื่ออีกหลายปีข้างหน้า
จะได้เป็นดงพญาเสือโคร่งอย่างสมบูรณ์ในอนาคต อีกสัก
5 ปี ภายหน้า จะได้พบกับ ดงนางพญาเสือโคร่ง ในพื้น
ที่น้อยๆกลางป่าใหญ่ ในต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่
พร้อมบ้านพักแบบเรียบง่ายและลานกางเต็นท์ อยู่ภาย
ใต้ดงดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่บานรับบรรยากาศลม
หนาว ที่เขียงใหม่ครับ
จนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงหาโอกาส
และท�ำให้สิ่งที่ผมสนุกกับการได้ท�ำในสิ่งท้าทายใหม่ๆ
“คนเราทุกคน หากมัวเดินตามคนอื่น ตามกระแส
สังคม ก็จะไม่มีรอยเท้าเป็นของตนเอง
ใช่ครับ ผมเดินตามรอยพ่อ แต่ผมมีแนวทางเป็น
ของตน โดยยึดหลักความพอเพียงของพระองค์ท่าน”
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
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พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยด�ำเนินวิถีชีวิตพอเพียง
เรื่อง : แพทย์หญิงลลิตา ธีระสิริ

จากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เป็น
แนวคิดซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็น
ทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล ใช้ความ
รู้ คู่คุณธรรมในการด�ำรงชีวิต มีสติปัญญา และความ
เพียรเพื่อน�ำไปสู่ความสุข
เมื่อมานึกถึงการด�ำเนินชีวิตของพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยของ
ฉันเองเมื่อ 60-70 ก่อน สามารถสรุปได้ว่า วิถีของคน
ล้านนาสมัยนั้นคือการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยแท้ คนในครอบครัวตั้งแต่หม่อน ตายาย
ปู่ย่า ป้า น้า อา ล้วนมีความสุข ทุกคนอยู่อย่างพอมี
พอกิน ไม่มีปัญหาเครษฐกิจมาท�ำให้เดือดร้อนใจ ไม่มี
หนี้สิน ไม่มีปัญหาสขภาพ เหตุการณ์ที่อาจถือได้ว่า
เป็นปัญหาของครอบครัว คือ เรื่องของคนรุ่นลูกหลาน
ที่อาจจะไม่ได้ดังใจคนรุ่นเก่า ซึ่งเป็นเรื่องขัดแย้งของ
คนต่างรุ่นอันเป็นเรื่องธรรมดาโลก แต่เรื่องของเงินทอง
ปัจจัยสี่ บ้าน อาหาร ยา และเครื่องนุ่งห่ม ไม่เห็นว่าคน
รุ่นนั้นจะต้องอนาทรร้อนใจแต่ประการใด
ในสมั ย นั้ น ผู ้ ค นมี ชี วิ ต ที่ ส งบงามตามแบบฉบั บ
ล้านนา มีวัตรปฏิบัติที่เอื้อเฟื้อเพื่อนบ้าน มีความสุขจาก
การท�ำนุบ�ำรุงวัดและพระพุทธศาสนา

ความพอประมาณในการอยู่
ตากับยายของฉันมีที่นาในอ�ำเภอสันทราย ได้มา
จากมรดกของหม่อนที่ท�ำการค้าหมากเป็นล�่ำเป็นสัน
และได้กว้านซื้อที่นาเอาไว้มากมาย สมัยนั้นชาวนาท�ำ
นาแบบ “แบ่งกึง่ ” รายได้หลักของบ้านตากับยายคือข้าว
จากทีน่ า ยุง้ ฉางในบ้านทีใ่ ช้เก็บข้าวเปลือก มีถงึ สองหลัง
ใหญ่ แต่ละหลังยาวกว่า 20 เมตร หลังหนึ่งเอาไว้ขาย
เป็นรายได้ อีกหลังหนึ่งเก็บไว้สีกินในบ้านตลอดทั้งปี
ครอบครัวปู่กับย่าของฉันเป็นพ่อค้า ปู่และพ่อเคย
เดินทางด้วยช้างค้าขายไปถึงเชียงตุงและสิบสองปันนา
เมื่อฉันเป็นเด็ก ที่บ้านยังมีโรงช้างและมีช้างเป็นสัตว์
เลี้ยงเหลืออยู่ 1 ตัวในบ้าน พอฉันรู้ความปู่ก็เลิกค้าขาย
ปลูกห้องแถวหน้าบ้านอาศัยเก็บค่าเช่ามาเป็นค่าใช้จ่าย
ประจ�ำวัน
ครอบครัวของคนล้านนาสมัยก่อนเป็นครอบครัว
ขยาย บ้านของทั้งปู่ย่าและตากับยายมีคนอยู่กันหลาย
คน มีเขยมาเพิ่มจ�ำนวนคนในบ้าน มีลูกสาวบางคน
แต่งงานแล้วก็แยกบ้านไป ส่วนลูกชายอาศัยปลูกเรือน
หลังใหม่ภายในบริเวณบ้านเดียวกัน และแยกครัวออก
ไปตามแบบคนสมัยใหม่กว่าแต่ก็ยังมีการส่งอาหารจาก
ครัวย่อยมาครัวใหญ่ หรือจากครัวใหญ่เผื่อแผ่ไปยังครัว
ย่อยเสมอ

1 แพทย์หญิงลลิตา ธีระสิริ ผู้อำ�นวยการบัลวีเวียงพิงค์-ศูนย์ธรรมชาติบำ�บัด
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เครื่องแต่งกายของปู่ย่า และตายายคล้ายกัน ปู่
กับตานุ่งโสร่งใส่เสื้อคอกลมสีขาว ของย่ากับยายก็เป็น
ผ้าซิ่นกับเสื้อคอกระเช้าแบบล้านนาที่เรียกว่า “เสื้อบ่า
ห้อย”เสื้อผ้าก็ไม่ได้มีมาก ย่ายายมีหีบก�ำปั่นใบย่อมๆ
เอาไว้เก็บเสื้อผ้าเท่านั้น เวลาจะออกจากบ้านไปไหน
ปู่กับตาถึงจะใส่กางเกงซึ่งอาจจะมีเพียงตัวเดียวด้วยซ�้ำ
และสวมเสื้อที่เป็นทางการสักหน่อย ส่วนย่ายายก็เพียง
แต่สวมเสือ้ สีขาวทีท่ �ำจากผ้าบางๆ ทับ ถ้าจะไปวัดก็มผี า้
สีขาวพาดบ่าอีกผืนเพื่อแสดงความสุภาพ ก็เท่านั้น ไม่
จ�ำเป็นต้องมีเสื้อผ้าเป็นตู้ ๆ แบบในสมัยนี้
สมัยนั้นที่บ้านยังคงมีต้นฝ้าย ยายเล่าว่าสมัยก่อน
โน้น ยายยังคงทอผ้าใช้เองโดยเฉพาะในยามสงคราม แต่
ตอนหลังยายเก็บฝ้ายมาปั่น แล้วฝั้นท�ำด้ายสายสิญจน์
ถวายวัด หรือเก็บเอาไว้ผูกข้อมือหลาน ๆ หรือท�ำไส้
เทียนบูชาพระ หรือเอามาบิดเป็นตีนกาใส่ผางปะตีด้ เพือ่
จุดรอบบ้านเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงเทศกาลยี่เป็ง

พิเศษสุดแล้ว แล้วเราก็จะมีลาบปลากิน โดยปกติใน
แต่ละวันจึงไม่จ�ำเป็นต้องจ่ายค่ากับข้าว นอกจากว่าวัน
ไหนผู้ใหญ่ในบ้านอยากจะกินหมูบ้าง นั่นแหละนาน ๆ ที
ป้าจึงจะนั่งสามล้อไปกาดหลวงหรือตลาดวโรรส เพื่อซื้อ
หมูมากิน ส่วนไก่นั้นมีเลี้ยงอยู่ในบ้าน กลางวันก็ปล่อย
ออกมาให้มันหากินเองตามธรรมชาติ กลางคืนก็ขังมัน
ไว้ในเล้า อยากจะกินไก่ต้องตื่นแต่เช้าไปจับมันมาเชือด
อาหารแต่ ล ะมื้ อ คนในบ้ า นเข้ า ครั ว ปรุ ง อาหาร
กันเอง ไม่มีอาหารซื้อ ไม่มีอาหารขยะ และไม่มีการใส่
ผงชูรสให้เปลืองสตางค์ พอท�ำอาหารเสร็จก็ตักใส่ถ้วย
เรียงลงไปในขันโตก ยกไปให้หม่อน และตายายกินก่อน
แล้วจึงยกกลับมาให้สมาชิกในบ้านล้อมวงกินกันที่ชาน
เรือนหรือในครัวอย่างอบอุ่น
เมือ่ นึกย้อนไป คนสมัยพ่ออุย๊ แม่อยุ๊ มีสขุ ภาพดีมากก็
เพราะสาเหตุนี้ เนื่องจากกินอาหารอินทรีย์ ไม่มีสารเคมี
ปนเปือ้ น กินข้าวโรงสีเล็กทีย่ งั มีร�ำข้าวและจมูกข้าวเหลือ
อยู่ ท�ำให้คนสมัยนั้นได้วิตามินบี และอีรวมทั้งสารเส้นใย
ความพอประมาณในการกิน
อาหารในแต่ละวันน่ะหรือ แต่ก่อนที่บ้านใช้ครก และเกลือแร่จ�ำเป็นจากข้าวมากกว่าคนทุกวันนี้ที่กินแต่
มองในการต�ำข้าว ถือเป็นการออกก�ำลังกายตอนเช้า ข้าวขาว ไก่หรือไข่ก็เลี้ยงแบบพื้นบ้านไม่มีฮอร์โมนเร่ง
ไปในตัว เมื่อฉันเป็นเด็ก ยังเคยไปเล่นบริเวณครกมอง โต ไม่มปี ฏิชวี นะ กินปลาเป็นหลักจากแหล่งนำ�้ ธรรมชาติ
อย่างสนุกสนาน แต่ต่อมาเรามีข้าวสารที่ทะยอยสีออก ที่สมัยนั้นยังไม่มีมลภาวะปนเปื้อน
ผู้ใหญ่แต่ละคนไม่มีโรคประจ�ำตัว และมีอายุกว่า
มาจากโรงสีข้าวขนาดเล็กเก็บไว้ในตุ่มไม่ขาด ในตุ่มใส่
พริกแห้ง ใบมะกรูดกันมอด และประกันด้วยการเก็บไว้ 90 ปีเกือบทุกคน ที่ส�ำคัญคือ คนรุ่นนั้นไม่มีใครเป็นโรค
หัวใจ อัมพาต และมะเร็ง
ในที่แห้งแสงแดดส่องถึงอีกชั้นหนึ่ง
จะบอกว่าการกินอยูพ่ อเพียงแบบคนล้านนาโบราณ
ในครัวเครื่องปรุงที่ต้องซื้อหามาเก็บไว้เห็นจะเป็น
เกลือ น�้ำปลา กะปิ น�้ำมันหมู กุ้งแห้ง ปลาย่าง พริก หอม อยู่อย่างปลอดสารพิษ กินผักมาก ท�ำให้การอยู่แบบพอ
และกระเทียม มีเท่านีจ้ ริง ๆ พอถึงมือ้ อาหารคนในบ้าน ประมาณน�ำมาซึ่งความมีสุขภาพดี ก็คงไม่ผิด
ฉันจึงเห็นด้วยอย่างยิง่ ทีฝ่ รัง่ มีค�ำกล่าวว่า “you are
ก็จะไปเดินเก็บผักรอบบ้าน มาแกงกิน ต�ำน�้ำพริกกินกับ
ผักลวกบ้าง กินไข่ทแี่ ม่ไก่ไปไข่ไว้ในกอไม้ไผ่ซางบ้าง หาก what you eat” แปลว่า คุณกินอาหารแบบไหน สุขภาพ
ของคุณก็เป็นแบบนั้น
หาไม่เจอก็ไม่ต้องกิน
อาหารหลักในแต่ละวันคือ แกงผักพื้นบ้านใส่ปลา
แม่อุ๊ยเลี้ยงลูกหลาน
ย่าง แล้วแต่วา่ จะเก็บผักอะไรมาได้ สมัยนัน้ บริเวณบ้าน
ยายและย่าต่างก็มลี กู ครอบครัวละ 7 คนทุกคนคลอ
กว้างมาก ในบ้านจึงมีทั้งผักเซียงดา ผักปลัง ผักหวาน เองที่บ้านโดย “แม่ช่าง” หรือหมอต�ำแย แม่เคยเล่าว่า
บ้าน ผักฮ้วนหมู ต�ำลึง บัวบก ชะพลู คาวตอง ชะอม เวลายายจะคลอด ทุกคนในบ้านจะช่วยกันกุลกี จุ อเตรียม
หน่อไม้บง ไม้ซาง ฯลฯ มีหมด
รับสมาชิกใหม่ ป้าไปต้มน�้ำ แม่ถูกใช้ให้ไปตัดใบตองมา
ส�ำหรับปลาอาศัยน้าชายไปตกเบ็ดมาจากแม่น�้ำปิง จากสวน ยายและย่าตัวเล็ก แต่ก็คลอดเองได้โดยที่ทั้ง
ส่วนมากจะได้ปลาเล็กปลาน้อยมาแอ็บหรือท�ำงบปลา ลูกและแม่ปลอดภัย จากนั้นต้องอยู่ไฟ ใส่เสื้อหนาๆ ขัง
แบบล้านนากิน วันไหนได้ปลาเพี้ย นั่นถือว่าเป็นอาหาร ตัวเองอยูแ่ ต่ในห้อง กินอาหารตามจารีต คือ “กรรมกิน”
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ระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากกลัวจะเกิดอาการ “ลมผิด
เดือน” ให้เสียสุขภาพในภายหลัง
ใบตองเอามาเพื่อห่อรก แล้วจะเอาไปฝังอย่างไร
ที่ ไ หนนั้ น แล้ ว แต่ ห มอต�ำแยก�ำหนด คงอาศั ย เวลา
ตกฟากมาประกอบ ส่วนมากยายเล่าว่าฝังในบริเวณ
บ้านนั่นแหละ แต่ที่เคยได้ยินมาว่าให้ฝังใต้บันได เอาไป
โยนไว้บนต้นไม้ในป่าก็มี ตามความเชื่อที่ว่ารกเกิดมาคู่
กันกับเด็ก อนาดตของเด็กจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ
การบริหารจัดการกับรกได้ยินมาว่า รกของครูบาศรีวิชัย
ถูกก�ำหนดให้เอาใส่น�้ำเต้าไว้ด้วยซ�้ำเคยถามว่ามีการอบ
สมุนไพรไหม ยายเล่าว่าเคยแต่ “นั่งดินกี่”
กระบวนการนั่งดินกี่ คือการใช้ความร้อนอบตัว
ท�ำนองเดียวกันกับการอบสมุนไพร แต่วิธีนี้เป็นวิธีการ
ของล้านนา กล่าวคือ พ่อบ้านจะไปสร้างห้องเล็กๆ ด้วย
ใบตองตึง ขุดหลุม เอาอิฐมอญใส่ลงไปก้นหลุม ใช้ใบ
หนาดคลุมไว้ เอาน�้ำสมุนไพรร้อนๆ ราดลงไปในหลุม
แล้วให้แม่ลูกอ่อนนั่งรมไอสมุนไพรและความร้อนอยู่
ด้านบน
ลูกของยายกับย่าทุกคนกินนมแม่สลับกับการป้อน
ข้าวและกล้วยสุกแก่จัดตั้งแต่ยังแบเบาะจะว่าเป็นต�ำรา
เลี้ยงเด็กประจ�ำบ้านก็ได้
เด็กๆ รุ่นหลาน จะกินข้าวบดกับกล้วยขูดตั้งแต่
เดือนแรก ๆ ที่เกิดมา อาจจะไม่เข้ากันกับความรู้ในสมัย
ใหม่นี้ เพราะวงการแพทย์แนะน�ำให้ป้อนข้าวได้ก็ต่อเมื่อ
เด็กอายุ 6 เดือนไปแล้ว
ยายเลี้ยงลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงหลานเล็ก ขณะที่แม่
ของหลานต้องไปท�ำงาน พอเด็กร้องไห้ ยายก็ป้อนนม
เหี่ยวๆ ของยายนั่นแหละให้เด็กดูดเป็นการประโลมใจ
หากเด็กหิวจัดไม่ยอมหลับ ยายจะขูดกล้วยหรือบดข้าว
ให้กิน เพื่อจะได้ให้หลานหลับไปนานๆ จนกว่าแม่เด็ก
จะกลับมา
เมือ่ เด็กคืบหรือคลานได้ ลูกหลานทีบ่ ้านยายทุกคน
จะถูกจับผูกขาล่ามไว้ด้วยเชือกที่ท�ำจากผ้า กลางบ้าน
มีหมุดตอกเอาไว้ หมุดนี้หมุนได้รอบตัว เอาผ้าริ้วที่เย็บ
เป็นเชือกยาวประมาณ 70-80 ซม. รูดผูกติดขาเด็กไว้
เก็บข้าวของที่อาจจะเป็นอันตรายกับเด็กออกให้หมด
ในรัศมีประมาณ 2 เมตร หลานสามารถเคลื่อนไหวได้
ในห้องนั้นไปรอบหมุด โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงว่าเด็กจะ
ตกบันได หรือคว้ากระติกน�้ำร้อนให้หกลวกตัวเอง หาก

จะย้ายเด็กไปเลี้ยงส่วนไหนของบ้าน ก็จะย้ายเชือกล่าม
ขาไปด้วย
เมื่อหลานโตขึ้นและรู้ความ บางครั้งหลานก็ยังถูก
ส่งไปอยู่กับยาย ค�ำแรกที่ยายจะถามหลานคือ เมื่อเช้า
กินข้าวกับอะไร
ถ้าหลานกินข้าวกับไข่ ยายอาจจะให้กินผัก กินปลา
ถ้าหลานบอกว่ากินปลามา ยายอาจจะให้กินไข่ไก่ที่เก็บ
มาจากบริเวณบ้าน ด้วยวิธีนี้นับว่าเป็นโภชนาการครบ
ส่วนส�ำหรับเด็กอย่างหนึ่ง
ถ้าหลานเป็นไข้ไม่สบาย ยายนั่นแหละจะฝนยา
เขียวป้อนจนกว่าไข้จะลด
การดูแลตัวเองยามเจ็บไข้
ส�ำหรับยากับหมอในสมัยนั้น ฉันแทบจะไม่เคยเห็น
ผู้ใหญ่คนไหนไปหาหมอเลย ที่บ้านมียาประจ�ำบ้านแผน
ไทยล้านนาประจ�ำบ้านไว้เสมอ ยาที่เป็นพระเอก คือ ยา
เขียวแท่งใหญ่ เอาไว้ฝนกินแก้ไข้ ยาแก้ เม็ดรี ๆ สีด�ำ เอา
ไว้แก้กินผิด แก้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องเสีย และ
ยา นวดปู่คาด ที่เอาไว้ทาเวลาแมลงสัตว์กัดต่อยหรือใช้
กับเด็กในบ้านเวลาหกล้มหัวโน มีขมิ้นชันฝังทรายไว้ริม
โอ่งน�้ำเสมอ เอาไว้ทาแผลแมลงสัตว์กัดต่อย
นอกจากนี้ยังมีเถาบอระเพ็ดที่เอามาขดล้อมหม้อ
น�้ำ ด้วยเหตุผลที่ว่าจะป้องกันงูและสัตว์มีพิษมาคายพิษ
ใส่หม้อน�้ำ ให้เป็นอันตรายต่อคนในบ้าน แต่น่ันก็คือยา
เจริญอาหาร ยาแก้ไข้ แถมเอามาดองน�้ำผึ้งแก้ไอได้ด้วย
ถ้าใครเจ็บป่วยในบ้าน ก็อาจจะไปเจียดยาจากร้าน
สล่ามองที่ถนนท่าแพมาใช้ก็หายเอง
โรคที่ ค นในบ้ า นเป็ น กั ง วลคื อ “โรคมะโหก”
(ริดสีดวงทวาร) กับ “โรคริดสีดวง (จมูก)”
เมื่อบางคนมีอาการของริดสีดวงทวารก�ำเริบ คน
ในบ้านก็จะไปเอายาสุมมาจากร้านสล่ามอง ขุดหลุม
ให้ลึกประมาณศอกหนึ่ง เอาตับใบตองตึงมาล้อมเป็น
ห้องเล็กๆ เอายาลงจุดที่ก้นหลุม แล้วนั่งคร่อมให้ควัน
และความร้อนจากยามันรมหัวริดสีดวง ไม่กี่วันมันก็ยุบ
ไปเอง
เมื่อใครสักคนในบ้านเป็นริดสีดวงจมูกหายใจไม่
ออก สล่ามองก็จะให้ยามาสูบเพื่อท�ำให้เยื่อบุโพรงจมูก
ยุบบวม สูบยาเข้าทางปากแล้วพ่นออกทางจมูก ไม่กี่ทีก็
หายใจโล่งแล้ว
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จ�ำได้วา่ มีเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ทีต่ อ้ งพาคนในบ้าน
ไปหาหมอคือ เผอิญมีใครคนหนึ่งในบ้านก้างติดคอ ทั้ง
ดื่มน�้ำมนต์ ทั้งกลืนข้าวเหนียวเป็นปั้น ทั้งจับเอาแมวมา
เกาคอ ก้างก็ไม่หลุดออกมา มิหน�ำซ�้ำเกิดอาการเจ็บคอ
เพิ่มมากขึ้น จึงต้องนั่งรถสามล้อไปโรงพยาบาลแมคคอ
มิคเพื่อให้หมอช่วยเอาก้างออกให้
ดังนั้นรายจ่ายในบ้านสมัยพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยจึงใช้กันน้อย
มาก บางเดือนไม่ได้จ่ายสตางค์ด้วยซ�้ำ แต่ถามว่าแล้ว
คุณภาพชีวิตคนสมัยนั้นดีไหม ก็ต้องตอบว่าดีซิ ไม่เช่น
นั้นพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยแต่ละคนจะมีอายุยืนยาวหรือ แถมไม่
เคยมีโรคประจ�ำตัว NCD แบบคนในสมัยนี้แม้แต่โรค
เดียว
คุณธรรมประจ�ำบ้าน ความผูกพันระหว่างบ้าน
กับวัดมีมาช้านาน
คนสมั ย พ่ อ อุ ๊ ย แม่ อุ ๊ ย ตระหนั ก ในเรื่ อ งของศี ล มี
ธรรมะประจ�ำใจ มีมารยาท มีความสงบเย็น อันเป็น
วัตรปฏิบัติอันงดงามตามจารีตล้านนา ท�ำให้ล้านนา
สมัยก่อนมีบรรยากาศของความมีน�้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อ
มีความอบอุ่น และน่าอยู่อย่างยิ่ง
คนล้ า นนาโบราณอยู ่ กั บ วั ด พึ่ ง พิ ง พระพระกั บ
“ศรัทธา” หรือคนในบ้านที่อยู่รอบบริเวณวัดได้พึ่งพา
อาศัยกันอย่างแน่นแฟ้น พระให้ธรรมะซึ่งเป็นที่พึ่งทาง
ใจแก่อุบาสกอุบาสิกา ชาวบ้านก็ต้องท�ำนุบ�ำรุง ช่วย
งานในวั ด เพื่ อ ให้ อ ยู ่ ไ ด้ กระทั่ ง ทุ ก วั น นี้ จ ะเห็ น ว่ า ใน
เมืองเชียงใหม่มีวัดอยู่มากมาย แม้ว่าการไปวัดของคน
เชียงใหม่จะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตาม
พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยจะไปวัด รับศีล ฟังธรรม การผิดศีล
ท�ำบาปเป็นสิ่งที่น่าละอายในสังคมล้านนา ทุกวันพระ
นัน่ คือสัปดาห์ละครัง้ พ่ออุย๊ แม่อยุ๊ จะแต่งตัวเรียบร้อยน�ำ
ข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระที่วัด ปกติจะไม่เคย
เห็นคนโบราณท�ำบุญที่วัดด้วยเงิน นอกจากจะมีการเรี่ย
ไรพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป
เมื่อพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยฟังเทศน์ฟังธรรมจบก็พากันเดิน
กลับบ้าน ตะโกนบอกเพื่อนบ้านที่ไม่มีโอกาสได้ไปวัดใน
วันนั้น ตลอดทาง ว่า “เอาบุญมาฝากเน้อออ”
ในเทศกาลเข้าพรรษา ทุกวันพระพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยจะถือ
อุโบสถศีล คือถือศีลแปด และไปค้างคืนที่วัด รุ่งเช้าวัน
ถัดไปก็จะช่วยกันท�ำความสะอาดลานวัดแล้วกลับบ้าน

เรียกประเพณีนี้ว่า “คนเถ้านอนวัด” ซึ่งปัจจุบันนี้เหลือ
ปฎิบัติกันน้อยเต็มที
ถึงวันพระใหญ่ งานปอย กิจกรรมในวัดจะคึกคักยิ่ง
อาหารในวาระพิเศษเช่นนี้ ที่บรรดาชาวบ้านเอาไปถวาย
พระ บางครั้งก็มากเกินไป จนพระฉันไม่หมด สมัยก่อน
พระจึงเอาเก็บอาหารดังกล่าวใส่ไห ปิดฝาไว้อย่างแน่น
หนา เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปได้แล้วฝังดินไว้ 7 วัน ถึง
เวลานั้นแต่ละบ้านก็จะกินอาหารมื้อพิเศษจากงานวัด
หมดแล้ว พระก็จะตักอาหารที่เก็บไว้แจกชาวบ้านในวัด
พระถัดไป คนล้านนาเรียกอาหารพิเศษนี้ว่า “แกงโฮะ”
แกงโฮะ ซึ่งเป็นเมนูเลื่องชื่อของล้านนาจึงมีที่มา
ดังนี้ แกงโฮะเป็นอาหารที่ชาวบ้านเอาไปถวายวัดเป็น
เมนูอาหารพื้นเมืองหลาย ๆ อย่างเอามารวมกัน อาศัย
รสชาติของอาหารแต่ละชนิดมาชูรสกันเองจนมีรสชาติ
เป็นเอกลักษณ์
หากอธิบายในแง่ของโภชนาการสมัยใหม่ การเอา
อาหารหมักฝังดินไว้โดยไม่ให้อากาศเข้า จะได้แบคทีเรีย
ชนิดหนึ่งประเภทบิฟิโดแบคทีเรียซึ่งเป็นแบคทีเรียดี
หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โปรไบโอติก” อันเป็นแบคทีเรีย
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพล�ำไส้ จึงไม่เคยมีใครที่กินแกง
โฮะแบบโบราณเช่นนี้แล้วจะมีอาการท้องเสีย
ความเอื้อเฟื้ออาทรของวัดที่มีต่อชาวบ้านล้านนา
การท�ำและแจก “แกงโฮะ” นับเป็นการถนอมอาหาร
แบบหนึ่ง ทั้งยังเป็นการเสริมสุขภาพล�ำไส้ของคนรอบ
วัด เพื่อที่จะท�ำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น
เหล่านี้คือวิถีชีวิตคนล้านนาสมัยกว่า 50-60 ปี
ก่อนเพียงบางเรื่องบางตอน เท่าที่พอจะนึกออก เมื่อ
ได้รวบรวมความคิดแล้วสามารถสรุปได้ว่า “วิถีล้านนา
บ่าเก่าคือวิถีพอเพียง” อยู่อย่างไม่ล�ำบาก หากมีความ
สุข อันเป็นรูปธรรมของวัตรปฏิบตั แิ ห่งเศรษฐกิจพอเพียง
อันเป็นปรัชญาในแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยแท้
หมายเหตุ รูปภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับที่
บ้านของฉันแต่ประการใด เนื่องจากในสมัยนั้นคนใน
บ้านไม่มีกล้องถ่ายรูป และส่วนหนึ่งเป็นของคุณบุญ
เสริม ศาสตราภัย
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ครกมองต�ำข้าว
ที่ลานบ้านในหมู่บ้านจะมีครกมองอยู่ 1 ครก บ้าน
ทีอ่ ยูใ่ นละแวกนัน้ หลายบ้านจะผลัดกันเอาข้าวเปลือกไป
ต�ำตั้งแต่เช้ามืด
ที่บ้านฉันมีอยู่ 1 ครกเช่นกัน ส่วนใหญ่เอาไว้ต�ำ
ข้าวสารให้เป็นแป้ง ใช้ท�ำขนมเวลาที่บ้านมีงานท�ำบุญ

สมัยก่อน ในเชียงใหม่บางบ้าน ยังมีช้างเป็นสัตว์
เลี้ยง แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงช้างสิ้นเปลือง
มาก เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ไม่มีการใช้งานช้างในการ
ชักลากซุง ในการใช้เดินทางระหว่างเมือง ช้างจึงถูก
ขายไปหมด

ถึงวันศีลหรือวันพระในช่วงเวลาเข้าพรรษา พ่ออุ๊ย
แม่อุ๊ยจะไปถืออุโบสถศีลที่วัด ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม และ
นอนค้างที่วัดหนึ่งคืน รุ่งเช้าจะช่วยกันท�ำความสะอาด
วัดเป็นพุทธบูชาก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน ยามนั้นจะ
ได้ยินเสียงเซ็งแซ่ ร้องบอกเพื่อนบ้านว่า “เอาบุญมาฝาก
เน้อ” ลั่นซอย

สมั ย นั้ น เวลาตวงข้าวต้องส่งคนที่บ ้านไปเฝ้านับ
กันถึงท้องนา แล้วจึงแบ่งผลผลิตจากนากันคนละครึ่ง
ลูกนาเอาไปครึ่งหนึ่ง เจ้าของที่นาเอาไปอีกครึ่งหนึ่ง

สมัยก่อนในเชียงใหม่ มีการ “ท�ำนาแบ่งกึง่ ” ชาวนา
เป็นคนออกแรงในการท�ำนา หากต้องการซ่อมเหมือง
ฝาย ก�ำจัดเพลี้ย ฯลฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ เจ้าของที่
นาจะเป็นคนออกเงินให้ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว ผลผลิต
ได้มากน้อยเท่าใด ก็แบ่งกันคนละครึ่งรหว่างเจ้าของที่
นากับลูกนา
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ถนนย่านวัดเกตุ เป็นถิ่นของพ่อค้าจีนในเชียงใหม่
ส่วนมากตัวตึกก่ออิฐถือปูน

การแต่งกายของคนเชียงใหม่สมัยก่อนเรียบง่าย
ใส่เสื้อคอกลมสีขาวกับโสร่งหรือกางเกงสะดอ หาก
จะต้องไปไหนที่เป็นทางการ จะมีผ้าพาดบ่า ที่เรียกว่า
“ผ้าต่อง” หรือ “ผ้าเช็ด” ส�ำหรับผู้หญิงอยู่บ้านจะนุ่ง
ผ้าซิ่น ใส่เสื้อ “บ่าห้อย” หากต้องออกจากบ้านก็จะใส่
เสื้อสีขาวทับ มีผ้าพาดบ่าหรือ “ห่มผ้าสะหว้ายแหล้ง”
แสดงความสุภาพ

กาดหลวงหรือตลาดวโรรส แต่ไหนแต่ไรมาก็คึกคัก
ด้วยรถราและผู้คน

ถนนช้างม่อยเป็นถิ่นของพ่อค้าชาวอินเดีย

ถนนท่าแพเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย ของพ่อค้าชาวไทย
ใหญ่ มองไปจะเห็ น ยอดเจดี ย ์ ข องวั ด มหาวั น เจดี ย ์
สถาปัตยกรรมของไทยใหญ่ ทั้งยังมีวิหารที่มีพระพุทธ
รูปแบบไทยใหญ่ แท้ๆ อยู่ด้านข้างของเจดีย์ บ้านปู่ของ
ฉันอยู่หลังวัดมหาวันนั่นเอง
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จิ้นส้ม
เรื่อง: สุนทร บุญมี 1

จิ้นส้มหรือหมูส้ม ทางภาคกลางเรียกว่า แหนม เป็นการถนอมอาหารของคนล้านนาอย่างหนึ่ง เพื่อให้สามารถเก็บไว้
รับประทานได้นานวัน และมีรสชาติชวนให้น่ารับประทานเพิ่มขึ้น จิ้นส้มเมื่อปรุงแล้วเก็บไว้ประมาณ ๓ วัน จะมีรสเปรี้ยวที่พอเหมาะ
ถ้าเก็บไว้นานกว่านี้ก็จะมีรสเปรี้ยวเพิ่มขึ้น นิยมรับประทานเป็นกับแกล้ม แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดควรปรุงให้สุก เช่น น�ำมาย่าง
ไฟทั้งใบตองที่ห่อ เรียกว่า “จิ้นส้มหมก” หรือน�ำมาชุบแป้งทอด ผัดใส่ไข่รวมกับวุ้นเส้น ใส่แกงผักปลัง เป็นต้น
วิธีท�ำจิ้นส้มมีดังนี้
ส่วนผสม
เนื้อหมูสับละเอียด
๒
ถ้วยตวง
หนังหมูไม่ติดมัน
๑๐๐
กรัม
กระเทียมแกะ
๑/๓
ถ้วยตวง
ข้าวเหนียวนึ่ง
๒
ช้อนโต๊ะ
เกลือป่น
๒
ช้อนชา
พริกขี้หนูสด ใบตอง ตอกหรือยางรัด
วิธีทาํ
๑. ต้มหนังหมูให้นุ่ม แล้วหั่นเป็นเส้นยาวบางๆ น�ำใส่ภาชนะรวมกับหมูสับ
๒. โขลกกระเทียมให้ละเอียดแล้วเอาน�้ำสะอาดเล็กน้อยพรมข้าวเหนียวให้เม็ดข้าวกระจาย
น�ำลงโขลกรวมกันพอเม็ดข้าวแหลก ตักใส่รวมกับหมูสับ
๓. เติมเกลือป่นแล้วนวดทุกอย่างให้เข้ากันประมาณ ๓-๕ นาที จนนุ่มเหนียว
๔. ฉีกใบตองซ้อนกัน ๓-๔ชั้น ตักเนื้อหมูที่นวดแล้วใส่ลงไปตามชอบ เติมพริกขี้หนู ๓-๔ เม็ด
แล้วห่อม้วนพับหัวท้ายให้แน่น มัดด้วยตอกหรือยางรัด เก็บไว้ ๓ วัน จึงรับประทาน
1 อาจารย์สุนทร บุญมี ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7 ด้านโภชนาการ
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การแสดงหุ่นมือ และหุ่นเงาของนักศึกษาสาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในงานหมู่บ้านล้านนา ลานสรวงข่วงศิลป์ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งบุคคลทั่วไป ร่วม
ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ในวันที่ 7, 14 และ 21 กรกฎาคม 2560 เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ณ เรือนทรง
อ าณานิคม (เรือนลุงคิว) ประกอบด้วย 4 นิทรรการ คือ นิทรรศการเครื่องสักการะล้านนา นิทรรศการไทลื้อ
นิทรรศการผ้านุ่งผ้าห่มล้านนา นิทรรศการก่อบ้านสร้างเรือน จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - วัน
ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 256
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับแขกแก้วมาเยือน

ผศ.มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับ
คณะผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรจากศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการองค์กร การอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู
สืบสานท�ำนุบ�ำรุงและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม โครงการ
และกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัย การรวบรวมข้อมูล
ทางวัฒนธรรม และการเผยแพร่ทางสือ่ ต่างๆ การบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ของส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ท่านทูตสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำ
กรุงบราซิลเลีย ประเทศบราซิล น�ำคณะนักออกแบบชั้น
น�ำชาวบราซิล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้าน
นา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อค้นหา "Thai Inspiration" และคัดสรรผ้าไทยเพื่อ
ใช้ในการออกแบบเชิงพาณิชย์ และช่วยประชาสัมพันธ์
"Thainess" ในประเทศบราซิ ล ทั้ ง นี้ โดยมี ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้
อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ
และน�ำชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา พร้ อ มทั้ ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรในฝ่าย
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เมือ่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร
ส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะผู ้
บริ ห ารและบุ ค ลากร จากศู น ย์ ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร
(องค์การมหาชน) ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ใน
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าว
ต้อนรับคณะนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจริยภาพทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส�ำหรั บ เด็ ก และเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุน่ ที่ 20 ในธีม "เชียงใหม่มรดก
โลก" ในโอกาสทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ งาน "กาดมั่วครัวแลง"
ณ บริ เวณหน้ า อาคารส�ำนั ก งาน ส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 17
ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมให้การ
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินระบบการคุณภาพ
การด�ำเนินงานภายในส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
ตามแนวทาง CMU-EdPExประจ�ำปีการศึกษา 2559
โดยมี ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ท ศพร พิ ชั ย ยา รั ก ษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและประมวลผล เป็น
ประธานกรรมการการตรวจประเมินดังกล่าว ในวันศุกร์
ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การ
ต้อนรับนางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ที่ ไ ด้ ใ ห้ เ กี ย รติ เ ป็ น
ประธานในพิธีมอบหลองข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) แก่
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ของส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ช�ำนิ
ประศาสน์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ร่ ว มพิ ธี ดั ง
กล่าว ทั้งนี้นางโสภา เมืองกระจ่าง ทายาทตระกูลนันท
ขว้าง เจ้าของเดิม ร่วมมอบเงินบริจาคจ�ำนวน 100,000
บาท ให้แก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 12
พฤศจิกายน 2560
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ทัศนศึกษาและการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
ธนบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานโครงสร้างของเรือนโบราณ
ล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่
21 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก น�ำคณะ
ครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้า
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและ
บรรยายน�ำชม ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560
อ.ดร.แผ่นดิน อุนจะน�ำ พร้อมด้วยนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน
โครงสร้าง และองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรม
เรือนโบราณล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้าน
นา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายและน�ำชมพิพธิ ภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์
จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาการเยี่ยม
ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนาในครั้ ง นี้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของการท�ำกิจกรรมทางวิชาการระหว่าง
คณะการสื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
และ Yangon University เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีไทยและท้องถิ่น ใน
ระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2560
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คณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลีย่ นจาก Yunnan
Normal University และ Baise University โดย
การน�ำของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้าน
นา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรมล้านนา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีท�ำบุญเนื่อง
วันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบ
24 ปี และพิธีมอบหลองข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรอง
อธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย (ผู ้ แ ทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีฯ
และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้
กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์
บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ
กรรมการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทายาทเจ้าของเรือน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด�ำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การเกี่ยวกับเครื่องสักการะในล้านนา ในหัวข้อ "เครื่องนบ ครพไหว้ ในล้านนา" เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่าน
มา ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และวัดปงสนุกเหนือ จังหวัดล�ำปาง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
2 ท่าน คือ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ (นักวิชาการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) และอาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์
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คณะกรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด�ำเนินโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรง
มีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) และจัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อ�ำนาจ อยู่สุข รักษา
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานฯทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครง
การฯ ได้ปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
บ้านศรีวังธาร ต�ำบลป่าไผ่ อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยาย ในหัวข้อ “Chiang Mai Hobby Hut Puppet Troupe on the World Stage and the Living
Museum” ในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดงานเทศกาล
และอีเวนท์ในภาคเหนือ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.
2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การ
จัดฝึกอบรมในครั้งนี้ด�ำเนินการโดย ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
มีกลุ่มเป้าหมายส�ำหรับผู้จัดงานเทศกาลและอีเวนท์ใน 4
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน
ล�ำปาง และแม่ฮ่องสอน รวม 35 คน

นายสนั่ น ธรรมธิ นั ก วิ ช าการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากร
บรรยาย ในหัวข้อ ““Lanna Spirit จิตวิญญาณแห่ง
ล้านนา” ในการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดงานเทศกาล
และอีเวนท์ในภาคเหนือ” ในวันอังคารที่ 5 กันยายน
พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ด�ำเนินการฝึกอบรมโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกล่มเป้า
หมายส�ำหรับผู้จัดงานเทศกาลและอีเวนท์ใน 4 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง
และแม่ฮ่องสอน จ�ำนวน 35 คน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้ง
บุคลากรส�ำนักฯ จัดพิธีไหวพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่ส่วนงานและการท�ำงานของบุคลากร ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์
และสื บ สานประเพณี ล ้ า นนา ประจ�ำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสลากย้อมของชาวล้านนา ใน
หัวข้อ “เฮียนฮู้ ฮ่ายฮอม สลากย้อมคนยอง” ซึ่งมีการ
จัดบรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาเรียนรู้
ประเพณีสลากย้อมของคนยองในล้านนา ณ บริเวณ
สะพานศรีวิจัย อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน ในวัน
ศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการด�ำเนิน
งานด้ า นส่ ง เสริ ม ศาสนา ได้ ด�ำเนิ น โครงการพั ฒ นา
คุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและ
ปัญญา ปีที่ 23 ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่
15 - 22 ตุลาคม 2560 รวม 8 วัน ณ สถาบันพิโมกข์มุข
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งนี้ โดยมี
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษา
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนาย
สุขธรรม โนบาง บุคลากรส�ำนักฯ ผู้แทนผู้อ�ำนวยการฯ
เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่ ในงาน
ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2560 ซึ่งเป็น
ถ้ ว ยของ ฯพณฯ ประยุ ท ธ จั น ทร์ โ อชา ท่ า นนายก
รัฐมนตรี โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้
แทน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ ที่
ได้รับรางวัลร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 2 ส�ำนักการศึกษา
ส�ำนั ก งานเทศบาลนครเชี ย งใหม่ วั น พฤหั ส บดี ที่ 9
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้แทน
อธิการบดี มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานหมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา และลานสรวงข่วงศิลป์
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดงาน โดยงานดัง
กล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. กิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมวิถีชีวิต
ชาติพันธุ์ ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน นิทรรศการเรือนไทลื้อ เครื่องสักการะล้านนา และผ้านุ่ง ผ้าห่มล้านนา กิจกรรม
ถ่ายทอดภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างของสล่าล้านนา การฝึกประดิษฐ์และผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน “ลานสรวง
ข่วงศิลป์” 8 ฐาน ได้แก่ ฐานปั้นดิน ดุนโลหะ ต้องฉลุกระดาษสา ไม้ประดิษฐ์ ประดิษฐ์ว่าว วาดภาพบนพัด มัดย้อม
และจิตรกรรมล้านนา และการจัดแสดงนิทรรศการภาพสีน�้ำ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กับนานาชาติ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�ำคณะ
นักศึกษาจาก The University of Hong Kong
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และ
อบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรม "การตัดตุงไส้
หมู" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยมี น.ส.ฐาปนีย์
เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และบุคลากรส�ำนักฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรม
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากร และการศึกษาดูงานของผู้บริหาร และบุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะผู้บริหารส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น�ำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ และผู้มี
จิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ (ดอกดารารัตน์) เพือ่
ทูลเกล้าฯ ถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมีนางรุจิรา คอทอง เลขานุการส�ำ
นักฯ เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ,14
และ21กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

คณะผูบ้ ริหารส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น�ำโดยผู้
ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้
อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมส่งมอบดอก
ดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) จากการร่วมใจกันประดิษฐ์
ของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตอาสา เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายใน
งานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย
ท�ำการส่งมอบดอกดารารัตน์ จ�ำนวน 300 อัน ในวัน
อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับ
เกียรติเป็นผู้ด�ำเนินรายการและร่วมพิธีเปิดการประชุม
วิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “Globalized Thailand: Connectivity, Conflict and
Conundrums of Thai Studies” โดยมี ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมธรรมะ
บรรยายเพื่อชีวิต ในหัวข้อ “The Facts of Life” โดย
พระอาจารย์วัชรินทร์ ปิยธมฺโม ดร. (พระวิปัสสนาจาร
ย์) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีบุคลากรของส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมฟังธรรมบรรยายดังกล่าว
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผู้
ช่วยศาสตราจารย์มาณพมาณะแซม รักษาการแทนรอง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้ง
บุคลากรส�ำนักฯ ได้จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ นางรุจิรา คอทอง
เลขานุการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดี
ที่ 31 สิงหาคม 2560ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผูอ้ �ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติ
มอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ของ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ นายต่อพงษ์ เสมอใจ
ต�ำแหน่งนักช่างศิลป์ สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทัง้ นี้
พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นพร้อมกับงานมุทิตาจิตแก่
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ของส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม
2560ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยผู้บริหารและบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมแสดงความยินดี
กับ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ นักวิชาการประจ�ำส�ำนักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสรับมอบรางวัลเพชรสยาม
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นายสนั่ น ธรรมธิ นั ก วิ ช าการ ส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม เข้ารับรางวัล “เพชรสยาม” ในสาขา
ขนบธรรมเนียมประเพณี จากองคมนตรี ฯพณฯ ท่าน
นายพลากร สุวรรณรัฐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ได้มอบรางวัล “เพชรสยาม” แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น
มีความรู้และประสบการณ์ต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและ
ก�ำลังใจแก่ผู้เสียสละท�ำความดี จะได้เป็นแบบอย่างแก่
บุคคลอื่นๆเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
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นางรุจิรา คอทอง เลขานุการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้เกษียณอายุงานประจ�ำปี 2560 ได้เข้าร่วมงาน
มุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุงาน ประจ�ำปี 2560 โดยกองบริหารงาน
บุคคล ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างประจ�ำที่เกษียณอายุงานประจ�ำปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ นาย
แพทย์อ�ำนาจ อยู่สุขรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ
มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ณ ศาลา
ธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระลึก เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 256

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้า
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 3 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน และ
สนับสนุนความร่วมมือพัฒนาตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของทั้ง3มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน
2560 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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การจัดการประชุมของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชือ้ รัตนพงษ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และประธาน
กรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง)
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผูอ้ �ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ทั้งผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
ในการประชุมดังกล่าว ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม
2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จดั ส่งรถกระทงใหญ่และขบวนแห่ เข้าร่วมในประเพณียเี่ ป็งจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจ�ำ
ทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ก�ำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์และเสาร์ที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุ ภ ชั ย
เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
กิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย และประธานคณะ
กรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลป
วั ฒ นธรรม เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม คณะ
กรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2560 เพื่อร่วมวางแผนการ
ด�ำเนิ น งานของส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ร่วมกับคณะกรรมการอ�ำนวยการฯ ในวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช.
ร่วมกิจกรรม งานต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เข้าร่วมพิธที �ำบุญตักบาตร
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจ�ำปี 2560 ที่จัดขึ้น
โดยคณะกรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นพ. อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ
ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้ ว ยบุ ค ลากรส�ำนั ก ฯ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ถ วายเที ย นพรรษา
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เนื่ อ งในเทศกาลเข้ า พรรษา
ประจ�ำปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.
อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษา
การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้า
ร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ วัดฝาย
หิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นายสนั่น ธรรมธิ ในฐานะผู้แทนจากส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�ำพานดอกไม้ไป
ถวายแด่ท่านพระครูวิบูลกิตติรักษ์ เจ้าอาวาสวัดช่างแต้ม
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวาระโอกาสที่
ท่านได้รับรางวัล "ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น" ประจ�ำปี พ.ศ.
2560 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมใน
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหา
มงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผูอ้ �ำนวยการ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ
ร่วมพิธีท�ำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12
ปี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวัน
พุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
นายสั น ต์ ทั ศ น์ เพ็ ญจั น ทร์ ผู ้ แทนส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ร่ ว มงานวั น
คล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพิธี
เปิดนิทรรศการ เรื่อง "จงรักและภักดี" ในวันเสาร์ที่ 26
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ พิพิธภัณฑ์พระต�ำหนักดารา
ภิรมย์ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทัง้ บุคลากร
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร
เทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2560 ใน
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทาง
ขึน้ วัดฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีศาสตราจารย์
เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ อ าวุ ธ ศรี ศุ ก รี อุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้ง
พุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมท�ำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
เป็นจ�ำนวนมาก

นางปั ท มา จั ก ษุ รั ต น์ เลขานุ ก ารส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ในวันศุกร์ที่ 13
ตุลาคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุก
รี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งผู้
บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์ PR News

อาจารย์สนั่น ธรรมธิ และบุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ร่วมบรรเลงดนตรีประกอบการอื่นกันโลง ใน
พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์
ภูมิพล” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ลานสังคีต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทัง้ บุคลากร
ของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมท�ำบุญถวายกฐิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดฝาย
หิน ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 นี้
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ทั้งผู้บริหารและบุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจถวาย
อาลัยองค์ภูมิพล” ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการ
แทนรองผู้อ�ำนวยการฯ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การจัด
งานงาน“หมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้าน
นา” และ “ลานสรวงข่วงศิลป์” ในรายการมองเมือง
เหนือ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
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ผีในความเชื่อล้านนา

ถ้อยค�ำส�ำนวนล้านนา

ต�ำราการสร้าง
พระพุทธรูปล้านนา

เรือนล้านนากับวิถีชีวิต
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