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More
Authentic ภาคเหนือ งามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
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Northern 
of 

Thailand

ด้วยสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือ ท่ีโอบล้อมไปด้วยภูเขา  
มีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี ยิ่งถ้าขับรถไปเองได้มองไปสอง 
ข้างทาง สีเขียวร่มครึ้มของป่าไม้ และ สีเขียวสดของนาข้าว  
ไม่ว่าจะเป็นผืนนาบนท่ีราบหรือนาข้ันบันได ล้วนคือสีในแบบท่ี
เราหาไม่ได้บนแพนโทนเทียบสีใดๆ เป็นสีแห่งความชุ่มตา เยน็ใจ 
แต่เมื่อมองลึกเข้าไปในหุบเขา บนดอยสูง และกวาดตามองบน
พ้ืนราบ สิ่งที่เคลื่อนไหวใช้ชีวิตอยู่ในนั้นล้วนคือผู้คน ชนเผ่า  
ที่ประกอบรวมไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลาย มีวิถีอยู่  
วิถีกินที่เหมือนและแตกต่างกันตามถิ่นที่อยู ่ ซึ่งมีร ่องรอย 
ความเป็นอยูแ่บบดัง้เดมิทีส่ามารถสบืย้อนกลบัไปได้หลายร้อยปี 

งามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

“ภาคเหนือ” ดินแดนแห่งความงดงามจับตา และมีเสน่ห์จับ
หัวใจ บางครั้งไม่รู้ว่าจะเรียกความรู้สึกนั้นว่าอะไร รู้แต่ว่า
มันเป็นสิ่งที่น่าค้นหา น่าหลงใหล รู้ แต่เพียงว่าการเดินทาง 
เพือ่ไปสมัผสักบัความงดงามเดมิแท้ และแก่นแกนทีเ่กีย่วร้อย
เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันมาเนิ่นนานนับหลายร้อยปีนั้น น่าจะ
เป็นค�าตอบที่ดีที่สุด ภาคเหนือ แบ่งตามสภาพภูมิประเทศได้
เป็นภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง 

ภาคเหนอืตอนบน ครอบคลมุตัง้แต่เชยีงราย เชยีงใหม่ ล�าพูน 
ล�าปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน อุตรดติถ์ ส่วนภาคเหนอื
ตอนล่าง ก็ไล่ลงมาตั้งแต่ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 
พิจิตร ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ซึ่งด้วยความ
แตกต่างของผู้คนในพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ก็ส่งผล
ให้ภาคเหนือตอนบนและตอนล่างมีวิถีชีวิตแล ะวัฒนธรรมที่
แตกต่างกนัไปด้วย ซ่ึงล้วนเป็นเสน่ห์ทีร่อให้เราไปสมัผสัทัง้สิน้ 
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Authentic
Crafts 
and

Folk Arts

กลุ่มชาติพันธุ์และวิถีชีวิตเดิมแท้
แห่งขุนเขา
กลุม่ชาตพินัธุท่ี์อาศยัอยูต่ามหบุเขา ดงดอย จะมคีวาม
น่าสนใจตรงที่ ถิ่นที่อยู่ของพวกเขา ห่างไกลจากเมือง
ใหญ่ จึงมีการเคลื่อนไหวของวิถีชีวิตที่ไ ม่เร่งร้อนไป
ตามโลกและกาลเวลา หลายครั้งหลายหน เราอาจ
รู้สึกราวกับว่า ผู้คนในพ้ืนท่ีแห่งนั้น ล้วนมีลมหายใจ
และเคลื่อนไหวอยู่ในกาลเวลาที่หยุดนิ่ง ลมหายใจของ
พวกเขา วิถีชีวิตของพวกเขา ล้วนกลืนไปกับวิถีแห่งป่า
และดงดอย มีธรรมชาติรอบตัวเป็นสิ่งค�้าจุนชีวิต นี่ไม่
ได้เรียกว่าความโรแมนติก หากแต่มันคือความออเทน
ติก (Authentic) ความดั้งเดิมแท้ พื้นถิ่น ไร้สิ่งปรุง
แต่ง ไม่ใช่แค่วิถีสโลว์ไลฟ์แบบท่ีคนเมืองไขว่คว้า แต่
มันคือการใช้ชีวิตไปตามจังหวะจะโคนของธรรมชาติ
อย่างแท้จริง 

ผู้คนในกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเราเรียกว่าชาวไทยภูเขาเหล่า
นี้ จึงอยู่กินและยืนหยัดบนวิถีที่พึ่งพาและส�านึกรู้คุณ
ธรรมชาติท่ีอยู ่รอบตัว เพราะเช่ือว่าธรรมชาติให้ 
ลมหายใจให้ชีวิต มีประเพณีดั้งเดิมอย่างการเคารพผี 
เคารพบรรพบรุษุและภมูปัิญญาของผู้ทีม่าก่อน ทีส่�าคญั 
พวกเขาพึ่งพาสองมือของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ
อย่างทีส่ดุ เพราะสองมอืของพวกเขานีเ่อง ทีส่ร้างสรรค์
นานา สารพัดสิง่ทีน่่าทึง่ทีส่ดุ เท่าทีม่นษุย์ตวัเลก็ๆ คน
หนึง่จะท�าได้ 

นี่คือเส้นทางแห่งการท�าความรู้จักผู้คนในภาคเหนือ 
ผ่านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ งาน
ศิลปหัตถกรรมชุมชน ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และ
อาหารการกิน ท่ีล้วนแต่มีคุณค่าและน่าสืบสานให้คง
อยู่นานเท่านาน 

6 76 7



8 9

เหนือกว่าสิ่งของ คือภูมิปัญญา 
ภาคเหนือ เป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ไม่ต่างอะไรกับป่าที่อุดม
ไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ กลุ่มชาติพันธุ์หลักๆ 
ได้แก่ กลุ่มไทยวน ไทยอง ไทลื้อ ไทเขิน ลั้วะ  
ปกาเกอะญอ ม้ง อาข่า ฯลฯ ซึ่งกระจายกันอยู่  
ในหลายจงัหวัดทางภาคเหนือตอนบน ทัง้บนภูเขา 
และแอ่งพื้นราบ แต่ละกลุ ่มชาติพันธุ ์ก็ล้วนม ี
วิถีชีวิตท่ีงดงามบนความแตกต่าง มีภูมิปัญญา 
ที่สั่งสมกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ และเป็น 
จุดก�าเนิดของเรื่องราวมากมายที่หาไม ่ได ้
จากภาคใดๆ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ ผ้าถกัผา้ทอ 
งานหัตถกรรมของชุมชน หรือแม้แต่อาหาร 
การกิน

ภาคเหนือจึงเป็นภาคที่เหมาะอย่างยิ่งในการไป
ส�ารวจเร่ืองราวของชาตพินัธุผ่์านผลงานหัตถกรรม 
(Craft) ที่เกิดจากหน่ึงสมองและสองมือของ
ผู้คน เพื่อจะได้ท�าความเข้าใจว่า อะไรคือสิ่งที่
หล่อหลอมให้พวกเขาสร้างสรรค์ผลงานที่น่าทึ่ง
ได้อย่างทุกวันนี้ 

ตะลุยเชียงใหม่ Craft City 
เชื่อไหมว่า? แค่จังหวัดเชียงใหม่ท่ีเดียว เราก็
สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษางานศิลปะ
ชั้นครูได้จากกลุ่มพ่อๆ แม่ๆ ในชุมชนได้อย่าง
ไม่รู้เบื่อ ด้วยความหลากหลายและเสน่ห์ดั้งเดิม
ของงานหัตถกรรมพื้นถ่ินนี่เอง เชียงใหม่จึงได้
รับเลือกให้เป็นเครือข่ายสมาชิกสร้างสรรค์ของ

องค์การ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะ 
พื้นบ้าน (Crafts and Folk Arts) เป็นเมืองที่สอง
ของไทย ต่อจากภูเก็ต และมีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนือ่งให้เชยีงใหม่เป็น Craft City อย่างสมบรูณ์
แบบในอนาคตด้วย และนี่ก็คือเส้นทางและชุมชน
ที่เราแนะน�าให้คุณแวะไปเยี่ยมชม 

งานปั้นเซรามิคชิ้นสวย
ที่จังหวัดล�าปาง

เรียนรู้วิธีเขียนเทียน 
จากจังหวัดเชียงใหม่  

ปั่นฝ้ายมาทอเป็นผืน 
ที่จังหวัดล�าพูน
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ทำาเครื่องเขิน 
ชุมชนวัดนันทาราม 
เขินเป็นงานหัตถกรรมที่เราเรียกกันว่า Lacquer-
ware เครื่องเขินถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
ชาวไทเขนิ ทีม่าปักหลักอยูใ่นเมอืงเชยีงใหม่ได้หลาย
ร้อยปีแล้ว พร้อมๆ กับกลุ่มชาติพันธุ์ไทอื่นๆ ตั้งแต่
สมัยทีพ่ญากาวลิะ กวาดต้อนเชลยและชนชาติพันธุ์
ไท มาจากสบิสองปันนา เพือ่มาสร้างเมอืงเชยีงใหม่ 
(ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง) และชาวไทเขินก็
มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านนันทารามเป็นส่วนมาก ที่
เหลือก็กระจายไปอยู่ชุมชนใกล้เคียงเช่น หมื่นสาร 
และศรีสุพรรณ ท้ังหมดอยู่ทางทิศใต้ของประตู
เมืองเชยีงใหม่ เม่ือมาอยูท่ีน่ี่ กน็�าเอาภมูปัิญญาการ
ท�างานหัตถกรรมติดตัวมาด้วย เช่นการท�าเครื่อง
เขิน เครื่องเงิน ฯลฯ มีการผลิตภาชนะเพื่อใช้ถวาย
พระบ้าง ใช้ถวายให้เจ้านายบ้าง เครื่องเขิน ก็เลย
เป็นเคร่ืองบรรณาการในสมัยก่อน ถ้าชิ้นใดเป็น
เคร่ืองบรรณาการ กจ็ะมรีปูแบบท่ีวิจติรบรรจง ลงรกั
แล้วปิดทองเข้าไปอกีเพือ่ความสวยงามและแตกต่าง
จากเครื่องเขินที่ใช้โดยทั่วไป  
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วัสดุที่ใช้ท�าเครื่องเขิน ท�าจากไม้ไผ่ ที่ทางเหนือ
เรียกว่าไม้ไผ่เฮียะ เพราะเป็นไผ่ที่มีเนื้อบางและ
เบา ขึน้รปูเป็นภาชนะได้ง่าย ชาวบ้านต้องจกัตอก
ออกมาทลีะเส้น แล้วขดสานข้ึนรปูท่ีต้องการ ส่วน
สดี�าสนทิบนพืน้ผวิกม็าจากสีของยางรกั หรอื ยาง
ฮัก ตามภาษาท้องถิ่น ที่ทาทับลงไปหลายๆ ชั้น
ให้ขึ้นเงาและแข็งแรง จากนั้นก็ขูดลาย เช่น ลาย
พวงแสด ลายดอกเมือง จากน้ันก็ลงสีแดงชาด
ลงไป เพื่อขับเน้นลายที่ขูดไว้ให้เด่นชัดขึ้นมา ฟัง
ดูเหมือนท�าง่ายๆ แต่ถ้าลองได้มาท�า กว่าจะสาน
ถ้วยชามได้แต่ละชิ้น ก็หมดไปเป็นวัน แล้วถ้าจะ
ให้งานเสร็จสมบูรณ์พร้อมขาย นั่นก็ว่ากันเป็น
เดือนๆ เลยทีเดียว 

ที่ชุมชนนันทาราม หรือภาษาถิ่นเรียกว่าบ้าน 
นันตา มีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องเขินให้เรียนรู ้ 
มากมาย ที่นี่มี แม่ครู “ดวงกมล ใจค�าปัน” หรือ 

ป้าน้อย แม่ครูใจดี ที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตร่วม 50 กว่า
ปีไปกับการท�าเครื่องเขินอยู่ที่ชุมชนด้านหลังวัด
นันทาราม และเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้าไป
เรยีนรูว้ชิาท�าเครือ่งเขนิกนัแบบหมดต�ารา ป้าน้อย
เล่าว่า เมื่อก่อนแถววัดนันทาราม เป็นที่รู้จักกันดี
ในนามของหมู่บ้านท�าเครื่องเขิน ป้าเองก็เห็นพ่อ
แม่ท�าเคร่ืองเขินมาตั้งแต่จ�าความได้ พอเริ่มโต 
ก็เลยหัดเรียนจากพ่อแม่ ครูพักลักจ�ามาเรื่อยๆ 
จนสามารถท�าเองได้อย่างคล่องแคล่ว แล้วก็ช่วย
กันท�ามาหาเลี้ยงชีพกันในครอบครัวมาจนเติบโต 
สืบทอดอาชีพนี้กันมาจนปัจจุบัน  สืบทอดกันมา
แม้แต่เรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ท�าเครื่องเขิน ก็ใช้กัน
มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ ดัดแปลงเอาจากวัสดุเหลือ
ใช้ในบ้านนั่นเอง 

พิกัด : ฐานการเรียนรู้เครื่องเขิน บ้านดวงกมล 
บ้านนันทาราม ตำาบลหายยา อำาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่

รู้หรือไม่? 
ไทเขิน เป็นชื่อที่เรียกรวมๆ สำาหรับชาติพันธุ์
กลุ่มไต หรือ ไท ที่ในอดีตอาศัยอยู่ใกล้
แม่นำ้าเขิน หรือขึน ในรัฐเชียงตุง ประเทศ
เมียนมาร์ มีเกร็ดเล่าว่า ชื่อแม่นำ้าเขิน หรือ 
ขึนนี้ เพราะเป็นแม่นำ้าที่ไหลขึ้นไปทางเหนือไป
ลงแม่นำ้าโขง ไม่ได้ไหลลงมาเหมือนแม่นำ้าอื่นๆ 
คำาว่า ขึน ในที่นี่เป็นภาษาถิ่นที่แปลว่า ขืน 
หรือ ฝืน หรือกลับคืน นั่นเอง

รู้หรือไม่? 
เครื่องเขินมีชื่อเรียกรวมๆ  ในภาษาพื้นเมือง
ว่า “คัวฮักคัวหาง” “ครัวฮักครัวหาง”
 “เครื่องฮักเครื่องหาง” หรือ “เครื่องฮัก
เครื่องคำา” บ้าง ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
การประดับ ตกแต่ง ว่าตกแต่งด้วยชาด
หรือทองคำาเปลว 
คัว หมายถึง ครัว ซึ่งในภาษาถิ่นภาคเหนือ
หมายถึง สิ่งของ เครื่องใช้ 
ฮัก หมายถึง รัก ภาษาถิ่นภาคเหนือหมายถึง 
ต้นรัก มียางเป็นสีดำา ใช้ลงพื้นทาสิ่งของต่างๆ 
เพื่อเชื่อมให้แข็งแรง 
หาง หมายถึง ชาด
ค�า หมายถึง ทองคำา 
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ใช่แล้ว! คนแถวนี้เป็น
คนมีเงินกันจริงๆ 
อุตสาหกรรมการท�าเครื่องเงิน หรือ ครัวเงิน 
เป็นงานถนัดของชาวบ้านในย่านชุมชนวัวลาย 
และศรีสุพรรณ มีทั้งชาวไทเขิน หรือบางคน 
เชื่ อว ่ ามีชาวคงอาศัยอยู ่ประปรายด ้วย  
(คนท่ีอพยพมาจากลุ ่มแม่น�้าคงหรือแม่น�้า 
สาละวนิ) ซึง่ย่านววัลายนี ้กอ็ยูใ่กล้ๆ ชมุชนวดั 
นันทารามน่ันเอง มาเท่ียวแถวนี้ จึงควรแวะ
ชมงานหัตถกรรมที่หาชมยากกันเสียให้ครบ 

แอ่วถนนวัวลาย 
ถนนคนมีเงิน  

คนย่านนี้ท�าเครื่องเงินมาอย่างยาวนาน จนได้รับ
สมญานามว่าหมู่บ้านเครื่องเงิน หรือ Silver Village 
โดยเริม่ต้นมาจากการตอกสลงุ (ขัน) ซ่ึงเป็นภมูปัิญญา
ท่ีสั่งสมกันมาหลายรุ่น ถ้ามาเดินชุมชนย่านวัวลาย
สมัยก่อน จะได้ยินเสียงตอกสลุงดังโป๊กเป๊กเป็นเรื่อง
ปกติ นอกจากสลุงแล้ว ก็ยังมีพาน ตลับใส่ของ หีบ
หมาก ฯลฯ ล้วนแต่เป็นศลิปะการท�าเครือ่งเงนิทีว่จิติร
บรรจงทัง้ส้ิน เพราะแต่เดมิชาวบ้านท�าเครือ่งเงนิถวาย
พระ ถวายเจ้านายด้วย เมือ่มกีารใช้เครือ่งเงนิกนัอย่าง
แพร่หลาย ก็เริ่มขายดิบขายดี จนชาวบ้านสามารถ
เปิดร้านขายเครือ่งเงินอยูร่มิถนนเป็นทีแ่รกๆ ในเมือง
เชียงใหม่  เลยเป็นที่มาให้จ�าได้ง่ายๆ ว่า เครื่องเขิน 
ต้องไปบ้านนันทาราม เครื่องเงิน ต้องย่านวัวลาย ซึ่ง
ทกุวนันีแ้ม้ร้านเครือ่งเงนิบางตาลงไปมาก แต่ร้านทีย่งั
อยูก่ถ็อืว่าเป็นร้านเก่าแก่ เป็นต�านานของย่านนี ้ถ้ามา
เดินถนนคนเดินวัวลาย ในคืนวันเสาร์ เราก็จะได้เห็น
ช่างบางคน เปิดร้านและสาธิตการสลักเงินให้ดูด้วย 
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เครื่องเงินยุคใหม่
ไปไกลด้วยดีไซน์ 
ร้านพรสวรรค์ เครื่องเงิน เป็นร้านรุ่นลูก หรือ  
รุ ่นท่ี 4 มีคุณธีรวัสฏ์ อเนกวิชยานนท์ หรือ 
คุณเอก และน้องสาว น้องชาย รับช่วงท�ากิจการ
ท�าเครือ่งเงนิต่อจากรุน่พ่อรุน่แม่ ซึง่สบืเชือ้สายอยู่
ในตระกูลจิโนรส ถือว่าเป็นตระกูลที่ท�าเครื่องเงิน
เป็นตระกูลแรกๆ บนถนนวัวลาย คนรุ่นปัจจุบัน
ได้พัฒนาจากการท�ากิจการตอกสลุง (ท�าขันเงิน) 
มาสู่ร้านขายเครื่องประดับเงิน ดีไซน์เก๋ ถูกใจคน
รุ่นใหม่ ภายใต้แบรนด์ Prem ที่วันนี้โด่งดังเป็นที่
น่าจับตามองในหมู่คนรุ่นใหม่ มีการผสมผสาน
กันระหว่างทักษะของช่างท�าเครื่องเงินที่ตกทอด
กันมาสมัยบรรพบุรุษ กับการออกแบบที่แปลกตา
เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ท�าให้สินค้า

ประเภทเครื่องเงินของทางร้าน สามารถต่อยอด
ได้อกียาวไกล นอกจากนัน้ ร้านพรสวรรค์ ยงัเปิด
โอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเรยีนรู้ ฝึกท�าเครือ่งเงนิ
กันภายในร้านอีกด้วย

พิกัด : ร้านพรสวรรค์ เครื่องเงิน ถนนวัวลาย 
ตำาบลหายยา อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ไปเช็คอินท่ี อุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ แลนด์มาร์กประจ�าย่านนี้ แม้ตัว
อโุบสถสเีงนิจะไม่ได้ท�าจากเงนิแท้ทุกส่วน เพราะต้องค�านงึถงึงบประมาณ
ที่เหมาะสม แต่ความงดงาม ตระการตา ของอุโบสถก็เกิดจากฝีมือของ
สล่าหรือช่างท�าเครื่องเงินท่ีมาจากย่านวัวลายนี่เอง อุโบสถน้ีอนุญาตให้
ผู้ชายเข้าได้เท่านั้น เพราะตามความเช่ือของคนสมัยโบราณ ท่ีมักจะ
ฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ใต้ดิน เลยไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปด้านใน แต่ด้วย
เทคโนโลยียุคนี้ เราสามารถดูด้านในของอุโบสถผ่าน QR code ที่ติดอยู่
ตามร้านค้ารอบๆ วัด หรือ ใส่แว่นแบบ virtual ที่วางให้บริการอยู่ด้าน
หน้า เพื่อดูความสวยงามด้านในได้เช่นกัน 

เดินถนนวัวลายแล้ว 
ต้องไม่พลาด

รู้หรือไม่? 
การทำาสลุง หรือ ขัน ที่ต้องการ
ความทนทาน นิยมใช้เงินในอัตราส่วน 
99.99 % ที่เหลือคือสารชนิดอื่น เช่น
ทองแดง เพื่อให้ขึ้นรูปได้ ส่วนเครื่อง
ประดับเงินชนิดอื่น มีอัตราส่วนของ
เงินที่เป็นมาตรฐานโลกคือ 92.5 % 
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ขึ้นดอยไปสอยผ้าสวย 
ผ้าฝ้ายทอมือ ดูจะเป็นสินค้าส�าคัญอีกประเภทที่
หลายคนดัน้ด้นมาซือ้หาถงึถิน่ เพราะนอกจากจะ
ได้อุดหนุนชาวบ้านโดยตรงแล้ว การได้มาพูดคุย 
ศึกษาชีวิตและวิธีการทอผ้าจากชาวบ้านโดยตรง 
จะท�าให้คนซื้อเข้าใจวิธีทอผ้า ที่กว่าจะได้ผ้าทอ
แต่ละผืนนั้นใช้เวลากันเป็นเดือนๆ 

ผืนผ้าท่ีทอด้วยมือ จึงไม่ใช่แค่เครื่องนุ่งห่ม แต่
สีสัน ลวดลาย ของผ้าทอแต่ละผืน ยังเปรียบ
เสมือนบันทึกความทรงจ�า บอกเล่าวิถีชีวิต ที่มา

ที่ไปของคนท่ีทอผ้า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ ่ม
ชาติพันธุ ์ที่สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมนี้จากรุ่น 
สู่รุ่น คนที่ดูผ้าเป็น จึงเห็นไปถึงอารมณ์ ความ
รู้สึกของคนทอ เห็นประวัติศาสตร์ เห็นภาพ
ความยากล�าบากเบ้ืองหลังการทอผ้า เส้นด้าย
ที่ไม่สม�่าเสมอ แลดูไม่เรียบร้อยบนผืนผ้าทอ 
เป็นเครื่องหมายตอกย�้าว่า นี่คือผ้าทอที่เกิด
จากมือของคน ที่ย่อมจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือน
เคร่ืองจกัรในโรงงาน แต่เป็นความสวยงามทีย่าก
จะเลียนแบบ แม้กระทั่งให้คนๆ เดิมทอใหม่ซ�้า
อีกครั้ง ด้วยกี่ตัวเดิม ด้ายสีเดิม ก็ยังไม่อาจได้
ผ้าที่เหมือนชิ้นเดิมทุกประการได้อีก
 

เพราะผ้าแต่ละผืน 
คือบันทึกแห่งกาลเวลา
ที่ไม่อาจย้อนคืน 

เยือนถิ่นชาวลัวะ 

ทอผ้าที่บ้านสังกะดี 
อำาเภอแม่แจ่ม  
อ�าเภอแม ่แจ ่ม ไม ่ได ้แจ ่มแค ่วิว ทิวทัศน ์  
สองข้างทางท่ีสวยงาม ภาพความเขียวสดของ
นาข้าวขั้นบันได ภาพของยอดดอยอินทนนท์ที่
มองเห็นอยู่ลิบๆ ในไอหมอก ก็ท�าให้เราแจ่มตา
แจ่มใจไปตลอดทาง นอกจากนั้น ที่นี่ยังแจ่มกว่า
ด้วยงานผ้าฝ้ายทอมือ ที่ขึ้นชื่อลือชาว่า ผ้าตีนจก

แม่แจ่ม ซึ่งล้วนเกิดจากฝีมือและภูมิปัญญาของ
กลุม่ชาตพินัธุต่์างๆ ทีถ่กัทอผ้าแต่ละผนืกนัแบบ
สู้ตาย ไม่มีใครยอมใคร ผ้าทอมือของที่นี่จึงมีสี
และลวดลายที่หาชมที่อื่นได้ยาก และน่าซื้อเป็น
ของขวัญของฝากเป็นอย่างยิ่ง ใครมาแม่แจ่ม
แล้วไม่ซ้ือผ้าทอหรือซ่ินตีนจกแม่แจ่มติดไม้
ติดมือกลับไป ถือว่าพลาดเป็นอย่างยิ่ง ที่ส�าคัญ 
ลวดลายผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มทั้ง 16 ลายโบราณ 
ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
อย่างสมศักดิ์ศรีไปเรียบร้อยแล้ว 

16
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กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมท่ีอยู่ที่แม่แจ่มมานานหลาย
ชั่วอายุคนก็คือ ชาวลัวะ หรือละว้า เป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ ์ท่ีลงหลักปักฐานอยู ่บนแผ่นดินนี้มา
ก่อนที่จะมีอาณาจักรล้านนาเสียอีก และชื่อ
เมืองแม่แจ่ม ก็มาจากภาษาลัวะ เดิมเรียกกัน
ว่า “เมืองแจม” ซึ่งแปลว่า มีน้อย ไม่พอเพียง 
หรือขาดแคลน ซึ่งก็น่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ 
ภูมปิระเทศนัน่เอง ต่อมาเมือ่กลุม่คนไท-ยวน (ไต) 
มาอยู่ จึงเรียกชื่อตามส�าเนียงไท-ยวนว่า “เมือง
แจ๋ม” จากน้ันก็เพ้ียนเป็นเมอืงแจ่มหรือ “แม่แจ่ม” 
ที่แปลว่า เมืองแห่งความแจ่มใส กลายเป็นชื่อ
เมืองที่เป็นมงคลมากขึ้น 

ชาวลัวะ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีความช�านาญใน
การทอผ้าด้วยกี่เอว แต่ปัจจุบันก็สามารถทอผ้า
ด้วยกี่ขนาดใหญ่ได้เช่นกัน จุดที่เราไปเยี่ยมชม
การทอผ้าซ่ินตนีจก คอืบ้านสงักะด ีมีความหมาย
ว่า “อะไรก็ดี” มาจากที่ชาวลัวะ ออกเสียงค�าว่า 
อะหยัง (อะไร) เป็น อะสัง นั่นเอง 

ที่บ้านสังกะดี มีพื้นที่กว้างขวาง เหมาะแก่การ
เยี่ยมชมชุมชนชาวลัวะขนาดย่อมๆ เพื่อเห็น
วธิกีารทอผ้ากนัใต้ถนุบ้าน พูดคยุกนัด้วยความ
สนกุสนาน เป็นโคเวร์ิกกิง้สเปซ แบบทีค่นเมอืง
เห็นแล้วอิจฉาเลยทีเดียว นอกจากการทอผ้า
แล้ว นักท่องเที่ยวยังได้เห็นกระบวนการย้อม
ครามกนัแบบสดๆ  เริม่จากบรรดาแม่ๆ ทีบ้่าน
สงักะด ีเดนิจงูมอืพาไปดตู้นห้อมสเีขยีว ต้นไม้
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสีคราม จากนั้นแม่ๆ ก็พา
ไปดูการย้อมคราม ในหม้อเล้ียงห้อมสีคราม 
ที่แต่ละบ้านก็มีสูตรการเลี้ยงไม่เหมือนกัน 
เป็นสูตรลับของครอบครัว 
พิกัด : บ้านสังกะดี ตำาบลท่าผา อำาเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่ 

รู้หรือไม่?
เพราะมีความเชื่อว่า ครามเป็นสิ่งมีชีวิต 
ถ้าถนอมและเลี้ยงดูอย่างดี ทำาไม่ผิด
ขั้นตอน ครามก็จะให้สีสด ติดผ้าทนนาน 
แต่ถ้าเลี้ยงไม่ดี ดูแลไม่ถูกวิธี คราม
จะไม่ให้สี แปลว่าครามตายนั่นเอง

รู้หรือไม่? 
ผ้าหม้อห้อม กับ ผ้าคราม ถึงแม้ให้สีนำ้าเงิน
ครามเหมือนกัน แต่เป็นสีที่ได้จากต้นไม้
คนละชนิด คนละแบบกันเลย ต้นห้อม
ก็คือต้นห้อม ต้นครามก็คือต้นคราม 
สังเกตง่ายๆ ว่าต้นคราม จะมีใบมน เรียว 
คล้ายขนนก เรียงเป็นแถวโดยมีก้านตรง
กลาง แล้วใบขึ้นเรียงเป็นขั้นๆ ซ้าย ขวา 
ออกดอกช่อเป็นสีชมพู แต่ห้อม หรือ ฮ่อม 
จะเป็นไม้พุ่ม ใบใหญ่ ด้านบนจะแหลม 
มีลักษณะคล้ายใบหอก หรือทรงไข่  และ
ขอบใบจะเป็นรอยหยัก
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มาอู้กำาเมืองกั๋นเจ้า 
เสน่ห์ที่ไม่มีวันจางหายอย่างหนึ่ง
ของชาวเหนือ ก็คือภาษาเหนือ  
การทอดเสียง ความยิ้มแย้มแจ่มใส 
ของคนเหนือ ทำาให้ภาษาเหนือเป็นภาษา
ที่อ่อนหวาน มาลองหัดพูดกัน 

ผ่อ = ดู 
อะหยังป่ะลำ้าป่ะเหลือ   =   อะไรกันนักกันหนา
ยะหยังอยู่   =   ทำาอะไรอยู่
กึ๊ดเติงหาขนาด   =   คิดถึงมากๆ
จ๊ะไปกึ๊ดนัก = อย่าคิดมาก 
จ๊าดลำา / ลำาขนาด = อร่อยมาก 
ลำาแต๊แต๊ = อร่อยจริงๆ 
ซว่างอกซว่างใจ๋ = สบายอกสบายใจ 
สุมาเต๊อะ = ขอโทษ 
ซ๊ะป๊ะ ซะเป้ด = หลายสิ่งหลายอย่าง 
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เมื่อว่างเว้นจากการท�านา ก็ได้เวลาทอผ้ากัน ลวดลายบนผ้าซิ่นตีนจกที่โด่งดังนั้น เป็น
เรื่องเฉพาะบุคคลจริงๆ บางคนก็ทอลายยากๆ ได้หลายลาย แต่บางคนก็ต้องใช้เวลา
ฝึกฝน แกะลายกันนานมากกว่าจะได้ แต่โดยพื้นฐานแล้ว หญิงสาวในหมู่บ้าน ซึ่งสืบ 
เชื้อสายมาจาก ลัวะ หรือบางคนก็เป็นชาวไทยวน ก็ทอผ้าเป็นทุกคน แต่ผ้าทอที ่
ปราณีตและทอด้วยมือนั้น จะทอได้เพียงปีละไม่กี่ผืนเท่านั้น เพราะแต่ละผืนใช้เวลา
ทอและจกลายนานมากนั่นเอง สินค้าชิ้นพิเศษแบบนี้ จึงไม่มีอะไรให้น่าสงสัยว่าท�าไม
ราคาสงูมาก ตัง้แต่หลกัพนั หรอืปาเข้าไปเป็นหมืน่เป็นแสนกม็ ีความงดงาม และความ
ยากล�าบากในการทอนี่ล่ะ ที่ท�าให้ผ้าตีนจกของอ�าเภอแม่แจ่ม คืออัตลักษณ์ส�าคัญที่
หาไม่ได้จากที่อื่น 

พิกัด : ชุมชนทอผ้าตีนจก บ้านป่าหนาด  ตำาบลท่าผา อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

รู้หรือไม่? 
ซิ่นตีนจก จะมีวิธีการจกผ้าจากด้านหลังของผ้า เพื่อให้ขึ้นเป็นลายมา
ทางด้านหน้า ทั้งนี้เพื่อให้การเก็บตะเข็บเรียบร้อยที่สุด ในอดีตผู้เฒ่าผู้แก่
จึงสามารถนุ่งผ้าซิ่นได้ทั้ง 2 ด้าน และมักจะนุ่งเอาด้านในออกมาด้านนอก
ด้วย เพื่อให้ผ้าใช้ได้นาน ไม่เก่าง่าย เครื่องมือการจกแบบดั้งเดิมคือใช้
ขนเม่นแหลมๆ แหวกเส้นยืน (เส้นตรง) เพื่อเอาด้ายพุ่งสอดเข้าไป (เส้นพุ่ง
คือเส้นแนวนอน) สมัยนี้หาขนเม่นยาก เลยใช้เหล็กหรือไม้แหลมๆ แทน 

ไปทอผ้าตีนจก 
ที่บ้านป่าหนาด 
ชมุชนทอผ้าบ้านป่าหนาด เป็นอกีชมุชน
ในแม่แจ่มยึดถือวิถีทอผ้ากันมาต้ังแต่
ครัง้บรรพบรุษุ มข้ีอมลูบนัทกึไว้ว่า บ้าน
ป่าหนาด เป็นชุมชนที่มีมายาวนาน 
กว่า 300 ปีแล้ว ท่ีน่ีชาวบ้านยังคง 
ท�ามาหาเลี้ยงชีพด้วยการเกษตร เช่น  
ท�าไร่ข้าวโพด ปลูกข้าวเหนยีว หลังบ้าน
ของชาวบ้านในช่วงฤดูท�านา จึงเป็น 
สีเขียวสดสุดลูกหูลูกตา และยังมีความ
อดุมสมบรูณ์อยูม่าก เรายังเหน็ชาวบ้าน
จับปูในล�าธารเล็กๆ เพื่อเอาไปท�าน�้าปู๋ 
หรือ น�้าปู ที่ช่วยปรุงให้อาหารมีรสชาติ
เข้มข้นขึ้น
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ผ้าก็แจ่ม อาหารก็ยิ่งแจ่ม 
แม้ว่าอ�าเภอแม่แจ่ม จะมีการพัฒนาไปเป็น
อย่างมาก เช่น เราจะพบเจอปั๊มน�้ามันขนาด
ใหญ่ และมีร้านสะดวกซื้อกระจายอยู่ทั่วไปในตัว
อ�าเภอ แต่ถ้าเข้าไปในชุมชนเล็กๆ ได้ไปใช้ชีวิต
อยู่กับคนท้องถิ่นจริงๆ เราจะมีโอกาสได้สัมผัส
รสชาติอาหารท้องถิ่นที่ไร้การปรุงแต่งฟุ ้งเฟ้อ 
เก็บผล เก็บผักอะไรใกล้ตัวและอยู่ในฤดูกาลนั้น
ได้ ก็คว้ามาท�าอาหารกินกันง่ายๆ จิ้มกับข้าวนึ่ง
ร้อนๆ ทริปแวะเยี่ยมชมบ้านสังกะดี จึงปิดท้าย
ด้วยอาหารฝีมือแม่ๆ ทีมทอผ้าท่ีมือคู่เดียวกับท่ี
ทอผ้าอยู่หยกๆ นี่แหละ ท่ีเมื่อถึงเวลาต้องเข้า
ครัวไป มือคู่น้ีก็โขลกเครื่องปรุงกันลั่นสนั่นครก 
เสกสรรอาหารรสเลิศได้ทันที

เมนูรสแจ่ม 
ที่ใครชวนก็ควรชิม 

น�้าพริกน�้าปู๋ กินกับหน่อไม้ต้ม 
น�้าปู หรือ ส�าเนียงท้องถิ่นเรียกว่า น�้าปู๋ ใช้เป็น
เครื่องปรุงรส เหมือนภาคอื่นๆ กินกะปิ หรือ
ปลาร้า น�้าปู๋ จะได้มาจากการน�าปูนาที่หาได้
ตามนาข้าว มาล้างให้สะอาด แล้วโขลกรวมกัน
ให้ละเอียด น�ามากรองเฉพาะน�้าออกมา แล้วเอา
น�้าปูที่ได้มาเคี่ยวไฟอ่อนๆ ประมาณ 8 ชั่วโมงจน
ได้น�า้ข้น เหนยีว เป็นสดี�า จากนัน้กเ็อาน�า้ปูท๋ีเ่ป็น
เบสนี้ไปท�าน�้าพริก ไปละลายน�้าใส่ในส้มต�า หรือ 
แกงต่างๆ ตามใจชอบ แต่ถ้ากินแบบต้นต�ารับ 
ชาวบ้านจะแค่เอาน�า้ปเูหนียวๆ มาคลกุกับพรกิสด
สับ แล้วจิ้มข้าวนึ่ง รสชาติเข้มข้น สะใจ 
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แวะบ้านทอผ้า ปกาเกอะญอ  
ไปต่อไม่รอแล้วนะ 
นอกจากผ้าตีนจกแม่แจ่มแล้ว ผ้าฝ้ายทอมือ 
ฝีมือชาวปกาเกอะญอ ก็เป็นอีกหมุดหมายหนึ่ง 
ที่ ไม ่ควรพลาด แวะไปพูดคุยกัป ้ าสมศร ี
ปรีชาอุดมการณ์ ครูช่าง เซเลบชาวดอย ที่ใครๆ  
ก็ต้องพูดถึง เพราะนอกจากฝีมือการทอผ้า ท�า
ย่าม ที่เด็ดขาดไม่เป็นสองรองใครแล้ว วิธีคิด 
ของป้าในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา 
ชาวปกาเกอะญอก็น ่าเลื่อมใสเป ็นอย ่างยิ่ ง 
ป้าสมศรเีล่าว่า การทอผ้าของชาวปกาเกอะญอน้ัน 
มีคุณค่าลึกซ้ึงที่ซ่อนอยู่ ผ้าทุกผืนคือความรัก 
ผ้าทอคือมรดกที่ส่งต่อให้คนในครอบครัว รวมทั้ง 
ให้คนอื่นๆ ท่ีเรารักด้วย เรียกว่า เม่ือรักใคร 
ชอบใคร ก็พร้อมจะนั่งทอเสื้อผ้าให้เขาใส่กันเลย 

หญิงสาวชาวปกาเกอะญอนั้นทอผ้าเป็นทุกคน 
เพราะต้องทอผ้าไว้ใช้เองตลอดปี ผ้าฝ้ายทอ
มือจึงทนทาน แข็งแรง และตามวิถีปฏิบัติ 

ตำาบะขามอ่อน หรือ 
ตำามะขามอ่อน 
เป็นเมนทูีไ่ม่ค่อยพบตามร้านส้มต�าทัว่ไป แต่
พบได้ตามท้องถิ่นนี้ เครื่องส้มต�าก็ใส่แบบ
ส้มต�าปกติ แต่ไม่ต้องพ่ึงมะนาว เพราะฝัก
มะขามอ่อนให้รสเปรี้ยวอยู ่แล้ว แต่ที่ลืม 
ไม่ได้และจะท�าให้ส้มต�าล�าขนาดก็คือการ
ใส่น�้าปู ๋เข้าไปด้วย เป็นเมนูท่ีพกง่ายกิน
ง่าย เพราะส้มต�ามะขามสดจะให้เนื้อชุ่มๆ  
กรอบๆ ไม่หกเลอะเทอะ

แต่ดั้งเดิมนั้น หญิงสาวบริสุทธิ์ต้องใช้เส้ือผ้า 
สีขาว เมื่อเติบโตแต่งงานแล้ว ก็เลิกใส่สีขาว ต้อง
เปลี่ยนเป็นสีอื่น และใช้ผ้าทอในวาระโอกาสที ่
แตกต่างกัน ตั้งแต่เกิดจนตาย เรียกว่าผ้าทอมือ
จึงเป็นท้ังภูมิปัญญาและปัจจัยส�าคัญในชีวิตของ
ชาวปกาเกอะญอตลอดมา 

พิกัด : บ้านปา้สมศรี ปรีชาอุดมการณ์ 
กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านแม่หมิง อำาเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

รู้หรือไม่? ตามประวัติศาสตร์ ก่อนที่ชาวปกาเกอะญอจะลงหลักปักฐาน ณ ที่ใดที่หนึ่งแบบ
ทุกวันนี้ พวกเขาต้องอพยพย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยๆ เพราะทำาการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย 
ย้ายดอยกันไปเรื่อยๆ เครื่องมือเครื่องใช้สามัญประจำาบ้าน จึงต้องง่ายต่อการขนย้าย โดย
เฉพาะเครื่องมือสำาคัญอย่างการทอผ้า ก็ต้องลดขนาดและนำ้าหนักลงให้เหลือเพียงกี่เล็กๆ หรือ
กี่เอว ที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้ และด้วยความที่กี่เอวเป็นกี่เล็ก ผืนผ้าที่ทอจึงเป็นหน้าแคบๆ 
เช่นย่าม และเมื่อต้องทอเสื้อใส่ จึงต้องเอาผ้าสองชิ้นมาประกบกัน ลักษณะเสื้อที่เหมือนมีผ้า 
สองชิ้นยาวแคบมาประกบกันตรงกลาง (คอเป็นรูปตัววี) จึงพบได้ในกลุ่มชาวปกาเกอะญอนี่เอง 
สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือเครื่องประดับ ที่ชาวปกาเกอะญอชำานาญในการหาวัสดุ
ตามธรรมชาติมาปักบนผ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามหรูหรา บ่งบอกถึงฐานะได้ เช่น ลูกเดือย 
ที่พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ ส่วนลูกปัดสวยๆ แพงๆ นั้นพบเห็นในครอบครัวที่มีฐานะดี  

ตำาบะหนุน หรือ ตำาขนุน 
ต�าขนุน เมนูยอดนิยมที่ถือว่าเป็นอาหารพื้น
บ้านของชาวล้านนามาแต่โบราณ ลักษณะของ 
ต�าขนุน จะแตกต่างจากส้มต�าท่ัวไปตรงที่มี
การน�าขนุนอ่อนที่ต้มจนเปื่อย ไปโขลกกับพริก
แกงแล้วน�าไปผดัแห้งกบัน�า้มนักระเทยีมเจยีวอกี
ท ีแล้วโรยหน้าด้วยผกัชี พรกิแห้ง กระเทยีมเจยีว

จอผักกูด 
ผักกูด คือผักพ้ืนบ้าน หาทานได้ง ่ายตาม 
ท้องถิ่น ส่วนการจอ ก็คือการต้มหรือแกง แล้ว
ปรุงรสด้วยเกลือ กะปิ น�้ามะขามเปียก หรือ 
มะขามสด แต่ไม่นิยมใส่น�้ามะนาว เพราะจะได้
ความเปรี้ยวต่างกันมาก นอกจากผักกูดแล้ว ที่
หากินได้ง่ายกว่านั้นก็คือ จอผักกาด หรือที่เรา
เรียกติดปากว่าผักกาดจอ นั่นล่ะ
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ฝึกเขียนเทียนบนผ้าใยกัญชง 
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแม่สาใหม่
ผ้าทอใยกัญชง เป ็นต ้นไม ้ที่หลายคนเข ้าใจผิดว ่า 
เหมือนกัญชา จริงๆ แล้ว กัญชงกับกัญชา มีลักษณะ
ทางกายภาพคล้ายๆ กัน เพียงแต่มีคุณสมบัติในการ
ใช้งานท่ีแตกต่างกัน กัญชาเป็นพืชที่ให้น�้ามันกัญชาที่
เป็นสารเสพติด แต่กัญชงมีน�้ามันน้อยกว่า จึงไม่ได้ถูก 
น�าไปสกัดเป็นสารเสพติด และที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2560  
กัญชงได้รับรองให้เป็นพืชเศรษฐกิจ เพราะมีประโยชน์
ในการใช้ใยเป็นสิ่งทอ แต่ต้องปลูกในพื้นที่ที่ก�าหนด ซึ่ง
กระจายอยูใ่นภาคเหนอืทัง้ส้ินคอื เชยีงใหม่ เชยีงราย น่าน 
ตาก เพชรบูรณ์ และแม่ฮ่องสอน 

ผ้าทอใยกญัชง เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่ของชาตพินัธุม้์ง เป็น
ส่วนส�าคัญในชีวิตของชาวม้งต้ังแต่เกิดจนตาย เร่ิมจาก 
ตัดสายสะดือด้วยใยกัญชง เสื้อผ้าต่างๆ ก็ใช้ใยกัญชงมา
ถักทอ กว่าจะได้แต่ละผืนเรียกว่าใช้เวลากันเป็นปีๆ จาก
นั้นเมื่อตายจากโลกนี้ ก็ใช้ใยกัญชงอีกนั่นล่ะ ทอผ้าห่อศพ
และใช้เส้นใยกญัชงเป็นสายสญิจน์น�าทางศพตามประเพณี 

เขียนเทียน เขียนชีวิต
หญงิชาวม้งจะต้องทอผ้าเป็นกนัทุกบ้าน ซ่ึงกว่าจะ
ทอเสรจ็กไ็ม่ใช่ง่ายๆ เพราะต้องทอหลังจากท�านา
ท�าไร่เสร็จแล้ว และกว่าจะน�าเส้นใยมาทอเป็นผ้า
ได้ กต้็องผ่านกรรมวธิตีัง้แต่ลอกไม้กญัชงไปจนถงึ
ปั่นเป็นเส้นใย รวมแล้วกว่า 21 ขั้นตอน เมื่อทอ
ออกมาเป็นผืนผ้าแล้ว ก็ต้องน�าไปเขียนเทียนเพื่อ
ความสวยงาม ซ่ึงการเขียนเทียนก็เป็นศิลปะอีก
แขนงหนึ่งของชาวม้งที่สืบทอดภูมิปัญญากันมา
นับร้อยปี โดยการเขียนลวดลายบนผ้านั้นต้องใช้
อุปกรณ์ที่เป็นแท่งไม้ มีปลายแหลมเป็นทองแดง 
เรียกว่า หลาจัง จุ่มกับเทียนหรือข้ีผึ้งร้อน แล้ว
นั่งลากเส้นท่ีต้องการไปบนผ้า ทีละเส้นๆ ก่อน
จะน�าไปย้อมสีเช่น สีคราม หรือ สีด�า ทั้งหมด
นี้เป็นกรรมวิธีดั้งเดิมที่หาดูได้ยาก ซึ่งกลุ่มม้ง
แม่สาใหม่ ต้ังใจท่ีจะอนุรักษ์ข้ันตอนน้ีไว้ เพื่อ
สบืสานภมูปัิญญาและเปิดให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกั 
โฮมสเตย์ที่บ้านแม่สาใหม่ ได้ลองฝึกเขียนเทียน

ด้วยตัวเอง ฝึกกันตั้งแต่การจับอุปกรณ์ การ
วางมือ วันที่กลับบ้านจะได้ผ้าเขียนเทียนฝีมือตัว
เองกลับไปอวดคนที่บ้านได้อีกด้วย

พิกัด : ศูนย์เรียนรู้ภูมิปญัญาพื้นบ้านชนเผ่า 
ม้งบ้านแม่สาใหม่ ตำาบลโป่งแยง อำาเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่
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รู้หรือไม่? 
รู้ไหมว่า นอกจากร่มบ่อสร้างจะได้
รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ในปี พ.ศ. 2552 แล้ว 
ร่มบ่อสร้างยังได้รับรางวัล The 
Seal of Excellence in Southeast 
Asia Award 2 ปีซ้อน (2007-2008) 
จาก UNESCO เพื่อรับรองว่าเป็น
หัตถกรรมพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าทาง
วัฒนธรรม และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพราะมั่นใจได้ว่า
ทุกขั้นตอนทำาด้วยวัสดุที่ได้มาจาก
ธรรมชาติแน่นอน

รู้หรือไม่? 
ท�าไมร่มกระดาษสาถึงกันน�้าได้?  ในที่สุด
ความสงสัยก็ได้รับการเฉลย เมื่อเรานำาร่มที่
ห่มด้วยกระดาษสาแล้ว ต้องนำามาเคลือบด้วย
แป้งมันและนำ้ายางตะโกให้มีความหนาและ 
แข็งแรงก่อน จากนั้นเมื่อต้องทาสีร่ม ก็เอา
นำ้ามันจากผลมะพอก ผสมสีเพื่อทาทับร่ม 
อีกที เพราะนำ้ามันมะพอก มีคุณสมบัติกันนำ้า
รั่วซึมได้ดีนั่นเอง 

รู้หรือไม่?
ร่มหนึ่งคัน รวมพลังกันทั้งอ�าเภอ 
ร่มทั้งคันไม่ได้สร้างเสร็จที่หมู่บ้านบ่อสร้าง
แห่งเดียว แต่มีวัสดุและส่วนประกอบที่ทำามา
จากหมู่บ้านอื่นๆ ในอำาเภอสันกำาแพง เช่น 
บ้านต้นเปา ก็ทำากระดาษสาที่ใช้ทำาผ้าร่ม 
ส่วนบ้านเหล่า บ้านออน บ้านแม่ฮ้อยเงิน 
รับหน้าที่ทำาด้ามร่มที่ทำาจากไม้ไผ่ 
บ้านสันต้นแหน ทำาซี่และโครงร่ม แล้วทั้งหมด
นั้นจึงส่งมาให้คนบ่อสร้างประกอบเข้าเป็น
ร่มและวาดลวดลายกันอีกที ร่มหนึ่งคัน จึง
มีที่มาและองค์ประกอบที่เดินทางมาจาก
หลายๆ หมู่บ้าน เป็นการหลอมรวมพลัง
และฝีมือเชิงช่างที่สืบเนื่องกันมาหลาย
ชั่วอายุคน ขณะเดียวกันก็เป็นกระจายงาน 
กระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่  

หัดทำาร่ม ที่ศูนย์หัตถกรรมร่ม
บ่อสร้าง  
ถ้านักท่องเท่ียวอยากเห็นภาพการท�าร่มตั้งแต่
กระบวนการแรกจนเสร็จสิ้นออกมาเป็นร่มที่
สวยงาม ก็ต้องมุ่งตรงมาที่นี่ ศูนย์หัตถกรรมร่ม
บ่อสร้าง ที่ก่อตั้งโดยคุณถวิล บัวจีน นอกเหนือ
จากความสนุก ความตื่นตาตื่นใจและความ
ประทับใจที่นักท่องเที่ยวจะได้รับกลับไปแล้ว ที่นี่
ยังเป็นเสมือนห้องเรียนหัตถกรรมและห้องเรียน
ประวัติศาสตร์ของการท�าร่มด้วยว่ามีความเป็น
มาอย่างไร ท่ีน่ีจะมีคนคอยอธิบายกระบวนการ 
และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ฝึกท�า เช่น  
ฝึกตกักระดาษสา แล้วเอาไปตากแดด หรอืจะฝึก
เหลาไม้ไผ่ก็ได้ 

พิกัด : ศูนย์หัตถกรรมรม่บ่อสร้าง ถนนบอ่สร้าง-
ดอยสะเก็ด ตำาบลต้นเปา อำาเภอสันกำาแพง  
จังหวัดเชียงใหม่

ร่มกระดาษสา ที่บ่อสร้าง 
“ร่ม” ภาษาเหนือเรียกว่า จ้อง การท�าร่มถือว่าเป็น
งานหัตถกรรมอีกรูปแบบหนึ่งท่ีชาวเชียงใหม่ภาคภูมิใจ 
เพราะเป็นทั้งงานศิลปะและอาชีพที่ใช้ท�ามาหาเลี้ยง
ครอบครัวมาเป็นเวลายาวนาน ร่มโดยท่ัวไปนั้น หาซ้ือ
ท่ีไหนก็ได้ แต่ร่มท่ีมีโครงเป็นไม้ไผ่ และใช้กระดาษสา 
ผ้าแพร ผ้าฝ้าย มาบุคลุม ทั้งยังมีเทคนิคการวาดร่มที่
มีลวดลายสีสันสวยงาม คงหาเอกลักษณ์แบบนี้ที่ไหนไม่
ได้นอกจาก หมูบ้่านบ่อสร้าง ทีอ่�าเภอสนัก�าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ ซึ่งคนในหมู่บ้านนี้ ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของ
ชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ซึ่งคนไทลื้อนั้น 
มีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องของงานหัตถกรรม และ ทอผ้า 
และหยิบยืมและประยุกต์ศิลปะแขนงน้ีมาจากประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาร์
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แกะสลักไม้และลงรัก 
ที่บ้านถวาย
ภมูปัิญญาและทกัษะการแกะสลักไม้ เป็นมรดกที่
สบืทอดกนัมาตัง้แต่สมยัอาณาจกัรล้านนา ช่างไม้
หรือสล่าไม้ในอดีตจะสลักไม้เพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเราจะพบงานไม ้
แกะสลักได้ในวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ จากนั้น 

30 31

รู้หรือไม่? 
“บ้านถวาย” เป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล
มากมาย 
• ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทยให้เป็น “หมู่บ้าน OTOP 
ต้นแบบ” แห่งแรกในประเทศไทย 
• ได้รับเลือกเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP” 
จากสำานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตดิทน ให้สีทองอร่ามสวยงาม ใครสนใจดวูธิกีารท�างาน 
กล็องเดนิไปบรเิวณด้านข้างร้านได้ เพราะช่างจะท�าให้
ดูว่าวาด ลงสี ปิดทองกันอย่างไร  นอกจากนั้นยังมี
งานตัดกระจกเล็กๆ ท่ีเอาไว้ประดับสิ่งของ ท่ีหาคน
ท�าได้ยากมาก เพราะต้องใช้ทักษะ รู้เหลี่ยม มุม ของ
การตดั ต้องเป็นช่างทีส่ะสมประสบการณ์มาพอสมควร 

พิกัด : ร้านเขตต์คำา บ้านถวาย อำาเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่

ก็ค่อยพัฒนาต่อยอดจนสามารถแกะสลักไม้เพ่ือ
ความสวยงามและกลายเป็นสินค้าขายดอีกีประเภท
หนึง่ของภาคเหนือ โดยชมุชนแกะสลักไม้ส�าคัญๆ 
เช่น บ้านถวาย อ�าเภอหางดง กลุม่แกะสลกัไม้ 
บ้านกิว่แลน้อย บ้านก่ิวแลหลวง อ�าเภอสันป่าตอง 
กลุ่มแกะสลกัไม้ ดอยสะเกด็ หรอืถ้าเป็นจงัหวดัใกล้
เคยีง ก็ทีอ่�าเภอทาทุง่หลวง จงัหวัดล�าพูน เป็นต้น 

บ้านถวายกับงานแกะสลักไม้ที่สวยงาม กลาย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของเชียงใหม่มาเนิ่น
นาน แต่ในบ้านถวาย กไ็ม่ได้มแีค่ช่างแกะสลกัไม้
เท่านัน้ ยงัมีงานหตัถกรรมทีน่่าเรยีนรูอ้กีมากมาย 
หนึ่งในนั้นก็คือ งานลงรักปิดทอง งานตัดกระจก 
เช่น ร้านเขตต์ค�า ที่เปิดกิจการมาเกือบ 20 ปี เล่า
ให้ฟังว่า ทองค�าเปลวที่จะเอามาปิดทอง ไม่ใช่
ทองค�าเปลวบริสุทธิ์แบบเดียวกับที่เราเห็นในวัด 
เพราะทองค�าแบบนั้นจะละเอียดมาก แตะนิด
เดียวทองก็ละลายหายไป จึงต้องเลือกใช้ทองค�า
เปลววิทยาศาสตร์ ที่จับตัวได้ดีกว่า มีความหนา 

• ได้รับรางวัล “ชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว” 
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ในการประกวด อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
ในปี 2550
• ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ย่านการค้าพาณิชย์ 
บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์” ในปี 2553
• ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  
“สุดยอดย่านการค้าพาณิชย์ไทย”  
จากกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2554 
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ขันโตกสำารับพิเศษ 
สูตรบ้านตึก 
ตระกูลนิมมานเหมินทร์ 
บ้านตึก คือบ้านที่เป็นตึกหลังแรกของตระกูล
นิมมานเหมินทร์ มีขันโตกส�ารับพิเศษท่ีสืบทอด
กนัมาในครอบครวัและยงัมบีรกิารให้นักท่องเทีย่ว
ที่มาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ได้สั่งมา 
ล้ิมรสอาหารท้องถิ่นแบบล้านนาท่ีหากินได้ยาก
อีกด้วย 

ข้าวบ่าย คือข้าวเหนียวนึ่งยัดไส้น�้าพริก
ตาแดง ปลาแห้ง ไข่เค็ม ห่อมาในใบตอง  
สมัยก่อนคนนิยมพกข้าวบ่ายเป็นอาหารยามเดิน
ทาง เหมือนเป็นฟาสต์ฟู้ดของชาวล้านนาเลยก็
ว่าได้ ที่เรียกว่าบ่าย เพราะค�าว่าบ่าย มาจากค�า
ว่าป้าย คือป้ายอาหารไปบนข้าว ส่วนผสมที่เป็น
ไส้นี้ เปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่ใครจะชอบกินอะไร
ก็ใส่เข้าไปได้เลย 

ส้าผักท้องถิ่น (แล้วแต่จะใช้ผักอะไร)  
รสชาติเหมือนพล่าต่างๆ ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเอง 
ส่วนค�าว่า ส้า ที่ว่านั้น หมายถึงวิธีปรุงอาหารที่
น�าเอาเครื่องปรุงเช่น เนื้อปลา พริกสด หอมแดง 
กระเทียมมาย่างไฟให้สุกก่อนโขลกเครื่องปรุง
ทัง้หมดให้เข้ากนั เตมิน�า้ปลาร้าทีต้่มเตรยีมไว้ น�า
มาคลุกเคล้ากับผักสดที่ล้างเตรียมไว้แล้ว ปรุงรส
ด้วยมะกอกป่าหรือมะนาว

คั่วตับหมู มีกรรมวิธีเหมือนลาบหมูคั่ว 
ทุกอย่างแต่เปลี่ยนเป็นตับหมูสุก 

ไข่คว�่า เป็นอาหารกินเล่น วิธีท�าคือใช้ไข่เป็ด
ต้ม แล้วเจาะเปลอืกไข่ควกัไข่แดงออกจากเปลอืก 
ไม่ให้เปลือกแตก น�าไข่แดงไปผสมคลุกเคล้ากับ
เครื่องปรุงรสเช่น หมูสับ กระเทียมสับ พริกไทย 
น�า้ตาล ผกัชต้ีนหอม เป็นต้น จากนัน้น�าส่วนผสม
ทั้งหมดใส่กลับเข้าไปในเปลือกไข่ เอาไข่ไปชุบไข่
ไก่สด แล้วคว�่าหน้าลงทอดในกระทะ
 

แกงผกัเชยีงดาใส่ปลาแห้ง ผกัเชียงดา 
เป็นผักท้องถิ่น พบมากในภาคเหนือ จึงนิยม 
น�ามาใช้ท�าอาหารหลากหลายท้ังเป็นผักลวกไว ้
จิ้มน�้าพริก หรือ ท�าเป็นแกงต่างๆ 

น�้าพริกตาแดงไข่เค็ม สูตรของที่นี่
เขาใช้ไข่เค็มผสมเข้าไปในเนื้อน�้าพริกเลย ซึ่งเรา 
ไม่ค่อยพบบ่อยนกั เวลาจ้ิมกนิกบัเครือ่งเคยีงอย่าง
ผักต้มจะอร่อยมาก 

นอกจากอาหารดงักล่าวนี ้ยงัมหีมเูคม็ ข้าวเหนยีว 
และผักนึ่งอีกมากมายไว้กินแกล้มน�้าพริกด้วย

พิกัด : ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-
หางดง อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รู้หรือไม่? 
อาหารของชาวล้านนา จะปรุงโดยไม่
ค่อยใส่นำ้าตาล  ส่วนมากจะมีรสเค็ม และ 
ไม่ค่อยเผ็ด จะใช้กะทิน้อยกว่าภาคกลาง  
ถ้าจะทำานำ้าแกงก็เน้นแบบขลุกขลิก ส่วน
นำ้าพริกก็จะทำาแห้งๆ ไว้ก่อน ไม่ชุ่มนำ้ามาก
เหมือนภาคกลาง เพื่อกินกับข้าวเหนียว
เลยมักจะปั้นข้าวเหนียวจิ้มลงไปใน 
นำ้าพริก จะได้กินง่ายๆ 
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Local Fresh 

“อาข่า อ่ามา” กาแฟอาราบิก้าของไทยที่โด่งดัง 
ระดับโลก มี ลี อายุ จือปา ลูกหลานชาว 
อาข่าแท้ๆ เป็นเจ้าของแบรนด์ ที่เส้นทางการ
ก่อตั้งแบรนด์นั้นทรหดพอๆ กับ เส้นทางขึ้น-ลง 
ไร่กาแฟท่ีบ้านแม่จันใต้ บนดอยสูงในจังหวัด
เชียงราย วันนี้ “อาข่า อ่ามา” มีร้านและโรงคั่ว
กาแฟใหม่ล่าสุดชื่อ Akha Ama Living Factory 
ที่อ�าเภอแม่ริม พื้นท่ีกว้างขวาง ร่มรื่น เย็นตา
เย็นใจ หากมีเวลาแวะไป แล้วได้พบปะพูดคุยกับ  
คุณเจนนี่ และ คุณลี เจ้าของกิจการอาข่า  
อ่ามา เกี่ยวกับเรื่องกาแฟและวิถีชีวิตแบบชาว
อาข่า รวมทั้งภูมิปัญญาแบบชาวดอย คุณจะ
เห็นเลยว่า  ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียง
ใด และความภูมิใจในวิถีชีวิตแบบท้องถิ่น ก็ยัง
ทอประกายอยู่ในแววตาทุกครั้งที่พวกเขาพูดถึง 
บ้าน ไร่กาแฟ และคนปลูกกาแฟชาวอาข่า 

คนอาข่า เคารพธรรมชาติ 
คนอาข่ามีวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องความ
เคารพธรรมชาติ เคารพส่ิงแวดล้อมท่ีให้พวกเขา 
มีกินมีใช้ เช่น มีพิธีสู ่ขวัญกาแฟ กาแฟของ 
คนอาข่า ก็เหมือนข้าวของคนภาคกลาง จึงท�า 
ทุกอย่างด้วยความเคารพ ไม่ท�าเมล็ดกาแฟหกทิ้ง 
ไม่เดินข้ามกาแฟ เพราะเช่ือว่ากาแฟเป็นของสูง 
ห้ามเอาของต�่ากว่า เช่น เท้า ไปชี้ ไปข้าม หรือ
แม้แต่มเีครือ่งคัว่กาแฟตวัใหม่ กจ็ะผกูสายสญิจน์
รับขวัญท่ีเครื่อง เพราะมีความเช่ือว่า เครื่องไม้
เครื่องมือท่ีช่วยท�ามาหากินก็เหมือนสมาชิกใน
ครอบครัว ต้องดูแล และทะนุถนอมให้ดี  

ส่วนเรือ่งการปลกูกาแฟกเ็ช่นกนั ถ้าอยากให้กาแฟ
อร่อย ถูกใจคนที่ซื้อกาแฟไปกิน ก็ต้องดูแลเรื่อง
ระบบนิเวศ คงสภาพพื้นที่การปลูกกาแฟให้ได้
มากท่ีสุด เช่น ถ้ามีต้นไม้ใหญ่ ต้องไม่ตัดออก 
ปลูกกาแฟใต้ร่มไม้นั้นไปเลย ดินตรงนั้นจะได้ดี
ไปด้วย เม่ือสภาพแวดล้อมดี กาแฟก็อารมณ์ดี 
ท�าให้ได้ผลผลิตที่ดี ชาวบ้านที่ขายกาแฟก็พอใจ
ในราคารับซื้อ ดีใจเมื่อมีคนชอบกาแฟที่ปลูก  
กอ็ยากพฒันาการปลูกของตัวเองเพือ่ให้ได้ผลผลิต
ที่ดีต่อไป 
พิกัด : Akha Ama Living Factory อำาเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่

เรียนรู้ภูมิปัญญา 
จากไร่กาแฟอาข่า 
เชียงราย 
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ลำาพูน เมืองแห่งความสุข
บนความพอเพียง 

ล�าพูนเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มียุทธศาสตร์ไม่เล็กเลย เพราะจังหวัดนี้ก�าลังจะพัฒนาเป็น 
“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” งานเร่งด่วนที่ให้ความส�าคัญล�าดับต้นๆ ตอนนี้ 
คือพัฒนาล�าพูนให้เป็นเมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Craft Innopolis 
เพราะล�าพูนมีชุมชนหัตถกรรม และมีศักยภาพที่ไม่แพ้เมืองใดในภาคเหนือ ไม่ว่าจะ
เป็นงานทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย งานแกะสลักไม้หรืองานจักสาน 

แวะป่าซาง ชมผ้าฝ้ายทอมือ
ถ้าพูดถึงชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือในล�าพูนแล้วละก็ ต้องปักหมุดไปที่อ�าเภอ
ป่าซาง เพราะที่นี่คือที่ตั้งของ ชุมชนบ้านหนองเงือก และชุมชนบ้านดอนหลวง ซึ่งเป็น
แหล่งใหญ่ในการผลิตผ้าฝ้ายทอมือมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเงือก เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการท�าผ้าฝ้าย
ทอมือ ที่จะท�าให้ทุกคนเห็นภาพการทอผ้าว่า กว่าจะมาเป็นผ้าฝ้าย ต้องท�าอะไรบ้าง 
โดยจะมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชนอย่าง คุณป้ามาลี กันทาทรัพย์ คอยอธิบายทุกขั้นตอน 
ตัง้แต่เกบ็ฝ้าย ป่ันฝ้าย ไปจนกระทัง่ย้อมส ีผ้าทอของบ้านหนองเงอืก จะย้อมสจีากวสัดุ
ธรรมชาติ ซึ่งหาได้จากในท้องถิ่นป่าซาง เช่น สีน�้าตาลมาจากใบล�าไย สีชมพูเข้มมา
จากไม้ฝาง คุณป้ามาลีเล่าว่าคนที่นี่ทอผ้าด้วยกี่หรือหูก (ชาวยองเรียกต�าหูก) ซึ่งเป็น
วิถีชีวิตท่ีสืบต่อกันมาแต่โบราณ หูกจะเป็นเครื่องมือที่มีประจ�าใต้ถุนบ้านแทบทุกบ้าน  
ผ้าทอส�าหรับชาวบ้าน ไม่ใช่แค่ผ้าทอเอาไว้ใช้งานเท่านั้น แต่ผ้ายังเป็นเหมือนมรดก
ตกทอด ผ้าเก่าลายโบราณสมัยพ่อแม่ จะไม่น�ามาขายกัน แต่จะเก็บไว้เพื่อดูลาย  
แกะลาย เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงบรรพบุรุษ เป็นเสมือนของมีค่าประจ�าตระกูล

ชุมชนบ้านหนองเงือก มีการพฒันาและต่อยอดเร่ืองผ้าทอได้ในระดบัก้าวกระโดด เพราะ
ได้รับการสนับสนุนจาก ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ 
สวทช ท�าผ้าทอใยนาโนขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาผ้าฝ้ายสีตก ซักแล้วหดตัว วันนี้ผ้าทอ 

ใยนาโนของบ้านหนองเงอืกจึงดงัตดิอนัดบั 
เพราะเมื่อเคลือบด้วยนาโนเทคโนโลยีแล้ว 
ผ้าจะมคีณุสมบัติพเิศษแตกต่างจากผ้าฝ้าย
ทั่วไป เช่น สะท้อนน�้า ลดการเปรอะเปื้อน 
(เปื้อนยาก ท�าให้ไม่ต้องซักบ่อย) ป้องกัน
รังสียูวี ผ้าจึงไม่ซีดเร็ว ยับย้ังแบคทีเรีย  
ลดการเกิดกล่ินอับ เป็นต้น ถ้าใครสนใจ
ผ้าทอบ้านหนองเงือก ลองแวะมาดูได้ท่ี 
วิสาหกิจชุมชนแห ่ง น้ี หรือรอไปงาน 
ประจ�าปีของหมูบ้่าน “ต�านานฝ้ายงามบ้าน
หนองเงือก” ที่จัดทุกเดือนเมษายน 

พิกัด : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป 
ผ้าฝ้ายทอมือ-ผ้าฝ้ายนาโนบ้านหนองเงือก 
ตำาบลแม่แรง อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน

รู้หรือไม่? 
นอกจากผ้าฝ้ายทอมืออันโด่งดังแล้ว ลำาพูน
ยังมีนางเอกแห่งผ้าอีกหนึ่ง นั่นก็คือ “ผ้าไหม
ยกดอก” ที่ใครไปใครมาก็ต้องถามถึง การยก
เป็นเทคนิคการทอแบบหนึ่ง ทำาให้ผิวสัมผัส
ของผ้านูนขึ้น มีการเพิ่มดิ้นเงิน ดิ้นทอง เข้าไป
ในระหว่างการทอผ้า นิยมทอเป็นลายดอกไม้ 
เช่น ดอกพิกุล ในอดีตถือว่าผ้ายกนี้ จะทอใช้
กันในคุ้มหรือในวังเจ้าเท่านั้น ก่อนที่จะมีการ
เผยแพร่ให้ชาวบ้านทั่วไปได้ทอไว้ใช้กันอย่าง
แพร่หลายและกลายเป็นที่นิยมของตลาด 
ผ้าไหมยกดอกลำาพูน กลายเป็นเอกลักษณ์
ประจำาจังหวัด และได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในที่สุด

รู้หรือไม่?  ผ้าฝ้ายทอมือ  ภาคเหนือตอนล่าง จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกับภาคเหนือ
ตอนบน เพราะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างนั้นจะเป็นกลุ่มไทครั่ง หรือ  
ลาวครั่ง ซึ่งจะอาศัยอยู่เป็นจำานวนมากที่จังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง   
ความโดดเด่นงานผ้าของกลุ่มไทครั่งคือจะใช้สีแดงสดที่ได้จากครั่ง ซึ่งเป็นไม้ชนิดหนึ่ง 
(ครั่งที่เราใช้ผนึกซองจดหมายในสมัยโบราณนั่นเอง) มาใช้ในการทอผ้า เลยมีคนเรียก
ติดปากว่าเป็นผ้าแบบไทครั่ง นอกจากนี้ผ้าซิ่นของชาวไทครั่ง จะมีการต่อตีนซิ่นด้วย 
ฝ้ายหรือไหมเป็นพื้นสีแดง แล้วจกด้วยฝ้ายหรือไหมสีสด สีเหลือง ส้ม นำ้าเงิน ขาว เขียว  
ให้เกิดลวดลายโดยทิ้งพื้นสีแดงไว้ด้านล่างของตีนซิ่น  เราสามารถเดินทางไปดูกรรมวิธ ี
การทอผ้าและเลือกซื้อผ้าแบบไทครั่งแท้ๆ ได้ที่ศูนย์ผ้าทอโบราณบ้านผาทั่ง อำาเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี
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ลองเป็นช่างไม้ที่หมู่บ้านแกะสลักไม้  
ทาทุ่งหลวง 
จากเรือ่งผ้า มาถงึไม้ ทีห่มู่บ้านทาทุ่งหลวง อ�าเภอแม่ทา จงัหวดัล�าพนู เป็นหมูบ้่านแกะสลกั
ไม้ ที่สมัยก่อนนั้น แทบจะผลิตกันทั้งหมู่บ้าน เหตุผลหนึ่งเพราะที่นี่มีช่างไม้แกะสลักฝีมือ
เป็นเลิศ ซึ่งเป็นฝีมือที่สืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษชาวยองหรือไทยอง (กลุ่มชาติพันธุ์ไท
ลื้อ ที่อาศัยอยู่ในเมืองยอง ซึ่งเป็นอ�าเภอหนึ่งของเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์) 
ได้ถูกกวาดต้อนหลังแพ้สงคราม เพื่อลงมาสร้างเมืองล�าพูนเมื่อ 200 กว่าปีก่อน ชาวยอง มี
ความช�านาญเป็นพิเศษในเรื่องการแกะสลักไม้ให้วิจิตรบรรจง เลยใช้ทักษะนี้ในการท�างาน
แกะสลักเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวกันแทบทุกบ้าน 

พ่อเลี้ยง สงัด จินะกาศ เจ้าของโรงงาน สงัดไม้แกะสลัก เล่าว่า สมัยก่อนในยุครุ่งเรือง แถว
บ้านทาทุ่งหลวง มีโรงงานเกิน 200 โรงงาน ทุกบ้านท�างานแกะสลักกันหมด มีช่างฝีมือดีๆ 
เป็นจ�านวนมาก เฉพาะโรงงานของพ่อเลี้ยงเอง ก็จ้างช่างกันเกือบ 70 คน ไม้สักคือไม้ยอด
นยิมท่ีน�ามาแกะสลกั เพราะเป็นไม้ทีห่าง่ายในภาคเหนอื มีคณุภาพด ีลายไม้สวย คงทน ง่าย
ต่อการบ�ารุงรักษา ต่อมา ไม้สักเริ่มลดจ�านวนลง ทางการได้มีค�าสั่งให้ไม้สักเป็นไม้อนุรักษ์
และห้ามตดั ชาวบ้านจึงต้องหนัไปใช้ไม้เนือ้อ่อนชนดิอืน่แทน ปัจจบุนั ไม้ทีใ่ช้จะเป็นไม้ฉ�าฉา 
จามจุรี ไม้ขนุน ไม้มะม่วง ฯลฯ พ่อเลี้ยงเล่าว่า แหล่งที่ส่งไม้แกะสลักไปขายมากที่สุดก็คือ 
ที่บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง 

และหากเดนิทางถงึทีน่ี ่แล้วได้คยุกบัช่างไม้เก่าแก่ ถอืว่าก�าไร อย่างคณุตาไพโรจน์ บญุเรอืง 
วัย 70 ที่ท�าอาชีพแกะสลักไม้มาตั้งแต่ยังหนุ่มและยึดอาชีพนี้ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาได้  
ทกุวนันีแ้ม้จะอายมุากแล้ว แต่คณุตากยั็งแกะสลกัไม้อย่างกระฉบักระเฉง คล่องแคล่ว เหมือน
เรีย่วแรงไม่เคยตกไปตามวยั มอืของคณุตาหยบิจบัเครือ่งมอืช่างสลับสบัเปลีย่นไปมาไม่ต่าง
จากศิลปินหยิบพู่กันระบายสี จากไม้ที่ขึ้นรูปและขัดกลึงมาแล้ว คุณตาเริ่มจับสิ่วตอกเฉือน
ไม้ออกให้เป็นรปูทรงทีต้่องการ เมือ่การท�างานลืน่ไหล คณุตากแ็กะสลักได้แทบทกุสิง่ ตัง้แต่
ของชิ้นเล็กๆ อย่างช้างไม้ที่ระลึก ไปจนถึงรถมอเตอร์ไซค์เวสป้า ไม่มีอะไรหยุดยั้งพลังของ
ช่างไม้ทีแ่กะสลกัมาอย่างโชกโชนคนนีไ้ด้ ใครมาเท่ียวทีน่ี่ ลองขอคณุตาสอนการแกะสลกัไม้
เบื้องต้นดู แล้วจะรู้ว่ากว่าจะออกมาเป็นเครื่องประดับบ้านแต่ละชิ้น คนแกะสลักต้องแกร่ง
กว่าไม้ไม่รู้กี่เท่าเลยล่ะ 

พิกัด : สงัดไม้แกะสลัก ถนนท่าจักร-แม่ทา ตำาบลทาทุ่งหลวง อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน
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ลำาปาง เส้นทางสาย
เซรามิค 
นอกจากล�าปางจะเป็นเมืองรถม้าแล้ว ยังเป็นเมือง
ปั้นเซรามิคอีกด้วย ดังนั้นถ้ามาเยือนนครล�าปาง 
ก็จงอย่าแปลกใจท่ีทุกวันน้ีเรามองเห็นม้าน้อยกว่า
เซรามิค เพราะนี่คือสินค้าหัตถกรรมขึ้นชื่อและเป็น
สินค้าส่งออกสร้างรายได้ให้กับชุมชนมาเนิ่นนาน 

แกะรอยชามตราไก่ 
พิพิธภัณฑ์เซรามิค ธนบดี 
ครอบครัวธนบดีสกุล ทายาทรุ่นที่ 2 น�าโดย บุตร
สาวคนโต คุณยุพิน ธนบดีสกุล กับบุตรชายคนที่ 5   
คุณพนาสิน ธนบดีสกุล ที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์
เซรามิคธนบดี ไม่เพียงแต่สร้างที่นี่ขึ้นเพื่อบอก
เล่าเร่ืองราวของบิดาคือ อาปาอี้ ซิมหยู แซ่เฉิน 
ที่เป็นผู ้ก ่อตั้งโรงงานท�าชามตราไก่แห่งแรกใน
จังหวัดล�าปางเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ส�าหรับการ 
เรียนรู ้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน และที่มาของชาม 
ตราไก่ สินค้ายอดฮิตของจังหวัดล�าปางอีกด้วย 

ย้อนกลับไปก่อนที่จะก่อตั้งโรงงานท�าชามตราไก ่
อาปาอี้มีความรู้เรื่องการท�าถ้วยชามเซรามิคมาจาก
เมืองจีน ถิ่นก�าเนิดของการท�าเซรามิค เม่ืออพยพ
เข้ามาเมืองไทย กย็งัไปเป็นลกูจ้างโรงงานท�าเซรามคิ
ที่กรุงเทพฯมาก่อน เมื่อย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ล�าปาง
และมองหากิจการท่ีต้องท�าเพ่ือเล้ียงครอบครัวและ
ลูกๆ ทั้ง 5 คน วันหน่ึงมีคนข่ีจักรยานมารับจ้าง
ลับมีดอยู่หน้าบ้าน แต่สิ่งที่ท�าให้อาปาอี้ สนใจ
กลับไม่ใช่มีด แต่เป็นหินลับมีดที่ท�าจากหินสีขาว  
อาปาอ้ีไถ่ถามถงึทีม่าของหนิ กไ็ม่มใีครรูแ้น่ชดั รูแ้ต่
อยู่ในล�าปาง อาปาอี้เลยชวนเพื่อนๆ ที่รู้เรื่องการท�า
เซรามิคขี่จักรยานไปตามหาแหล่งที่มา 

ใช่แล้ว! อาปาอี้ คือคนที่ค้นพบแหล่งดินขาว ใน
อ�าเภอแจ้ห่ม จงัหวดัล�าปาง แล้วน�ามาใช้ผลติเป็น
เซรามิคคนแรกของจังหวัดล�าปางนั่นเอง 

แรกเริ่มเดิมที ตอนที่ก่อตั้งโรงงานธนบดีสกุลเมื่อ
ปี 2508 อาปาอี้เริ่มต้นจากการผลิตถ้วยที่เราใช้
ท�าขนมถ้วย ซ่ึงเมื่อก่อนยังไม่มีลวดลายไปบน 
ฝาถ้วย เมื่อเริ่มลงลายก็มีคนนิยมส่ังซ้ือเยอะข้ึน 
โดยมีชื่อเรียกกันในหมู่คนซ้ือว่า ถ้วยตราลาย  
นานวนัไป จากค�าว่าถ้วยตราลาย กเ็พีย้นไป กลาย
เป็น ค�าว่าถ้วยตะไล นั่นเอง 

ใครมา เ ที่ยวท่ีนี่จะได้เห็นการท�าชามตราไก่และ
เซรามิ ค ที่เป็นของแต่งบ้านในทุกขั้นตอนอย่าง
ชดัเจน และไม่ใช่แค่การสาธติ แต่เป็นรปูแบบการ
ผลิตทีท่กุวนันีก้ย็งัท�ากนัอยู ่เพราะลกูๆ ได้อนรุกัษ์
รูปแบ บ ก ารท�างานแบบเดิมเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่
ได้ศึกษา จากโรงงานผลิตชามตราไก่ และขยาย
ออกมาเป็นธนบดอีาร์ตเซรามคิ และ ธนบดเีดคอร์ 
เซรามิค ทีเ่น้นขายของแต่งบ้านและของใช้ในบ้าน
อย่างวันนี ้มาแวะท่ีพพิธิภณัฑ์เซรามคิแล้ว อย่าลมื
ลองปั้นจานชามและเขียนลายตราไก่ ใส่ลายเซ็น 
ตัวเองแล้วเกบ็ชามไปเป็นทีร่ะลกึกันด้วยล่ะ

พิกัด : พิพิธภัณฑ์เซรามิค ธนบดี ถนนวัดจองคำา 

พระบาท ซอย 1 ตำาบลพระบาท อำาเภอเมือง 

จังหวัดลำาปาง

รู้หรือไม่?
เตาเผาเซรามิค ที่โรงงานธนบดีสกุล เรียก
ว่า “เตามังกร” เป็นเตาเผาเก่าแก่ที่สุดเท่าที่
จะสืบพบได้ในจังหวัดลำาปาง ก่อนตั้งเตา
ต้องดูฮวงจุ้ย ดูทิศทางลมให้ดี ลมต้องเข้า
ด้านที่เรียกว่า ตามังกร ซึ่งเตาที่อยู่ที่นี่ 
มี 2 เตา เตาที่เก่าแก่ที่สุด มีตา หรือ 
ตัวรับลมทั้งหมด 22 คู่ 44 ตา มีความยาว
ตลอดทั้งตัวที่ 24 เมตร และสูง 3 เมตร 

รู้หรือไม่?
ไก่บนชามตราไก่ ตัวผู้หรือตัวเมีย? 
ภาพบนชามไก่ ที่มีไก่ ต้นไม้สีเขียว และดอกไม้
สีชมพู มีที่มาที่น่าสนใจ กล่าวคือในสมัยก่อน 
ที่ประเทศจีน ช่างทำาเซรามิคชาวจีนที่เป็นคน
ริเริ่มวาดรูปบนชามเซรามิค มักจะวาดรูปสิ่ง
รอบตัวที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น ภาพธรรมชาติ 
ภาพสัตว์ จึงมีช่างวาดเริ่มวาดไก่ขึ้นมา โดย
มีหลักว่าต้องเป็นไก่ตัวผู้เท่านั้น เพราะคน
จีนมีความเชื่อว่า ไก่ตัวผู้ก็เหมือนผู้ชายที่
เป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งจะช่วยเลี้ยงดูให้
ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ส่วนดอกเบญจมาศ หรือ
โบตั๋น ก็เป็นความเชื่อของชาวจีนอีกเหมือนกัน
ว่า จะนำามาซึ่งความมั่งคั่ง รำ่ารวย 
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เที่ยวแบบเหนือกว่าใคร
ในลำาปาง 
ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง 
นอกจากชุมชนที่โด่งดังเรื่องเซรามิคแล้ว ยังมีชุมชนส�าคัญอีกแห่ง ที่
ก�าลังมาแรง “บ้านป่าเหมี้ยง” เป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน
ที่ใครๆ ก็อยากแวะมาชมและมาชิมอาหารอร่อยๆ กันสักครั้ง ที่นี่
มีโฮมสเตย์ประมาณ 16 หลังคาเรือนให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน
และเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน ที่อยู่กันสบายๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส
อารมณ์ดี สุขภาพเลิศ 

ชาวบ้านป่าเหม้ียงมีอาชพีหลกัคอืปลกูใบเหม้ียง สะกดตามภาษาล้าน
นา เป็นภาษาถิ่นทางเหนือที่ใช้เรียก “ใบชา”  เหมี้ยงหรือชาของที่นี่ 
คือสายพันธุ์ชาอัสสัม ที่มีคุณภาพดี กลิ่นหอม จนมีแบรนด์ใหญ่ๆ 
สนใจรับซื้อไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มชื่อดังเป็นจ�านวนมาก  ย้อนกลับ
ไปในอดีต การเดินทางเข้าและออกจากบ้านป่าเหมี้ยงนั้นล�าบากต่าง
จากสมั ยนี้ ม าก การเดินทางขึ้นลงดอยต้องใช้เวลากันเป็นวันๆ ยัง
ถือว่า โ ชคดี ที่ใช้ใบเหมี้ยงท�ามาหากินได้ เช่น ตัดใบเหมี้ยงมาแลก
กับข้าว หรือบางทีพ่อค้าก็เอาข้าวบรรทุกม้า บรรทุกวัว เดินขึ้นเขา
ไปแลกกับใบเหมี้ยงบนดอย  
พิกัด : ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง หมู่ 7 ตำาบลแจ้ซ้อน อำาเภอเมืองปาน 

จังหวัดลำาปาง

รู้หรือไม่? 
เมื่อชาวบ้านเก็บเหมี้ยง โดยใช้ปลอก
สังกะสีที่นิ้วเฉือนใบเหมี้ยงฉับนั้น เขาไม่ได้
เฉือนใบออกทั้งหมด แต่จะเหลือตรงโคนใบ
ไว้เสมอ เหตุผลก็เพราะว่า ชาวบ้านเชื่อว่า
เหมี้ยงจะได้มีพื้นที่หายใจและแตกใบต่อไป
ได้เรื่อยๆ นั่นเอง  
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ห้ามพลาด “หมอนใบชา”
ซื้อ“หมอนใบชา” สินค้าขายดีของบ้านป่าเหมี้ยง
ตดิมอืกลบับ้านด้วย  เพราะมคีณุสมบตัทิีห่อม ให้
ความรู้สึกผ่อนคลาย ถ้านักท่องเที่ยวอยากไปฝึก
ท�าหมอนใบชา เขาก็เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้ไปนั่ง
ท�ากนัได้เลย นอกจากหมอนแล้ว ยงัมีพวงกญุแจ 
ตุ๊กตาน่ารกัๆ ขายเป็นท่ีระลึกให้นกัท่องเท่ียวด้วย

โชคดีที่มีเหมี้ยง 
ค�าว่า ‘โ ช ค ดี ท่ีมีเหมี้ยง’ ที่ออกจากปากชาวบ้าน 
ป่าเหมี้ยงคงไม่ใช่ค�ากล่าวที่เกินเลย เพราะคนที่นี่เขา
เลี้ยงชีพอยู่ไดทุ้กวันนีเ้พราะใบเหมี้ยงจริงๆ ต้นเหมีย้ง
หนึ่งต้น สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ตั้งแต่ 
1. ยอดอ่อน น�ามาท�าชารสดี กรรมวิธีเก็บชาให้หอม
อร่อย คือ เด็ดใบชา 2 ใบกับ 1 ยอด 
2. ใบเหมีย้งแก่ในระดบัปานกลาง จะเอามานึง่กนิ 
น�าใบเหมี้ยงมามัดตอกเป็นก�าๆ อัดแน่นใส่โอ่งจนเต็ม
แล้วนึ่งประมาณ 1 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น จากนั้นก็
เทออกมาผึ่งลมให้หายร้อน แล้วค่อยเอาใบเหมี้ยงไป
ใส่โอ่งเพื่ อ ห มั ก ให้มีรสชาติเปรี้ยว (จะมากจะน้อยก็
แล้วแต่ความชอบ) เรียกว่าเหมี้ยงส้ม (เปรี้ยว) โดยขั้น
ตอนนีใ้ช้เวลาหลายวนั เมือ่ได้เวลาอันสมควรแล้ว กเ็อา 
ใบเหมีย้งท่ีหมกัจนอร่อยแล้วมากนิ เป็นอาหารว่างเลย 
3. ใบเหมี้ยงสด ที่ไม่เอาไปนึ่ง ก็สามารถน�ามาท�า
อาหารจานเด็ดคือ ย�าใบเหมี้ยง ถือว่าเป็นย�าที่กินเล่น
ก็ได้ กินกับข้าวก็อร่อยล�้า ล�าขนาด ใครกินเป็นต้อง
ติดใจทุกราย 
4. ใบเหม้ียงแก่ น�าไปตากให้แห้ง แล้วน�ามายัดหมอน 
ท�าเป็นหมอนใบชา ขายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย 

รู้หรือไม่? 
วัฒนธรรมการกินเหมี้ยง มีมาตั้งแต่สมัยล้านนา  กินเพื่อ
ล้างปากหลังอาหาร เพื่อลดความเค็มและเผ็ดของอาหาร
นั่นเอง คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนจะชอบมากเพราะกินแล้ว
ให้ความรู้สึกกระชุ่มกระชวย ไม่ง่วง เพราะมีคาเฟอีนตาม
ธรรมชาติ เมื่อเคี้ยวเหมี้ยงไปสักพัก ความเปรี้ยวๆ ฝาดๆ 
ของใบเหมี้ยง จะกลายเป็นรสหวานติดลิ้นไปเลย แต่ถ้าใคร
ไม่ถนัดเคี้ยวเพียวๆ ก็สามารถเหยาะเกลือไปบนใบเหมี้ยง
สักเล็กน้อย รสเข้มๆ ฝาดๆ ก็จะถูกเกลือตัด ให้ความรู้สึก
หวาน สดชื่นไปอีกแบบ
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รู้หรือไม่? 
• ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำาปาง มีอาณาเขตติดกันกับชุมชน 
แม่กำาปอง จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนอีกแห่งหนึ่ง 
ที่โด่งดังไม่แพ้กัน ทางการจึงทำาเส้นแบ่งเขตชัดๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยว 
ถ่ายรูปเพื่อให้เห็นว่าลำาปางกับเชียงใหม่ ใกล้กันแค่ก้าวเดียวจริงๆ 
• เทศกาลที่โด่งดังมากๆ ของชาวป่าเหมี้ยงก็คือ เทศกาลดอกเสี้ยวบาน 
ซึ่งจะจัดในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ถ้ามาในช่วงนั้นก็จะเห็นความ
สวยงาม สดชื่น ของบ้านป่าเหมี้ยง ที่อาจทำาให้คุณตกหลุมรักได้ทุกเมื่อ 

รู้หรือไม่? 
นอกจากชาแล้วที่นี่ียังมีการเพาะปลูก
กาแฟ มีร้านกาแฟป่าเหมี้ยงคอฟฟี่
เฮาส์ โดยคนรุ่นใหม่ลูกหลานของชาว
ป่าเหมี้ยง ที่ลงทุนทำาโรงคั่วเอง เพื่อคุม
คุณภาพและรสชาติกาแฟให้ออกมาดี
ที่สุด ซึ่งเราแนะนำาให้คุณลองชิมกาแฟ
ดริปตอนเช้าๆ กลิ่นและรสของกาแฟ
ดริปที่ผ่านการคำานวณสัดส่วนมาแล้ว
อย่างดี จะทำาให้คุณทึ่งว่ากาแฟบนดอย
สูงกว่า 1200 เมตรแห่งนี้ หอม เข้ม  
น่าหลงใหลไปอีกแบบ

คลุกวงใน 
กับอาหารท้องถิ่น
ชาวป่าเหมี้ยง 
มาพักโฮมสเตย์ ที่บ้าน
ป่าเหมี้ยง ต้องลองชิมอาหาร
ฝีมือคนป่าเหมี้ยง

ย�าใบเหมี้ยง นี่ถือว่าเป็นไฮไลต์ของ
ส�ารับกันเลยทีเดียว ใส่เครื่องย�าเหมือนที่เรา
กินย�าปกติ แล้วใส่ปลากระป๋องคลุกเคล้าให้
เข้ากัน บอกเลยว่าล�าแต๊ๆ 

ไข่ป่าม หรือไข่ปิ้ง (ป่ามแปลว่าปิ้ง) น�า
ไข่เจียวปรุงรสมาเทใส่กระทงใบตองและปิ้ง
หรือย่างด้วยไฟอ่อนๆ จนจับตัวอ่อนนุ่ม จะ
มีรสชาติหอม อร่อย เป็นอาหารที่ไม่ต้องใช้
น�้ามันปรุงรสเลยแม้แต่น้อย 

ผลฟักแม้วต้ม จิ้มน�้าพริกอ่อง ชาว
บ้านที่นี่ปลูกฟักแม้ว หรือ ซาโยเต้ กันทั่วไป 
เมื่อแตกยอดก็ตัดยอดมาผัด ต้ม จิ้มน�้าพริก 
ถ้าออกผล ก็น�าผลมาต้มกินได้ มีรสชาติ 
หวานอร่อย 
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ห่มห้อม ที่ทุ่งโฮ้ง
บ้านทุ่งโฮ้ง ต�าบลทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัด
แพร่ เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวไทพวน ที่อพยพมา
จากเมืองพวน เมืองเก่าแก่ในสปป.ลาว ชาวพวน 
มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่ว ่าจะเป็นภาษา 
วัฒนธรรมประเพณี อาหาร และความเป็นอยู่ โดย
ประเพณีที่สืบต่อกันมาช้านานและยังคงพบเห็น
ได้ในทุกวันน้ีก็คือ ประเพณีก�าฟ้า หรือประเพณ ี
ก�าฟ้าไทพวน ทีห่มายถงึ การนบัถอืสกัการะบชูาฟ้า 
เพราะส�าหรับชาวไทพวน ฟ้าคือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ต้อง
กตัญญูที่ท่านได้คุ้มครองให้อยู่ดีกินดี  มีฝนตกต้อง
ตามฤดกูาล ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ เมือ่มพีธิกี�าฟ้า 
ชาวไทพวนทกุคนจะหยดุท�างานทุกชนดิ เพือ่ท�าบญุ
ตักบาตรในตอนเช้า และมาสังสรรค์กันในหมู่เครือ
ญาติในตอนกลางคืน ประเพณีนี้ท�าให้ชาวไทพวนมี
ความรกัใคร่ปรองดอง สามคัค ีเป็นผลให้วฒันธรรม
ไทพวนแห่งบ้านทุ่งโฮ้ง ยืนหยัดยาวนาน

ผลผลิตของการรวมตัวกันเหนียวแน่นของผู ้คน 
อาจเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้ภูมิปัญญาการย้อมผ้า 
หม้อห้อมของชาวไทพวน ท่ีสบืทอดกนัมาแต่โบราณ 
สามารถทานทนต่อกาลเวลาและฤดกูาลไม่ต่างจาก
ผ้าย้อมห้อมของท่ีนี ่กลายเป็นของดเีมืองแพร่ ท่ีใคร
มาแพร่ก็ต้องมาแลทุ่งโฮ้ง 

และการมาเยือนแหล่งผลิตผ้าหม้อห้อมทุ่งโฮ้ง จึง
ถือว่าสาแก่ใจคนชอบผ้าหม้อห้อมยิ่งนัก เพราะที่นี่
เป็นทั้งแหล่งขายและแหล่งผลิตกันเกือบท้ังหมู่บ้าน 

แพร่ น่าน  เปิดประตูแห่ง
ล้านนาตะวันออก 
แม้ว่าเป็นจังหวัดชื่อสั้นๆ แต่ร่องรอยอารยธรรม
ของแพร่และน่านน้ันยาวนาน อีกทั้งยังรุ่มรวย
ในศิลปวัฒนธรรมไม่แพ้ใคร ส่วนความงดงาม
ของสภาพภูมิประเทศนั้นไม่ต้องพูดถึง สวยงาม
และเงียบ สงบ ตรึงหัวใจนักท่องเที่ยวมากมาย
จนหลายคนหนีเมืองใหญ่ไปปักหลักในเมืองเล็ก 
แต่ล้นเสน่ห์อย่างแพร่และน่าน กนัมากขึน้เร่ือยๆ 
เรียกว่าถ้าได้ลองไปเที่ยวสักครั้งแล้ว ก็ยากที่จะ
ถอนตัวถอนใจว่างั้นเถอะ 

และแน่นอนว่าหัวใจของเมืองเล็กๆ เหล่านี้  
จะเป็นสิง่ใดไปไม่ได้นอกจาก ผูค้น ทีล้่วนแล้ว
แต่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีหลากหลาย เช่น  
ไทยวน ไทลือ้ ไทพวน ไทเขนิ ไทใหญ่ ม้ง ฯลฯ 
ซึง่สร้างสรรค์ผลงานหตัถกรรมทีโ่ดดเด่นล�า้ค่า
เป็นหน้าเป็นตาของจงัหวดัได้อย่างสมศกัดิศ์รี 
หลายคนอาจไม่รูว่้างานทอผ้าชัน้ด ีภมูปัิญญา
สร้างสรรค์ผ้าชั้นเลิศ ก็ถือก�าเนิดที่เมืองเล็กๆ 
เหล่านี้เช่นกัน 

รู้หรือไม่? 
ชื่อบ้านทุ่งโฮ้ง เป็นชื่อเรียกที่มาจาก
ภาษาไทพวน เดิมเรียกว่าบ้านทั่งโฮ้ง 
คำาว่าทั่ง หมายถึง ทั่งรองรับตีเหล็ก 
เนื่องจากสมัยนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ทำา
อาชีพตีเหล็ก ส่วนคำาว่า โห้ง เป็นภาษาไท
พวน หมายถึง สถานที่เป็นแอ่งลึกลงไป 
จึงเรียกว่า บ้านทั่งโห้ง และได้เรียกเพี้ยน
มาเรื่อยๆ จนกลายเป็น “บ้านทุ่งโฮ้ง” 

และตลอดถนนยาวเกือบ 4 กิโลเมตรนั้น ก็ขาย
กันแต่ผ้าหม้อห้อม ที่มีทั้งย้อมแบบสีเดียวทั้งผืน 
และมดัย้อม จนมคีนเรยีกท่ีนีว่่าถนนสายหม้อห้อม 
นั่นเอง  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อม
ทุ่งเจริญ
ไปช้อปกนัแล้วยงัไม่หน�าใจ เกดิหลงเสน่ห์ผ้าห้อม 
และการมัดย้อม เราแนะน�าให้ไปที่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ที่ก่อ
ตั้งมาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาและ
พัฒนาการย้อมผ้าหม้อห้อมจนเป็นสินค้าข้ึนช่ือ
ของบ้านทุ่งโฮ้ง ท่ีนีน่กัท่องเท่ียวจะได้เรยีนรูตั้ง้แต่
การเตรียมต้มห้อม ส่วนผสมในหม้อย้อม วิธีการ
มดัย้อม เทคนคิทีน่่าสนใจ ซ่ึงแม่ๆ สมาชิกในกลุม่
วสิาหกจินี ้จะมาช่วยอธบิายและสาธติการย้อมผ้า 
สอนให้เราหยบิผ้ามาย้อมตามจนิตนาการ ไม่มีถกู
หรือผิด ลวดลายที่เราสร้าง เป็นเรื่องราวของเรา
แต่เพียงผู้เดียว ใครได้ลองท�ามักจะพูดตรงกันว่า 
สวยอย่างมหัศจรรย์ และฝึกให้เราจดจ่อในการ
ย้อมผ้าอย่างไม่น่าเชื่อ 

พิกัด กลุ่มวสิาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสี
ธรรมชาติ หมู่ 5 ตำาบลทุ่งโฮ้ง อำาเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 
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ไปน่าน อยู่ นาน นาน ได้ไหม?
น่านเป็นอีกหน่ึงจังหวัดเล็กที่ก�าลังมาแรง ในอดีตจังหวัดน่านเคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรล้านนาอันยิ่งใหญ่ มีภาษาพูดแบบชาวล้านนาแม้จะต่างส�าเนียง
กันบ้าง และมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายเหมือนพื้นที่อื่นๆ ในภาคเหนือเช่นกัน 
โดยประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นชาวไทยวน ที่อพยพมาจากเมืองเชียงแสน 
นอกจากนั้นยังมีกลุ่มชาวไทเขิน ไทพวน ไทใหญ่ รวมทั้งชาวไทล้ือ ที่อพยพ 
มาจากแถบแม่น�้าลื้อ ในสิบสองปันนาและบริเวณหัวเมืองต่างๆ แถบที่ราบลุ่ม
แม่น�้าโขง ชาวไทลื้อในจังหวัดน่าน อาศัยอยู่มากในอ�าเภอปัว ที่ถือว่ามีคนเชื้อสาย 
ไทลือ้แทบทกุต�าบล นอกจากนัน้กมี็อ�าเภอท่าวงัผา อ�าเภอสองแคว อ�าเภอเชยีงกลาง 
และอ�าเภอทุ่งช้าง เป็นต้น และชาวไทลื้อนี่เองที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทอผ้า 
ให้ก�าเนิด ผ้าทอลายนำ้าไหล อันเป็นเอกลักษณ์ชาวลื้อและถือว่าเป็นของดีของเด่น
ประจ�าจังหวัดน่านมาจนถึงปัจจุบัน ใครอยากศึกษาประวัติและวิถีชีวิตตามแบบ
โบราณของชาวไทลือ้ รวมทัง้ลายน�า้ไหลท่ีดดัแปลงมาจากผ้าลายชาวลือ้ กส็ามารถ
ดไูด้จากจิตรกรรมฝาผนงัของวดัภมิูนทร์ ทีช่่างวาดเป็นช่างสกลุล้ือและวาดรปูแบบ
การแต่งกาย นุ่งซ่ิน ลายผ้าซิน่ของหญงิชาวลือ้ไว้ให้คนรุ่นหลงัได้เหน็เป็นบนัทกึทาง
ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า 

ชัวร์ชวนแชร์ 
ผ้าไทลื้อ บ้านหนองบัว 
มกีารค้นพบว่า ผ้าทอลายน�า้ไหลแบบชาวไทล้ือ เริม่
ทอคร้ังแรกทีบ้่านหนองบวั อ�าเภอท่าวงัผา จงัหวดั
น่าน โดยเป็นศลิปะการทอผ้าด้วยมอืด้วยเทคนคิ
เกาะ หรือ ล้วง ท่ีชาวไทล้ือได้สืบต่อกรรมวิธีนี ้
มายาวนานไม่น้อยกว่า 150 ปี และเทคนิคการ
ทอผ้าด้วยลวดลายแบบนีก้ถ็อืว่าซบัซ้อนมาก จึง
พบลายผ้าเช่นนี้ได้ยากในกลุ่มชาติพันธุ์อื่น และ
ที่บ้านหนองบัว ก็ถือว่าเป็นชุมชนทอผ้าลายน�้า
ไหลชุมชนท่ีใหญ่สุดในจังหวัดน่านด้วย ท่ีบ้าน
ไทลื้อหนองบัวจึงเหมาะอย่างยิ่ง หากต้องการ
ไปดูชาวบ้านสาธิตวิธีทอผ้าแบบดั้งเดิม รวมท้ัง
ซื้อหาผ้าลายน�้าไหลเป็นที่ระลึก ที่นี่ยังเป็นชุมชน 
ท่องเทีย่วโอทอป นวตัวถิ ีจงึมทีีพ่กัแบบโฮมสเตย์ 
ราคาไม่แพงแต่คุ้มค่าที่ได้ใกล้ชิดชาวบ้านและ
เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่แบบชาวไทลื้อที่เรียบง่าย 
เต็มไปด้วยมิตรไมตรี นอกจากนี้เรายังสามารถ
แวะไปดูบ้านจ�าลอง ที่จัดแสดงชีวิตความเป็น

อยู่แบบไทลื้อ ที่เฮือนไทลื้อมะเก่า หรือที่เรียกว่า 
ศนูย์การเรียนรูชุ้มชุน บอกเลยว่า หาโอกาสดบู้าน
เรือนแบบโบราณเช่นนี้ได้ยากแล้ว  

แต่เป็นสายชมอย่างเดียวคงไม่คุ้ม คงต้องเป็น
สายชมิด้วยจะได้ครบเครือ่ง เราเลยอยากแนะน�า
ให้ลองสาหร่ายน�้าจืด (ไก) อาหารเด็ดของชาว
ไทลื้อหนองบัว ที่เป็นสินค้าโอทอปของหมู่บ้าน 
ซึ่งเขามีให้เลือกทั้งแบบสาหร่ายอบแห้ง และ
สาหร่ายปรุงรสแบบสด รับรองเลยว่ากินเท่าไหร่
ก็ไม่พอ และด้วยความกินง่าย อยู่ง่าย มีวิถีชีวิต
เรียบง่ายแบบนี้เอง น่าน จึงเป็นอีกเมืองที่เรา
อยากอยู่นาน นาน และ เนิบ เนิบ ให้มากที่สุด 

เวลาของที่น่ีไม่ได้เดินช้า เราต่างหากที่เลือกที่
จะเดินให้ช้าลงตามจังหวะของคนอื่น เพราะที่นี่
มีอะไรมากมายให้ค้นหาอยู่รายรอบตัว ยิ่งค้นยิ่ง
เจอคุณค่าของการใช้ชีวิต ที่เราเคยหลงลืมหรือ
เลือกที่จะมองข้ามไปในวันที่เราวุ่นวายที่สุด แล้ว
จะรู้ว่าอยู่อย่างเนิบช้า แบบสายน�้าไหลกันบ้าง 
สักที ก็ดีเหมือนกัน 
พิกัด ชุมชนไทลื้อหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำาบลป่าคา 
อำาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

รู้หรือไม่?
เหตุที่เรียกว่า “ลายน�้าไหล” ก็เพราะว่า
ลวดลายนั้นเป็นลายทางขวาง ทอด้วย
ดิ้นเงินดิ้นทอง ดูพลิ้วไหว  แลดูเหมือน
สายนำ้าไหลนั่นเอง และในเวลาต่อมา
ลวดลายก็มีการพัฒนาขึ้น แทนที่จะ 
ลายขวางเรียบๆ ก็จะมีการเพิ่มหยัก  
มีลายใหม่ๆ เช่นลายจรวด เป็นต้น
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ช่างหลวงในราชส�านักเท่านั้น เม่ือสุโขทัยเส่ือม
อ�านาจ ก็ไร้คนสืบทอดศิลปะการท�าเครื่องทอง
อย่างจริงจัง จนกระทั่งศิลปะแขนงนี้สูญหายไป
ระยะหนึ่ง 

เมื่อสืบค้นกันจากประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ 
พบว่าตระกูลช่างทองท่ีรื้อฟื้นศิลปะการท�าเครื่อง
ทองขึ้นมาอีกครั้งก็คือ ตระกูลวงศ์ใหญ่ ที่มีนาย
เชื้อ วงศ์ใหญ่ เป็นช่างทองเก่าแก่แห่งอ�าเภอ
ศรีสัชนาลัย ท่ีได้เรียนรู้วิชาการท�าเครื่องทองมา
จากคนจีนที่มาขออาศัยบ้านอยู่เพื่อก่อร่างสร้าง
ตวัในเมอืงไทย แล้วขอตอบแทนเป็นการถ่ายทอด
วิชาความรู้ด้านการท�าเครื่องทองให้ นายเชื้อ
จึงร�่าเรียนและฝึกฝนจนช�านาญและใช้วิชานี้ท�า
มาหากินนับแต่นั้นเอง รุ่นลูกๆ ก็เลยได้รับการ
ถ่ายทอดวิชาและรักษาความรู้นี้ไว้สืบมา พร้อม
กับการเติบโตของอาชีพช่างท�าทองในอ�าเภอ
ศรีสัชนาลัย ท่ีเริ่มมีมากข้ึน เพื่อผลิตงานตาม
ความต้องการของลูกค้า 

ปัจจบุนั ร้านทองดัง้เดมิของนายเช้ือ ได้กลายเป็น
ร้านทองสมสมัย ที่มีคุณสมสมัย ลูกสาวของนาย
เชื้อที่ยังบริหารงานอยู่ ถือว่าเป็นร้านทองสุโขทัย
โบราณที่เหลือเพียงไม่กี่ร้านแล้วในจังหวัด ไม่
เพียงเท่านั้น ร้านทองสมสมัยยังเป็นแหล่งเรียนรู้
เรื่องการท�าทองโบราณ เป็นหนึ่งในหลายๆ ร้าน
ที่เป็นแหล่งการจ้างงาน กระจายงาน ในการท�า
เคร่ืองทอง จนอ�าเภอศรีสัชนาลัย ได้ชื่อว่าเป็น
ชุมชนช่างท�าทองสุโขทัย อย่างทุกวันนี้ 

ทองสุโขทัย ทองชั้นดีแห่ง
ศรีสัชนาลัย 
ทองสุโขทัย หรือหลายๆ คนเรียกกันว่าทอง
โบราณนั้น ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของงานฝีมือที่

สร้างสรรค์และปราณีตชนิดท่ีหาท่ีอ่ืนเทียบเทียม
ได้ยาก ทองโบราณ ใช้เรียกรูปแบบการท�าทองที่
ใช้ลวดลายแบบโบราณ และใช้มือในการบรรจง
ถกัทอ ร้อย สาน เส้นทองบางเฉยีบให้ออกมาเป็น
สร้อยคอ เครื่องประดับ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้
ต่างๆ  เทคนคิการ “ถกัทอง” จงึเป็นการท�าเครือ่ง
ทองทีน่บัวนัจะหาคนท�าได้น้อยลงทกุที เพราะต้อง
ใช้ทักษะ สายตา และความอดทนเป็นเลิศ กว่า
จะท�าได้แต่ละชิ้น และค�าว่าทองศรีสัชนาลัย ก็
ใช้เรียกชื่อแหล่งผลิตทอง ไม่ได้แปลว่าเป็นทองที่
มีแหล่งก�าเนิดตามธรรมชาติที่นี่ 

นอกจากนั้น หากสังเกตดีๆ เราจะพบว่าทอง
สุโขทัย มีความสวยงามและอร่ามตาไม่เหมือน
ทองท่ีอ่ืน เป็นเพราะว่าทองสุโขทัยนิยมใช้ทอง
เปอร์เซ็นต์สูง 99.99% เนื่องจากสมัยก่อนเคยเห็น
ว่า ทองโบราณแท้และดั้งเดิม ที่ชาวบ้านขุดพบ
แล้วเคยน�ามาให้ดู จะเป็นทองสีเหลืองจ�าปา คือ
เหลอืงสด กระจ่าง เพราะมีเปอร์เซ็นต์ของทองสงู
กว่าทองทั่วไปที่เราเห็นกันตามร้านทอง ซึ่งจะใช้
ทอง 96.5% ที่ให้สีเหลืองเหมือนสีดอกบวบ คุณ
สมสมัยจึงเป็นผู้ริเริ่มน�าทอง 99.99% มาผลิตเป็น
ชิ้นงาน เพื่อให้ได้ความสวยงามแบบโบราณแท้ๆ 
และแน่นอนว่าต้องมากับราคาที่สมศักดิ์ศรีทอง
โบราณด้วยนั่นเอง 

ภาคเหนือตอนล่าง 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เริ่มจาก
จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 
พิจิตร ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ และ
อุทัยธานี ถือเป็นที่อยู ่อาศัยของกลุ ่ม
ชาติพันธุ์ท่ีหลากหลายและแสดงออกถึง
วิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมท่ีน่าเรียนรู้อีก
เช่นกนั โดยกลุม่ชาตพินัธุท์ีส่�าคญัและเป็น
เอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากภาคเหนือตอน
บนก็คือ กลุ่มไทด�า ที่อพยพข้ึนมาจาก
เพชรบุรี (นิยมแต่งกายด้วยชุดสีด�า บ้างก็
เรียกชาวโซ่ง หรือ ไททรงด�า) และ กลุ่ม
ไทครัง่หรอืลาวครัง่ (กลุม่ชาวลาวทีม่าจาก
เวียงจันทร์นิยมใส่ผ้าสีแดงสดท่ีย้อมจาก 
สีของคร่ัง) นอกเหนือจากน้ันก็มีกลุ ่ม  
ไทยวน ไทพวน หรือ แม้กระท่ังกลุ่มม้ง 
อาศัยอยู่กระจายไปทั่วในทุกจังหวัดของ
ภาคเหนือตอนล่าง 

ขณะเดียวกัน ในเรื่องของศิลปหัตถกรรม
หรืองานปราณีตศิลป์ ก็มีเรื่องราวและ
เอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ให้เรียนรู้กัน
แบบไม่มีวันหมด ไม่ว่าจะเป็นการท�า
เครื่องปั้นดินเผา ทอผ้า จักสาน หรือแม้
กระทั่งการท�าเครื่องทอง ที่ทรงคุณค่า
และเป็นศิลปะอีกแขนงที่ควรสืบสานจาก
รุ่นสู่รุ่น 

อร่ามเรืองรอง เคร่ืองทอง
สุโขทัย 
ย้อนไปเมื่อครั้ง สุโขทัย อดีตราชธานี
เก่า ดั้ั้งเดิมของไทยอยู่ในช่วงเรืองอ�านาจ 
เรื่องของการท�าเครื่องทอง เป็นศิลปะ 
เก่าแก่ทีจ่�ากดัและสบืทอดอยู่ในแวดวงของ

เรื่องราวของภาคเหนือยังมีอีกมาก ท่ีรอ
ให้ทุกคนไปสัมผัสและส�ารวจในสิ่งที่เรา
อาจไม่เคยเห็น แต่ส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ 
การค้นพบความสวยงามท่ีไม่ปรุงแต่งและ
เป็นประสบการณ์ที่หา ‘ที่ไหนก็ไม่เหมือน
ที่เหนือ’
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