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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ความเป็นมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการพัฒนาคน รวมถึงการส่งเสริม
ทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น พระราชบัญญัติกำหนดแผน
และกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดให้เทศบาล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส โดยมีภารกิจด้านการจัดการศึกษาประการใดประการหนึ่ง
หรือทั้ง ๕ ประการ ดังนี้
๑.การจัดการศึกษาปฐมวัย
๒.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.การจัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพ
๔.การจัดการส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๕.การดำเนินงานด้านการศาสนา การบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
กองการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน
๑.๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลเมื อ งจั น ทนิ มิ ต ประกอบด้ ว ย ๙ หมู่ บ้ า น ๑๑ ชุ ม ชน โดยมี อาณ าเขตตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยท้ายพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาล ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลท่าช้าง ตำบลพลับพลา จากหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีฝั่งตะวันออกตรง
ปากทางแยกคลองเกาะ ฝั่งใต้ปางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บนทางแยกลำรางหนองปึก และคลองข่าฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลพลับพลา จากหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข ๓๑๕๐ จากหลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศใต้ถึง หลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ทางแยกคลองข่า คลองพลับพลาและ
คลองกรวด ฝั่งใต้จากหลักเขตที่ ๔ เลียบคลองกรวดฝั่งใต้ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๑๕๔ จาก
หลักเขตที่ ๕ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสระบาปฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองนารายณ์ ตำบลเกาะขวาง จากหลักเขตที่ ๖ เลียบริมคลองสระบาปฝั่งเหนือไป
ทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลตลาด ตำบลวัดใหม่ จากหลักเขตที่ ๗ เลียบแม่น้ำจันทบุรีฝั่งตะวันออกไปทาง
ทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ ๑
ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองจันทนิมิต ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดทางทิศตะวันออกของประเทศ
ไทย มีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดกับทะเลด้านอ่าวไทย มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง
กันยายน ซึ่งเป็นฤดูฝน อากาศไม่ร้อนไม่หนาวมาก จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพต่างๆ
สภาพการจราจร
มีความสะดวกสบายและรองรับยานพาหนะรวมถึงการสัญจรไปมาของประชาชนได้อย่างคล่องตัว
โดยมีการก่อสร้างถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระบบท่อระบายน้ำและทางเท้าอย่างต่อเนื่องทุกปี มีถนนในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ๑๐๙ สาย
การศาสนา...

๒
การศาสนาและวัฒนธรรม
ในพื้นที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ๔๐% ศาสนาคริสต์ ๕๐% ศาสนาอิสลามและศาสนา
อื่นๆ ๑๐% มีศาสนสถานทางพุทธศาสนา คือ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) และวัดจันทนาราม มีศาสนสถานทางคริสต์ คือ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี อารามคาร์เมล และบ้านพักคามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว ประเพณีนมัสการพระพุทธ
ไสยาสน์ งานฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี งานเปิดโลกอัญมณี ฯลฯ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวดแผนไทย (นวดชอง) การผลิตและทำเครื่องประดับอัญมณี ฯลฯ
ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑.๓ ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิ มีความหมายว่า พื้น ขั้น พื้นเพ
ปัญญา หมายความว่า ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด
ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นความรู้ ความสามารถ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้พื้นความรู้สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาและดำรงชีวิต
ของคนในท้องถิ่น
การถ่ายทอดความรู้หรือการสอน หมายถึง บอกวิชาความรู้ให้แสดงเข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีรู้ชั่ว
จากการศึกษาความหมายที่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมคำว่า ภูมิปัญญา ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย สามารถรวบรวมได้ดังนี้
๑) ภูมิปัญญา
คำว่าภูมิปัญญา ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wsdomซึ่งมีความหมายว่า ความรู้ความสามารถ ความเชื่อ
ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์
สรุ ป ได้ ว่า ภู มิ ปั ญ ญา หมายถึ ง ความรู้ ความคิ ด ความสามารถ ที่ เป็ น ผลมาจากการใช้ ค วามคิ ด และ
สติปัญญาในการปรับตัวและดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
เรียนรู้ และสะสมมาเป็นระยะเวลานาน สามารถใช้หรือปรับเปลี่ยนมาสร้างประโยชน์และแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตของคน
ในสังคม ภูมิปัญญาอาจเกิดจากประสบการณ์ของกลุ่มชนในชุมชนจากภายนอกชุมชน และ/หรือผลิตใหม่ หรือผลิตซ้ำขึ้นมาก็
ได้
๒) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom)
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ให้ความหมายของภูมิปัญญาชาวบ้านว่าเป็นความรู้ของชาวบ้านที่สร้ างขึ้น
จากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน ซึ่งได้ เรียนรู้จากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ญาติที่น้อง และผู้ที่มีความรู้ใน
ชุมชน ความรู้เหล่านี้เกี่ยวข้องการดำเนินชีวิต เป็นแนวทางหลักเกณฑ์ มีวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไปแล้วกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกับธรรมชาติ ความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษสืบทอดจากคน
รุ่นหนึ่ งไปสู่ คนอีกรุ่น หนึ่ งระหว่างการสื บ ทอดมีการปรับปรุง ประยุกต์และเปลี่ ยนแปลงจนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตาม
สภาพการณ์ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง รากฐานความรู้ของชาวบ้านที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์และความ
รอบรู้ รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพการณ์ทางแวดล้อม
และวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น...

๓
๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๖ ได้ให้ความหมายของคำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ โดยแยกให้
ความหมายของคำว่า ภูมิปัญญา ว่าหมายถึง พื้นความรู้ ความสามารถ และคำว่า ท้องถิ่น ว่าหมายถึง ท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
โดยเฉพาะ ดังนั้น คำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงหมายถึง พื้นความรู้ ความสามารถของท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของ
ชีวิต สังคม และในสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และถ่ายทอดสืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรม การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
จึงต้องใช้ปัญญาคันหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว ฟื้นฟู ประยุกต์ เสริมสร้างสิ่งใหม่ งานรากฐานสิ่งเก่าที่คันพบนั้น นักพื้นฟู นักประยุกต์
และนักประดิษฐ์คิดค้นทางวัฒนธรรมพื้นบ้านเหล่านี้ มีชื่อเรียกในเวลาต่อมาว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน”หรือ “ผู้รู้ชาวบ้าน”และ
สติปัญญาที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์นี้เรียกว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน”หรือ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการ กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน คือความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิ ดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่
ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ตังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาชาวิชา
ต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชน และในตัวของผู้รู้เ องหากมีการสืบคันหาเพื่อ
ศึกษาและนำมาใช้ก็จะเป็นที่รู้จัก เกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้
สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ของคนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่วุ่นจนเป็นวิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคู่และมีความหมายเป็น
อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนในท้องถิ่น
๔) ภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom)
เป็นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนที่เรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกัน
และระหว่างกลุ่มชุมชนหลาย ๆ ชาติพันธุ์ รวมไปถึงโลกทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้เคยเอื้ออำนวยให้คน
ไทยแก้ปัญหาได้ดำรงอยู่ และสร้างสรรค์อารยะธรรมชองเราเองได้อย่างมีดุลยภาพกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในระดับพื้นฐาน
หรือระดับชาวบ้าน ภูมิปัญญาในแผ่นดินนี้มีได้เกิดขึ้นเป็นเอกเทศแต่มีส่วนแลกเปลี่ยนเลือกเฟ้น และปรับให้ภูมิปัญญาจาก
อารยะธรรมอื่นตลอดมา
สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทยในด้านต่างๆ ที่เกิดจาก
การสะสม เลือกสรร และพัฒนาปรับปรุงอย่างมีระเบียบแบบแผนและมีรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับและได้รับการถ่ายทอดกันมา
ในสังคม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันของผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัย
ประเภทภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาไทย

ตารางเปรียบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย
ลักษณะที่เหมือนกัน
ลักษณะที่แตกต่างกัน
เป็นองค์ความรู้ และวิธีการที่นำมาใช้ใน เป็นองค์ความรู้และความสามารถใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งได้สืบ ระดับบุคคลหรือระดับท้องถิ่น ซึ่งมี
ทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่อง
ขอบเขตจำกัดในแต่ละท้องถิ่น เช่น
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ภาษาอีสาน ผ้าไหม แกงไตปลา หนัง
ตะลุง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ
เป็นองค์ความรู้และความสามารถโดย
ส่วนรวม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เช่น ภาษาไทย มวยไทย ต้มยำกุ้ง เป็น
ภูมิปัญญา ฯลฯ

๔
ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า ภูมิปัญญา เป็นความรู้ ความสามารถ และวิธีการที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่ง
สมไว้ในการปรับตัวและดำรงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่ได้ มี
การสืบสานพัฒ นากันมา ภูมิปํญญาชาวบ้าน จึงเป็นความรู้ความสามารถ และวิธีการปฏิบัติของชาวบ้านที่นำมาใช้ในการ
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่ อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หากวิธีการนั้นเป็นที่
ยอมรับของคนในห้องถิ่น และมีการนำไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในชุมชนก็จะเรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ถ้าได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติก็จะขยายกว้างเป็น ภูมิปัญญาไทย
จากความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปลักษณะสำคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ ๖ ประการ คือ
๑. มีความเป็นท้องถิ่นที่มีรากฐานอยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
2. เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ภายในบุคคล ที่ใช้ความรู้นั้น
๓. มีการถ่ายทอดผ่านการบอกเล่าและถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ไม่ค่อยมีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
๔. เป็นความรู้ที่มาจากการลงมือทำและประสบการณ์มากกว่าเป็นความรู้จากทฤษฎี
5. มีรากฐานในโลกทัศน์ทางศาสนา ความสำคัญด้านจิตวิญญาณและคำนิยมของชุมชนในสังคม
๖. เป็นความรู้ที่มองสรรพสิ่งอย่างองค์รวม ความสมดุลของร่างกายและจิตวิญญาณ และมีความสำคัญในการดำรงชีวิต
ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทยพอสรุปได้ดังนี้
1. ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้เป็นปีกแผ่น
พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้ภูมิปัญญาในการสร้างชาติ สร้างความเป็นปีกแผ่นของประเทศมาโดยตลอด
ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์ทรงปกครองประชาชนด้วยพระเมตตา แบบพ่อปกครองลูก ผู้ใด
ประสบความเดือดร้อนก็ส ามารถตีร ะฆังแจ้ งความเดือดร้อนขอรับพระราชทานความช่ ว ยเหลื อทำให้ ป ระชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อพระองค์ ต่อประเทศชาติร่วมกัน สร้างชาติบ้านเมืองจนเจริญรุ่งเรืองได้เป็นปีกแผ่น พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตร รัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญาสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศ
ทางการเมืองภายในประเทศจนรอดพ้นภัยพิบัติหลายครั้ง ด้านการเกษตรพระองค์ทรงพระราชทานทฤษฎีใหม่ให้แก่พสกนิกร
ด้านการเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ยังความสงบร่มเย็นของประชาชนให้กลับคืนมา
๒. สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย
คนไทยในอดี ต มี ค วามสามารถเป็ น ที่ ป รากฏในประวั ติ ศ าสตร์ จ ำนวนมาก เป็ น ที่ ย อมรั บ ของนานา
อารยประเทศ เช่น นายขนมต้ม เป็นนักมวยที่มีฝีมือเก่งในการใช้อวัยวะทุกส่วน ทุกทำแม่ไม้มวยไทย สามารถชกมวยไทยจน
ชนะพม่าได้ถึงเก้าคนสิบคนในคราวเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันมวยไทยถือเป็นภูมิปัญญาด้านศิลปะการป้องกันตัวชั้นเยี่ยม
นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาด้านอาหาร อาหารไทยเป็นอาหารที่มีความหลากหลายในรสชาติทั้งอาหารคาว
หวาน ปรุงง่าย รสอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พืชที่ใช้ปรุงอาหารส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น และราคาถูก พืชที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่เป็น พืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ชิง ชำ กระชาย ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบ
กะเพรา เป็นต้น
๓. ความสามารถปรับปรุง ประยุกต์หลักคำสอนทางศาสนา ใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
คนไทยยอมรับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ โดยนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม ทำให้คนไทยเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประนีประนอม รักสงบ ใจเย็น มีความอดทนให้อภัยแก่ผู้สำนึก
ผิด ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายปกติสุข ทำให้คนในชุมชนพึ่งพากันได้ ทั้งหมดนี้สืบเนื่องจากหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา
เป็นการใช้ภูมิปัญญาในการประยุกต์พระพุทธศาสนามาใช้กับชีวิตประจำวัน
๔.สร้างความสมดุล...

๕
๔. สร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
ภูมิปัญญาไทยมีความเด่นชัดในการยอมรับนับถือและให้ความสำคัญแก่คน สังคม และธรรมชาติอย่างยิ่ง มี
เครื่องมือที่ชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากมาย เช่น ประเพณีสิบสองเดือน เป็นการแสดงความเคารพและขอพร เป็นวันแห่ง
ครอบครัว เครือญาติพี่น้องได้พบปะกันด้วยความอบอุ่น ส่วนประเพณีลอยกระทง คุณค่าอยู่ที่การบูชาและเคารพบุญคุณของ
น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคน พืช และสัตว์ ซึ่งใช้น้ำทั้งการบริโภคและอุปโภค ในการรักษาป่าให้ต้นน้ำลำธาร ได้ประยุกต์ให้มี
ประเพณีการบวชป่าให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติสภาพแวดล้อมยังความอุดมสมบูรณ์แก่ตันน้ำลำธารพลิกพื้นกลับคืนมาได้
อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่คำนึงถึงความสมดุลของคน สังคมและธรรมชาติ โดยทำแต่น้อยพออยู่พอกิน
เมื่อเหลือกินก็แจกญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านใกล้เคียง นอกจากนี้ยังนำไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอย่างอื่นที่ตนไม่มี เมื่อเหลือใช้จริง
ๆ จึงจะขาย อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเกษตรแบบ "กิน-แจก-แลก-ขาย" ทำให้คนในสังคมได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกัน เคารพ
นับถือกัน เป็นญาติกันทั้งหมู่บ้าน จึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีสัมพันธ์กันแนบแน่น ธรรมชาติไม่ถูกทำลายไปมากเนื่องจากทำ
พออยู่พอกิน ไม่โลภ และทำลายมากเหมือนปัจ จุบัน ถือเป็นภูมิปัญญาที่สร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติ
ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
5. เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย
แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไร ความรู้สมัยใหม่จะหลั่งเข้ามามาก แต่ภูมิปัญญาไทยก็สามารถปรับเปลี่ยน
ได้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่นการรู้จักนำเครื่องยนต์มาติดตั้งกับเรือใส่ใบพัดเป็นหาง สามารถวิ่งได้เร็วขึ้นเรียกว่า "เรือหางยาว"
การรู้จักทำการเกษตรแบบผสมผสานพลิกฟื้นธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์คืนแทนสภาพป่าที่ถูกตัดทำลายไป การรู้จักใช้ภูมิ
ปัญญาออมเงินสะสมทุนตามแบบสมัยใหม่ให้สมาชิกกู้ยืมปลดหนี้สิ น และจัดสวัสดิการแก่สมาชิกจนชุมชนมีความมั่นคง
เข้มแข็ง สามารถช่วยตนเองได้หลายร้อยหมู่บ้านทั่วประเทศ และการสร้าง "อูหยำ" ขึ้นเป็นปะการังเทียม ให้ปลาอาศัยวางไข่
แพร่พันธุ์และเจริญเติบโตขยายจำนวนมากดังเดิม ถือเป็นการใช้ภูมิปัญญาปรับปรุงประยุกต์ใช้ได้ตามยุคตามสมัย
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกวิทย์ ณ ถลาง ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 6 ประเภท คือ
1. ภูมิปัญญาหรือความรู้ส่วนที่เรียกว่า "ยาไส้"ซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเรื่องของปากท้อง เป็นสิ่งที่ถูกนำไป
แสวงหาผลประโยชน์ หรือดีคุณค่าเป็นตัวเงินโดยง่าย จึงจำเป็นต้องหวงแหน มีการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรทางปัญญา
๒. ภูมิปั ญ ญาหรือความรู้ส่ วนที่ เรีย กว่า "ยาใจ"ซึ่งความรู้ที่ไม่เป็นพิ ษเป็นภัยกับใคร กลับ ช่ว ยให้ สั งคมมีความเอื้ออาทร
เอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่เพื่อความผาสุกของคนในสังคม
ประภากร แก้ววรรณา ได้สังเคราะห์ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้คือ
๑. ภูมิปั ญญาท้องถิ่น เพื่ อใช้ในการแก้ไขปั ญ หา ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากสติปัญ ญาของชาวบ้าน เป็น
ศักยภาพหรือความสามารถในการแก้ไขปัญหา การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนท้องถิ่น
๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา เป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที่คิดคัน สั่งสมสืบทอด ปรับปรุง พัฒนา เป็น
ศักยภาพหรือความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ สร้างปัญญาตอบสนองความจำเป็น ความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
มั่นคง

การจำแนก...

๖
การจำแนกตามแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้จำแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทบุคคล ครอบคลุมบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบุคคลที่ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำในเรื่องพิธีกรรมสำคัญของท้องถิ่น บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ การประดิษฐ์ และการเกษตรกรรม โดย
บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นผู้วิเริ่ม หรือเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่วุ่น เช่น ครูภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน
พระภิกษุ ผู้นำชุมชน ผู้รู้ พ่อเฒ่าแม่เฒ่า ฯลฯ
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทสถานที่ ครอบคลุมสถานที่ที่มีความสำคัญกับท้องถิ่นในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา พิธีกรรม
สถานที่ทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งเพาะปลูกตาม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งที่เป็นบุคคล หน่วย
ราชการ และองค์กรเอกชน
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทวัสดุอุปกรณ์ ครอบคลุมวัสดุอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
ของจริง และของจำลองที่ใช้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากมายหลายแขนง แต่มักจะถูกมองว่าล้าหลัง คนบางกลุ่มจึงไม่ค่อยให้ความนิยมและ
สืบสานกันมากนัก ส่วนใหญ่แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นมักสืบทอดบอกกล่าวกันเป็นการภายใน เช่น สูตรทำอาหารหรือตำรับตำรา
ต่าง 1 ทำให้ไม่เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป อาจจำแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น ๑๐ ลักษณะได้ดังนี้
1. ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ภูมิปัญญาประเภทนี้จะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น
เนื่ อ งจากมี พื้ น ฐานทางความเชื่ อ ในศาสนาที่ แ ตกต่ า งกั น สำหรั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของไทยซึ่ ง เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ใน
พระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้น ได้มีส่วนสร้างสรรค์สังคม โดยการผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมจนกลายเป็นลั กษณะเฉพาะของ
แต่ละท้องถิ่น
๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณี และพิธีกรรม เนื่องจากประเพณีและพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ดีงามที่คนไทยในท้องถิ่น
สร้างขึ้นมา โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในสังคม ภูมิปัญญาประเภทนี้จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมเป็น
อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญ ๆ ในประเทศไทยล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
แทบทั้งสิ้น
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทต่าง ๆ โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่มา
ประยุกติใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจากนั้นได้สืบทอดการพัฒนาอย่างไม่ขาดสายกลายเป็นศิลปะที่มีลักษณะที่มีคุณค่เฉพาะถิ่น
๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้านนอกจากมนุษย์จะนำอาหารมาบริโภคเพื่อความอยู่รอดแล้ว มนุษย์ยัง
ได้นำเทคนิคการถอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช้เพื่อให้อาหารที่มีมากเกินความต้องการสามารถเก็บไว้บริโภคได้เป็น
เวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังนำผักพื้นบ้านชนิดต่าง ๆ มาบริโภค
ได้อีกด้วย
๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นถือว่าเป็นการผ่อนคลายโดยเฉพาะในวัยเด็กซึ่งชอบความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ในการละเล่นที่ประดิษฐ์มาจากธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างกลมกลืน
๖. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ของแต่ละ
ภาค เราสามารบหลักฐานจากร่องรอยของศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏกระจายตัวอยู่ทั่วไป เช่น สถาปัตยกรรม ประติม ากรรม
จิตรกรรม เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคนิค ความคิด ความเชื่อของบรรพชนได้เป็นอย่างดี
๗. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาประเภทนี้ส่วนมากจะแสดงออกถึงความสนุกสนาน และยังเป็นคติ
สอนใจสำหรับคนในสังคม ซึ่งมีส่วนแตกต่างกันออกไปตามโลกทัศน์ของคนในภาคต่าง ๆ
๘.ภูมิปัญญา...

๗
๘. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและตำรายาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาประเภทนี้เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของคนใน
อดีตและถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์
หากได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประดิษฐ์กรรมและหัตถกรรมพื้นบ้าน เทคโนโลยีและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาของคนไทยในแต่ละภาคนั้นถือเป็นประดิษฐ์กรรมและหัตถกรรมชั้นเยี่ยม ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับความสนใจในการ
พัฒ นาและส่งเสริมภูมิปั ญญาประเภทนี้ เท่ที่ควร หากมีการเรียนรู้และสื บทอดความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ กรรมและ
หัตถกรรมให้แก่เยาวชน จะเป็นการรักษาภูมิปัญญาของบรรพชนได้อีกทางหนึ่ง
10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เนื่องจากคนไทยมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา ทำไร่ จึ งทำให้ เกิ ดภู มิ ปั ญ ญาที่ เกี่ย วกับ ความเชื่ อและพิ ธีก รรมในการดำรงชีวิต เพื่ อ
แก้ปัญ หาหรืออ้อนวอนให้ เกิดความอุดมสมบู รณ์ ในการเพาะปลู ก และเพื่อเพิ่มผลิ ตผลทางการเกษตร ดังจะเห็ นได้จาก
พิธีกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมทั่วทุกภูมิภาคของไทย
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๑) ได้แบ่งสาขาหรือประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ๑๑ สาขาดังนี้
๑. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี
โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคู่ตั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในภาวการณ์ต่าง ๆได้เช่น การทำเกษตรแบบผสมผสาน
การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต การแก้ไขโรคและแมลง และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น
๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนำเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็น
กระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจำหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม
เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น
๓. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้
๔. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง การจัดการด้านสมทบและบริการกองทุนในการประกันคุณภาพชีวิตของคน ให้
เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๖. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานโดดเด่นเรื่อง ต่อไปนี้
๖.๑ ด้านจิตรกรรม คือ การวาดภาพฝาผนัง การเขียนภาพลงผ้า หน้าผา การสักลาย ฯลฯ
๖.๒ ด้านประติมากรรม คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีฝีมือในการปั่นแกะสลัก การหล่อ เช่น
หล่อพระพุทธรูป ปั้นโอ่ง สลักลวดลาย ประดับตันเทียน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
๖.๓ ด้านสถาปัตยกรรม คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เรื่องการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โบสถ์ ศาลา
ศาลพระภูมิ ฯลฯ
๖.๔ ด้านหัตถกรรม (งานช่างฝีมือ) คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานในสิ่งที่ทำมือ เช่น เครื่องจักสานต่าง ๆ
๖.๕ ด้านงานประดิษฐ์ คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการจัดทำผลงานเลียนแบบธรรมชาติ เช่น
การประดิษฐ์ดอกไม้ บายศรี การแต่งลวดลายบนแผ่นผ้า ฯลฯ
๖.๖ ด้านดนตรี นาฏศิลป์และการเล่นพื้นบ้าน คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเล่นดนตรี การขับสำ
การฟ้อนรำ การคิดวิธีการเล่นพื้นบ้าน หมอลำ การเล่นหนังปราโมทัย ลิเก เพลงกันตรึม เจรียง ฯลฯ
๗.สาขา...

๘
๗. สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดำเนินงานขององค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถ
พัฒนาและบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น
8. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึ ง ความสามารถในการผลิ ต ผลงานเกี่ย วกั บ ภาษา ทั้ งภาษาถิ่ น ภาษาโบราณ
ภาษาไทย และการใช้ภาษ ตลอดทั้งด้นวรรณกรรมทุกประเภท
๙. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึงความสามารถในการประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ความเชื่อ และ
ประเพณี ตั้งเดิมที่มีคุณค่าให้ เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้ บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอด
หลักธรรมทางศาสนา การบวชป้า การประยุกต์ประเพณีบุญประทายข้าวเป็นต้น
10. สาขากองทุนและสวัสดิการ หมายถึง การจัดการด้านสมทบและบริการกองทุนในการประกันคุณภาพชีวิตของคน ให้
เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๑๑. สาขาการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอด การอบรมเลี้ยงดู การบ่มเพาะ การสั่งสอน การสร้างสื่อและ
อุปกรณ์ การวัดความสำเร็จ

บทที่ ๒
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ด้านการแพทย์ไทย
ปราชญ์ชาวบ้าน : นายธรรม พันธุศิริสด โทร.089 – 8028918
ใต้ถุนวิหารพระนอน วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
นวดชอง นวดไทยกระจายลม นวดสลักเส้นกระจายลม และ FEWA FAWE ดิน น้ำ ลม ไฟ
(ชมรมภูมิปัญญาชองจันทบุรี 26 เมษายน 2553)
ชอง คือ คนไทยภาคตะวันออก
ชอง มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่พูดภาษาชองได้ และกลุ่มที่พูดภาษาชองไม่ได้
ชอง มีประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม เช่น การทำบุญส่งทุ่ง ส่งยมฑูตกลับยมโลก การไหว้ผีชอง ผีหิ้ง ผีโรง ฯลฯ
ชอง มีตำนาน พระนางกาไว
ชอง มี นวดชอง แก้เส้น
ชอง เก่งสมุนไพร เพราะอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพร
ชอง เคยปลูกกระวาน บนเขาสอยดาว
ชอง เคยส่ง กระวาน เร่วหอม ลูกสำรองไปทางเรือ ณ เมืองเพนียต
ชอง มีภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน
ชอง มีคำสร้อยว่า ฮิ = ไหม? ที่ถูกล้อเล่น
ชอง มีคำขยาย เช่น เจวหีด = ไปหาย คือไปแล้ว ไม่ต้องตาม เขาจะกลับมาเอง หมัดเช็ด = หมดเช็ด คือ หมดสิ้น ฯลฯ
ชอง รักชาติ กู้บ้าน กู้เมือง พ.ศ.2310 หลังกรุงศรีอยุธยาแตก 8 เดือน พระเจ้าตากสินมหาราช นำทัพชอง 5,000 นาย
เรือรบ 100 ลำ บุกตีพม่าแตก กู้ชาติเป็นไทยในทุกวันนี้

ไม่มี ชอง ? ไม่มีไทย ?
ชอง คือ คนไทย ใช่ หรือ ไม่ใช่?
เหตุไฉน ชอง เป็นได้แค่ ชนพื้นเมืองเดิม?
ชอง มีกวีเอก คือ สุนทรภู่
พ.ศ.๒๓๕๐...

๑๐
พ.ศ.2350 นิราศเมืองแกลง บันทึกว่า
"ครั้นแล้ว ลาฝ่าเท้าท่านบิตุรงค์ (บิดา)
ไปบ้านเพลงค้อ ตั้งริมฝั่งคลอง
ดูหนุ่มสาวชาวบ้านรำคาญจิต
ไม่น่าคิดในกลอนอักษรสนอง
ล้วนวงศ์วานว่านเครือ (ญาติพ่อ) เป็นเชื้อชอง
ไม่เหมือนน้องนึกน่าน้ำตากระเด็น "
พ่อ เป็น ชอง ลูก ก็มีสายเลือดชอง
สุนทรภู่ คือ กวีชอง ผู้ยิ่งใหญ่
นวดชอง คือ เทคนิคการนวดแก้เส้นของชาวชอง โดยเมื่อกว่า 20 ปีก่อน อ.ธรรม ได้ไปศึกษา ขอเรียนรู้
จากหมอนวดพื้นบ้านชาวชองที่อยู่ตามหมู่บ้านในจังหวัดจันทบุรี และได้เชิญหมอนวดชาวชองมาประจำอยู่ที่นวดชอง
วัดไผ่ล้ อมทั้งหมด 3 ท่าน อายุ 80 ปี 60 ปี และ 50 ปี ปัจจุบัน ทุกท่านได้เสียชีวิตแล้ว อ.ธรรมได้รวบรวมข้อมูล จาก
การศึกษาและสัมภาษณ์หมอนวดชาวชอง อ.ธรรมได้สรุปองค์ความรู้เรื่องเส้นของชาวชองออกเป็นดังนี้
นวดชอง แยกเรื่องเส้นได้ 6 ประเภท คือ
เส้นจม จะมีรอยบุ๋มตามเส้น อาการเมื่อยลึกๆ เจ็บติดขัด นวดชองจะเขย่าเส้น แล้วงัดเส้นขึ้นมา รอยบุ๋มจะหายไป กล้ามเนื้อ
มีแรง หายปวดเมื่อย
เส้นติด อาการปวดเมื่อยมาก นวดอย่างไรก็ไม่หาย เป็นเพราะเส้นติดกระดูก ต้องงัดเส้นออกจากกระดูก ซึ่งเจ็บมาก ถ้าทน
เจ็บได้น้อย ก็ต้องค่อยๆ งัด ถ้าทนเจ็บได้มากก็งัดครั้งเดียว
เส้นตก อาการปวดตามข้อกระดูกต่างๆ เช่น ข้อนิ้วมือ ข้อนิ้วเท้า ข้อกระดูก ไขสันหลัง นวดเท่าไรก็ไม่ หายเมื่อย เป็นเพราะ
เส้นหย่อนลงไปในร่องกระดูก ควรใช้ปลายนิ้วมือคลึงเบาๆ จนเส้นหลุดขึ้นมา
เส้นพลิก อาการปวดเมื่อยมาก เกิดจากแนวเส้นพลิก เช่น คอตกหมอน ข้อเท้าแพลง ควรจัดกระดูกให้เข้าที่ และค่อยๆ จัด
เส้นกลับเข้าสู่ที่เดิม
ลมเข้าเส้น อาการบวมเมื่อกดแล้วมีรอยบุ๋ ม นวดไปก็จะเรอออกมา ควรเปิดประตูลมให้มาก และควรทานยาขับลม ขับเถา
ดาน
เส้นลอย อาการปวดจะย้ายไปมา นวดเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้น คนชองจะบอกว่าโดนของ ต้องไปทำพิธีขอขมา ปัดเป่าก่อน จึงค่อย
นวดต่อ

นวดไทยกระจายลม...

๑๑
นวดไทยกระจายลม
อ.ธรรม พันธุศิริสด ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการนวดที่ประเทศมาเลเซีย และได้ลงมือสาธิตการนวด
ให้กับคนมาเลเซียแล้วพบว่าคนมาเลเซียส่วนใหญ่จะมานวดที่ร้านแค่เพียง 1 ชม.และเส้นจะแข็งตึงมาก ซึ่งบางคนชอบนวด
หนัก ในขณะที่บางคนทนเจ็บไม่ได้ สำหรับเคสที่นวดหนัก หมอนวดก็ต้องออกแรงอย่างมาก เพื่อจะทำให้เส้นคลาย ส่วนเคส
ที่ทนเจ็บไม่ได้ ก็จะกลายเป็นเคสที่นวดยาก นวดตรงไหนก็เจ็บไปหมด ภายหลังจากกลับมาประเทศไทย อ.ธรรม จึงได้คิดค้น
วิธีการนวดที่จะนวดอย่างไรให้ผู้ถูกนวดที่มีเส้นตึงมากๆ ไม่เจ็บมากนัก และสำหรับเคสที่ชอบนวดหนักๆ หมอนวดก็ไม่ต้อง
ออกแรงมากนัก โดยที่ผลลัพธ์หลังการนวดก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้
อ.ธรรม ได้ใช้หลักคิดเรื่องลม นวดไล่ลม กระจายลม และเรียบเรียงท่านวดต่างๆ จนออกมาเป็นตำรา นวด
ไทยกระจายลม และได้จดลิขสิทธิ์แล้วหลักการนวดกระจายลม คือ การใช้ความเข้าใจเรื่องลมเป็นหลัก เช่น มีเคสปวดไหล่
ถ้านวดทั่วไปอาจจะนวดเน้นที่ไหล่ แต่สำหรับนวดกระจายลม เราจะไม่เน้นที่ไหล่ เพราะไหล่ปวดจากการที่มีลมมาขัง อั้น
หรือจับก้อน เราจะนวดส่วนอื่นๆ เพื่อเปิดทางให้ลมที่อั้นที่ไหล่กระจายออกมาได้ เป็นต้น

นวดสลักเส้นกระจายลม...

๑๒
นวดสลักเส้นกระจายลม
เป็นการนวดที่ใช้เครื่องทุ่นแรง คือค้อนยางและแท่งไม้ ทำการเคาะให้มีแรงสั่งสะเทือนลงไปที่เส้นที่อยู่ลึก
ให้ เส้นที่แข็งตึงมากๆ คลายได้ง่ายขึ้น อีกทั้งผู้ถูกนวดก็จะไม่รู้สึกเจ็บมากนัก และหมอนวดก็ไม่ต้องออกแรงจนเกินกำลัง
รวมทั้งใช้เทคนิคการกระจายลมแรงสั่นสะเทือนนี้จะช่วยไล่ลม กระจายลมได้ง่ายขึ้น ทั้งลมระดับผิวและลมระดับลึกที่เป็น
สาเหตุของอาการปวด ตึง ชา เรื้อรังต่างๆ

FEWA FAWE ดิน น้ำ ลม ไฟ
จากการทำงานนวดแผนไทย มาเป็นเวลามากกว่า 17 ปี อ.ธรรม พันธุศิริสด พบว่า การที่คนเราจะมีสุขภาพดี และเส้นไม่ตึง
ไม่เป็นโรคเส้นต่างๆ เช่น กระดูกทับเส้น ชาฝ่าเท้า ปวดไหล่ ปวดหลัง ฯลฯ นอกจากการนวดแก้เส้น แล้ว ควรที่จะมีการปรับ
ธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ควบคู่ด้วยจะช่ว ยให้อาการเส้นตึงต่างๆ ทุเลาเร็วขึ้น และมีอาการดีขึ้นในระยะยาวจากประสบการณ์
ดังกล่าว อ.ธรรมจึงได้คิดค้นแบรนด์ของนวดชอง วัดไผ่ล้อมขึ้นมาใหม่ เป็นคำว่า ดิน น้ำ ลม ไฟ ในภาษาไทย และ คำว่า
FEWA FAWE (เฟวา ฟาเว) ในภาษาอังกฤษ โดย FEWA FAWE มาจาก การสลับอักษรตัวแรก ของคำว่า ดิน น้ำ ลม ไฟ ใน
ภาษาอังกฤษ
Earth : E ธาตุดิน
Water : W ธาตุน้ำ
Air : A ธาตุลม
Fire : F ธาตุไฟ
สำหรับการปรับธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ปรับธาตุดิน (Earth : E) คือ การงดอาหารที่เป็นของแสลงกับโรคเส้นค่ะ เช่น สุรา น้ำอัดลม น้ำเย็ น น้ำแข็ง ข้าวเหนียว
ขนมจีน ของที่มีฤทธิ์เย็นจะทำให้เกิดลม เช่น แตงโม ผักใบเขียว (ลองสังเกตตัวเองดูได้นะคะ ว่าเราทานอะไรเข้าไปแล้วมี
อาการท้องอืด แน่นท้อง มีแก็สในท้อง แสดงว่า แสลงค่ะควรหลีกเลี่ ยงนะคะ) เพราะคนที่เส้นตึงมากจะมีลมขังตามร่างกาย
มากอยู่แล้ว ถ้าทานอาหารที่มีลมเพิ่มเข้าไปอีก อาการปวด ตึง ชา ที่เป็นอยู่จะเป็นมากขึ้นค่ะ นอกจากนั้น ยังควรงด ผงชูรส
อาหารแปรรูป...

๑๓
แปรรูปที่มีสารเคมี อาหารที่มีกรดยูริกสูง เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นหินปูนหรือพังผืดเกาะตามร่างกาย ทำให้เป็นโรคเส้น
เรื้อรังได้
ปรับธาตุ น้ำ (Water : W) คือ การรับ ประทานยาสมุนไพรเพื่อเข้าไปช่วยปรับสมดุล หรือล้ างสิ่งหมักหมมที่ส ะสมอยู่ใน
ร่างกายออกไป ยกตัวอย่างในกรณีของโรคเส้น เช่น การรับประทานยาสมุนไพรธรณีสันฑะฆาต (ยาสามัญประจำบ้าน) จะ
ช่วยขับ เถาดาน(อุจจาระเก่าตกค้าง)ออกจากท้อง ทำให้เส้นท้องคลายตัวขึ้น เลือดลมไหลผ่านท้องได้สะดวกขึ้น ร่างกาย
สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงขาและปลายเท้าได้ดีขึ้น รวมทั้งเลือดเสีย(เลือดดำ)จากปลายเท้าสามารถไหลกลับไปสู่ปอดเพื่อฟอก
ใหม่ โดยจะต้องเดิน ทางผ่ านท้อง ก็ไหลผ่ านได้ง่ายขึ้นค่ะ อย่างไรก็ตาม จะรับประทานยาสมุนไพรตัว ไหน ควรปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะ (แพทย์แผนไทย,เภสัชกรรมไทย,เวชกรรมไทย)
ปรับธาตุลม (Air : A) จะหมายรวมทั้งการนวด การทำกายบริหาร การยืดเหยียดร่างกาย และการขับถ่าย การนวด จะช่วย
ให้เลือดลมเดินสะดวก ทั้งนี้การนวดต้องเป็นการนวดเชิงคุณภาพ คือ ไม่ใช่นวดผ่อนคลาย แต่เป็นนวดแก้เส้นเพื่อแก้ไขจุดที่
ร่างกายมีปัญหา โดยนวดกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ มีประสบการณ์ การทำกายบริหาร การยืดเหยี ยดร่างกาย เช่น การเล่น
โยคะ การรำไทเก๊ก ฯลฯ จะทำให้ร่างกายมีความยืดหยุ่น ไม่แข็งตึง ข้อต่อมีความหลวมขึ้น ไม่ติดยึดไปด้วยหินปูนหรือพังผืด
ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หนัก เช่น การยกน้ำหนัก วิดพื้น ซิทอัพ ปั่นจักรยาน กิจกรรมที่ต้องวิ่งมาก เดินมาก ต้องใช้
พละกำลังมาก เพราะคนที่เป็นโรคเส้น ร่างกายจะมีความแข็งตึงมากอยู่แล้ว การออกกำลังกายที่หนักอาจจะเกิดการบาดเจ็บ
ได้ง่าย เหมือนสายกีตาร์ ที่ตึงมากๆ ก็พร้อมที่จะขาดได้ทุกเวลา และยิ่งทำให้โรคเส้นที่เป็นอยู่ ทวีอาการมากขึ้น การ
ขับถ่าย ควรขับถ่ายทุกวัน ก่อน 7 โมงเช้า เพราะ หลังเวลานี้ร่างกายจะดูดน้ำจากอุจจาระของเรากลับเข้าสู่กระแสเลือด ทำ
ให้เลือดลมไม่ดีและท้องผูก หรือขับถ่ายได้ยาก ทำให้เกิดการสะสมของเถาดาน(อุจจาระเก่า) ในท้อง
ปรับธาตุไฟ (Fire :F) หมายถึง อารมณ์ ความเครียด ความโกรธ อารมณ์ที่ไม่ดี จะทำให้ร่างกายเกร็งอัตโนมัติ โดยที่บางครั้ง
เราไม่รู้ตัว ยิ่งเครียดมาก ยิ่งเครียดนาน ร่างกายก็ยิ่งเกร็งนาน ทำให้เส้นแข็งตึง เกิดลมอั้น เกิดอาการปวด ตึง ชาได้ การปรับ
ธาตุไฟ คือ การปรับอารมณ์ให้ปกติ เป็ นทางสายกลาง ไม่เครียด วิธีการปรับธาตุไ ฟ อ.ธรรม ได้แนะนำให้ ลด ละ เลิก 4
พฤติกรรม โดยการสังเกตและจดบันทึกว่า ใน 1 วัน เรามีพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยแค่ไหน คือ การปฏิเสธ เช่น ไม่กิน ไม่ไป ไม่ดู
ไม่ชอบ ไม่ใช่ ไม่ทำ ไม่ป่วย เอาเรื่องเอาราว สังเกตว่าเราชอบบังคับตัวเองและคนอื่นมากไหม มีคำว่าต้องกิน ต้องทำ ต้องไป
ต้องชอบ ต้องมีแต่คำถาม คิดวนเวียน หรือพูดแต่คำถามโดยไม่ต้องการคำตอบและสุดท้าย กูรู รู้ทุกเรื่อง นอกจากนั้น การ
ปรับธาตุไฟยังรวมถึงการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนก่อนสี่ทุ่ม เพื่อให้ร่างกายได้พัก ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หากเรา
นอนดึก ร่างกายจะฝืนตัวเอง เกร็งสู้เพื่อให้ใช้งานต่อได้ จะทำให้เส้นแข็งตึง เป็นโรคเส้นได้
การ กินข้าวกล้อง กินผักปลอดสารพิษ

เป็นการ ปรับธาตุดิน

การ ดื่มยาสมุนไพร

เป็นการ ปรับธาตุน้ำ

การ นวดตัวแผนไทย

เป็นการ ปรับธาตุลม

การ ปรับอารมณ์ให้ปกติ

เป็นการ ปรับธาตุไฟ

เมื่อปรับธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ได้แล้ว สุขภาพกาย สุขภาพใจ ก็จะดีขึ้นตามลำดับ จากหนักเป็นเบา จนทุเลาในที่สุด

๑๔
๑.ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ด้านหัตถกรรม
องค์กร
: โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โทร.0-3931-1038
การทอเสื่อญวน เสื่อกกจันทบูร
การทอเสื่อญวนในเมืองจันทบุรี
การทอเสื่อญวนในเมืองจันทบุรี การทอเสื่อเป็นอาชีพดั้งเดิมอีกหนึ่งในหลายอาชีพของชาวญวนที่หอบหิ้ว
มาพร้อมความเชื่อตั้งแต่สมัยปลายอยุธยา รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงพระนิพนธ์เรื่องเสื่อของเมืองจันทบูรไว้ว่ามี ๔ ชนิด คือเสื่อคล้า
เสื่อกก (ที่ชาวกรุงเทพฯเรียกว่าเสื่อกระจูด) เสื่อดอกอ้ อ และเสื่อกกแดงที่ทำโดยคนญวน เสื่อกกแดงนั้น มีแต่พวกญวนทำ
แห่งเดียว วิธีทำนั้นเอาต้นกกมาจักให้เล็ก ผึ่งแดดให้แห้ง แล้วจึงย้อมสีต่าง ๆ ตามที่จะให้เป็นลาย สีแดงนั้นย้อมด้วยน้ำฝาง
สีดำย้อมด้วยหมึก สีเหลืองย้อมด้วยแกแล บางทีย้อมด้วยขมิ้น สีน้ำเงินย้อมด้วยครามแต่ใช้น้อยแล้วเอาเข้าสดึงทอเป็ นลาย
ต่าง ๆ เป็นเสื่อผืน เสื่อลวดบ้าง ยาวแต่จะต้องการ กว้างเฉพาะชั่วต้นกก เป็นสินค้าออกนอกเมือง เสื่อลวดประมาณ ๓๐๐๐
ลวด ราคาลวดละ ๖ สลึง เสื่อผืนนั้นออกน้อย เป็ นแต่ของกำนันแลของแจกราคาผืนหนึ่งตั้งแต่ สลึงจนถึงบาท ตามแต่งามไม่
งาม เสื่อที่ทอด้วยกกแดงจะแตกต่างจากเสื่อของชาวชอง คนพื้นเมืองที่ทำจากต้นคลุ้มและคล้า ที่หาได้จากบนเขาสระบาป
ส่วนกกจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อย เราเรียกเสื่อกกแดงว่า เสื่อแม่ชี เสื่ออาราม หรือเสื่อญวนอพยพ จากเอกสารจดหมายเหตุได้
ระบุว่าใน พ.ศ. ๒๔๖๒ รัฐบาลสยาม ได้ไปร่วมจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ที่เมืองแซนฟรานซิสโก ประเทศอเมริกา ให้จัดส่งสินค้า
พื้ น เมื อ งแต่ ล ะเมื อ งไปร่ ว มด้ ว ย ในบรรดาสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ไปร่ ว มประกวดหลากหลายชนิ ด นั้ น พระยาตรั ง คภู ม าภิ บ าล
สมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี ต้องการมีเสื่อกกไปร่วมจัดแสดงและประกวดด้วย จึงสั่งการไปยังซิสเตอร์ที่อารามจัดทำเสื่อ
กก เสื่อกกที่ส่งไปมี เสื่อกกยกดอกตราอาร์ม เสื่อกกยกดอกหน้าสัตว์ เสื่อกกยกดอกตราครุฑ และเสื่อกกธรรมดา และเสื่อกก
ที่ส่งไปได้รับเหรียญเกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตร ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๗๕ รัฐบาลไทยโดยกระทรวงมหาดไทย ต้องการร่วม
แสดงพิพิธภัณฑ์นานาชาติ ที่เมืองเรไยนาประเทศแคนาดาอีก จึงให้มณฑลจันทบุรี จัดส่ง “เสื่อ” โดยระบุให้ว่าจ้างช่างที่มี
ฝีมือดีในสำนักชีของวัดโรมันคาธอลิกจันทบุรี เป็นคนทำ พร้อมระบุขนาดและสีตามบัญชีว่าต้องเป็นลายตาหมากรุก หลว ง
สาครเชตต์ อดีตนายอำเภอมะขาม ได้เขียนถึงการทำเสื่อของคนญวนในจดหมายเหตุความทรงจำสมัยฝรั่งเศสยึดจันทบุรีว่า
...การทำเสื่อญวนนั้น ตามธรรมดานับว่าคนเชื้อญวนนับว่าเป็นผู้มีความชำนิ ชำนาญ ในการพลิกแพลงจัดทำยิ่งกว่าบุคคลชาติ
ไทยด้วยกัน ยิ่ งพวกนางชีแห่ งสำนักโรมัน คาทอลิ กด้วย ก็เกือบจะต้องนับว่ามีความรู้ความชำนาญมากที่สุด ฉะนั้น เสื่ อ
จันทบุรี ที่มีลวดลายลักษณะดอกดวงงดงามหรือจะเป็นภาพสัตว์ต่าง ๆ จนแม้ที่สุดจะประดิษฐ์เป็นตราอาร์มของรัฐบาล
ดังเช่น รูปช้าง รูปครุฑ เหล่านี้เขาจะทำได้เป็นอย่างดี...ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารจดหมายเหตุที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อมาเสื่อญวน
อพยพได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ พัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรม
ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการทอเสื่อของซิสเตอร์ที่อารามฟาติมา และต่อมาได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งโรงงานทอเสื่อ
ขึ้นที่สวนบ้านแก้ว เรียกกันว่า “เสื่อสมเด็จ” เสื่อสมเด็จได้พัฒนารูปแบบจนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ...เนื่องจากพระอนุชา
ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้นำเทคนิคการย้อมโดยใช้สีทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น อีกทั้งได้ออกแบบให้เป็นเครื่องใช้ที่
สวยงามน่าใช้มากขึ้น...(สัมภาษณ์ นายเชื้อชาย ทิพยสมบัติ ,๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ปัจจุบันการทอเสื่อกกแบบของญวน
ได้รับการส่งเสริมจนกลายเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอีกทั้งได้มีการพัฒนาต้นกกในน้ำกร่อยให้มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการในจังหวัดจันทบุรี ผู้เขียน สุมลฑริกาญจณ์ มายะรังษี นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
จันทบุรี เอกสารอ้างอิง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี.(๑๓)มท ๒.๒.๔/๑๖ เอกสารกระทรวงมหาดไทยชุดมณฑลจันทบุรี.
เรื่องกระทรวงมหาดไทยสั่งให้จัดทำยานพาหนะต่าง ๆ ส่งเข้าไปกรุงเทพฯ(๑๑ พ.ค.๒๔๕๗-๒ มิ.ย.๒๔๖๒)

๑๕

๑๖
เสื่อจันทบูร
เสื่อจันทบูร เป็นเสื่อที่ทำจากต้นกก ซึ่งเป็นกกที่มีลักษณะพิเศษกว่ากกทั่วไป คือ เป็นกกที่ขึ้นอยู่บริเวณน้ำ
กร่อย(ที่แถบชายฝั่ง) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีเส้นใยที่เหนียว แข็งแรง เมื่อนำมาทอเป็นเสื่อแล้ว จะทำให้เสื่อมีความทนทาน
แข็งแรง
ประวัติความเป็นมา
จุดกำเนิดของเสื่อจันทบูรนั้น มีที่มา มาจากแม่ชีญวน ที่นับศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ซึ่งได้อพยพเข้ามา
อยู่บริเวณจันทบุรี อันเนื่องมาจาก การโดนเบียดเบียนทางศาสนาของราชวงศ์ตริน แล้วได้นำวิธีการทอเสื่อมาฝึกสอนให้
ชาวบ้านได้หัดทำกัน จนมาถึงในช่วงยุคของการทำพลอย ทำให้การทอเสื่อทรุดโทรมลงไปช่วงหนึ่ง แล้วมาฟื้นฟูขึ้น เพราะ
สมเด็ จ พระนางเจ้ ารำไพพรรณี ได้ ฟื้ น ฟู ก ารทอเสื่ อให้ ก ลั บ มารุ่งเรือ งอี ก ครั้ง จนในปั จจุ บั น นี้ เสื่ อ จั น ทบู ร ถื อได้ ว่ าเป็ น
เอกลักษณ์ของชาวจังหวัดจันทบุรี สังเกตได้จาก การที่เสื่อจันบูรนั้น ได้ไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดนั่นเอง
ทำให้ปัจจุบันนี้การทอเสื่อจันทบูรแพร่หลาย และมีการสืบทอดมาตลอด
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้เริ่มเรียนรู้การทอเสื่อกกจันทบูร โดยคณะนักบวชหญิงภคินีรักไม้กางเขน หรือ
ที่รู้จักกันในปัจจุบันว่า นักบวชหญิงคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี และเริ่มสอนนักเรียนในปี ๒๕๓๖ และเกิดชุมุมหัตกรรม
พื้นบ้านเสื่อจันทบูร การทอเสื่อช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนรุ่นพี่และรุ่นน้อง มีการพัฒนาการออกแบบลวดลายเสื่อด้วย
โปรแกรมเอ็กเซลล์ แทนการออกแบบลวยลายในสมุดกราฟ นักเรียนจะใช้เวลาพักกลางวันทำงาน และนำมาตัดเย็บเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำหน่ายเป็นรายได้สำหรับทำกิจกรรมของโรงเรียน เป็นฐานการเรียนรู้เด่นของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

๑๗
๓.ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ด้านอุตสาหกรรม
ปราชญ์ชาวบ้าน : นายพัศพงษ์ ชินอุดมพงศ์
• เริ่มเข้าวงการพลอยโดยการเจียระไน ตั้งแต่ ปี ๒๕๐๙
• ผู้คิดริเริ่มเผาพลอยด้วยเตาฟู่เป่าทอง
• อดีตผู้นำผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับของจันทบุรี
• ผู้ริเริ่มเปิดตลาดอัญมณีไทยสู่อัญมณีโลก
• ผู้เรียบเรียงหนังสือคุณภาพอมตะพลอยไทยและตามรอยพลอยจันท์
• ผู้ประกอบการค้าพลอย บ้าน ๑๑๙ Gems บ้านทำพลอย เผาพลอย ริมน้ำจันทบูร
ภูมิพลอยจันท์
เป็นอัตลักษณ์ของพลอยไทยที่กำเนิดจากภูมิปัญญาของคนจันทบุรี ที่ตกผลึกจากองค์ความรู้(Knowledge)
ทักษะ (Skills) และประสบการณ์ (Experience) ของช่างฝีมือในการเพิ่มมูลค่าให้กับอัญมณีที่ต้องอาศัยความปราณีต การ
สังเกต การลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่ การล้างก้อนพลอย การตั้งน้ำ การโกลน การคัดเลือกพลอย การขึ้นรูป การแต่งพลอย การ
เจียระไนตัดเหลี่ยม และการขัดเงา
จังหวัดจัน ทบุ รียั งเป็ น แหล่งวัตถุดิบทางด้านอัญ มณี ที่ มีชื่อเสี ยงและได้รับ การขนานนามเป็น “นคร
แห่งอัญมณีของโลก” รวมทั้งเป็นแหล่งรวมช่างเจียระไนพลอยที่มีความสามารถและมีฝีมือมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
แต่สภาพปัจจุบันนั้นขาดแคลนแรงงานช่างฝีมืออัญมณี จึงเป็นประเด็นท้าทายสำคัญของวาระเพื่อการพัฒนารูปแบบในทุกมิติ
สำหรับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมในการถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญา โดยการนำความรู้
และพลังความคิดที่สั่งสมมายาวนานมาจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ภูมิปัญญาการเจียระไนพลอยจากช่างฝีมือ “ปราชญ์ภูมิพลอยจันท์” ทั้ง
ยังเป็นการจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ เกิดความภูมิใจ มีแรงบันดาลใจในการสืบสานองค์ความรู้ด้านการเจียระไนพลอยของ
จันทบุรี ให้ยังคงเป็นอัตลักษณ์และเสน่ห์ของจันทบุรีสืบไป
พลอย เป็นทรัพย์ในดินอันเลอค่าที่ปัจจุบันเริ่มได้หายากขึ้นเพราะพลอยเกิดจากการสะสมของแร่ต่างๆ
ใต้ผืนดิน ผ่านเวลาหลายร้อยหลายพันปีกว่าจะตกผลึกเป็นก้อนที่มีสีสันสวยงาม เรานิยมนำพลอยมาเจียระไนและเข้าตัว
เรือนเป็นเครื่องประดับ และยังมีความเชื่อว่า พลอย ช่วยเสริมพลังใจและพลังชีวิตได้อีกด้วย

ตำนาน...

๑๘
ตำนานโบราณของจั น ทบุ รีเล่ าขานกัน ว่า ในอดีตมีปรากฎการณ์ ม หั ศจรรย์ที่ประหลาดมากเกิดขึ้นใน
ช่ว งเวลาค่ ำคื น ชาวบ้ านมองเห็ น ลู ก ไฟกลุ่ มใหญ่ โดยมี ด วงไฟลู ก ใหญ่ ล อยนำทางมา มี ค วามเชื่ อ ว่าลู ก ไฟนั้ น เป็ น แม่
พลอย ในขณะที่กลุ่มลูกไฟลอยมานั้นจะมีเสียงดังเกิดขึ้น และยังเชื่อกันว่าถ้ากลุ่มลูกไฟผ่านพื้นที่สวนใด สวนแห่งนั้น จะมี
สายแร่พลอยอยู่
คนขุดพลอยยังเล่าอีกว่า “ก่อนที่จะมีการพบพลอยที่สวยและเนื้อดี คนขุดพลอยจะฝันดีก่อน ซึ่งถ้าวัน
ไหนฝันดี วันนั้นจะสามารถขุดพลอยได้จำนวนมาก และได้พลอยที่สวยอีกด้วย”
สำหรับจุดที่พบพลอยเมืองจันท์เป็นแห่งแรก ๆ นั้น เล่ากันว่า “อยู่บริเวณเขาพลอยแหวน เชื่อเรียกนี้กัน
มานานนมตั้งแต่ครั้งโบร่ำโบราณ สมัยก่อนการหาพลอยไม่ได้ใช้เครื่องมือหนัก ไม่ต้องเปลืองน้ำมัน เพราะว่าบริเวณเขา
พลอยแหวนนั้นมีพลอยมาก เขี่ยตามพื้นดินก็เจอพลอยแล้ว โดยเฉพาะช่วงหลังฝนหนัก หน้าดินจะถูกน้ำชะไป พลอยและ
ก้อนกรวดจะขึ้น มาที่ห น้ าดิน ชาวบ้ านที่ชำนาญก็จะแยกออกว่าเม็ดไหนกรวด เม็ดไหนพลอย” ดังบทกลอนที่มีผู้แต่ง
เกี่ยวกับพลอยเมืองจันท์ไว้ว่า

“พอฝนมา ชะหน้าดิน หินก็โผล่
ก้อนโต ๆ สีเหลืองทอง ส่องแสงใส
บ้างเขียวสด เขียวจาง บ้างเขียวไพล
ก้อนเท่าไข่ ใหญ่เท่าหอย ไม่น้อยเลย”
ในเมืองจันท์มีพื้นที่ที่ขุดพบสายแร่พลอย ได้แก่ ในพื้นที่ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง พบพลอยบุษราคัม
เขียวส่อง สตาร์บุษราคัม และในพื้นที่ตำบลเขาพลอยแหวน ตำบลสีพยา ตำบลเขาวัว ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ และตำบล
บ่อเวฬ ตำบลตกพรม ในเขตอำเภอขลุง พบพลอยสีน้ำเงิน และ พลอยสีแดงหรือที่เรียกว่า ทับทิมสยาม
การค้นพบพลอยนี้ จึงเปลี่ยนให้เมืองจันท์กลายเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ให้ประเทศ
นับหมื่นนับแสนล้านต่อปี ก่อให้เกิดอาชีพในวงการพลอยที่หลากหลาย โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านการเจียระไนพลอย ที่ถือ
เป็นความภูมิใจของคนจันท์
การเจียระไนพลอย เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ส่งผลให้เพิ่มมูลค่าของก้อนพลอยที่ผ่านการเผา โดยการเจียระไน
พลอยผู้ที่เจียระไนนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ ทักษะที่สั่งสมมา เพื่อให้ก้อนพลอยให้มีความมันวาว และเมื่อตกกระทบกับ
แสงจะเกิดการหักเหมีความสวยงามเมื่อได้รับแสง ซึ่งเป็นเสน่ห์ของพลอยที่อัญมณีอันเลอค่า ดังนั้นกว่าจะได้พลอยที่สวยงาม
อยู่บนเครื่องประดับได้นั้นต้องผ่านกระบวนการเจียระไนพลอยจากช่างฝีมือที่สร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้ วยกระบวนการตาม
ขั้นตอนดังแผนภาพต่อไปนี้

๑๙

๔.ภูมิปัญญาท้องถิ่น...

๒๐
๔.ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ด้านศิลปกรรม
ปราชญ์ชาวบ้าน : นายสมเกียรติ บุตรรินดา
บ้านท่าเรือจ้าง หมู่ที่/หมู่บ้าน 5 ตำบล จันทนิมิต อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี
ถนนศิลปะและบ้าน ๓ มิติ บ้านท่าเรือจ้าง
บ้านท่าเรือจ้าง ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็ นอีกหนึ่งชุมชนที่ชาวญวนอพยพมา
ลงหลักปักฐานที่เมืองจันทบุรี ที่ตั้งชุมชนอยู่ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรีฝั่ง เดียวกับวัดคาทอลิกหรืออาสนวิหารพระ
นางมารีอาปฏิสนธินิรมล หากนับย้อนถอยหลังไปเมื่อคราวชาวญวนโพ้นทะเล ได้ล่องเรือ กระด้ง หรือ เรือตะกร้า (Bamboo
Basket Boat) ใช้ไม้ ไผ่ ค้ ำถ่ อ ลอยลำมาถึ งอ่ าวสยามขึ้น ฝั่ งที่ ป ากน้ ำแหลมสิ งห์ ก่อ นล่ องตามแม่ น้ ำจัน ทบุ รีเข้ าสู้ ตัว เมื อ ง
ประวัติศาสตร์หน้านี้ยังคงเป็นเรื่องเล่าสืบต่อมาให้ลูกหลานชาวญวนรุ่นใหม่ที่ผสมผสานปรับตัวเข้ากับขนบไทยได้ระลึกถึง
บรรพบุรุษที่หลงเหลือพาชีวิตรอดพ้นจากความตายภายใต้คลื่นลมทะเลเมื่อ ๓๐๐ กว่าปีล่วงมาแล้ว แม้ห้วงเวลาจะกัดกร่อน
ความรับรู้ให้เจือจางไปแต่ในชุมชนยังปรากฏกลิ่นกรุ่นและร่องรอยอารยะญวนหลงเหลืออยู่ไม่น้อยเมื่อเดินตามเส้นทางเลาะ
ริมแม่น้ำจันทบุรีจากด้านขวาของวัดคาทอลิก (อาสนวิห ารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล) เข้าสู่ชุมชนบ้านท่าเรือจ้าง ริม
กำแพงสองข้างทางจะมีภ าพวาดถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของชาวญวนอพยพเป็นระยะ ๆ และมีป้ายเชิญ ชวนชม
ภาพวาด ‘๓ มิติ [3D Painting]’ ซึ่งวาดโดย อ.สมเกียรติ บุตรรินดา ครูสอนศิล ปะที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัด
จันทบุรี และเปิดบ้าน 3 มิติ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ปี ๒๕๖๑ นี่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกเสาร์ – อาทิตย์

๒๑
๕.ภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์กร

: ด้านอื่นๆ (พิธีกรรม)
: อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
งานจำลองเหตุการณ์พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า

พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า “คริสตชนอาสนวิหารฯ สืบสานความเชื่อ อยู่เพื่อพระคริสต์ ดำเนินชีวิต
เพื่อชุมชน” นี่เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันของสัตบุรุษอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ด้วยความมุ่งมั่นให้เป็น
รูปธรรมในวิถีชีวิตประจำวัน ด้วยแรงบันดาลใจแห่งความเชื่อและความศรัทธาใน “ชีวิตและคำสอนขององค์พระเยซูเจ้า”
ความเชื่อของชุมชนวัดโรมันคาทอลิก จันทบุรี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวเวียดนาม ที่อพยพมาตั้งรกรากที่จันทบุรีเป็น
เวลา 300 ปี หยั่งรากลึกและเติบโตเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน มรดกแห่งความเชื่อของชุมชนคาทอลิกแห่งนี้มี พื้นฐานใน “พระ
คัมภีร์” ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเจ้าที่แสดงให้เห็นว่าพระเป็นเจ้า ซึ่งเราคริสตชนเรียกว่า “พระบิดา” ทรงสร้างมนุษย์ ติดต่อ
กับมนุ ษย์ และตรัส กับ มนุ ษ ย์ด้วยความรักอัน ยิ่งใหญ่ แม้มนุษย์จะทำบาป จองหอง เห็ นแก่ตัว ขาดความรัก ทำร้ายกัน
สงคราม อาชญากรรม ความโหดเหี้ยมทารุณและความอยุติธรรมอันร้ายกาจทุกรูปแบบ แต่พระเจ้าก็ยังรักและสัญญาจะส่ง
“พระบุตร” คือพระเยซูลงมาบังเกิด และไถ่กู้มนุษย์ให้พ้นบาป กลับสู่ธรรมชาติดั่งเดิมของมนุษย์ มีคุณค่า มีปัญญา มีความ
รักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ มีเกียรติและเสรีภาพ มีศักดิ์ศรี ในการเป็นบุตรของพระเจ้า มีความเอื้อเฟื้อและเสียสละเพื่อ
ผู้อื่น มนุษย์จะได้เป็น “พระฉายาของพระเจ้า” (ปฐก 1:27) และพระองค์ได้ทำตามสัญญาด้วยรักและเมตตา (ปฐก 3:15)
พระเยซูเจ้ามาประสูติในถ้ำเลี้ยงสัตว์ (ลก 2: 7-20) เจริญวัยและเทศนาสั่งสอน ประกาศพระอาณาจักรแห่งความรักของ
พระเจ้าว่ามาถึงแล้ว เป็นอาณาจักรทางจิตใจ ประกาศข่าวดีเรื่องบุญลาภ 8 ประการ (มธ 5:1-12) แต่ข่าวดี ไม่ถูกใจ ไม่ตรง
ใจของบรรดาผู้นำศาสนาในสมัยนั้น พระเยซูเจ้าจึงถูกปองร้าย ถูกกล่าวหา แม้แต่บรรดาอัครสาวกของพระเยซูเจ้า 12 คน ที่
พระองค์เลือก และตั้งไว้เพื่อสืบทอดพันธกิจแห่งความรักและการไถ่กู้ให้รอดก็ยังไม่เข้าใจ ซ้ำร้ายกว่านั้นยังมีคนหนึ่งทรยศต่อ
พระองค์ “ยูดาส” รับข้อเสนอนำจับและชี้ตัวพระเยซูเจ้าให้กับพวกทหารด้วยสินบนเพียง 30 เหรียญ (มธ 26:14-15,4750) พระเยซูเจ้าจึงถูกจับ ถูกไต่สวน ถูกกล่าวหาและถูกนำไปประหารชีวิตโดยการตรึงบนไม้กางเขน อันเป็นวิธีการประหาร
นักโทษในสมัยนั้นของชาวยิว (มธ 27:32-37) พระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้ในคูหา แต่สามวันหลังจากนั้น พระเยซูเจ้า
ได้ทรงกลับคืนชีพ อยู่กับบรรดาอัครสาวกอีก 40 วัน แล้วพระองค์จึงเสด็จสู่สวรรค์ (มก 16:19)
ประวัติความเป็นมาของ การจำลองเหตุการณ์พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า เทศกาลมหาพรต (ปัสกา)
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ช่วงเทศกาลมหาพรต ถือเป็นจุดสำเร็จบริบูรณ์ของแผนการไถ่กู้ หรือ
ประวัติศาสตร์แห่งความรอด จะกินเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ (40 วัน) เริ่มตั้งแต่วันพุธรับเถ้าเป็นต้นไป คริสตชนจะเริ่มถือ
ศีล (อดเนื้อ อดอาหาร) ภาวนา พลีกรรมใช้โทษบาป เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจสมโภชการกลับคืนพระชนม์ของ
พระเยซูคริสตเจ้า หรือ วันปัสกา ซึ่งเป็นสุดยอดของเทศกาลนี้หรืออาจกล่าวได้ ว่าเป็นสุดยอดของชีวิตคริสตชนเลยทีเดียว
เพราะแผนการไถ่กู้ของพระเป็นเจ้าสำเร็จบริบูรณ์ เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพนี่เอง เป็นชัยชนะต่อบาป
และความตายอย่างเด็ดขาด และส่งผลให้มนุษย์ ได้มีส่วน ในชัยชนะนั้นด้วย พระองค์ทรงตรัสเชิญว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา
ก็ให้ผู้นั้นเอาชนะตนเอง รับไม้กางเขนของตนมาแบกไว้ แล้วตามเรามา” (มก 8: 34) เป็นคำเชิญให้มนุษย์เข้ามามีส่วนในการ
สละตนเอง น้อมรับความยากลำบาก เพื่อไถ่ถอนบาปของมนุษย์เองร่วมกับพระองค์ ถ้ามนุษย์เดินตามพระเยซูคริสต์บน
เส้นทางกางเขนนี้ ประตูความรอดก็เปิ ดออก และมนุษย์ก็กลับเข้าสู่ความรอดได้อีกครั้งหนึ่ง ทางพระเยซูคริสต์นี่แหละ ใน
พระศาสนจักรมีอุปกรณ์ที่พรั่งพร้อมที่จะช่วยคริสตชนให้ไปสู่ความรอดอย่างแน่นอนและได้ผล อุปกรณ์เหล่านั้น ได้แก่ ศีล
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ พระคัมภีร์ การภาวนา และพิธีกรรม เป็นต้น พิธีกรรมจึ งเป็นเครื่องหมายแสดงออกของความเชื่อที่มีอยู่
ภายใน และในเวลาเดียวกันก็ทำให้ความเชื่อนั้นเพิ่มพูน หนักแน่น และเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นงานสมโภชและงานฉลอง
เหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์แห่งความรอด ซึ่งเปิดโอกาสให้ คริสตชนได้โน้มนำชีวิตคริสตชนของตนให้ดำเนินไปตาม
เหตุการณ์...

๒๒
เหตุการณ์เหล่านั้น และซึมซับเอาความหมายและคุณค่าที่มีอยู่อย่างอุดมในแต่ละช่วงเหตุการณ์ มาหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชน
ของตนให้เจริญเติบโตยิ่งๆ ขึ้น
สถานที่ 1 ภายในสวนเกทเสมนี (ลานหน้าอารามคาร์แมล) เมื่อพระเยซูเสด็จมาพร้อมกับบรรดาศิษย์ถึงสถานที่แห่ง
หนึ่งชื่อ เกทเสมนี พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนาว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าข้าพเจ้าต้องดื่มจากถ้วยนี้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว
ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด” (มัทธิว 26:36, 42)
สถานที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงถูกตัดสินประหารชีวิตและทรงรับแบกไม้กางเขน (ในอารามคาร์แมล) ครั้นรุ่งเช้า บรรดา
หัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาสูงทุกคนประชุมตกลงกัน สั่งให้มัดพระเยซูเจ้า และ
นำไปมอบให้ปีลาต ปีลาตต้องการเอาใจประชาชน จึงปล่อยบาราบัสไป แล้วสั่ง ให้โบยตีพระเยซูเจ้า มอบให้เขาเอาไปตรึง
กางเขน (มาระโก 15: 1, 15)
สถานที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่หนึ่ง (ข้างเทศบาลตำบลจันทนิมิต) พระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกจักรวาล และทรง
พิทักษ์ให้คงอยู่ด้วยพระญาณที่เอื้ออาทรของพระองค์ ทรงรับสภาพมนุษย์ผู้อ่อนแอ และล้มลงเพราะแบกไม้กางเขน พระองค์
ทรงเป็นแบบอย่างแก่เรา ในการทนทุกข์ยาก ในชีวิต
สถานที่ 4 พระเยซูเจ้าทรงพบปะพระมารดา (หนองกระรอก) พระมารดาทรงเศร้าพระทัย เมื่อเห็นพระบุตรถูก
ทหารฉุดกระชาก พระนางเจ็บปวดและระทมทุกข์ยิ่งนัก พระนางยินยอมรับความเจ็บปวดกั บพระบุตร และมีส่วนร่วมในการ
ไถ่บาปของเรา
สถานที่ 5 ซีโมนช่วยพระเยซูเจ้าแบกกางเขน (บริเวณสนามฟุตบอลทางเข้าบ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน) ขณะที่
บรรดาทหารนำพระองค์ออกไป พวกเขาเกณฑ์ชายคนหนึ่งชื่อซีโมน ชาวไซรีน ซึ่งกำลังกลับจากชนบท วางไม้กางเขนบนบ่า
ของเขา ให้แบกตามพระเยซูเจ้า(ลูกา 23: 26)
สถานที่ 6 สตรีในศรัทธาเช็ดพระพักตร์พระเยซูเจ้า (บริเวณสนามฟุตบอลทางเข้าบ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน)
การที่นางเวโรนีกา เช็ดพระพักตร์พระเยซูเจ้าท่ามกลางเหล่าทหารและประชาชน เป็นตัวอย่างแก่ชาวเราให้กล้าแสดงตัวเป็น
ศิษย์ของ พระเยซูเจ้าท่ามกลางเพื่อนพี่น้อง และช่วยเหลือผู้อื่นในชีวิตประจำวัน
สถานที่ 7 พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่สอง (หน้าบ้านคุณพาน ขันติลาภาพันธ์) เราหกล้มครั้งที่สอง หนามที่มงกุฎ
จมลึกเข้าที่ศีรษะ พวกทหารก็ยังสบประมาททุบตีซ้ำอีก เราทน ก็เพราะรักลูกพ้นประมาณ หากลูกทำผิดต่อเราบ่อยๆ จงขอ
อภัยเราเถิด เราทนทรมานเพื่อลงล้างบาปลูก หากลูกต้องลำบาก ก็อย่าท้อถอย ให้สู้ทนเพื่อสวรรค์เถิด
สถานที่ 8 พระเยซูเจ้าตรัสบรรเทาใจสตรีช าวอิสราเอลที่ติดตามพระองค์ (หน้าบ้านคุณ วัล ลา ลออสิ ทธิภิรมย์)
ประชาชนจำนวนมากติดตามพระองค์ไป รวมทั้งสตรีกลุ่มหนึ่งซึ่ง ข้อนอกคร่ำครวญถึงพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงหันพระพักตร์
มาทางสตรีเหล่านั้น ตรัสว่า “ธิดาเยรูซาเล็มเอ๋ย อย่าร้องไห้สงสารเราเลย แต่จงร้องไห้สงสารตนเองและลูกๆเถิด เพราะถ้า
เขาทำกับไม้สดเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับไม้แห้งเล่า” (ลูกา 23:27-28, 31)
สถานที่ 9 พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่สาม (หน้าบ้านพักพระสงฆ์) พระเยซูเจ้าทรงหมดกำลัง และล้มลงอีกครั้งหนึ่ง
นั่นเป็นเพราะบาปของเราแท้ๆ ที่ทำให้พระองค์ ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ เราจงมองดูการดำเนินชีวิตของเราที่ผ่านมาเถิด จง
ไตร่ตรองดูว่าการดำเนินชีวิตของเราเป็นที่พอพระทัยพระเยซูเจ้า หรือว่าเป็นการซ้ำเติมพระองค์
สถานที่ 10 พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกับไม้กางเขน (หน้าถ้าแม่พระ) เมื่อถึงเนินหัวกะโหลก บรรดาทหารตรึงพระองค์
ที่นั่น พร้อมกับผู้ร้ายสองคน คนหนึ่งอยู่ข้างขวา และอีกคนหนึ่งอยู่ข้างซ้าย (ลูกา 23: 33) “พวกเขานำเสื้อผ้าของข้าพเจ้ามา
แบ่งกัน และจับสลากเสื้อยาวของข้าพเจ้า ” (ยอห์น 19:24) พระเยซูเจ้ากับพระมารดา เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดา
และศิษย์ ที่รักยืน อยู่ใกล้ๆ จึ งตรัส กับ พระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของแม่ ” แล้ วตรัส กับ ศิษ ย์ผู้ นั้นว่า “นี่คือแม่ของท่าน”
นับตั้งแต่นั้น ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน (ยอห์น 19:26, 27) พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์ หลังจากนั้น พระเยซู
เจ้าทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้ว จึงตรัสว่า “เรากระหาย” พระคัมภีร์ตอนนี้จึงเป็นจริงด้วย ที่นั่นมีภาชนะใบหนึ่งบรรจุน้ำ
องุ่นเปรี้ยวเต็มวางอยู่ ทหารจึงใช้ฟองน้ำชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายกิ่ง หุสบ ยื่นถึงพระโอษฐ์ พระเยซูเจ้าทรงจิบน้ำองุ่น
เปรี้ยวแล้ว...

๒๓
เปรี้ยวแล้ว ตรัสว่า “สำเร็จบริบูรณ์แล้ว” พระองค์ทรงเอน พระเศียรสิ้นพระชนม์ (ยอห์น 19:28-30) แต่ทหารคนหนึ่งใช้
หอกแทงด้านข้างพระวรกายของพระองค์ โลหิตและน้ำก็ไหลออกมาทันที ผู้ที่ได้เห็นก็เป็นพยาน คำพยานของเขาน่าเชื่อถือ
เขารู้ว่าเขาพูดความจริง เพื่อท่านทั้งหลายจะเชื่อด้ว ย เหตุการณ์ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่ อข้อความในพระคัมภีร์ เป็นจริงว่า
“กระดู ก ของเขาจะไม่ หั ก แม้ เพี ย งชิ้น เดีย ว” และข้ อความอี ก ตอนหนึ่ งว่า “เขาทั้ งหลายจะมองดู ผู้ ที่ เขาแทง” (ยอห์ น
19:34-37)
สถานที่ 11 การฝังพระศพ (ภายในอาสนวิหารฯ) หลังจากนั้น โยเซฟ ชาวอาริมาเธีย ซึ่งเป็นศิษย์ลับๆ คนหนึ่งของ
พระเยซูเจ้าเพราะกลัวชาวยิว ขออนุญาตปีลาตอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลง ปีลาตก็อนุญาต เขาจึงมาอัญเชิญพระศพ
ลง นิโคเดมัส ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมาเฝ้าพระองค์เวลากลางคืนก็มาด้วย เขานำเครื่องหอมที่ผสมด้วยมดยอบและว่านหางจระเข้
หนั กประมาณหนึ่ งร้อ ยปอนด์ ทั้ งสองคนอัญ เชิญ พระศพของพระเยซูเจ้ า ให้ ผ้ าพัน พระศพพร้อมกับ ใส่ เครื่องหอมตาม
ประเพณีฝังศพของชาวยิว สถานที่ที่พระองค์ทรง ถูกตรึงนั้นมีสวนแห่งหนึ่ง สวนนี้มีคูหาขุดใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ฝังผู้ใดเลย เขา
จึงอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าบรรจุไว้ที่นั่น เพราะวัน นั้นเป็นวันเตรียมฉลองของชาวยิว และคูหาอยู่ใกล้ (ยอห์น 19:
38-42)

