ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
1 แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน ดังนี้

1. นางสาวนารีรัตน์ ไชยภารมณ์
นางสาวนารีรัตน์ ไชยภารมณ์ เป็นผู๎สืบทอดในการใช๎ยา ปรุงยาจากสมุนไพรตํอจากบิดา คือ
พํอหนานปาน ไชยภารมณ์ ซึ่งทายได๎รับเลือกเป็น “คนขยันของชาติ” ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได๎รับ
แตํงตั้งให๎เป็นแพทย์ประจาตาบลแมํสะเรียง เมือเดือน มกราคม พ.ศ. 2510 ทาหน๎าที่จนเกษียณอายุ เป็นผู๎มี
ความรู๎ในเรื่องการช๎ายาสมุนไพรและปรุงยาสมุนไพร เป็นยาป้องกันและบาบัดโรคตํางๆ โดยนาเอาสํ วนตํางๆ
ของพืชและสัตว์บางชนิดมาปรุงแตํงผสมผสานกัน ยาสมุนไพรที่ปรุงมีประมาณ 20 ขนาน เชํน ยาบารุงหัวใจ
ยาบารุงโลหิต ยาแกไข๎ ยาธาตุ ยาถําย ยาขับเม็ดเลือด ยาแก๎พิษ ฯลฯ และได๎ค๎นคว๎าจากตารับยาสมุนไพร
ภาษาพมํา การปรุงยาใช๎วิธีการปรุงแบบธรรมชาติ ทั้งการตัด ตา และบด ผสมตัวยาสมุนไพรได๎มา โดยการจ๎าง
วานคนรู๎จักและเข๎าใจสมุนไพรหาเก็บจากแหลํงที่มี
ชีวิตในวัยทางานของพํอหนานปาน ไชยภารมณ์ ได๎ประกอบอาชีพมาแล๎วหลายอาชีพ เชํน
หมอดู ทากล๎องยาสูบ ทาโรงสี จนกระทั่งตั้งร๎านขายยาสมุนไพร และปรุงยาสมุนไพร ตั้งแตํชํวงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เป็นต๎นมา
ปัจจุบัน นางสาวนารีรัตน์ ไชยภารมณ์ ได๎ผู๎สืบทอดในการขายยาสมุนไพรและปรุงยาสมุนไพร
แทนบิดา ณ บ๎านเลขที่ 222 ถนนวัยศึกษา หมูํที่ 2 ตาบลแมํสะเรียง อาเภอแมํสะเรียง จังหวัดมแมํฮํองสอน
ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์พํอหนานปาน ไชยภารมณ์ เมื่อเดือน กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2536 และ
ทํานได๎เสียชีวิตไปแล๎วเมื่อปี พ.ศ. 2539

2. ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ดังนี้
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
1. พระครูอนุโชติ สุวรรณวิศาล เจ๎าอาวาสวัดสุพรรณรังษี หรือวัดจองคา

ทํานเป็นผู๎อนุรักษ์ประเพณีท๎องถิ่น ดังนี้
1. ประเพณีแหํเทียนเหง (เทียนพันเลํม) ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในชุมชนวัดจอองคาโดยเริ่มตั้งแตํวัน
แรม 1 ค่า เดือน 11 ถึงวันแรม 15 ค่าเดือน 11 ประเพณีตานเทียนเหง แตํเดิมเรียนกวํา “ประเพณีหลูํเทียน
เห็ง” ซึ่งเป็นภาษาไทยใหญํ คาวํา “หลูํ” แปลวํา ถวายหรือให๎ทาน “เตน” หมายถึง เทียน สํวนคาวํา “เห็ง”
หมายถึง พันเลํม เนื่องจากชาวไทยใหญํในอาเภอแมํสะเรียงได๎ลดน๎อยลง จึงทาให๎ภาษาคาเมืองปะปนด๎วย เชํน
หลูํ กลายเป็นตาน เตน กลายเป็น เทียน ข๎อความที่วํา หลูํเตนเห็ง กับตานเทียนเหง จึงมีความหมายเดียวกัน
คือ การถวายเทียนพันเลํม เป็นความเชื่ อถือวําชาวพุทธได๎ถวายเทียนพันเลํมบูชาพระรัตนตรัย เพื่อเป็นพุทธ
บูชาจะทาให๎การดารงชีวิตมีแตํความรุํงโรจน์ สวางไสว ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ
2. อนุ รักษ์การสร๎างจองพารา ซึ่งมีแหํงเดียวในอาเภอแมํสะเรียง ที่ทากันในชํวงวันออก
พรรษา ลักษณะของจองพารา มียอด จะใช๎กี่ยอดก็ได๎ ทาเป็นชั้นๆ แตํละชั้นจะมีลวดลายสวยงามมาก ตรง
กลางจะมีที่ประดิษฐานพระพุทธรูป มีการติดไฟ มีตุงจํอง ตุง ประทีมโคมไฟ ราชวัตรมีต๎นกล๎วย ต๎นอ๎อย มี
ดอกไม๎ เพื่อนาไปสักการบูชาพระพุทธรูปและพระประจาวันเกิดเพื่อเป็นสิริมงคลแดํผู๎มีจิตศรัทธา
3. ประเพณีสืบชะตาหลวง ก็เป็นประเพณีหนึ่ง ทีทาทุกปีในชุมชนวัดจองคาจะทาในชํวง
เดือนเมษายน เชื่อกันวําถ๎าใครได๎เข๎ารํวมพิธีนี้จะมีชีวิตยืนยาวไปอีกปี หรือหลายๆ ปี เพื่อเป็นสิริมงคลแกํ
ตนเองและครอบครัว ทาให๎เกิดความรํมเย็นเป็นสุข
ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมเหลํ านี้ พระครูอนุโชติ สุวรรณวิศาล เจ๎าอาวาสวัดสุพรรณรังสี ได๎
เล็ งเห็น ความส าคัญจึ งได๎สื บ สาน สื บทอด และอนุรักษ์ไว๎ให๎ รุํนลู กหลาน และไว๎เป็นมรดกของชุมชนและ
พระพุทธศาสนาตํอไป

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างแกะหัตถกรรม ได้แก่
งานศิลปหัตถกรรมการวาดเขียนและฉลุลายพมําผสมไทยใหญํ การวาและฉลุลาย (ต๎องดอก)
เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีความสวยงามอีกอยํางหนึ่งของอาเภอแมํสะเรียง โดยเฉพาะชุมชนวัดจองคาได๎มีชํางที่
ชานาญในด๎านนี้อยูํ 3 ทําน คือ พระบรรจง ปรกโม , ลุงหนานน๎อย วัฒนวงษ์ และลุงทอง
โ พธิ์สุวรรณ
โดยเฉพาะพระบรรจงนี้ เป็นผู๎มีความรู๎ในการวาดลยวดลายและฉลุลาย สามารถวาดลวดลายดอกตํางๆ ได๎
สวยงาม ดังจะเห็นได๎จากลายฉลุที่จองพาราที่ใช๎ในงานเทศกาลวันออกพรรษา และตุงกระดาษที่ใช๎ติดราชวัตร
นั้นก็เป็นผลงานของทําน

1. พระบรรจง
ได๎เริ่มเรียนวาดลาย ตั้งแตํอายุ 18 ปี ด๎วยตนเอง เพราะมีความขอบและแสนใจใน
ศิลปะพมํา จึงได๎หัดวาดลายตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา และได๎รับการแนะนาจากลุงหนานน๎อยเพิ่มเติม และพัฒนา
ฝีมือมาเรื่อยๆ จนมีความชานาญ เมื่อมีงานในชุมชน อยํางเชํน งานเทศกาลออกพรรษา งานแหํเทียนเหง ทําน
ก็จะชํวยวาดลวดลายหรือตัดตุงกรุดาษ ทํานก็จะชํวยทาให๎งานเหลํานี้จนสาเร็จ ทํานบอกวําวปัจจุบันนี้หาคนที่
มีความรู๎ทางด๎านนี้ไมํคํอยจะมี เพราะไมํมีใครที่จะสนใจที่เรียนรู๎ นับวันก็จะสูญหายไปและทํานยังมีความรู๎
ความสามารถทางด๎านการตีกลองปู่เจํ กลองมองเซิง กลองปู่จา และกลองตึงโนง ซึ่งเหลํานี้ก็หาคนที่ตีเกํงๆ ไมํ
คํอยจะมีเชํนเดียวกันเพราะไมํมีใครสนใจ ซึ่งเป็นอกลักษณ์ของคนแมํสะเรียง เราต๎องชํวยกันอนุรักษ์ไว๎ให๎อยูํคูํ
แมํสะเรียงตํอไป
พระบรรจง ปรกโม (นามเดิ ม นายบรรจง อิ นตา) เกิ ดเมื่อ 24 มิ ถุนายน พ.ศ.
2519 ปั จ จุ บั น เป็ น รองเจ๎ าอาวาสวัด สุ พรรณรังษี (วั ดจองคา) อาเภอแมํส ะเรีย ง จังหวัดแมํฮํอ งสอน มี
ความสามารถในการวาดลวดลายดอกและฉลุลายดอก

2. นายน๎อย วัฒนวงษ์ เป็นผู๎มีความชานาญในด๎านฉลุลาย
นายน๎อย วัฒนวงษ์ อยูํบ๎านเลขที่ 99 ถนนแหลํงพาณิชย์ หมูํที่ 2 ตาบลแมํสะเรียง
อาเภอแมํสะเรียง จังหวัดแมํฮํองสอน งานศิลป์ที่ชานาญ คือ งานฉลุลายแบบศิลปะพมําโดยฉลุเป็นลายไม๎ และ
ลายสั ง กะสี ใช๎ ป ระดั บ ตกแตํ ง โบสถ์ วิ ห าร และอาคารบ๎ า นเรื อ น โดยเฉพาะประดั บ ขายคาโบสถ์ แ บบ
สถาปัตยกรรมพมําและไต ที่เรียกกันทั่วไป วํา “ปานซอย”และ “ปานถํอง”
ผลงานที่โดดเดํนเป็นที่ประทับใจของผู๎พบเห็น คือ ลายฉลุประดับโบสถ์วัดศรีบุญ
เรืองและวัดสุพรรณรังษี ในตัวอาเภอแมํสะเรียง ผลงานมีลักษณะตัวลายที่เป็นลายพรรณพฤกษาถ๎าเป็นลายฉลุ
ไม๎ ก็จ ะดูเรียบร๎อย และเกี่ย วกระหวัดกัน อยํางมั่นคง นายน๎อยได๎ศึกษาและทางานนี้มาตั้งแตํอายุ 17 ปี
ในขณะที่บวชเป็นสามเณรวัดสุพรรณรังษี พระคุณเจ๎า พระทุนหยิ่น เป็นเจ๎าอาวาสในสมัยนั้นเป็นครูซึ่งทํานได๎
เคี่ยวเข็ญให๎ทางานนี้อยํางจริงจัง เริ่มจากงานสร๎างลวดลายตกแตํงครัวตาน
ปัจจุบันนี้ทํานก็ยังทางานนี้อยูํ และทํานมีความคิดเห็นวํา ควรมีการสืบทอดงานดังกลํ าวนี้
ตํอไปรวมทั้งพัฒนาให๎แพรํหลาย ถือเป็นสมบัติของท๎องถิ่นเรา แตํเด็กในรุํนลูกรุํนหลานไมํคํอยมีความตั้งใจที่
จะทางานในด๎านนี้ และอีกอยําง คือ ขาดความอดทนและความพยายาม
ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2536

3. นายทอง โพธิ์สุวรรณ เป็นชํางตีเหล็ก
นายทองได๎เกิดเมือวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2578 ทํานมีความสามารถพิเศษทางด๎านตี
เหล็ก เชํน ตีโซํ มีด ฯลฯ โดยได๎รับการถํายทอดวิชาความรู๎มาจากบิดา มารดา ซึ่งเป็นชาวพมําและทํานก็
สามารถตี มี ด โบวี่ แบบตะวั น ตกได๎ส วยงาม จนมี ชื่ อเสี ย งเป็ น ที่ รู๎ จั ก กัน โดยทั่ ว ไป ทั้ ง ภายในจั ง หวั ด และ
ตํ า งจั ง หวั ด ตลอดจนนั ก ทํ อ งเที่ ย วตํ า งชาติ นายทองได๎ น ามี ด โบวี่ จ านวน 1 ชุ ด น าทู ล เกล๎ า ฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ เมื่อคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา ที่บ๎านป่าแป๋ อาเภอแมํส ะเรียง
จังหวัดแมํฮํองสอน ด๎วย
ปัจจุบันได๎ถํายทอดวิชาตีเหล็กให๎กับบุตรชายและลูกจ๎างที่อาศัยอยูํด๎วย เพื่อเป็นการสืบทอด
ศิลปะในการตีเหล็กตํอไป
ข๎อ มู ล จาก หนั ง สื อ วั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทางประวัติ ศ าสตร์ เอกลั ก ษณ์ แ ละภู มิ ปั ญ ญา
แมํฮํองสอน

