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WISDOM

ภู มิ ป ัญญาท ้ อ งถิ่ น
สื บสาน   ภู มิ ป ัญญา รุ ่ น สู ่ ร ุ ่ น
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ภูมิป ัญญาท้องถิ่น
บรรพบุรุษตลอดจนสถาบันต ่างๆ 
ในสังคม สามารถประยุกต์ให้ใช้งาน
ได ้อย ่างสมสมัย ดังนั้นภูมิป ัญญา
ท้องถิ่นจึงเป ็นสิ่งที่มีความสัมพันธ ์ 
เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน 
ทั้งคนกับธรรมชาติ วิถีชีวิต สังคม
รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

คือ ความรู ้ ความคิด ความเชื่อ 
ทักษะ หรือพื้นเพรากฐานความรู ้
ของชาวบ้านที่ได้สั่งสมสืบทอดและ
ปฏิบัติมาตั้ งแต ่อดีตจนถึงป ัจจุบัน
มีความสัมพันธ ์ระหว ่างคนกับคน 
คนกับธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และการถ่ายทอดจาก
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WISDOM

ความส� าคัญ
ของ

ภู มิ ป ัญญา

ภู มิ ป ั ญ ญ า ท ้ อ ง ถิ่ น ม ี

ความส� าคัญและมีคุณค ่ าต ่อ 

วิ ถี ก า รด� า ร งชี วิ ต และความ 

อยู ่รอดของท้องถิ่น เนื่องจาก

เป็นความรูพ้ืน้ฐานในการประกอบ

อาชีพที่ ผ ่ านการคัด เลือกจน  

เหมาะสมกับวิถีชุมชน โดยค�านึง

ถึงการอยู ่ร ่วมกันอย ่างสมดุล

กับธรรมชาติและคงคุณค่าอัน 

ดีงามของวัฒนธรรมที่สืบทอด

กันมา ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่น

จึงเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการ

พัฒนาสังคมที่ดีในอนาคตต่อไป
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ประ เภทของ
ภู มิ ป ัญญาท ้ อ งถิ่ น

1   ส า ข าคติ  คว าม เชื่ อ  หลั กปฏิ บั ติ

3   ส า ข าการดู แลสุ ขภ าพพื้ นบ ้ าน 
 

4   สาข า เทค โน โลยี พื้ นบ ้ าน 

5   สาข าบ ริ หารจั ดการความหลากหลายทางชี ว ภ าพ

2  สาข าการด� า ร ง ชี พและ โภชนาการพื้ นบ ้ าน
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WISDOM
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การส� า ร วจ
ภู มิ ป ัญญาท ้ อ งถิ่ น
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1. การสอบถามข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู ้น�าชุมชน 

       เพื่อก�าหนดประเด็นที่จะศึกษา

2.   การส�ารวจและเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์  สอบถาม     

พร้อมทั้งจดบันทึก ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

3. น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไป
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WISDOM
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ท�ำเนียบผู้รู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อ-สกุล อายุ(ปี) ที่อยู่

สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน

สมุนไพร นายสิงห์ทอง  ไกลถิ่น 62 บ้านใหม่เจริญไพร 65 หมู่ 9

สาขาการด�ารงชีพและโภชนาการพื้นบ้าน

การเก็บหาน�้าผึ้ง นายพนม อุดทังไข 40 บ้านใหม่เจริญไพร 59 หมู่ 9

สาขาประเพณี พิธีกรรม

การไหว้ผี นางดา  ไกลถิ่น 89 บ้านใหม่เจริญไพร 71 หมู่ 11

สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน

การท�าไม้กวาด 

ดอกหญ้าตองกง
นายสิงห์ทอง  ไกลถิ่น 62 บ้านใหม่เจริญไพร 65 หมู่ 9

การจักสาน นายนวล ชาวเวียง 74 บ้านน�้ามิน 13 หมู่ 13

การท�าด้ามอุปกรณ์

จากไม้
นายรพ ศรีสด 75 บ้านน�้ามิน 44 หมู่ 13

การประดิษฐ์

เครื่องมือทุ่นแรง
นายสม ขันโท 73 บ้านน�้ามิน 52 หมู่ 13
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WISDOM

ต ้ นทุ นจากแผ ่ นดิ น
การสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นหัวใจส�าคัญของความ
ยั่งยืนของชุุมชน เพราะชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตบนพื้นฐาน
ของทรัพยากรธรรมชาติ การสืบทอดแนวคิดและพัฒนา
ภูมิป ัญญาที่สอดคล้องระหว่างคนและธรรมชาติเป็น
กุญแจส�าคัญที่จะน�าท้องถิ่นกลับไปสู่ต้นทุนทางธรรมชาติ
ท�าให้เกิดความงอกงามของความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ของชุมชน เกิดระบบนิเวศที่สมดุลที่ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จากระบบนเิวศป่าไม้อย่างยัง่ยนื ภมูปัิญญาท้องถิน่
จึงเปรียบเสมือนต้นทุนจากแผ่นดินที่รอวันให้คนรุ่นหลัง 
ได้สานต่อให้งอกงาม
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ส มุน ไพร
พื้ นบ ้ าน

สูตรยำโบรำณจำกพืชหลำกหลำยชนิด

ชาวบ้านนิยมเพราะมีสรรพคุณบ�ารุงร่างกาย

352 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว
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WISDOM

ผู ้ รู ้ ศึ กษา เรื่ องยา
ส มุ น ไ พ ร ม า จ า ก
บรรพบุรุ ษ                    ซึ่งมีพื้นเพมาจาก

ประเทศลาว โดยได้ท�าการบันทึกสูตร 

ยาสมุนไพรแต่ละขนานที่ใช้ในการรักษา

โรคต ่างๆ รวมถึ งสมุนไพรที่ ใช ้บ� ารุ ง

ร ่างกายลงในสมุดบันทึก ซึ่ งสมุนไพร

ส ่วนมากได ้มาจากป่า บางชนิดน�ามา

เพาะปลูกขยายพันธุ ์ไว้ในบ้าน เนื่องจาก

เป็นสมุนไพรหายาก ผู ้รู ้มีความรู ้ เรื่อง

สมุนไพรหลายชนิด รวมทั้งสรรพคุณของ

สมุนไพร สมุนไพรที่หามาได้จะน�าไปตาก

แห้งเก็บไว้และเมื่อต้องการท�าเป็นตัวยา

จะน�ามาต้มกับหม้อดิน (หม้อดินเป็น

อุปกรณ์ที่เหมาะแก่การต้มยาที่สุด) เพื่อสกัดตัวยาให้ออกมากับน�้าก่อนจะน�าน�้าที่ได้มาดื่ม

หลักในการปรุงยาจะต้องค�านึงถึงชนิดและปริมาณของสมุนไพรที่ใช้ เพราะสมุนไพรบางชนิดมี

รสชาติและสรรพคุณแตกต่างกัน โดยผู้รู้มักเลือกปรุงยาให้มีรสชาติที่รับประทานง่าย สูตรใน

การท�ายาบางชนิดใช้วิธีการต�าหรือบดให้ละเอียดแล้วน�ามาผสมกับน�้าผึ้งเพื่อปั้นเป็นลูกกลอน
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การเก็บหาน�้าผึ้ง
ผลผลิตจาก
ธรรมชาต ิ
ที่หอมหวาน

นายพนม อุดทังไข ผู้รู้การเก็บหาน�้าผึ้ง

ผู้รู ้เรียนรู้วิธีการเก็บหาน�้าผึ้งตั้งแต่

วัยเยาว์ด้วยการติดตามผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน

เข้าไปเก็บหาน�้าผึ้ง และได้เรียนรู้ด้วยการ

ปฏิบัติงานจริง

เมื่อเติบโตขึ้นผู ้รู ้ได้เรียนวิชาอาคม

การตีรังผึ้งจากผู ้มีคาถาอาคมเพิ่มเติม 

เพราะผู ้รู ้ต้องการประกอบอาชีพการหา

น�้าผึ้งอย่างจริงจัง ผู้รู้ได้เก็บหาน�้าผึ้งตาม

ฤดูกาลต่างๆ เพื่อน�ามาบริโภค เป็นส่วน

ประกอบของยาพืน้บ้าน และขายสร้างรายได้

เสริมให้ครัวเรือน  
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WISDOM

การเก็บหาน�้าผึ้ง

นายพนม อุดทังไข ผู้รู้การเก็บหาน�้าผึ้ง

อุปกรณ์ในการเก็บรังผึ้ง
-  มีดปลายแหลม

- มีดท�าจากไม้ คมมีดจะไม่เข้าเนื้อไม้

- ถุงผ้าขาว ส�าหรับกรองน�้าผึ้ง

- ถัง ส�าหรับใส่รังผึ้ง

- เชือกโยง

- ชุดคลุม

- ถุงมือยาง 

- ถุงปุ๋ย

- ไม้แห้ง มัดรวมกันเพื่อจุดไฟ

ผึ้งมีวิธีการท�ารังอยู่ 2 แบบ คือ 

1. ท�ารังบนต้นไม้ ได้แก่ ผึ้งรัง พบเห็น

ได้ตามกิ่งไม้ การเก็บหาจะไม่ส่งผล 

กระทบกับต้นไม้มาก

2. ท�ารังตามโพรงไม้ จอมปลวก ได้แก่  

ผึ้งโพรง พบเห็นได้จากตัวผึ้งที่จะบิน 

รอบๆ โพรงไม้ การเก็บหามีผลกระทบ

กับต้นไม้  ซึ่งต้องมีการขุดเจาะโพรง

เพื่อเอารังผึ้ง โดยต้นไม้ที่มีโพรงซึ่งผึ้ง

นิยมไปท�ารังมักจะเป็นต้นไม้ที่มีโรค 

หรือต้นไม้ที่ตายแล้ว

วิธีสังเกตและหารังผึ้ง
ชนิดของผึ้ง 

ผึ้งหลวงหรือผึ้งรัง ท�ารังบนต้นไม้พบเห็นได้

ตามกิ่งของต้นไม้

ผึ้งโพรง ท�ารังตามโพรงไม้
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 ชาวบ้านมักหารังผึ้งในช่วงเดือน

เมษายน-พฤษภาคม โดยจะสังเกตดูตาม

ต้นไม้เป็นพุ่ม ที่มีกิ่งยื่นออกมา มีเถาวัลย์

คลมุข้างบน รงัผึง้จะมมีากตามต้นยางแดง 

ต้นไทร   ต้นงุ้น (ต้นยวนผึ้ง) หรือตามรัง

ผึง้เก่า โดยผึง้จะมกีารท�ารงัต่อต้นปีละครัง้ 

โดยต้นไม้ 1 ต้น ผึ้งจะมาท�ารังปีเว้นปี 

นิยมเก็บช่วงเดือน 5 (กุมภาพันธ์)

ในฤดูฝน หรือ ช่วงที่มีฝนตก ไม่นิยม

เก็บหา เนื่องจากรังผึ้งโดนฝนท�าให้

ความข้นเหนียวของน�้าผึ้งลดลง

การเดินส�ารวจหารังผึ้ง ถ้าเจอรังผึ้งก็จะค�านวณระยะ

เวลาที่รังผึ้งโตพอที่จะมีน�้าหวาน  แล้วค่อยกลับมาเก็บ 

การเก็บรังผึ้งซ�้ารังเดิม โดยรังแรกน�้าผึ้งคุณภาพจะดีกว่ารังซ�้าครั้งที่ 2 และ

ไม่มีขี้ยัด (ขี้ยัด คือเกสรดอกไม้ที่ผึ้งน�ามาท�าน�้าหวาน)
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การหารังผึ้ง

ดอกไม้ที่ไม่นิยมเก็บเพราะเอาน�้าผึ้งมาใช้ไม่ได้ เนื่องจาก

น�้าผึ้งจะมีรสขม เก็บไว้ไม่ได้นาน  เช่น ดอกกลอย 

ดอกมันส�าปะหลัง 

เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ จะมีดอกไม้ป่า เช่น 

ดอกเต็ง ดอกรัง ดอกประดู่ และดอกไม้ตามสวน เช่น 

ดอกล�าไย 

เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน จะมีดอกหญ้า ดอกข้าว

 การหารังผึ้งตามช่วงที่ดอกไม้บาน
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WISDOM

คติ ความเชื่อ หลักปฏิบัติในการเก็บรังผึ้ง
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การปีนเก็บรังผึ้ง สมัยก่อนใช้ไม้ตอก 

เป็นขั้นบันไดตามต้นไม ้

เพื่อปีนขึ้นไปเก็บรังผึ้ง

ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ตะปู

ขนาด 5 นิ้ว เนื่องจากมี

ความแข็งแรงและมีอายุ

การใช้งานที่นานกว่า

และใช้อุปกรณ์ปีนเขา

สายรัดสะโพก เพื่อสร้าง

ความปลอดภัยให้เพิ่ม

มากขึ้น

ผึ้งจะไม่ยอมกลับมาท�ารังอีกถ้าตอกตะปูทิ้งไว้ แก้เคล็ดโดย

เมื่อเก็บรังผึ้งแล้ว จะดึงตะปู 4 ดอกล่างออก

ในการเก็บหารังผึ้ง ถ้าตะปูที่ท�าเป็นขั้นบันไดมีความอ่อน 

ดูไม่มั่งคง ก็จะไม่เก็บเอารังผึ้ง เพราะเชื่อว่าเจ้าที่ไม่ให้ 

ท่องคาถาก่อนขึ้นเก็บผึ้ง เพื่อสะกดไม่ให้ผึ้งมาต่อยคนเก็บ 

และทีมเก็บหารังผึ้ง (โดยเชื่อว่าคาถาสามารถคุ้มครองได้

ประมาณ 10 คน)

วันที่ 5 เดือน 5 (เดือน 5 ทางภาคเหนือ คือ เดือนกุมภาพันธ์) 

นิยมเก็บน�้าผึ้งไปประกอบเป็นยาพื้นบ้าน

วันพระ จะไม่เก็บรังผึ้งไปกิน ยกเว้นเก็บน�าไปประกอบเป็นยา

พื้นบ้านเท่านั้น 
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การไหว้ผีฟ้า
ความเชื่อและศรัทธา 
คือ ภูมิปัญญาในการรักษาป่า

เนื่องจากผู้รู ้มีพื้นเพมาจากเมืองเวียงจันทน์ 

ประเทศลาว จึงมีประเพณีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

คล้ายชาวอีสานเป็นไปตามความเชื่อเรื่องภูติผี

เทพเทวดา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้ที่เฝ้าและดูแล

ต้องท�าพิธีขอขมาลาโทษก่อนจะท�ากิจกรรมใดๆ 

ผูรู้เ้ป็นผูส้บืทอดประเพณไีหว้ผฟ้ีามาจากบรรพบรุษุ  

ซึ่งก�าหนดให้ผู ้ที่จะมาท�าการสืบทอดต้องเป็น

เพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปี และจะไม่คัดเลือก

ผู้สืบทอดในวันพุธและวันพระ
นางดา ไกลถิ่น

ผู้รู้เรื่องพิธีกรรมความเชื่อ
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WISDOM

 ผู้รู้ถือว่าเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ 

ความเคารพศรัทธาในด้านการท�าพิธีกรรม 

ต่างๆ เช่น สืบต่อชะตาคนป่วยและการไหว ้

ผีฟ้า 

 การไหว้ผีฟ้าเป็นหนึ่งในพิธีกรรม
ที่ชุมชนท�าการขอขมาลาโทษต่อเทพ 
เทวดา หรือผีผู้เฝ้าพื้นที่ โดยชาวบ้านได้
สร้างศาลาไว้ส�าหรับท�าพิธีกรรมดังกล่าว
ในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ของชมุชน และชาวบ้าน 
จะช่วยกนัดแูลไม่ให้มกีารตดัต้นไม้ แต่ให้ 
คนในชุมชนสามารถเข้ามาหาของป่าได ้
พิธีกรรมไหว้ผีฟ้าจะจัดท�าช่วงปีใหม่ไทย 
ของทุกป ี ในระหว ่างเดือนมีนาคมถึง
เมษายน จ�านวน 1 วัน โดยของเซ่นไหว้
ในพิธีเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะน�ามาประกอบ
อาหารกินร่วมกันในชุมชน
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          การเก็บดอกหญ้าตองกง 

ซึง่มอียูม่ากบรเิวณรอบชายป่า

สามารถน�ามาท�าไม้กวาดดอก 

หญ้าทีใ่ช้ในครวัเรอืนและน�าไป 

ขายสร้างรายได้เสรมิให้แก่ครวั 

เรอืนและชมุชน โดยจะออกเกบ็ 

ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน 

เมษายน หญ้าตองกงพบใน 

บริเวณพื้นที่ป่าโปร่ง แสงแดด

ส่องถึง

ผูรู้เ้ริม่ต้นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการท�า 

ไม้กวาดดอกหญ้าตองกงจาก 

บดิามารดาตัง้แต่วยัเยาว์ โดย 

ใช้หวายในการมัดไม้กวาด 

ปัจจุบันเมื่อหวายหาได้ยาก 

เพราะต้องเข้าไปในป่าลึก จึง 

ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้พลาสติก

แทนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะ

หาได้จากวัสดุเหลือใช้ภายใน 

ชมุชน

โ ด ย ก า ร ท� า ไ ม ้ ก ว า ด นั้ น 

สามารถผลิตชิ้นงานได้วันละ 

10-15   ด้าม   ราคาขายอยูท่ีด้่าม 

ละ 40 บาท ผูรู้ใ้ช้เวลาในการ 

ท�าไม้กวาดช่วงพักจากการท�า 

การเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก

และเป็นช่วงที่หญ้าตองกง

ก�าลังออกดอก ท�าให้มีรายได้

เสริมอีกทางหนึ่ง

นายสิงห์ทอง ไกลถิ่น

ผู้รู้การท�าไม้กวาดดอกหญ้าตองกง
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WISDOM

จากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 
ที่ท�าให้วัสดุหาง่ายใกล้ตัวมีมูลค่าขึ้นมาได้

การท�า ไม ้กวาด
ดอกหญ้าตองกง
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 การจักสานจากไม้ไผ่ เพื่อใช้งานเองและขายสร้างรายได้

ให้แก่ครัวเรือน โดยไม้ไผ่แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่สามารถน�ามา

ใช้ท�าเครือ่งจกัสานได้ดแีตกต่างกนัไป โดยไม้ไผ่ทีผู่รู้ท้ีน่ยิมน�ามาท�า 

คือ ไผ่บง และไผ่หก ไม้ไผ่เหล่านี้น�ามาท�าเครื่องจักสานได้มากมาย

หลายชนิด ตั้งแต่ท�าเป็นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระบุง ตะกร้า 

กระจาด จนถงึท�าเป็นเครือ่งมอืส�าหรับ 

ดัก จับ ขัง สัตว์น�้าจ�าพวกข้อง กระชัง 

สุ่ม อีจู้ เป็นต้น ราคา

ขายตามความยากง่าย

และระยะเวลาที่ใช้ท�า

ภูมิป ัญญาท้องถิ่น
จากวิถีของชุมชน

การจักสานไม ้ไผ ่
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WISDOM

การจักสานไม ้ไผ ่

งานจักสานของผู้รู้มีลักษณะเด่น

คือมีลวดลายหลากหลายและ 

งานทุกชิ้นผู้รู้ย่างไฟเพื่อ

ป้องกันมอดมากินท�าให้

เครื่องจักสานคงทนใช้

งานได้ยาวนานขึ้น

ผู ้รู ้เรียนรู ้การจักสาน

ด ้วยการสังเกตจาก

บิ ด า ม า ร ด า แ ล ะ

ช ่ วยสานเครื่ อ งมื อ

เครื่องใช้ในครัวเรือน

ตั้ งแต ่ ยั ง เด็ ก และ

ได ้พัฒนาฝีมืออย ่าง 

ต ่อ เนื่ องจนมีความ

ช� า น า ญ ส า ม า ร ถ

ท� า ง า น จั ก ส า น ไ ด ้

หลายรูปแบบ จึงมี

เพือ่นบ้านมาขอเรยีนรู้

ด้วยอยู่เสมอ

นายนวล ชาวเวียง
ผู้รู้การจักสาน
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“ ผมเริ่มจากการ 

ลองผิดลองถูก ปรับเปลี่ยน 

วิธีการ เพื่อให้ด้ามไม้ที่

ผมท�าแข็งแรงขึ้นและ

ใช้งานได้จริง ”

การท�าด ้าม
อุปกรณ์ด ้วย

คุณลุงรพ หรือ นายรพ ศรีสด 
อายุ 73 ปี ชาวบ้านในพื้นที่บ้าน 
น�้ ามินประกอบอาชีพรับท� าด ้ าม
อุปกรณ์ และเครือ่งมอืต่างๆ จากไม้ 
โดยคุณลุงรพได้ประยุกต์ปรับเปลี่ยน
การท�าด้ามไม้ให้แข็งแรงทนทานมาก
ขึ้นจนเป็นที่ยอมรับ

ไม ้ที่ มี ในพื้นที่
โดยลุงรพ
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WISDOM
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 การท�าด้ามอุปกรณ์จากไม้ เพื่อ

ใช้งานเองและขายสร้างรายได้เสริมให้

แก่ครวัเรอืน ไม้ทีน่�ามาท�าเป็นไม้เนือ้อ่อน

เช่น ต้นส้มโอ ต้นประดู่ และต้นเกีย๊ะ (สน) 

เนือ่งจากไม้มเีนือ้แน่น ไม่แตกหกัง่าย และ

เมื่อน�าไปใช้งานก็จะเกิดเงาสวยงามการ

ผลิตชิ้นงานต่อวันสามารถท�าได้วันละ 

3-4 ด้าม ราคาขาย ด้ามมดีราคา  30 บาท 

ด้ามขวานและซองมีดราคา 50 บาท
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ผูรู้้ คอื ตวัอย่างของผูท้ีม่คีวามคดิสร้างสรรค์

และประยุกต ์ใช ้วัสดุที่มีอยู ่ ในท้องถิ่นมา

ประดษิฐ์ให้เกดิเครือ่งมอืทุน่แรงในการจกัสาน

ไม้กวาดจากดอกหญ้าตองกงทีไ่ม่เหมอืนใคร

นายนวล ชาวเวียง
ผู้ประดิษฐ์เครื่องมือทุ่นแรง
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WISDOM

ความคิดสร ้างสรรค ์การปรับตัว
ให ้ เข ้ากับสังคมและสิ่งแวดล ้อม

คือ จุดเริ่ มต ้นของภูมิป ัญญาท้องถิ่น

การประดิษฐ์
เครื่องมือทุ่นแรง

การประดษิฐ์ม้านัง่ เพือ่ท�าไม้กวาด

จากดอกหญ้าตองกงเป็นเทคโนโลยี

พืน้บ้านทีผู่รู้ป้ระดษิฐ์ขึน้มา ท�าให้

ผลิตไม้กวาดดอกหญ้าตองกงได้

รวดเร็วและมีความคงทนมากขึ้น

นอกจากนี้ผู ้รู ้ยังคิดค้นลวดลายใน

การมัดเชือกให้มีความสวยงามเป็น

เอกลักษณ์และเพิ่มความน่าสนใจ

ให้กบัผลติภณัฑ์ ด้วยความรูค้วาม

ช�านาญ และความคิดสร้างสรรค์

ดังกล่าวจึงมีหน่วยงานเชิญผู ้รู ้ไป

เป็นวทิยากรอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ผูรู้้

มีรายได้จากการเป็นวิทยากรวันละ   

300 ถึง 400 บาท
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