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เมื่อสามสิบปที่แลว มณีจันทร สายดวง ในวัยสิบหกป ปน
จักรยานจากบานในตำบลชางใหญ อำเภอบางไทร จังหวัดอยุธยา
ดวยหวังวาจะมาหางานทำในโรงงานแหงหนึ่งซึ่งตั้งอยูไมหางจาก
บานของเธอมากนัก
วันนั้น เธอเพิ่งจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ แตดวย
ครอบครัวฐานะยากจนทำใหเธอไมมีโอกาสเรียนตอ เด็กสาวไดแต
หวังวาการมาทำงานในโรงงานแหงนี้ ซึ่งกำลังประกาศรับสมัคร
คนงานทอผาจะชวยใหเธอไมตองเหน็ดเหนื่อยตรากตรำจากการ
รับจางทำนา
เด็กสาวหารูไมวาโรงงานทอผาแหงนี้ จะกลายเปนที่สราง
อาชีพ ซึ่งนอกจากใหความมั่นคงในชีวิตแลว ยังทำใหเธอกลายเปน
ชางฝมือที่อนุรักษศิลปะอันเปนเอกลักษณของไทย คือ การทอผา
ไหม
และสถานที่แหงนี้ไมใชโรงงาน หากคือที่สำหรับ “เพาะโอกาส
แหงชีวิต” ใหกับคนยากจน ผูดอยโอกาสในสังคมไทย
ที่นี่คือ ศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

มณีจันทร เปนผูหนึ่งที่ไดรับโอกาสในชีวิตจากการเขามา
สมัครทำงานเปนชางทอผาไหมในศูนยศิลปาชีพบางไทร โดยเริ่มตน
จากการไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับผาไหม
“ที่มาสมัคร ก็เพราะเขาใจวาที่นี่เปนโรงงาน เห็นเขาเปดรับ
สมัครชางทอผา เราก็เลยปนจักรยานมาลองสมัครดู เพราะเราเปน
คนใกลๆ แถวนี้ แตพอมาถึงจึงไดรูวาเปนที่ฝกอาชีพ”
มณีจันทรเริ่มตนการเปนชางทอผาไหมโดยใชเวลาเรียนรูงาน
ถึงหกเดือน จึง “เปนงาน” และสามารถทอผาไหม โดยลอกตาม
ลายที่ไดรับมา แตกวาจะถึงวันนั้น เธอยอมรับวาเปนงานที่ยาก
และทำใหเธอเกือบถอดใจขอลาออกไปกลางคัน
“เพราะเปนงานที่เราไมเคยทำมากอนเลย ไมรูจักเครื่องไม
เครื่องมือ และเพื่อนๆ ที่มาสมัครพรอมกัน ก็ไมมีใครอยูกับเราใน
ชวงแรกๆ เนื่องจากทุกคนตองตามเสด็จพระองคฯ ไปตามที่ตางๆ
เราก็เปนคนเดียวในแผนกนี้ที่พูดภาษากลาง คนอื่นๆ เขามาจาก
อีสานบาง เหนือบาง เขาก็มีเพื่อนที่พูดภาษาเดียวกัน ครูที่สอนงาน
ก็ไมไดอยูกับเราตลอดเวลา เราตองเรียนรูงานเอง ตอนนั้น เราเพิ่ง
สิบหก ก็เลยรูสึกทอ อยากเปลี่ยนแผนก แตพี่เลี้ยงที่คอยดูแลซึ่ง
เปนทหาร ก็ใหกำลังใจบอกใหเราอดทน”
ผลจากการอดทนและฮึดสูกับความยากลำบากในการเรียนรู
งานทอผาไหม ทำใหมณีจันทรสอบผานดานยากของชีวิตมาได
และจากวันนั้น เธอก็กลายเปนชางทอผาไหมที่ทอลายสวยสด
งดงามตามที่ผูอื่นออกแบบไวไดทุกแบบ ทุกลาย ทั้งยังสามารถ
สรรคสรางลายไดเองดวย
“ก็รูสึกดีนะที่เราอดทน และเรียนรูจนทำงานได เพราะอยูที่นี่
ชีวิตก็เรียบงาย แมรายไดอาจจะไมสูงมากนัก แตก็พออยูพอกิน มี
เวลาเหลือไปดูแลครอบครัว”
มณีจันทร คือตัวแทนของอีกหลายรอย หลายพันชีวิตที่ไดมี
โอกาสเขามาอยูในศูนยศิลปาชีพ เพื่อเลือกฝกงานในแผนกตางๆ
ตามความถนัด ความชอบ และนำความรู ความเชี่ยวชาญที่ไดรับไป
ประกอบอาชีพ เปนไปตามพระราชประสงคในสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงจัดใหมีการฝกอบรมลูกหลานเกษตรกร
ชาวนา ชาวไร ใหมีอาชีพเสริมดวยการผลิตงานศิลปาชีพ งานชาง
ฝมือดานศิลปะหัตถกรรมพื้นบาน เพื่อเปนการอนุรักษและพัฒนา
ทั้งดานฝมือและศิลปหัตถกรรมใหดีขึ้นสูความเปนเลิศและรักษาไว
ซึ่งเอกลักษณของศิลปกรรมไทย

ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ เปนหนวยงานหนึ่งของมูลนิธิสงเสริม
ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปดอยาง
เปนทางการเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๗ เริ่มจากป พ.ศ ๒๕๒๓
รัฐบาลไดถวายที่ดินจำนวน ๗๕๐ ไร ซึ่งเปนที่ดินในเขตที่ดินปฏิรูป
เพื่อการเกษตรกรรม แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบ มีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนผูดำเนินการกอสรางและปรับปรุงพื้นที่
รวมทั้งหนวยงานราชการตางๆ รวมสนับสนุนโครงการ และมีการ
ปรับปรุงขยายพื้นที่เพิ่มอีก ๒๐๐ ไรเศษ
มาถึงวันนี้ กวาสามสิบปของการดำเนินงาน คนรุนแลวรุนเลา
ที่สนใจในงานชางฝมือไดผลัดกันเวียนเขามาฝกอาชีพตามแผนก
ตางๆ ทั้งสิ้น ๓๑ แผนก จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเปน
รายไดเสริม หรือเปนรายไดหลักใหกับทั้งตนเองและครอบครัว
หากใครเคยมาเยี่ยมชมศูนยศิลปาชีพบางไทรแหงนี้ ยอม
ทราบวาศูนยแหงนี้มีสถานที่นาสนใจหลายแหงภายในศูนย ซึ่งเปด
ใหนักทองเที่ยวเขาชม และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสำคัญของ
จังหวัดอยุธยา เชน
ศาลาพระมิ่งขวัญ อาคารไทยทรงประยุกต จตุรมุขสูง ๔ ชั้น
ตั้งตระหงานอยูกลางศูนยศิลปาชีพบางไทร ชั้นลาง เปนศูนยสาธิต
การผลิตงานและจำหนายผลิตภัณฑศิลปาชีพ ที่เปนผลงานของผู
เขารับการอบรมจากแผนกตางๆ รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑของโครงการ
อื่นๆ จำหนายดวย สวนชั้นที่ ๒ และ ๓ เปนหองแสดงนิทรรศการ
ผลงานศิลปาชีพชิ้นยอดเยี่ยม ซึ่งเปนผลงานของเกษตรกรผูเขารับ
การฝกอบรมที่ไดรับรางวัลจากการประกวดทั้งระดับประเทศและ
ตางประเทศ จัดแสดงไวใหนักทองเที่ยวชม
พระตำหนัก เปนเรือนไทยกลาง ใตถุนสูง มีความสวยงาม
ตามแบบฉบับเรือนไทยดั้งเดิม สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอทุกพระองค

วังปลา เปนสถานแสดงพันธุสัตวน้ำจืด แสดงการอยูอาศัย
รวมกันของปลาน้ำจืดชนิดตางๆ ที่เปนปลาพื้นเมืองของไทย
สวนนก ดำเนินงานโดยมูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ เปนกรงนกขนาดใหญที่
จัดสภาพแวดลอมเหมือนธรรมชาติ ภายในสวนมีนกพันธุตางๆ
ที่หาชมไดยากกวา ๗๐ ชนิด รวมทั้งสัตวปาอื่นๆ เชน แมวดาว เกง
งูเหลือม งูหลาม
นอกจากนั้น ยังมีหมูบานศิลปาชีพ ที่ดูแลโดยการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย มีรานอาหารไวบริการนักทองเที่ยว และศาลา
อาหาร สำหรับผูมาฝกอาชีพ

แตสถานที่สำคัญยิ่ง อันถือไดวาเปนหัวใจหลักของศูนย
ศิลปาชีพ คือ อาคารฝกอบรมอาชีพ ซึ่งเปนสถานที่สำหรับฝกอบรม
ของแผนกตางๆ รวม ๑๖ อาคาร เปดใหนักทองเที่ยวและผูสนใจ
เขาชมวิธีการฝกอบรมศิลปาชีพ ทั้ง ๓๑ แผนก

สถานที่แหงนี้เองเปนเสมือน เรือนเพาะโอกาสแหงชีวิต ให
กับเยาวชนจำนวนมากที่ยากไร ไดมีวิชาชีพติดตัวโดยใชเวลาใน
การเรียนรูดานทฤษฎีไมนาน เพียงหกเดือนถึงหนึ่งป เมื่อจบแลว
ทุกคนจะไดรับใบประกาศนียบัตรติดตัวไปใชสมัครงานหรือ
ประกอบอาชีพได หากใครใฝรูอยากมีวิชาชีพเสริมในดานอื่น ก็ยัง
คงเรียนตอไดเรื่อยๆ ในแผนกตางๆ เพราะศูนยฯ แหงนี้เปดรับ
นักเรียนตั้งแตอายุ ๑๕ ถึง ๖๐ ป
ที่แผนกเปาแกว ยรรยง บุญประสิทธิ์ เยาวชนวัย ๑๗ ป
เขามาเปนหนึ่งในสมาชิกของศูนยฯ ตั้งแตอายุ ๑๕ ป หลังจบ
มัธยมศึกษาปที่ ๓ จากอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร โดยการ
ชักชวนจากนาชาย ดวยสาเหตุงายๆ สั้นๆ แตดึงดูดใจเขาคือ
“ที่นี่เรียนฟรี ยังมีที่พักและเบี้ยเลี้ยงใหดวย”
หลังจากไดรับคำชวนเชนนี้จากนาชาย ยรรยงตัดสินใจไป
สมัครเรียนตามคำประกาศของสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
จังหวัด กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเปนสถานที่เปดรับสมัครผูมี
รายไดนอยและยากจน เขาเปนนักเรียนศิลปาชีพบางไทร
เมื่อมาถึงศูนยแหงนี้ ทุกคนจะมีโอกาสทดลองเรียนแผนกที่
ตนเองสนใจเปนเวลาหนึ่งสัปดาหในตอนเปดภาคเรียน กอนตกลง
ใจวาจะเรียนตอที่แผนกเดิม หรือจะยายแผนก แตหลังจากหนึ่ง
สัปดาหผานไป ตองเรียนที่แผนกนั้นจนจบหลักสูตร จึงจะสามารถ
ไปเรียนตอที่แผนกอื่นได
“กอนผมจะมาอยูแผนกเปาแกว ก็เคยอยูแผนกชางโลหะ
มากอน เรียนจบหลักสูตรแลว ก็มาเรียนตอที่แผนกนี้”
ยรรยงบอกวาเขาตัดสินใจเลือกเรียนแผนกนี้เพราะเปนแผนก
ที่เรียนแลว นำไปประกอบเปนอาชีพหลักไดอยางรวดเร็ว ชิ้นงาน
ที่ผลิตเปนชิ้นขนาดเล็ก ไมตองใชเวลามาก แตกวาจะผลิตขึ้นมาได
เขาก็ตองเรียนรูอยูกับการยืดแกวที่เปาแลวลมเหลวหลายตอหลาย
ครั้ง จนในที่สุด หลังจากใชเวลาอยูประมาณสองสามเดือน เขาก็
สามารถเรียนรูที่จะเปาแกวใหเปนรูปรางอยางใจนึก
ที่แผนกเปาแกวนี้เอง ครูผูสอนและดูแลนักเรียน เติบโตจาก
การเปนนักเรียนที่ตองการแคมาเรียนรูผูหนึ่ง แตดวยความสามารถ
กลับทำใหเขาพัฒนาตนเองจากนักเรียนมาเปนผูชวยสอนไดโดยใช
เวลาเพียงหนึ่งป นั่นคือ สุมิตร เกตุโฉม อาจารยศิลปาชีพแผนก
ชางเปาแกว
สุมิตร ยอนรำลึกถึงครั้งที่ตนเองเปนนักเรียนเปาแกววา เขาก็
เชนเดียวกับยรรยง เริ่มจากการทดลองไปเรียนในแผนกอื่นมากอน
คือ แผนกชางแกะสลักไม แตพบวาตนเองไมถนัด และอยากทำงาน
ฝมือขนาดเล็ก จึงมาลงเอยที่แผนกเปาแกวนี้ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๒๙
และไดเลื่อนขั้นเปนผูชวยสอนใน ป พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงวันนี้ มี
นักเรียนที่เปนลูกศิษยผานมือมา ๗๗ รุนแลว
ไมแนวา ยรรยงอาจไดเดินตามรอยของอาจารยที่สอนตนเอง
มา โดยพัฒนาฝมือและกลายเปนอาจารยผูหนึ่งในศูนยฯ แหงนี้
ก็เปนได

นอกเหนือจากจะมีการฝกอบรมผูเรียนใหกลายเปนชางฝมือ
ดานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน เพื่ออนุรักษมรดกแหงความเปนไทย
แลว ศูนยศิลปาชีพยังมีแผนกชางวิชาชีพนั่นคือ แผนกชางเครื่องยนต ที่สอนใหผูเรียนรูจักการซอมและบำรุงรักษาเครื่องยนต
การเกษตร เครื่องยนตรถยนต และเครื่องยนตรถจักรยานยนต
มิลวายุ ทาคำ ชายหนุมอายุ ๑๖ ป จากอำเภอลอง จังหวัด
แพร ไดเขามาเรียนในแผนกนี้ พรอมกับเพื่อนเยาวชนชายที่สนใจ
ในเรื่องเครื่องยนตกลไก เพราะตองการนำใบประกาศนียบัตร
ที่ไดรับไปใชเพื่อทำงานในอูรถยนต
“บานทำนา ผมก็ไมมีอะไรทำหลังจากจบ ม. ๓ เพื่อนชวนเลย
มาเรียนที่นี่ ซึ่งใหเรียนทฤษฎีสองเดือน ปฏิบัติสี่เดือน เกี่ยวกับ
เครื่องยนตเล็ก เครื่องยนตมอเตอรไซค เครื่องยนตรถไถ ผมก็อยาก
ไดใบประกาศเพื่อไปทำงานหาประสบการณในอูซอมรถสักพัก
แลวก็วางแผนวาจะกลับไปเปดอูซอมรถที่บานของผมเอง”
นั่นคือแผนการในชีวิตของมิลวายุ ซึ่งไมตางจากเยาวชนอีก
มากมายที่พากันมาสมัครเรียนเปนนักเรียนของศูนยฯ แหงนี้
ไมเพียงเปดโอกาสใหเฉพาะเยาวชนที่มีรางกายสมบูรณ
เทานั้น แตศูนยฯ ยังเปดโอกาสแหงชีวิตที่จะไดฝกวิชาชีพชางฝมือ
ไทยเผื่อแผมายังผูพิการที่สามารถชวยเหลือตนเองไดอีกดวย
หนึ่งในผูพิการที่ไดรับโอกาสในการเขาฝก เพื่อเปนชางวาด
ภาพสีน้ำมัน คือ อิทธิเบศ สนธิ ชายหนุมวัย ๔๘ ปที่เขามาฝกฝน
ตนเองเปนจิตรกรไดสามปกวาแลว
“ผมเคยใชชีวิตเปนพอคาพระเครื่องมากอน แตมีคนชักชวน
ใหลองมาฝกงานฝมือที่ศูนยฯ แหงนี้ ก็เลยสมัครมาทางกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมของจังหวัดสิงหบุรี เพราะผมเปนคนที่นั่น ผมไมมี
ความรูเรื่องสีเลย ไมเคยรูจักกระทั่งแมสีวาคืออะไร ก็ใชเวลาฝก
อยูนาน จนตอนนี้สามารถวาดรูปไดคลองแคลวมากขึ้น และผลงาน
ที่ทำเสร็จก็จะถูกนำไปขายที่ศาลาพระมิ่งขวัญในศูนยฯ รวมทั้งไป
ขายตามงานตางๆ เวลาศูนยฯ ไปออกงาน”
อิทธิเบศคนพบวาการไดมาใชชีวิตเปนนักเรียนประจำ มีเบี้ย
เลี้ยง และมีรายไดจากผลงานที่ทำนั้น ทำใหเปนคนมีวินัยที่รูจัก
รับผิดชอบตนเอง เชนเดียวกับนักเรียนอีกหลายรอยคนที่กำลังใช
ชีวิตและฝกอาชีพในศูนยฯ แหงนี้ตามแผนกตางๆ ไปพรอมกับเขา
รวมทั้งหลายพันคนที่เปนศิษยเกาจากศูนยฯ แหงนี้ นำความรูออก
ไปประกอบอาชีพ

กษมา สัตยาหุรักษ
ยึดอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับการเขียน
และการแปลมาตั้งแตจบปริญญาตรี จาก
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จนถึงปจจุบัน

ที่เปนเชนนี้ได เพราะศูนยศิลปาชีพบางไทร “เพาะโอกาส
แหงชีวิต” ใหกับลูกหลานเกษตรกรที่ยากไรไดแสดงฝมือของ
ตนเองใหผูคนทั่วทั้งโลกไดประจักษถึงความเปนชางฝมือที่ฝงอยูใน
สายเลือดของคนไทย ดังพระราชเสาวณียในสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงตรัสไววา
“ขาพเจานั้นภูมิใจเสมอวาคนไทยมีสายเลือดของชางฝมือ
อยูทุกคนไมวาจะเปนชาวนาชาวไรหรืออาชีพใด อยูสารทิศใด
คนไทยมีความละเอียดออนและฉับไวตอการรับศิลปะทุกชนิด
ขอเพียงแตใหเขามีโอกาสไดเรียนรูและฝกฝน เขาก็จะแสดง
ความสามารถออกมาใหเห็นได”

ศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ จัดตั้งขึ้นในเขตที่ดินปฏิรูปเพื่อการเกษตรกรรม ตำบล
ชางใหญ อำเภอบางไทร จังหวัดอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งพันไร
ศูนยศิลปาชีพมุงฝกอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
ในแตละวัน เริ่มการฝกอบรมตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.และ
หยุดพัก ๑ วันในแตละสัปดาห โดยแบงการฝกอบรมออกเปน
แผนกตางๆ รวมทั้งสิ้น ๓๑ แผนก ไดแก
แผนกชางเครื่องเรือนไม แผนกชางปนตุกตาชาววัง แผนก
ชางตัดเย็บเสื้อผาและปกจักร แผนกชางเครื่องยนต แผนกชาง
เครื่องหนัง แผนกชางสานผักตบชวา แผนกชางเปาแกว แผนกชาง
ประติมากรรม แผนกชางโลหะ แผนกชางเครื่องเรือนหวาย
แผนกชางเครื่องเคลือบดินเผา แผนกชางประดิษฐ แผนกชาง
จิตรกรรมประยุกต แผนกชางประดิษฐหัวโขน แผนกโภชนาการ
แผนกชางแกะสลักไม แผนกชางบาติก แผนกชางวาดภาพสีน้ำมัน
แผนกชางเจียระไนพลอย แผนกชางภาพกระจกสี แผนกชางปน
ดอกไมขนมปง แผนกชางบานทรงไทย แผนกชางทอผาไหม
แผนกชางเขียนภาพลายไทย แผนกชางทอผาลายตีนจก แผนก
ชางสอดยานลิเภา แผนกชางจักสานไผลายขิด แผนกขนมไทย
แผนกชางดอกไมประดิษฐ แผนกชางปกผา แผนกชางฝงมุก

พระราชประสงคของสมเด็จพระนางเจาฯ
ที่ตองการใหมีการฝกอาชีพงานฝมือศิลปะไทยนั้น
นอกจากจะใหทุกคนมีอาชีพเสริมติดตัวเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตแลว พระองคยังประสงคใหทุกคน
ที่เรียนที่นี่นำความรูที่ไดกลับไปเผยแพรในชุมชนของตนเอง
เพื่อเปนการสานตองานฝมือของไทยเราใหสืบไป
ทำใหลดอัตราการวางงานของประเทศลงไปทางออม
และยังทำใหผูคนไมตองยายถิ่นอาศัยดวย

พลเอกเธียรศักดิ์ พะลายานนท
รองประธานกรรมการบริหาร
ศูนยศิลปาชีพบางไทร
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

