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   ตุ๊กตำดินเผำรูปร่ำงต่ำงๆ มีทั้งเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชำย และสัตว์น่ำรักๆ อย่ำง 
ช้ำงน้อย แกะน้อย หมูอ้วน ฯลฯ ต่ำงมีรอยยิ้มสดใสอยู่บนใบหน้ำ ท�ำให้ผู้ที่ได้พบเห็น
อดยิ้มตำมไปด้วยไม่ได้... นี่คือเอกลักษณ์ที่ โดดเด่นของผลงำนเครื่องปั ้นดินเผำ  
“กลุม่ประตมิำกรรมดนิยิม้บ้ำนป่ำตำล” ต�ำบลสนัผกัหวำน อ�ำเภอหำงดง จงัหวดัเชยีงใหม่  

กลุม่ประตมิำกรรมดนิยิม้บ้ำนป่ำตำล
หมู่บ้ำนดินยิ้ม...คุณธรรมจำกก้อนดิน

หมู่บ้ำนดินยิ้ม
	 ชาวบ ้านป ่าตาลสืบทอดอาชีพท�า
เครื่องปั ้นดินเผามานานกว่า	 100	 ปี	 ซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอิฐมอญ	
คนโท	 แจกัน	 และกระปุกออมสิน	 ในปี	

2537	 ได้เกิดแนวคิดในการปรับรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดมากขึน้	โดยหนัมาป้ันตุก๊ตารปูร่างต่างๆ	
ส�าหรับตกแต่งบ้านและสวน		
	 ต่อมา	นายธนพล สายธรรม	 ได้ริเริ่ม
เติมรอยยิ้มให้กับตุ๊กตาน่ารัก	 มีชีวิตชีวาขึ้น	
เขาเล่าถึงแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานว่า	
 “ส�าหรบัผมเอง การป้ันดนิเป็นงานทีท่�า
แล้วเรามีความสุข จึงอยากจะส่งต่อความสุข
ให้กับคนอื่นๆ ด้วย เลยเติมรอยยิ้มลงไปใน
งานปั้นตุ๊กตา เพราะรอยยิ้มเป็นสัญลักษณ์
ของมิตรภาพและความจริงใจ เวลาที่เราเห็น
ใครยิ้มเราก็มักจะยิ้มตาม ดังนั้นคนที่มาเห็น
ตุ๊กตาของเรายิ้มอย่างมีความสุข เขาก็จะยิ้ม
และมีความสุขไปด้วย” 
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	 แนวคิดในการป ั ้นตุ ๊กตาดินยิ้มได  ้
แพร่หลายไปในชมุชน	จนเกดิการรวมตวักนัเป็น 
กลุ่มประติมากรรมดินยิ้มบ้านป่าตาล	 โดย 
จดทะเบยีนเป็นวสิาหกจิชมุชน	และกลายเป็น	 
“หมู่บ้านดินยิ้ม”	ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	

สู่กำรเป็นธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
	 ในปี	 2552	 กลุ่มประติมากรรมดินยิ้ม
บ้านป่าตาลได้เข้าร่วมเป็นเครอืข่ายการเรยีนรู้ 
เศรษฐกจิเชงิคณุธรรม	4	จงัหวดัภาคเหนอื	โดย
ได้ท�างานร่วมกับ	รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ  
ผู ้อ�านวยการ กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ซึ่งเป็น 
หน่วยงานทีไ่ด้ประสานและสร้างความร่วมมอื
กับศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ในการ 
ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้เกดิการพฒันาคณุธรรม
ในชุมชน	 และการสร้างหลักธรรมาภิบาล 
ในการดูแลธุรกิจของชุมชน	
 
	 จากการท�างานร่วมกันดังกล่าว	 จึงได้
พัฒนาเป็น	 “ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม
ประจ�าต�าบลสันผักหวาน อ�าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่”	 ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้การประกอบอาชีพที่
เคียงคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน	

รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป	 ได้เรียนรู ้
และฝึกปฏิบัติจนสามารถส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
	 กระท่ังในปี	 2555	 มีการยกระดับ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 
เชิงคณุธรรม	ด้วยการจดัท�า	“โครงการพฒันา
ศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
เชิงคณุธรรมประจ�าต�าบลสูค่วามยัง่ยนืจงัหวดั
เชียงใหม่”	 ซึ่งศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม
ประจ�าต�าบลสันผักหวาน	 ได้รับคัดเลือกให้
เป็น	1	 ใน	4	แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ต่อยอดสูก่ารเป็นศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
ต้นแบบในการถ่ายทอดความรู ้ด้านธุรกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม	 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ	 มีความขยัน	 ซ่ือสัตย์	
ประหยัด	 มีวินัยระหว่างสมาชิกในชุมชน	 
มีความสุภาพ	สามัคคี	และมีวินัยต่อส่วนรวม
 
เรียนรู้คุณธรรมจำกงำนปั้น
	 นอกจากนักท่องเที่ยว	 และกลุ่มผู้ที่มา
ศึกษาดูงาน	 ซึ่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจาก
ชุมชนต่างๆ	 แล้ว	 แต่ละปี	 ยังมีเด็กนักเรียน
เป็นจ�านวนมากทีม่าเรยีนรูก้บัศนูย์การเรยีนรู้ 
เชิงคุณธรรมประจ�าต�าบลสันผักหวาน	 โดย
เฉพาะโรงเรียนบ้านป่าตาล	 อ�าเภอหางดง	
จังหวัดเชียงใหม่	 ได้บรรจุให้เป็นหลักสูตร 
ท้องถิ่นในการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน
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	 ทกุสปัดาห์โรงเรยีนจะเชญิพ่อคร	ูแม่คร	ู 
ซึ่งเป็นช่างปั ้นดินจากศูนย์ฯ	 มาถ่ายทอด
ความรู ้ในการท�าอาชีพปั ้นดินให้กับเด็ก
นักเรียน	 โดยจะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน 
ไปจนสามารถปั้นออกมาเป็นตัวตุ๊กตาได้	
	 นายธนพล	หรอืครเูอกของเดก็ๆ	เล่าว่า	 
“พวกเด็กๆ ชอบการปั ้นดินให ้ เป ็นรูป 
เป็นร่างต่างๆ อยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยากที่เรา
จะสอนเรือ่งคณุธรรมให้กบัเขา โดยสอดแทรก
ให้เขาเห็นจากสิ่งที่เขาท�า อย่างขั้นตอนการ
นวดดิน เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้แรงและใช้เวลา
มากกว่าจะนวดดนิให้ได้ที ่เรากจ็ะสอดแทรก
ไปว่า ขัน้ตอนน้ีพวกเขาจะต้องใช้ความอดทน 
และสามัคคีกันท�างาน 
 พอมาถึงขั้นตอนการปั้น กว่าจะปั้นให้
ออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ ต้องมีความอดทน 
ต้ังใจ มคีวามขยนั และต้องมคีวามเพียร ความ
อุตสาหะ ปั้นออกมาแล้วไม่สวยก็ปั ้นใหม่ 
หมัน่ฝึกฝนจนกว่าจะป้ันได้ ซึง่เด็กๆ ส่วนใหญ่
กส็ามารถป้ันออกมาเป็นตัวตุ๊กตาได้ และเป็น
ตุ๊กตาที่มีรอยยิ้มด้วย 
 แต่ก็มีบ้างบางคนที่เบื่อ ไม่สนใจเรียน 
เรากด็วู่าเป็นเพราะอะไร รปูแบบทีใ่ห้ป้ันอาจ
จะยากไป เราก็ปรับให้ง่ายขึ้น หรือให้เขาได้
ลองปั้นตามจินตนาการของเขาเอง เขาก็จะ
สนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น” 

จำกหลักสูตรในโรงเรียนสู่กำรเป็น
มืออำชีพ
	 หลงัจากทีอ่าจารย์ศฤงคาร แป้นกลาง  
เข้ามารับต�าแหน่งผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
ป่าตาลในปี	 2558	 ได้สานต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ของเด็กๆ	 ให้เข้มข้นข้ึน	 โดยรวบรวม
นกัเรยีนทีม่ใีจรกัในงานป้ันจ�านวน	30	คน	ไป
เรียนรู้กระบวนการปั้นดินกับครูเอกที่ศูนย์ฯ	
ในวนัเสาร์และวนัอาทติย์	เป็นเวลา	8	สปัดาห์	
ซึ่งครูเอกได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการ
ปั้นดินให้กับเด็กๆ	อย่างละเอียดทุกขั้นตอน	
	 อาจารย์ศฤงคารเล่าถึงความตั้งใจว่า	 
“เป้าหมายของโรงเรียนก็คือ การสร้าง 
มืออาชีพให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เป็นช่างปั้น 
ตัวน้อยท่ีสามารถสานต่อภูมิปัญญาและ
อาชีพของชุมชนได้ ดังนั้นเด็กๆ ที่เราส่ง
ไปเรียนงานปั้นตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาลกับ 
ครูเอกหรือพ่อครูสง่าและคณะจนมีความรู้
ในการปั้นอย่างดีแล้ว จะกลับมาถ่ายทอด
ให้กับเพื่อนๆ และน้องๆ ในโรงเรียน โดยท่ี
ทุกสัปดาห์นักเรียนท้ังโรงเรียน จะได้ฝึกฝน
การปั้นดินจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียนได้ อย่างเรามีเด็กนักเรียน 200 คน 
แต่ละสัปดาห์เราก็จะมีตุ ๊กตาดิน 200 ตัว  
ที่สามารถน�าไปจ�าหน่ายได้” 
	 ทกุวนันี	้สนิค้าตุก๊ตาดนิป้ันฝีมอืนกัเรยีน
โรงเรียนบ้านป่าตาลมีวางจ�าหน่ายในตลาด
ถนนคนเดินหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่	
นอกจากรายได้	 เด็กๆ	 ยังได้ซึมซับเรื่อง 
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ความรับผิดชอบในการท�างานตามหน้าที่
ของแต่ละคน	โดยเฉพาะงานป้ันและงานลงสี 
ตุ๊กตาที่ต้องใช้ความประณีตละเอียดอ่อน	
และความตั้งใจในการสร้างผลงานให้ออกมา
สวยงาม	ส่วนนักเรยีนทีดู่แลด้านการออกร้าน
จ�าหน่ายสนิค้ากไ็ด้เรียนรูเ้ร่ืองความซือ่สตัย์ใน
การค้าขาย	และการบรหิารจดัการรายได้ของ
กลุ่มอย่างโปร่งใสอีกด้วย
 “ความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก จากการ
ที่เด็กๆ ได้รับการพัฒนาคุณธรรมผ่านการ 
ปั้นดินก็คือ พวกเขามีความอดทน มีความ
ขยัน มีสมาธิจดจ่อมากขึ้น เพราะได้รับการ
ฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่ามันส่งผล
ต่อการเรียนในห้องเรียนของเขาด้วย เมื่อเขา
ตั้งใจเรียนมากขึ้น ขยัน และมีสมาธิมากขึ้น 
การเรียนของเขาก็ดีขึ้น 
 เด็กอีกกลุ่มหนึ่งคือเด็กหลังห้อง เรา 
พบว่าหลายคนมีใจรักในการปั้น เขาอาจจะ 
ไม่เก่งทางด้านวชิาการกจ็รงิ แต่เขามทีกัษะใน 
การป้ันเป็นอย่างด ีบางคนมฝีีมอืดมีาก ซึง่ถ้า
เราส่งเสริมเขาให้พฒันาในด้านนี ้มนัจะกลาย
ไปเป็นอาชีพของเขาได้ในอนาคต”	 อาจารย์
ศฤงคารกล่าว
 
ก้ำวต่อไปสู่ควำมยั่งยืน
	 การท�างานร่วมกับกิจวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม	่
ท�าให้ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลสันผักหวาน	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 

ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่
อื่นๆ	 ได้ความรู้และประสบการณ์มาต่อยอด
การด�าเนินกิจกรรมของศูนย์	นับเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจยัความส�าเรจ็ในการพฒันาศกัยภาพของ
ศูนย์ฯ
	 ขณะเดียวกัน	 การท�างานร่วมกันเป็น
เครอืข่าย	ยงัท�าให้เกดิการเอือ้ประโยชน์ซึง่กนั
และกัน	นายธนพลเล่าว่า	“แต่ละศูนย์ฯ ที่มา
เรียนรู้ร่วมกัน เราคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง  
พอเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายก็ท�าให้เรามี
ครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น อย่างศูนย์การเรียนรู้
แม่โจ้บ้านดิน อ�าเภอแม่แตง มีนักท่องเที่ยว
ที่อยากจะมาดูเรื่องงานปั้นดิน ก็จะประสาน
มาท่ีศูนย์ฯ เรา นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้อย่าง 
ครบวงจร เราเองได ้ เป ็นที่รู ้จักในกลุ ่ม 
นักท่องเท่ียวมากข้ึน ชุมชนก็ขายสินค้าได้ 
มากข้ึน ท�าให้ชาวบ้านมรีายได้เพิม่ข้ึน มคีวาม
เป็นอยู่ดีขึ้น...”
	 	 ที่ส�าคัญ	 การถ่ายทอดความรู้ในการ
ปั้นตุ๊กตาดินยิ้มให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนที่มี
ใจรัก	 ยังเป็นการปูทางสู่อนาคตในการสาน
ต่ออาชีพของชุมชน	 ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด
ภูมิปัญญาอันมีค่าของบรรพบุรุษ	 พร้อมกับ
การปลูกฝังคุณธรรมความดีงามให้เกิดข้ึนใน
สังคมต่อไป




