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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 



คํานํา 
 

ปราชญ๑ชาวบ๎านหรือนักคิดท๎องถิ่น หรือครูภูมิป๓ญญาไทยแล๎วแตํจะเรียกกัน จะมีมากมายในหลาย
ด๎านแล๎วแตํงานที่ทํานปฏิบัติจนบังเกิดผล เป็นผู๎ที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ ธรรมชาติ มีความคิดเข๎าระบบชอบ
ค๎นหาความจริง ชํางสังเกตและนําสิ่งที่พบเห็นมาเรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริง สามารถสรุปเป็นบทเรียนได๎  

 

ฐานข๎อมูลภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น  หรือข๎อมูลปราชญ๑ท๎องถิ่นเลํมนี้  จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นฐานข๎อมูลการ
ดําเนินงานและการสํงเสริมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในตําบล
บ๎านกาด และอําเภอแมํวาง  ให๎คงอยูํในท๎องถิ่น และสืบสานแกํคนรุํนหลังตํอไป 

 

 

 

 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านกาด 
  



บทน า 

รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 มาตรา 57 รัฐต๎อง (1)อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู และ
สํงเสริมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่นและของ
ชาติ และจัดให๎มีพ้ืนที่สาธารณะ สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชน ชุมชน 
และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎ใช๎สิทธิและมีสํวนรํวมในการดําเนินการด๎วย ภูมิป๓ญญาไทยมีความสําคัญ
อยํางยิ่ง ชํวยสร๎างชาติให๎เป็นปึกแผํนมั่นคงสร๎างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ แกํคนไทย สามารถปรับ 
ประยุกต๑หลักธรรมคําสอนทางศาสนาใช๎กับชีวิตได๎อยํางเหมาะสมสร๎างความสมดุลระหวํางคนกับสังคม และ
ธรรมชาติได๎อยํางยั่งยืน ชํวยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให๎เหมาะสมได๎ตามยุค 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านกาด  ได๎เล็งเห็นความสําคัญของ
ภูมิป๓ญญา ท๎องถิ่น จึงได๎จัดทําโครงการสํารวจฐานข๎อมูลภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นปราชญ๑ชาวบ๎าน หรือปราชญ๑
ท๎องถิ่นเพ่ือให๎ข๎อมูลภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ปราชญ๑ชาวบ๎าน หรือปราชญ๑ท๎องถิ่น เพ่ือสืบสานและอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นที่สําคัญและมีประโยชน๑ไว๎ไมํให๎สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอยํางยิ่งวําฐานข๎อมูลภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น ปราชญ๑ชาวบ๎าน หรือปราชญ๑ท๎องถิ่นเลํมนี้จะเป็นประโยชน๑ตํอสาธารณชนในการศึกษาภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น ปราชญ๑ชาวบ๎าน หรือปราชญ๑ท๎องถิ่น ตํอไป 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น หมายรํวมถึง ทุกสิ่งทุกอยํางที่ชาวบ๎าน คิดค๎นขึ้น แล๎วนํามาปรับปรุงแก๎ไขพัฒนา
แก๎ป๓ญหา เป็นทั้ง สติป๓ญญาและองค๑ความรู๎ทั้งหมดของชาวบ๎าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางดําเนินชีวิตในวงกว๎าง ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นประกอบไปด๎วยองค๑ความรู๎ใน หลายวิชา ดังที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ(2541) ได๎จําแนกไว๎รวม10 สาขา คือ 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค๑ความรู๎ ทักษะ และเทคนิคด๎าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐาน คุณคําดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเอง ในสภาวการณ๑
ตํางๆ ได๎ เชํน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแก๎ป๓ญญา การเกษตรเป็นต๎น 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด๎านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู๎จักประยุกต๑ใช๎
เทคโนโลยีสมัยใหมํในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ ชะลอการนําเข๎าตลาด เพ่ือแก๎ป๓ญหาด๎านการบริโภคอยําง
ปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให๎ชุมชนท๎องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทาง เศรษฐกิจได๎ 
ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจําหนํายผลผลิตทางหัตถกรรม เชํนการรวมกลุํมของกลุํมโรงงานยางพารา กลุํม
หัตถกรรม และอ่ืนๆ เป็นต๎น 

3. สาขาการแพทย๑ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันและ รักษาสุขภาพของคนในชุมชน 
โดยเน๎นให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทาง ด๎านสุขภาพและอนามัยได๎ 

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ทั้งอนุรักษ๑ การพัฒนา และใช๎ประโยชน๑จากคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน 



5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด๎านบริหารจัด การค๎าการสะสมและ
บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและ โภคทรัพย๑เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยูํของสมาชิกในชุมชน 

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน คุณภาพชีวิตของคนให๎
เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด๎านศิลปะ สาขาตํางๆเชํน จิตกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์เป็นต๎น 

8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดําเนินงาน ด๎านตํางๆ ทั้งขององค๑กร
ชุมชน องค๑กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เชํน การจัดการองค๑กรของกลุํมแมํบ๎านระบบผู๎เฒําผู๎แกํในชุมชน 
เป็นต๎น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู๎ นับได๎วําเป็นภูมิป๓ญญาสาขาการจัดการที่มีความสําคัญ เพราะการจัด
การศึกษาเรียนรู๎ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู๎พัฒนาและถํายทอดความรู๎ภูมิป๓ญญาไทยที่มีประสิทธิผล 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน เกี่ยวกับด๎านภาษา ทั้งภาษาถิ่น 
ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช๎ภาษา ตลอดทั้งด๎านวรรณกรรมทุกประเภท 

10. สาขาศาสนาและประเพณีหมายถึง ความสามารถประยุกต๑และ ปรับใช๎หลักธรรมคําสอนทางศาสนา
ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคํา ให๎เหมาะสมตํอการประพฤติปฏิบัติให๎บังเกิดผลดีตํอบุคคลและ
สิ่งแวดล๎อม เชํน การถํายทอดหลักศาสนา การบวชปุา การประยุกต๑ประเพณีบุญประทายข๎าว เป็นต๎น 

  



แยกตามประเภทภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. ด้านศิลปกรรม 
 

 
ชื่อ    พํออุ๏ยใจ๐คํา ตาป๓ญโญ 
สถานที่ตั้ง    บ๎านกิ่วแลปุาเปูา  เลขที่  227  หมูํ 3  ต.บ๎านกาด  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ  
 พํออุ๏ยใจ๐คํา ตาป๓ญโญ เป็นปราชญ๑ชาวบ๎านที่มีความเป็นผู๎นํา มีความสามารถด๎านดนตรีพ้ืนเมือง การทํา
ของเลํนพ้ืนบ๎าน ได๎รับการยกยํองให๎เป็นครูภูมิป๓ญญาไทยรุํน3 ได๎รับปริญญามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดนตรีพื้นเมือง 

ดนตรีพื้นเมืองบ้านภาคเหนือ 
    ดนตรีพ้ืนบ๎านเป็นดนตรีชาวบ๎านสร๎างสรรค๑ขึ้นด๎วนการร๎องหรือบรรเลงโดยชาว บ๎านและ
ชาวบ๎านด๎วนกันเป็นผู๎ฟ๓ง ดนตรีพื้นบ๎านมีลักษณะดังนี้  
          1.  เป็นดนตรีของชาวบ๎าน สํวนมากเกิดขึ้นและพัฒนาในสังคมเกษตรกรรม มีลักษณะที่ไมํมี
ระบบกฎเกณฑ๑ชัดเจนตายตัว ประกอบกับใช๎วิธีถํายทอดด๎วนปากและการจดจํา จึงเป็นเหตุให๎ไมํมีใครเอาใจใสํ
ศึกษาหรือจดบันทึกไว๎เป็นหลักฐานดังเชํน ดนตรีสากล 
          2.  เป็นดนตรีที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่น แตํละท๎องถิ่นจะมีดนตรีที่มีสําเนียง ทํานอง และ
จังหวะลีลาของตนเอง ดนตรีพ้ืนบ๎านสํวนใหญํมีทํานองที่ประดิษฐ๑ดัดแปลงมาจากทํานองของเสียงธรรมชาติ 
ตัวอยํางเชํน ซอของดนตรีภาคเหนือ คือ เพลงจะปุ มีทํานองอํอนหวานตามสําเนียงพูดของคนไทยชาวเมืองจะ
ปุในแคว๎นสิบสองป๓นนาหรือ ซอลํองนําน ของจังหวัดนํานมีทํานองเหมือนกระแสน้ําไหล 
          มีข๎อสังเกตวํา เครื่องดนตรีพ้ืนบ๎านผลิตด๎วยฝีมือชํางชาวบ๎าน รูปแบบเครื่องดนตรี เครื่อง
ดนตรีที่ทําเพ่ือไว๎ตีคนทุกคนไหนปะเทศไทย 

 



 
 
ชื่อ นายบุญสํง เลิศจิตต๑ 
สถานที่ตั้ง  บ๎านห๎วยแก๎ว  เลขที่  76  หมูํ 10  ต.ดอนเปา  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 นายบุญสํง เลิศจิตต๑ เป็นหัวหน๎าลิเกคณะบัวทองนาฏศิลป์ ฝึกเยาวชนให๎มีความรู๎ด๎านการร๎องและเลํนลิเก 
มีสํวนรํวมในการถํายทอดความรู๎สูํเยาวชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การร๎องและเลํนลิเก 
 ความเป็นมาของลิเก 

ลิเกมีมานานนับร๎อยปี ตั้งแตํสมัยกรุงรัตนโกสินทร๑ สมัยรัชกาลที่ 5 ลิเกมีขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย 
เมื่อชาวมลายูได๎เข๎ามาอยูํในเมืองไทยได๎สวดถวายตัวในงานบําเพ็ญพระราชกุศลปี ค.ศ.2432 คําวําลิเก เพ้ียน
มาจาก "ดิเก" ในภาษามลายู แปลวําการขับร๎องลํานําตํางๆ การเลํนลิกของชาวมลายูนั้นนั่งล๎อมวงประมาณ 10 คน 
ตีรําระนาทและร๎องเพลงไปพร๎อมๆกัน ทํานองเรียกวํา "บันตน"  

ขั้นตอนการแสดงลิเก นั้น  บทในการออกมาครั้งแรกแล๎ว ก็ลาโรงด๎วยการร๎องเพลงแจ๎งให๎ผู๎ชมทราบวํา 
ตนคิดอะไรและจะเดินทางไปไหน จากนั้นปี่พาทย๑ทําเพลงเสมอให๎ผู๎แสดงรําออกไป ลิเกเริ่มการแสดงเป็นละคร 
ด๎วยฉากตัวพระเอก แตํในระยะหลังๆ นี้ มักเปิดการแสดง ด๎วยฉากตัวโกง เพ่ือให๎การดําเนินเรื่องรวบรัด และ
ฉากตัวโกง ก็อึกทึกครึกโครม ทําให๎ผู๎ชมตื่นเต๎น และติดตามชมการแสดง การดําเนินเรื่องแบํงออกเป็นฉากสั้นๆ 
ติดตํอกันไปอยํางรวดเร็ว ยิ่งดึกยิ่งใกล๎จะจบ การแสดงก็ยิ่งคึกคัก ตื่นเต๎น โลดโผน ตลกโปกฮา จนถึงมีฉากตลก
เป็นฉากใหญํให๎ผู๎ชม ครื้นเครง แล๎วรีบรวบรัดจบเรื่อง ซึ่งบางครั้งก็ไมํจบบริบูรณ๑ แตํผู๎ชมก็ไมํติดใจสงสัย  
     การแสดงในฉากแรกๆ เป็นการเปิดตัวละครสําคัญในท๎องเรื่อง ผู๎แสดงจะสํงสัญญาณให๎นักดนตรี
บรรเลงเพลง สําหรับรําออกจากหลังเวที เชํน เพลงเสมอ หรือเพลงมะลิซ๎อน เมื่อรําถวายมาถึงหน๎าตั่งหรือ
เตียง ที่วางอยูํกลางเวทีก็นั่งลง หรือทําทําถวายมือยกเท๎าจะขึ้นไปนั่ง แตํกลับยืนอยูํหน๎าเตียง แล๎วร๎องเพลง
แนะนําตัวเอง และตัวละครที่สวมบทบาท พร๎อมทั้งร๎องเพลงขอบคุณผู๎ชมและออดอ๎อนแมํยก เพลงที่ร๎องเป็น
เพลงไทยอัตราสองชั้นด๎นเนื้อร๎องเอาเอง จากนั้นเป็นการร๎องเพลงลูกทุํงยอดนิยมอีก ๑ เพลง แล๎วจึงดําเนิน
เรื่องร๎องรํา และเจรจา ด๎วยการด๎นตลอดไปจนจบฉาก เพลงที่ใช๎ร๎องด๎นดําเนินเรื่องเรียกวํา เพลงลิเก ที่มีชื่อวํา 
เพลงรานิเกลิง หรือ ราชนิเกลิง เมื่อตัวแสดงหมด 
     การแสดงในฉากตํอๆ มา ผู๎แสดงมักเดินกรายทําออกมา ผู๎แสดงบนเวที หรือผู๎บรรยายหลังโรงจะแจ๎ง
สถานที่ และสถานการณ๑ในท๎องเรื่องให๎ผู๎ชมทราบ แล๎วจึงดําเนินเรื่องไปจนจบฉากอยํางรวดเร็ว เมื่อผู๎แสดง



หมดบทบาทของตนเองแล๎ว ก็จะร๎องเพลงด๎วยเนื้อความสั้นๆ แล๎วกลับออกไปด๎วยเพลงเชิด ซึ่งใช๎สําหรับการ
เดินทางที่รวดเร็ว  
      การแสดงในฉากตลกใหญํ ซึ่งเป็นฉากสําคัญที่ผู๎ชมชื่นชอบนั้น ผู๎แสดงจะเวียนกันออกมาแสดงมุขตลก
ตํางๆ โดยมีตัวตลกตามพระ คือผู๎ติดตามพระเอก กับตัวโกงเป็นผู๎แสดงสําคัญในฉากนี้ เนื้อหามักเป็นการที่ตัว
ตลกตามพระ หามุขตลกมาลงโทษตัวโกง ทําให๎คนดูสะใจ และพึงพอใจ ที่คนไมํดีได๎รับโทษ ตามหลักคําสอน
ของศาสนา ที่วํา ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว  
       การแสดงในฉากจบ มักเป็นฉากท่ีตัวโกงพํายแพ๎แกํพระเอก ผู๎แสดงเกือบทั้งหมดออกมาไลํลํากัน ประ
ฝีปาก และฝีมือกัน โดยในตอนสุดท๎าย พระเอกเป็นฝุายชนะ สํวนตัวโกงพํายแพ๎ และได๎รับบาดเจ็บสาหัส ต๎อง
หนีไป หรือยอมจํานนอยูํ ณ ที่นั้น การแสดงก็จบลง โดยไมํมีการตายบนเวที เพราะถือวํา เป็นเรื่องอัปมงคล ผู๎
แสดงมักทําทํานิ่ง เพ่ือแสดงให๎ทราบวํา การแสดงจบลงแล๎ว 



 

2. ด้านเกษตรกรรม 

 

ชื่อ นายรังสรรค์  กันธิยะ 

สถานที่ตั้ง  บ๎านริมวาง  เลขที่  22  หมูํ 7  ต.บ๎านกาด  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 

สาระส าคัญ 

 นายรังสรรค๑  กันธิยะ  ป๓จจุบัน  มีความรู๎และความชํานาญด๎านการทําการเกษตรในระบบปลอด
สารพิษ เป็นประธานกลุํมวิสาหกิจชุมชนแมํวางเกษตรอินทรีย๑ และผู๎จัดการศูนย๑การเรียนรู๎เศรษฐกิจชุมชนเชิง
คุณธรรมประจําตําบลบ๎านกาด และได๎ถํายทอดองค๑ความรู๎สูํเกษตรกร เยาวชน และผู๎สนใจทั่วไป 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เกษตรอินทรีย๑ 

อ.รังสรรค๑ กันธิยะ  อยูํบ๎านเลขที่ 22 หมูํ 7 บ๎านริมวาง ตําบลบ๎านกาด อําเภอแมํวาง จังหวัด
เชียงใหมํ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนคณิตศาสตร๑ เดิมประกอบอาชีพรับราชการครู อยูํที่
จังหวัดแมํฮํองสอน และได๎ย๎ายมารับราชการที่อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมํ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2551 ได๎เข๎า
โครงการเกษียณอายุราชการกํอนกําหนดและกลับมาพักในหมูํบ๎านซึ่งเป็นบ๎านเกิด ในระหวํางนี้ได๎ลงสมัครรับ
เลือกเป็นประธานสภา อบต.ตําบลบ๎านกาด อําเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ การที่เติบโตมาจากครอบครัว
เกษตรกร จึงมีความรักในงานด๎านการเกษตร ดังนั้นเมื่อครั้งรับราชการครูจึงรับภาระสอนทั้งวิชาคณิตศาสตร๑
และวิชาเกษตรกรรม ทําให๎มีโอกาสได๎รับการศึกษาอบรมดูงานที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตร การได๎พบเห็น
แบบอยํางเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในขณะเดียวกันพบวํา เกษตรกร
จํานวนมากในหมูํบ๎านประสบป๓ญหาหนี้สินจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวเพ่ือการค๎า และมีป๓ญหาสุขภาพ
เพราะการใช๎สารเคมีเพ่ือการเกษตร ประกอบกับสภาพสิ่งแวดล๎อมชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรม 
แหลํงอาหารธรรมชาติมีจํานวนน๎อยลงและความปลอดน๎อยลง เยาวชนในหมูํบ๎านละทิ้งจากภาคเกษตรสูํภาค
บริการ ขาดความรู๎ด๎านการเกษตร หรือภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ชนิดพันธุ๑ตํางๆเริ่มสูญหาย ทั้งหมดนี้ทําให๎คิดอยูํ
เสมอวํา หากมีโอกาสจะทุํมเททําการเกษตรปลอดภัยให๎สําเร็จ เพ่ือเป็นแบบอยํางให๎แกํเกษตรกรในหมูํ บ๎าน 
ครั้นได๎เข๎ารํวมโครงการเกษียณอายุราชการกํอนกําหนด จึงตัดสินใจแสวงหาความรู๎ด๎านการเกษตรเพ่ิมเติม
และตัดสินใจทําการเกษตรปลอดภัยแบบชีววิถีในพ้ืนที่ 3 ไรํ โดยจัดแบํงพ้ืนที่ 1.5 ไรํ สําหรับทํานาข๎าวและ 
1.5 ไรํสําหรับปลูกพืชหมุนเวียนประเภทตํางๆ จํานวนกวํา 20 ชนิด ผลการดําเนินงานระยะแรกๆ ต๎องใช๎ความ



พยายามในการเรียนรู๎ โดยการแสวงหาความรู๎จากการปฏิบัติ การสังเกตและทดลอง จนค๎นพบความรู๎หลาย
ด๎านเชํน การผลิตฮอร๑โมนพืชหรือปุ๋ยน้ําชีวภาพจากพืชผักเหลือใช๎ในครัวเรือน การใช๎ปุ๋ยหมักเพ่ือบํารุงดิน การ
กําจัดวัชพืชโดยการใช๎พลาสติกคลุม ฯลฯ ทั้งนี้ได๎ใช๎แรงงานในครัวเรือนรํวมกันทํางาน เพ่ือให๎ลูกใช๎เวลาวําง
เรียนรู๎การทํางานภาคเกษตรกรรมและสร๎างสัมพันธภาพในครัวเรือน นอกจากนั้นต๎องอดทนเพราะคุณภาพ
ผลผลิตจะแตกตํางจากการใช๎สารเคมี และมุมมองของเพ่ือนเกษตรกรในชุมชน ตํอมาผลิตดีขึ้นโดยลําดับและ
สามารถรวมกลุํมผู๎ผลิตผักปลอดสารพิษอําเภอแมํวาง จํานวนกวํา 20 ครอบครัว ทําให๎ตนเองและสมาชิกกลุํม
มีรายได๎ประจํา จํานวนพ้ืนที่ 1.5 ไรํ สามารถสร๎างรายได๎ประมาณ 15,000 บาทตํอเดือน ซึ่งสมาชิกกลุํมจะมี
การทําบัญชีฟาร๑ม วางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิต การจัดการตลาด และการออมเงิน ขณะนี้
หมูํบ๎านริมวางได๎รับการคัดเลือกเป็นหมูํบ๎านต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเกือบทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผัก
สวนครัว ป๓จจุบันแปลงเกษตรปลอดภัยของ อ.รังสรรค๑ นอกจากแหลํงรายได๎และทํากิจกรรมของครัวเรือน ยัง
เป็นแหลํงเรียนรู๎ของเพ่ือนเกษตรกรทั้งจากภายในและนอกชุมชน รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาสถาบันตํางๆ อีกทั้ง
ยังได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานตํางๆ อาทิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหมํให๎การสนับสนุนด๎าน
การเกษตรชีววิถี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํและมหาวิทยาลัยเชียงใหมํได๎ดําเนินโครงการสํงเสริมการปลูก
พืชปลอดภัยภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให๎ อ.รังสรรค๑ และกลุํมผู๎ปลูกผักปลอดภัยอําเภอแมํวาง ศูนย๑
พัฒนาสังคมหนํวยที่ 13 เชียงใหมํ ได๎สํงเสริมการทําปุ๋ยหมัก และกองทุนปุ๋ย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
อํานวยความสะดวกในการตรวจสารพิษตกค๎างในพืชผัก โรงพยาบาลสันปุาตองอํานวยความสะดวกการตรวจ
สารพิษแกํกลุํมเกษตรกร และจัดแบํงพ้ืนที่ในโรงพยาบาลเพ่ือสํงเสริมการขายพืชผักปลอดภัย เปูาหมาย
อนาคตของ อ. รังสรรค๑และสมาชิกกลุํมผู๎ปลูกผักปลอดภัยอําเภอแมํวางคือ การพัฒนาสูํการผลิตพืชอินทรีย๑ 
รวมทั้งสร๎างเครือขํายผู๎ผลิตพืชปลอดภัยให๎มากขึ้น เพราะจากการปฏิบัติของตนและเพ่ือนสมาชิกพบวํา ได๎
ค๎นพบความสุขในชีวิตและครัวเรือน เพราะการทําเกษตรที่ชักชวนสมาชิกในครัวเรือนทํางานรํวมกันสร๎างความ
รักความเข๎าใจ และเมื่อตนเองประสบความสําเร็จก็ขยายตํอเพ่ือนบ๎าน เกิดเป็นการรวยความสุข รวยความดี 
และรวยความมีน้ําใจแบํงป๓นระหวํางกัน   



 

 

ชื่อ นายลบ  จิโน 
สถานที่ตั้ง  บ๎านใหมํปางเติม  เลขท่ี  16  หมูํ 1  ต.บ๎านกาด  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 นายลบ  จิโน  เป็นปราชญ๑ชาวบ๎านที่มีความรู๎และชํานาญในการทําปุ๋ยหมักชีวภาพและการใช๎สาร
สกัดจากพืชสมุนไพร เป็นหมอดินอาสาประจําตําบลบ๎านกาด และเป็นวิทยากรประจําจุดสาธิตด๎านดินและปุ๋ย
ของศูนย๑บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบ๎านกาด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอดิน  “หํมดิน  เลี้ยงดิน ให๎ดินเลี้ยงพืช” 

การเกษตรที่ไมํทําลายธรรมชาติ ไมํทําลายดิน ไมํใช๎สารเคมีที่เป็นอันตรายตํอดิน และให๎ความสําคัญ
กับการปรับปรุงดิน เป็นหัวใจสําคัญที่จะรักษาดินเอาไว๎ได๎ การ “หํมดิน” หรือ “คลุมดิน” โดยใช๎ฟาง เศษหญ๎า 
หรือใบไม๎ที่สามารถยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติ และใสํอาหารให๎แกํดิน ด๎วยการใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชีวภาพลงไป 
เพ่ือให๎อาหารแกํดิน แล๎วดินจะปลํอยธาตุอาหารให๎พืช โดยกระบวนการยํอยสลายของจุลินทรีย๑เรียกหลักการนี้
วํา “เลี้ยงดิน ให๎ดินเลี้ยงพืช”  การปฏิบัติเชํนนี้ จะทําให๎ดินกลับมามีชีวิต เป็นการ “คืนชีวิตให๎แผํนดิน” 

ประโยชน๑ของการหํมดนิ  เป็นที่อยูํอาศัยของจุลินทรีย๑  เป็นอาหารใหส๎ัตว๑หนา๎ดิน เชํน ไส๎เดอืน กิ้งกือ ฯลฯ 
ซึ่งชํวยพรวนดนิ และถํายมูลเปน็ปุ๋ยให๎พืช   เก็บรักษาความชื้นเมื่อยํอยสลายจะกลายเป็นฮิวมสั ซึ่งเปน็ปุ๋ยให๎กับพืช  

วิธีการห่มดิน 
- หํมดินด๎วยฟาง เศษหญ๎า หรือใบไม๎ รอบโคนต๎นไม๎ประเภทไม๎ยืนต๎น โดยเว๎นให๎หํางจากโคนต๎นไม๎ 1 

คืบ หํมหนา 1 คืบ–1 ฟุต ทําเป็นวงเหมือนโดนัท โรยด๎วยปุ๋ยคอก (มูลสัตว๑) บาง ๆ  และรดด๎วยน้ําหมักชีวภาพ
ผสมน้ําเจือจาง อัตราสํวน 1 : 50-100 

- หํมดินในที่ดินผืนใหมํที่เพ่ิงขุดปรับพื้นที่ หรือดินที่เสื่อมสภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินกํอนเริ่ม
การเพาะปลูก ด๎วยการหํมฟาง เศษหญ๎า หรือใบไม๎ ให๎หนาอยํางน๎อย 1 ฟุต ทั้งแปลง โรยด๎วยปุ๋ยคอก แล๎วราด
รดด๎วยน้ําหมักชีวภาพผสมน้ําเข๎มข๎น อัตราสํวน 1 : 10 

 

โดยวิธีนี้ เป็นการระเบิดดินที่แห๎งแข็ง ให๎มีความชุํมชื้น (ฟางหํมคลุมดินเพ่ือลดการระเหยของน้ําในดิน 
ปุ๋ยคอกท่ีใสํเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุ น้ําหมักทําหน๎าที่ยํอยสลายทั้งปุ๋ยและฟาง ให๎กลายเป็นอินทรียวัตถุได๎เร็วขึ้น) 
ซึ่งวิธีนี้อาจต๎องใช๎เวลา 3 เดือนขึ้นไป โดยยังไมํควรปลูกพืชใด ๆ เพราะน้ําหมักที่เข๎มข๎นอาจทําให๎ต๎นไม๎ตายได๎ 
 
 



3. ด้านหัตถรรม 

 

 
 
ชื่อ พํออุ๏ยอํุน   ศรีวิชัย 
สถานที่ตั้ง  บ๎านใหมํปางเติม  เลขท่ี  61  หมูํ 1  ต.บ๎านกาด  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 พํออุ๏ยอุํน ศรีวิชัย  เป็น ปราชญ๑ชาวบ๎านที่มีความชํานาญในการสร๎างงานจากกะลามะพร๎าวและผลิต
เครื่องดนตรีพ้ืนเมือง ตลอดจนงานจักสาน และของเลํนพ้ืนบ๎าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง 

 
สะล้อ หรือ ทะล้อ  
เป็นเครื่องสายบรรเลงด๎วยการสี ใช๎คัน ชักอิสระ ตัวสะล๎อที่เป็นแหลํงกําเนิด เสียง  ทําด๎วยกะลา 

มะพร๎าว ตัดและปิดหน๎าด๎วยไม๎บาง ๆ มีชํองเสียงอยูํด๎านหลัง คันสะล๎อทําด๎วย ไม๎สัก หรือไม๎เนื้อแข็งอ่ืน ๆ 
โดยปกติจะ ยาวประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ลูกบิดอยูํด๎านหน๎านิยม ทําเป็นสองสาย แตํที่ทําเป็นสามสายก็ มี
สาย ทําด๎วยลวด (เดิมใช๎สายไหมฟ๓่น ) สะล๎อมี ๓ ขนาด คือ สะล๎อเล็กสะล๎อกลาง    และสะล๎อใหญํ ๓ สาย 

 
 

 
ซึง  
เป็นเครื่องสายชนิดหนึ่งใช๎บรรเลงด๎วยการดีด ทํา ด๎วยไม๎สักหรือไม๎เนื้อแข็ง มีชํองเสียงอยูํ ด๎านหน๎า 

กําหนดระดับเสียงด๎วยนมเป็นระยะ ๆ ดีด ด๎วยเขาสัตว๑บาง ๆ มีสายทําด๎วยโลหะ เชํน ลวด หรือทองเหลือง 
(เดิมใช๎สายไหมฟ๓่น) ๒ สาย 

 
 



 
ขลุ่ย 
ขลุํย ของไทยเป็นขลุํย ในตระกูลรีคอร๑ดเดอร๑ คือ มีที่บังคับแบํงกระแส ลม ทําให๎เกิดเสียงในตัวไมํใชํ

ขลุํยผิว ตระกูลฟลุตแบบจีน ขลุํยไทยมีหลายขนาด ได๎แกํ ขลุํยอ๎ู มีเสียงต่ําที่สุด ระดับกลาง คือ ขลุํย เพียงออ 
เสียงสูง ได๎แกํ ขลุํยหลีบ และยังที่มี เสียงสูงกวํานี้คือ ขลุํยกรวดหรือขลุํยหลีบกรวด อีกด๎วย ขลุํ ยเป็นเครื่อง
ดนตรีในวงเครื่องสายและ วงมโหรี 

 
ปี่  
เป็นปี่ลิ้นเดียว ที่ตัวลิ้นทําด๎วย โลหะเหมือนลิ้นแคน ตัวปี่ทําด๎วยไม๎ซาง ที่ปลายข๎างหนึ่ง ฝ๓งลิ้นโลหะไว๎

เวลาเปุาใช๎ปากอม ลิ้นที่ปลายข๎างนี้ อีกด๎านหนึ่งเจาะรู บังคับเสียงเรียงกัน ๖ รูใช๎ ปิดเปิด ด๎วยนิ้ว มือทั้ง ๒ 
นิ้ว เพื่อให๎เกิดทํานองเพลง มี ๓ ขนาด ได๎แกํ ขนาดใหญํเรียก ปี่แมํ ขนาดรองลงมา เรียก ปี่กลาง และขนาด
เล็กเรียก ปี่ก๎อย นิยม บรรเลงประสมเป็นวงเรียก วงจุมปี่   หรือปี่จุม  หรือบรรเลง รํวมกับซึงและสะล๎อ 

 

 
ปี่ แน  
มีลักษณะคลายปี่ไฉน หรือปี่ชวา แตํมี ขนาดใหญํกวํา เป็นปี่ประเภทลิ้นคูํทําด๎วยไม๎  เนื้อแข็ง  มีรู

บังคับเสียง เชํนเดียวกับปี่ใน นิยมบรรเลงในวงประกอบกับฆ๎อง กลอง ตะหลดปด และกลองแอว เชํน   ใน
เวลาประกอบการฟูอน เป็นต๎น มี ๒ ขนาด ได๎แกํ ขนาดเล็กเรียก แนน๎อย  ขนาดใหญํ เรียก แนหลวง 

 

 
พิณเปี๊ยะ  
กะโหลกทําด๎วยกะลามะพร๎าว เวลาดีดเอา กะโหลกประกบติดไว๎กับหน๎าอก ขยับเปิด-ปิด เพื่อให๎เกิด

เสียงกังวานตามต๎องการ สมัยกํอนหนุํมชาว เหนือนิยมเลํนดีดคลอการขับร๎องในขณะไป เกี้ยวสาวตามหมูํบ๎าน
ในยามคํ่าคืน ป๓จจุบันมี ผู๎เลํนได๎น๎อยมาก 

 



 
กลองเต่งถิ้ง  
เป็นกลองสองหน๎า ทําด๎วยไม๎เนื้อแข็ง เชํน ไม๎แดง หรือไม๎ เนื้ออํอน เชํน ไม๎ขนุน หน๎ากลองขึงด๎วย

หนังวัว มี ขาสําหรับใช๎วางตัวกลอง ใช๎ประสมกับเครื่องดนตรี อ่ืน ๆ  เพ่ือเป็นเครื่อง ประกอบจังหวะ 
 

 
กลองตะหลดปด 
ตะหลดปด หรือมะหลดปด เป็นกลองสองหน๎า ขนาดยาวประมาณ ๑๐๐ เซนติเมตร หน๎ากลอง ขึง

ด๎วยหนัง โยงเรํงเสียงด๎วยเชือกหนัง หน๎าด๎านกว๎างขนาด ๓๐ เซนติเมตร ด๎านแคบ  ขนาด  ๒๐ เซนติเมตร 
หุํนกลองทํา ด๎วยไม๎เนื้อแข็งหรือเนื้ออํอน ตีด๎วยไม๎หุ๎มนวม มีข้ีจํา (ข๎าวสุกบดผสมข้ีเถ๎า) ถํวงหน๎า 

 

 
กลองตึ่งโนง 
กลองตึ่งโนง เป็นกลอง ที่มีขนาดใหญํที่สุด ตัวกลองจะยาว มากขนาด ๓-๔ เมตรก็มี ใช๎ตีเป็น อาณัติ

สัญญาณประจําวัด และใช๎ในกระบวนแหํกระบวนฟูอน ตําง ๆ ประกอบกับตะหลดปด ปี่แน ฉาบใหญํ และ
ฆ๎องหุํย ใช๎ตีด๎วยไม๎ เวลาเข๎ากระบวน จะมีคนหาม 

 

 
กลองสะบัดชัยโบราณ  
เป็นกลองท่ี มีมานานแล๎วนับหลายศตวรรษ ในสมัยกํอนใช๎  ตียามออก ศึกสงคราม เพ่ือเป็นสิริมงคล 

และเป็น ขวัญกําลังใจให๎แกํเหลําทหารหาญในการตํอ สู๎ให๎ได๎ชัยชนะ ทํานองที่ใช๎ในการตี กลองสะบัดชัย
โบราณมี ๓ ทํานอง คือ ชัยเภรี, ชัย ดิถี และชนะมาร 



 

 
ชื่อ พํออุ๏ยใจ๐คํา ตาป๓ญโญ 
สถานที่ตั้ง  บ๎านกิ่วแลปุาเปูา  เลขที่  227  หมูํ 3  ต.บ๎านกาด  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ  
 พํออุ๏ยใจ๐คํา ตาป๓ญโญ เป็นปราชญ๑ชาวบ๎านที่มีความเป็นผู๎นํา มีความสามารถด๎านดนตรีพ้ืนเมือง การ
ทําของเลํนพ้ืนบ๎าน ได๎รับการยกยํองให๎เป็นครูภูมิป๓ญญาไทยรุํน 3 ได๎รับปริญญามหาบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
เชํน การทําของเลํนพื้นบ๎าน  “คอปเตอร๑ไม๎ไผํ”  

วัสดุอุปกรณ์ 

 
1.ไม๎ไผํ สําหรับทําใบพัดและแกนไม๎  2. มีด สําหรับเหลาไม๎ 
3. กรรไกรสําหรับตัดปลายแหลมของไม๎  4. กาว สําหรับติดใบพัดกับแกนไม๎ 
5. ค๎อน และตะปู หรือ สวําน สําหรับเจาะรู  6. ไม๎บรรทัด และดินสอ สําหรับวัดขนาดของไม๎ 
วิธีท า 
1. ตัดไม๎ไผํเป็นทํอนขนาดความกว๎างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร หนา 1 

เซนติเมตร สําหรับทําเป็นใบพัด หาจุดกึ่งกลางของไม๎ไผํ แล๎วเจาะรูตรงกลางทํอนไม๎ไผํที่จะใช๎เป็นใบพัด ขนาด
เส๎นผํานศนูย๑กลางประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร เพื่อใสํแกนไม๎ 

2. ใช๎มีดเหลาปาดใบพัดทั้งสองข๎าง จากรูกึ่งกลางที่เจาะไว๎ให๎เฉียง 45 องศา สลับกันทั้งด๎านซ๎ายและขวา 
ทั้งด๎านบนและด๎านลําง 

3. เหลาไม๎ไผํให๎เป็นแทํงกลมความยาวประมาณ 18 เซนติเมตร ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางประมาณ 2 
มิลลิเมตร สําหรับทําเป็นแกนไม๎ โดยเหลาปลายไม๎ด๎านหนึ่งให๎แหลม เพ่ือให๎งํายตํอการประกอบใบพัดเข๎ากับแกนไม๎ 

4.นําใบพัดประกอบเข๎ากับแกนไม๎ ใช๎กรรไกรตัดปลายไม๎แหลมสํวนเกินออกไป แล๎วใช๎กาวชํวยยึดติด
ใบพัดกับแกนไม ๎
 
 



 

ชื่อ  นายวิเชิญ แก๎วเอี่ยม 
สถานที่ตั้ง  บ๎านดอนเปา  เลขที่  88  หมูํ 4  ต.ดอนเปา  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 นายวิเชิญ แก๎วเอ่ียม  เป็นสลํา หรือชํางทํารํมที่ยังคงสืบสานภูมิป๓ญญาด๎านการทําจ๎องแดง หรือ รํม
โบราณ อันมีชื่อเสียงของชาวบ๎านดอนเปา อําเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งเป็นงานที่ใช๎ความประณีตเป็น
อยํางมาก และเป็นหัตถกรรมที่คงความสวยงามและมีคุณคํา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   การทําจ๎องแดง 

อีกหนึ่งภูมิป๓ญญาแตํโบร่ําโบราณของชุมชนทางภาคเหนือของไทยที่ควรคํากับการอนุรักษ๑เอาไว๎
สําหรับ “จ๎องแดง” ซึ่งกับรายงานจากศูนย๑หัตถกรรมรํมโบราณ หรือจ๎องแดง บ๎านดอนเปา ต.ดอนเปา อ.แมํวาง   
จ.เชียงใหมํ พบวํามีสลํา หรือชํางทําเพียง 1 ราย คือนายวิเชิญ แก๎วเอ่ียม พร๎อมภรรยาที่ยังชํวยกันผลิตจ๎อง
แดงแบบโบราณ คงสืบสานภูมิป๓ญหาของคนรุํนเกําไว๎ ที่มีมานานกวํา 6 ชํวงอายุคนนับหลายร๎อยปี ที่กําลังจะ
หายไปกับกาลเวลา 

นายวิเชิญ กลําววําจ๎องแดง เป็นอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ๎านดอนเปามานานตนได๎สืบทอดมาจากพํอตา
กวํา 30 ปี แตํได๎เสียชีวิตไป รวมไปถึงน๎องภรรยาก็เสียชีวิตไป คงเหลือตนเองที่เป็นสลําหลักในการผลิตใน
หมูํบ๎านนี้ ที่เหลือจะเป็นคนรุํนเกําหรือผู๎สูงอายุไมํถึง 10 ราย ซึ่งมีรางวัลการันตีมากมาย 

ทั้งนี้ จุดเดํนของจ๎องแดงโบราณบ๎านดอนเปา ที่ตัวหลอดด๎านในมีการสานด๎วยด๎าย ที่ต๎องใช๎ความ
ชํานาญเป็นอยํางมาก ทําให๎แตํละคันกวําจะออกมาได๎จนจบกระบวนการ 1 คันเพียง 1 วัน แตํป๓จจุบันจะแบํง
กันทําในแตํละขั้นตอนเพ่ือให๎ได๎ปริมาณตามคําสั่ง เพราะจ๎องแดงจะมีแตํยอดสั่งเทํานั้นจะผลิตออกขายเอง
น๎อยมากในแตํละเดือนได๎ 100-120 คัน ก็มีตั้งแตํราคา 400-1,800 บาท ตั้งแตํ 14-40 นิ้ว โดยเฉพาะจ๎องแดง
ติดตั้งสนามนิยมสั่งมาก 

และยังเผยอีกวําพร๎อมสืบสานภูมิป๓ญหาให๎กับเยาวชนคนรุํนใหมํหากสนเข๎ามาศึกษาเรียนรู๎เพราะ
เหลือสลําทําจริงเพียงไมํถึง 10 คนแตํทําหลักเหลือเพียงตนเองเพียงคนเดียว กับครอบครัว คนรุํนใหมํสํวนใหญํ
จะออกไปทํางานนอกบ๎านเพราะการทําจ๎องแดงโบราณนั้นต๎องใช๎เวลากวําจะผลิตออกมาได๎ 1 คันตํอวันหาก
ทําครบกระบวนเพียงคนเดียว สํวนตนก็จะคงอนุรักษ๑จ๎องแดงโบราณของบ๎านดอนเปาไว๎พร๎อมถํ ายทอดภูมิ
ป๓ญหาที่มีมากวําหลายร๎อยปีไมํให๎หายไปกับกาลเวลา 

 



 

 
 

ชื่อ แมํอุ๏ยผัน จี๋โปทา 
สถานที่ตั้ง  บ๎านดอนเปา  เลขที่  184  หมูํ 4  ต.ดอนเปา  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 แมํอุ๏ยผัน จี๋โปทา เป็นผู๎มีฝีมือทางด๎านงานใบตอง ทําเครื่องสักการะตําง ๆ  อยูํในกลุํมอุ๏ยสอนหลาน 
ศูนย๑เรียนรู๎วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลบ๎านกาด ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติให๎เป็นเพชรราชภัฏ  เพชร 
ล๎านนา ปี 2549 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   การประดิษฐ๑ ประดอย การทําบายศรี พวงมาลัย งานใบตอง 

ประเภทของงานใบตอง 
งานใบตองสามารถแบํงเป็นประเภทตามลักษณะการนําไปใช๎งานได๎ดังนี้ 
 1.  ประเภทใช๎หํอหรือบรรจุอาหาร   ซึ่งงานใบตองประเภทนี้พบเห็นได๎โดยทั่วไปในชีวิตประจําวัน  

ในยุคหนึ่งใบตองไมํได๎รับความนิยม  เนื่องจากความทันสมัยและความสะดวกของพลาสติก แตํป๓จจุบันได๎มีการ
รณรงค๑ให๎ลดการใช๎พลาสติก  จึงมีการนําใบตองกลับมาใช๎ในชีวิตประจําวันอีกครั้ง  งานใบตองประเภทใช๎หํอ  
หรือบรรจุอาหาร  ได๎แกํ  การหํอแบบตํางๆ  กระทงใสํขนมและอาหาร ถาดใบตองและกระเช๎าใบตอง  เป็นต๎น 

 2.  ประเภทกระทงดอกไม๎   กระทงดอกไม๎มีหลายรูปแบบ ซึ่งในแตํละแบบสามารถสร๎างสรรค๑ได๎
อยํางสวยงาม  และนําไปใช๎ได๎หลายโอกาส เชํน ใช๎เป็นเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยใช๎เป็นเครื่องสักการะ
พระมหากษัตริย๑และพระราชวงศ๑  นําไปกราบลาอุปสมบท  กราบพํอแมํ  ครูอาจารย๑  ขอขมาลาโทษ  และชุด
พานขันหมาก  เป็นต๎น 

3.  ประเภทกระทงลอย    กระทงลอย  คือ ภาชนะสําหรับใสํดอกไม๎  ธูป เทียน  สิ่งของที่ลอยน้ําได๎  
มีหลายขนาดทั้งกระทงขนาดเล็กและขนาดใหญํ แล๎วแตํการสร๎างสรร  สํวนใหญํประดิษฐ๑จากใบตองสํวนใหญํ
ประดิษฐ๑จากใบตอง 

4. ประเภทบายศรี  บายศรี คือ ภาชนะที่ตกแตํงสวยงามเป็นพิเศษ  เพ่ือเป็นสํารับใสํอาหารคาว -
หวานในพิธีสังเวยบูชาและพิธีทําขวัญตํางๆ  ทั้งพระราชพิธีและพิธีของราษฎร๑   
 
 
  



 
 
ชื่อ พํออุ๏ยปี สุวรรณ๑ 
สถานที่ตั้ง  หมูํบ๎านกลาง  เลขท่ี  26  หมูํ 1  ต.ทุํงรวงทอง  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 พํออุ๏ยปี สุวรรณ๑ เป็นสลํา หรือชํางตีมีดแบบโบราณ ที่ยังคงสืบถอด และถํายทอดความรู๎ที่มีอยูํให๎กับ
เยาวชนที่ในละนอกอําเภอแมํวาง เป็นกลุํมครูภูมิป๓ญญาในแหลํงเรียนรู๎วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลบ๎านกาด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การตีมีด 

มีด คือ เครื่องมือชนิดแรกอันหนึ่งของมนุษย๑ยุคแรก กํอนที่จะพบเหล็ก และเหล็กกล๎า คนโบราณ
พบวําหินที่คนนํามาใช๎สามารถตัดเนื้อสัตว๑และอาหารอื่นๆ ได๎ โดยเฉพาะ หินเหล็กไฟหรือฟลิ้นท๑ เมื่อกระเทาะ
จะได๎ขอบสําหรับใช๎ตัดเพื่อนํามาเป็นมีดตลอดจนทําเป็นขวานและหัวลูกธนู 

ขั้นตอนและกรรมวิธีในการตีมีด มีดังนี้ 
1. การตัดและผําเหล็ก  ชํางจะนําเหล็กท่ีจะใช๎ทํามีดมาวัดขนาดความยาวเทํากับชนิดของมีดที่

ต๎องการ  แล๎วนําสํวนที่จะตัดไปเผาจนเหล็กร๎อนแดงได๎ที่  จากนั้นจะใช๎คีมจับไปวางบนทั่ง  ตัดด๎วยเหล็กสกัด  
แล๎วนําเหล๎กที่ตัดไปเผาไฟอีกครั้งเพ่ือผําทแยงตามความยาวของเหล็ก 

2. การแบนหรือการตีหลาบ คือ นําทํอนเหล็กที่ผําแล๎วไปเผาไฟให๎ร๎อนแดงแล๎วใช๎คีมคีบออกมาวาง
บนทั่ง  เพ่ือตีให๎แบนและได๎รูปทรงของมีดตามที่ต๎องการ  การเผาเหล็กให๎ร๎อนแดงแล๎วนํามาตีแตํละครั้ง  ชําง
เรียกวํา “แดง”  การแบนมีดจะเริ่มจากสํวนที่เป็นด๎ามหรือกั่นมีดกํอน  แล๎วจึงตีสํวนที่เป็นตัวมีด 

3. การทําบ๎องหรือเดือย  บ๎องหรือเดือย คือ สํนที่เป็นด๎ามมีด  ด๎ามมีดที่เป็นแบบเดือยทําได๎โดยชําง
จะตีสํวนโคนของด๎ามมีดให๎มีลักษณะเรียว ปลายแหลม  เพื่อนําไปเสียบฝ๓งในด๎ามไม๎  สํวนการบ๎อง คือ การตี
เหล็กสํวนโคนของมีดให๎เป็นแผํนแล๎วตีให๎ปลายทั้ง 2 ด๎านโค๎งเข๎าหากัน  ด๎ามมีแบบบ๎องสามารถนําไปใช๎ได๎เลย  
หรืออาจใช๎ด๎ามไม๎ตํอให๎ยาวขึ้น 

4. การตีแตํง  เป็นการตีเหล็กเพ่ือให๎ผิวเหล็กเรียบและได๎มีดที่มีรูปรํางตามต๎องการย้ําคมให๎บางและตรง 
5. การตะไบแตํง  หลังจากที่ตีมีดให๎ได๎รูปตามท่ีต๎องการแล๎ว  ชํางจะตะไบแตํงสํวนคมมีดโดยใช๎ตะไบ

เหล็ก  แตํป๓จจุบันมักใช๎เครื่องเจียระไนไฟฟูาเป็นเครื่องทุํนแรง 
 6. การชุบคม  ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของการตีเหล็ก  ซึ่งชํางต๎องมีความชํานาญเป็นพิเศษ  เพราะ
เป็นขั้นตอนที่จะทําให๎ผลิตภัณฑ๑มีความคม  แข็ง  ไมํบิ่นงําย  โดยนําเหล็กที่ใช๎ทํามีดท่ีตกแตํงคมเรียบร๎อยแล๎ว
ไปเผาเฉพาะสํวนคมเทํานั้น  เมื่อเหล็กร๎อนแดงเสมอกันโดยตลอดแล๎ว (มีสีแดงเหมือนลูกหนู)  จะรีบนํามาจุํม
ในอํางน้ํา  โดยจุํมลงไปเฉพาะสํวนคม  ประมาณ 1-2 เซนติเมตร  การจุํมน้ําจะต๎องทําอยํางรวดเร็ว  ประมาณ 
1-2 ครั้ง  ในชํวงที่เหล็กที่เผาเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีเหลือง  ให๎รีบจุํมลงในอํางน้ําทันที  และแชํไว๎จนเย็นจึง
นําขึ้น  ก็จะได๎มีดที่มีคมแข็ง  ไมํบิ่นหรือบิดเบี้ยวงําย  หากจุํมน้ําเร็วเกินไปคือในชํวงที่เหล็กเปลี่ยนเป็นสีขาว  



จะทําให๎มีดแข็งและบิ่นงําย  หรือหากจุํมน้ําช๎าไปคือตอนที่เหล็กเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล๎ว  ก็จะทําให๎เหล็กคืนตัว  
ทําให๎คมมีดไมํแข็ง  บิดเบี้ยวงําย  และใช๎การได๎ไมํดี 

7. การตกแตํงลวดลายลงด๎านบนของมีด 
การเลือกมีดที่มีคุณภาพดีให๎ทดลองใช๎คมมีดถูสันมีดเลํมอื่น  หากถูไปแล๎วติดคม  ไมํลื่น  แสดงวําคมมีดแข็ง  
คม  เหมาะที่จะซื้อไปใช๎งาน  หากถูแล๎วลื่น  ไมํติดคม  แสดงวํามีชุบคมไมํดี  เมื่อนําไปใช๎งานจะท่ือ 

  



 

 
ชื่อ นางสมศรี สมเที่ยง 
สถานที่ตั้ง  บ๎านกิ่วแลปุาเปูา  เลขที่  227  หมูํ 3  ต.บ๎านกาด  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 นางสมศรี สมเที่ยง เป็นปราชญ๑ชาวบ๎านที่มีความชํานาญด๎านงานจักสาน ทําโมบายจากไม๎ไผํ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานจักสานไม๎ไผํ 

การจักสาน เป็นงานหัตถกรรมอยํางหนึ่ง และนับเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ได๎ด๎วย การจักสาน
เป็นการนําวัสดุขนาดเล็กและยาว มาขัด หรือสาน กันจนเป็นชิ้นงาน เชํน เสื่อ หรือภาชนะอ่ืนๆ เชํน ตะกร๎า 
เขํง หรือของใช๎อื่นๆ เชํน ลูกตะกร๎อ เป็นต๎น 

วัสดุที่ใช๎ในงานจักสาน มักเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เชํน ไม๎ไผํ หวาย ปอ กระจูด เป็นต๎น ในภายหลังมี
การใช๎ผักตบชวา และวัสดุเลียนแบบธรรมชาติและอ่ืนๆ ทําให๎มีความทนทานมากขึ้น แตํมีสีสันและ
คุณลักษณะภายนอกคล๎ายวัสดุธรรมชาติตํางๆ แตํก็ไมํสามารถนํามาใช๎ได๎ทุกอยําง 

กรรมวิธีการสานนั้น มีลักษณะคล๎ายกับการทอผ๎านั่นคือ ใช๎วัสดุขนาดเล็กและยาว ที่เรียกวํา ตอก 
หรือ ต๎นไผํที่นํามาขัดจนกลายเป็นเส๎นเล็กๆ มาขัดประสานกัน แตํตอกในการจักสานนั้นมีขนาดใหญํกวํา
เส๎นด๎ายมาก ลวดลายของงานจึงมีขนาดใหญํ และมีความแตกตํางไปจากงานทอ สําหรับการสานเสื่อนั้น ยังมี
การใช๎เครื่องทอเสื่อคล๎ายหูกทอผ๎า แตํมีขนาดเล็กกวํา 

วัสดุและอุปกรณ๑ ในการทําหัตถกรรมจักสานไม๎ไผํ ประกอบด๎วย 
๑. ไม๎ไผํอาทิ ไผํสีสุก ไผํซาง ไผํบงหรือไผํตง ในอ าเภอพนัสนิคมนิยมใช๎ไผํสีสุก 
๒. มีดอีโต๎ สําหรับผําไม๎ไผํ 
๓. มีดสําหรับจักตอก 
๔. มีดสําหรับเหลาขอบ 
๕. กรรไกร 
๖. กาว 
๗. ค๎อน 

  



ขั้นตอนการผลิต 
การจักตอก 
1. การจักตอกปื้น แบํงไม๎ไผํออกเป็นชิ้นๆตามขนาดที่ต๎องการ ใช๎มีดจักตอกเอาสํวนในออก (ขี้ตอก)

จักในสํวนที่เหลือออกเป็นเส๎นบางๆ แล๎วหลาวให๎เรียบร๎อยตากแดดให๎แห๎ง 
2. การจักตอกตะแคง ใช๎วิธีเดียวกันกับการจักตอกปื้นเบื้องต๎น แตํการจักให๎เป็นเส๎นตอกจะทําการจัก

ทางผิวเป็นเส๎นเล็กกวําตอกปื้น ทําการเหลาให๎เรียบร๎อย แล๎วนําออกตากแดดให๎แห๎ง 
การสาน 
การสาน เป็นขั้นตอนที่ยาก และต๎องใช๎ความละเอียดมากที่สุด เริ่มจากการกํอฐานด๎านลํางด๎วยเส๎น

ตอกสองชนิด คือ ตอกยืน (ตอก-ตั้ง) ซึ่งจะมลีักษณะคอดตรงกลางตํางจากตอกทั่วๆไปและตอกนอน(ตอกสาน) 
ที่มีขนาดกว๎างเทํากันเทํากันทั้งเส๎นตอกปกติ เหตุที่ตอกยืนมีลักษณะพิเศษ เนื่องมาจากเมื่อสานเสร็จจะได๎
ตะกร๎าที่มีฐานเล็กและคํอยๆ บานขึ้นบริเวณปาก 

การเข๎าขอบและหู 
เข๎าขอบและใสํหูหรือที่หิ้ว ซึ่งท าจากไม๎ไผํและโค๎งงอได๎ ใช๎เชือกหรือหวายพันให๎แนํน หรือใช๎เชือกที่

เป็นสีพันที่มือจับจนมิด 
ความสวยงามและคงทน 
หากต๎องการความสวยงามทําด๎วยการย๎อมสี และหากต๎องการเก็บไว๎ใช๎งานได๎นาน ทาแล็คเกอร๑

เคลือบไม๎ไผํทั้งด๎านในและด๎านนอก แล๎วนําไปตากแดดให๎แห๎ง 
 
 
 
 
  



 

 
ชื่อ นางอําพร เรือนคํา 
สถานที่ตั้ง  บ๎านสบวิน  เลขท่ี  76  หมูํ 9  ต.แมํวิน  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 นางอําพร เรือนคํา เป็นปราชญ๑ชาวบ๎านที่มีความชํานาญด๎านงานจักสาน ทําโมบายจากไม๎ไผํ  การทํา
ดอกไม๎เป็นเครื่องสักการะจากการจักสานไม๎ไผํ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานจักสานไม๎ไผํ 

รูปแบบของกรรมวิธีการผลิตและรูปแบบสินค๎าถูก ปรับให๎สอดคล๎องตามความต๎องการกลุํมลูกค๎าและ
ผู๎ใช๎งาน มากขึ้น การผลิตงานหัตถกรรมจักสานของชาวบ๎านในอดีต สามารถผลิตได๎แบบเบ็ดเสร็จทั้งกระบวนการ
ตามความชํานาญเฉพาะตน ตั้งแตํการเตรียมวัตถุดิบ การทําโครงสร๎าง การจักตอก การสาน และการประกอบ
ขึ้นเป็นงานที่สมบูรณ๑ 

วัสดุ / อุปกรณ๑การจักสานไม๎ไผํ 
เครื่องมือในการผลิตหัตถกรรมจักสาน มีการทําใช๎สืบตํอกันมาแตํโบราณ มีการเปลี่ยนแปลง

วัสดุ รูปแบบ บ๎างตามความต๎องการของชํางและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป   ประกอบด๎วย 
-ไม๎ไผํ อาทิ ไผํสีสุก ไผํซาง ไผํบง ไผํตง หรือ ไผํนวล 
-มีดอีโต๎ สาหรับผําไม๎ไผํ 
-มีดสาหรับจักตอก 
-มีดสําหรับเหลาขอบ 
-กรรไกร 
-กาว 
-ค๎อน 
-ตัวหนีบ 
-พิมพ๑สําหรับขึ้นโครงตํางๆ 
-ตะปู 

 
  



ขั้นตอนการจักสาน 

เริ่มต๎นจากการนําไม๎ไผํนวลไปตากแดด 4-5 วัน นํามาขูดผิวชั้นนอกออกจนเห็นผิวชั้นใน นํามาต๎มให๎
เดือดประมาณครึ่งชั่วโมง เพ่ือให๎ไม๎ไผํมีความเหนียว นําตากแดดให๎แห๎งประมาณ 1 สัปดาห๑ จากนั้นนําผําเป็น
ซี่และจักตอกตามขนาดที่ต๎องการ นํามาชักเลียดให๎เส๎นตอกเรียบเสมอกันทุกเส๎น 

นําตอกขนาดที่ต๎องการมาขึ้นโครงบนพิมพ๑ ขึ้นตามรูปที่ต๎องการ เชํนตะกร๎าทรงเหลี่ยม ทรงกลม สาน
เป็นลวดลายตามท่ีต๎องการโดยรอบพิมพ๑ หากตอกท่ีสานนั้นแห๎งไปให๎นําไปจุํมน้ําเพ่ือให๎ตอกเกิดความเหนียว
ทําให๎สานงําย 

เมื่อสานจนรอบพิมพ๑แล๎วให๎นํางานออกจากพิมพ๑ หากสานงานพวกตะกร๎าจะต๎องนําไปใสํซับในอีก 1 
ชั้น ตัดเก็บขอบให๎เรียบร๎อย และนําไปเข๎าขอบ 

นําไม๎ไผํมาผําเป็นเส๎นยาวความกว๎างประมานครึ่งนิ้วแชํน้ําทิ้งไว๎ 1 คืนเพื่อให๎นิ่ม แล๎วนํามาดัดใสํพิมพ๑
ตามขอบของงานใช๎คลิปหนีบหนีบทิ้งไว๎ 1-2 วัน และนําไปติดบนชิ้นงานด๎วยกาวร๎อน 

หากเป็นงานประเภทกระเป๋าจําเป็นที่จะต๎องมีการอัดก๎นกระเป๋า โดยนําไม๎ไผํที่สานไว๎แล๎วเป็นรูปทรง
ตามท่ีต๎องการ ติดกาวร๎อนและอัดขอบให๎เรียบร๎อย งานบางชิ้นที่ต๎องมีการติดหูกระเป๋าให๎นําตะปูมาตอกหู
กระเป๋าให๎ติดกับตัวงาน เก็บรายละเอียดงานให๎เรียบร๎อย และนําไปตากแดดให๎แห๎ง 

นําไปชุบน้ํามันวานิช ผสมกับน้ํามันสนเพ่ือให๎ขึ้นเงาสวยงาม เพื่อปูองกันการขึ้นรา ทําให๎ผลิตภัณฑ๑แตํ
ละชิ้นมีความคงทน สามารถเก็บรักษาไว๎ได๎นาน 
 

  



4. ด้านประติมากรรม 

 
 
ชื่อ นายหลูํ หล๎ากันใจ 
สถานที่ตั้ง  บ๎านน้ําต๎น  เลขที่  69  หมูํ 6  ต.บ๎านกาด  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 นายหลูํ หล๎ากันใจ หรือ พํออุ๏ยหลูํ เป็นชํางป๓้นน้ําต๎นชั้นครูที่ยังคงป๓้นน้ําต๎นเลี้ยงชีพอยูํ มีผลงานสูํ
สายตาประชาชนมากมาย และได๎ถํายทอดองค๑ความรู๎สูํเยาวชนและผู๎สนใจทั่วไป 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ป๓้นน้ําตน๎ 

น้ําต๎น เป็นภาชนะใสํน้ําแบบล๎านนาชนิดหนึ่ง สืบทอดจากงานฝีมือของชํางชาวเงี้ยว หรือ ชาวไทย
ใหญํ คนพ้ืนเมืองเรียกวํา "น้ําต๎นเงี้ยว" เป็นภาชนะดินเผาแรงไฟต่ํา มีลักษณะทรงสูงคล๎ายขวด ตัวน้ําต๎นอ๎วน
กลม มีคอยาว ปากเล็ก มีขนาดประมาณ 6.5 นิ้ว (วัดที่ตัวน้ําต๎น) สูงประมาณ 10 นิ้ว ทั่วไปมักจะมีสีแดงอิฐ มี
การตกแตํงด๎วยลายกดประทับและลายขูดขีด ในแงํประโยชน๑ใช๎สอย น้ําต๎นใช๎สําหรับใสํน้ําไว๎ใช๎ดื่มบนเรือน
และใช๎รับแขก ด๎วยความเชื่อวํา น้ําต๎นเป็นของสูงจึงใช๎สําหรับใสํน้ําในพิธีกรรมตํางๆ หรือกิจกรรมที่มีเกียรติ 
เชํน ต๎อนรับแขก ตั้งไว๎บนหอผีหอเจ๎าทรง เวลาฟูอนผีก็ใช๎น้ําต๎นสําหรับใสํน้ําเพื่อบวงสรวงเซํนไหว๎ผี เป็นต๎น 

น้ําต๎นมีรูปทรง 8 แบบ 
1.  แบบหัวแดง (หัวระฆัง) 2.  แบบทรงสูง 
3.  แบบคอคอดปากบาน  4.  แบบน้ําต๎นแมํวาง (สันปุาตอง) 
5.  แบบทรงอ๎วน   6.  แบบยาวกลีบมะเฟือง 
7.  แบบทรงขวด   8.  แบบน้ําเต๎า 

กระบวนการผลิตทั้งอดีตและป๓จจุบันมีขั้นตอนคล๎ายๆ กัน คือ การเตรียมดิน การขึ้นรูป การตกแตํง 
การผึ่ง การเผา แตํป๓จจุบันมีการนําเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยในบางขั้นตอนของการผลิต   เป็นงานที่ต๎องใช๎
ความสามารถและจินตนาการสร๎างสรรค๑ผลงาน เป็นอาชีพที่มีโอกาสเติบโตได๎อยํางมาก เพราะรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ๑มีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสการ ตลาด ไมํวําจะนําไปใช๎หรือนําไปตกแตํง เชํน การสร๎างลวดลาย
ที่แปลกใหมํ การแตํงสีสันให๎ทันสมัย อีกทั้งมีการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกค๎าอีกด๎วย เชํน โคมไฟ กระถาง อําง
บัว หรือแจกัน เป็นต๎น 
 
  



 

 
 
ชื่อ นายอนันต๑ เต๐จ๏ะ 
สถานที่ตั้ง  บ๎านน้ําต๎น  เลขที่  17  หมูํ 6  ต.บ๎านกาด  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 นายอนันต๑ เต๐จ๏ะ เป็นชํางป๓้นน้ําต๎นที่เรียนรู๎การป๓้นจากบรรพบุรุษ ป๓จจุบันอายุ 45 ปี มีความชํานาญ
ในการป๓้นและมีผลงานสูํสายตาประชาชนมากมาย และได๎ถํายทอดองค๑ความรู๎สูํเยาวชนและผู๎สนใจทั่วไป 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ป๓้นน้ําตน๎ 

น้ําต๎น เป็นภาชนะใสํน้ําแบบล๎านนาชนิดหนึ่ง สืบทอดจากงานฝีมือของชํางชาวเงี้ยว หรือ ชาวไทย
ใหญํ คนพ้ืนเมืองเรียกวํา "น้ําต๎นเงี้ยว" เป็นภาชนะดินเผาแรงไฟต่ํา มีลักษณะทรงสูงคล๎ายขวด ตัวน้ําต๎นอ๎วน
กลม มีคอยาว ปากเล็ก มีขนาดประมาณ 6.5 นิ้ว (วัดที่ตัวน้ําต๎น) สูงประมาณ 10 นิ้ว ทั่วไปมักจะมีสีแดงอิฐ มี
การตกแตํงด๎วยลายกดประทับและลายขูดขีด ในแงํประโยชน๑ใช๎สอย น้ําต๎นใช๎สําหรับใสํน้ําไว๎ใช๎ดื่มบนเรือน
และใช๎รับแขก ด๎วยความเชื่อวํา น้ําต๎นเป็นของสูงจึงใช๎สําหรับใสํน้ําในพิธีกรรมตํางๆ หรือกิจกรรมที่มีเกียรติ 
เชํน ต๎อนรับแขก ตั้งไว๎บนหอผีหอเจ๎าทรง เวลาฟูอนผีก็ใช๎น้ําต๎นสําหรับใสํน้ําเพื่อบวงสรวงเซํนไหว๎ผี เป็นต๎น 

น้ําต๎นมีรูปทรง 8 แบบ 
1.  แบบหัวแดง (หัวระฆัง) 2.  แบบทรงสูง 
3.  แบบคอคอดปากบาน  4.  แบบน้ําต๎นแมํวาง (สันปุาตอง) 
5.  แบบทรงอ๎วน   6.  แบบยาวกลีบมะเฟือง 
7.  แบบทรงขวด   8.  แบบน้ําเต๎า 

กระบวนการผลิตทั้งอดีตและป๓จจุบันมีขั้นตอนคล๎ายๆ กัน คือ การเตรียมดิน การขึ้นรูป การตกแตํง 
การผึ่ง การเผา แตํป๓จจุบันมีการนําเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยในบางขั้นตอนของการผลิต   เป็นงานที่ต๎องใช๎
ความสามารถและจินตนาการสร๎างสรรค๑ผลงาน เป็นอาชีพที่มีโอกาสเติบโตได๎อยํางมาก เพราะรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ๑มีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสการ ตลาด ไมํวําจะนําไปใช๎หรือนําไปตกแตํง เชํน การสร๎างลวดลาย
ที่แปลกใหมํ การแตํงสีสันให๎ทันสมัย อีกทั้งมีการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกค๎าอีกด๎วย เชํน โคมไฟ กระถาง อําง
บัว หรือแจกัน เป็นต๎น 
  



 
 

 
 
ชื่อ นายโผผิน อูปขาว 
สถานที่ตั้ง  บ๎านใหมํปางเติม  เลขท่ี  79  หมูํ 1  ต.บ๎านกาด  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 นายโผผิน อูปขาว ชํางปูนป๓้น ที่ยังคงใช๎การป๓้นแบบดั้งเดิมอยูํ มีผลงานมากมาย อาทิ  พระเจ๎าทันใจ 
พระจตุรทิศ วัดเดอยสัพพัญ๒ู อําเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ และมีการถํายทอดความรู๎ด๎านงานป๓้นให๎แกํ
เยาวชนอยํางสม่ําเสมอ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานปูนป๓้น 

ปูนป๓้น เป็นสิ่งประดิษฐ๑จากวัสดุประเภทปูนโดยผสมกับวัสดุมวลรวมอ่ืนเชํนทราย น้ํา เป็นต๎น จะทํา
การประดิษฐ๑ในขณะที่วัสดุผสมนั้นเปียก และจะแข็งตัวเมื่อแห๎ง จัดเป็นศิลปะประเภทประติมากรรม แตํมีข๎อ
แตกตํางกับประติมากรรมทั่วไป คือประดิษฐ๑จากวัสดุประเภทปูนเทํานั้น มักใช๎เป็นสํวนประดับตกแตํงของ
อาคาร อนุสาวรีย๑ ฯลฯ 

ประเภทของปูนป๓้นสามารถแบํงประเภทได๎เชํนเดียวกับประติมากรรม คือ 

1. ปูนป๓้นแบบนูนต่ํา ตัวอยํางเชํนลวดลายประดับตามผนังอาคารตําง ๆ 

2. ปูนป๓้นแบบนูนสูง ตัวอยํางเชํนลวดลายประดับหน๎าบันโบสถ๑ และวิหาร 

3. ปูนป๓้นแบบลอยตัว ตัวอยํางเชํน คันทวย ฯลฯ 

  



5. ด้านแพทย์แผนไทย 

 
 
ชื่อ พระครูสุทธิญาณรังษี วัดรังสีสุทธาราม 
สถานที่ตั้ง  บ๎านเหลําปุาฝาง  เลขท่ี  64 หมูํ 2  ต.ดอนเปา  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 พระครูสุทธิญาณรังษี วัดรังสีสุทธาราม ตําบลดอนเปา อําเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ เป็นผู๎มีความรู๎
ความสามารถด๎านการนําสมุนไพรมาใช๎ สามารถปรุงเป็นยาสมุนไพรพ้ืนบ๎าน  เป็นแกนนําในการปลูกพืช
สมุนไพรในวัดมากมาย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แพทย๑แผนไทย พืชสมุนไพรพื้นบ๎าน 
การแพทย๑แผนไทย หรือ การแพทย๑แผนโบราณ เป็นการดูแลสุขภาพทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่

ผิดปกติ (เป็นโรค) โดยใช๎ทฤษฎีความสมดุลของธาตุตําง ๆ ในรํางกายและกายวิภาคศาสตร๑ (anatomy) หลัก
วิชาการวิทยาศาสตร๑การแพทย๑เข๎ามาอธิบาย ตามหลักวิชาการหลักเวชปฏิบัติ จากหลักฐานสมัยอยุธยาพบวํา 
การแพทย๑แผนไทยได๎รับจากอายุรเวทอินเดียเป็นสําคัญ โดยกลําววําหมอชีวกโกมารภัจจ๑ (แพทย๑ประจํากาย
ของพระพุทธเจ๎า) เป็นผู๎แตํงคัมภีร๑แพทย๑ ครั้นพระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผํ เข๎ามาสูํไทย พระสงฆ๑ผู๎เข๎ามาเผยแผํ
พระพุทธศาสนาได๎นําความรู๎ในการรักษาโรคเข๎ามาใช๎กับชาวบ๎านด๎วย จึงเกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของคนไทย   

ภูมิป๓ญญาเกี่ยวกับการใช๎สมุนไพรพ้ืนบ๎านในการดูแลสุขภาพนับเป็นความรู๎ ความคิด ความเชื่อที่
ท๎องถิ่นได๎สั่งสมและสืบทอดตํอกันมาโดยเรียนรู๎มาจากรุํนปูุ ยํา ตา ยาย สูํรุํนลูก หลานและญาติพ่ีน๎อง โดย
ผํานวิธีการหลายอยําง เชํน การอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูการประยุกต๑ และการสร๎างใหมํทําให๎ความรู๎เหลํานี้เกิดประโยชน๑
แกํสังคมป๓จจุบัน ทั้งนี้ความเฉลียวฉลาดในการใช๎สมุนไพรพ้ืนบ๎านของคนรุํนปูุ ยํา ตา ยายหรือบรรพบุรุษจึง
นับเป็นเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการปูองกันและแก๎ป๓ญหาสุขภาพของสมาชิกในชุมชนได๎เป็นอยํางดีซึ่งผู๎คน
สมัยกํอนพึ่งพาอาศัยธรรมชาติแทบทุกด๎านตั้งแตํอาหารการกิน เครื่องนุํงหํม ที่อยูํอาศัย และยารักษาโรค ทั้งนี้
พืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย๑รู๎จักนํามาใช๎เป็นประโยชน๑ในการรักษาโรคภัยไข๎เจ็บตั้งแตํโบราณกาล  

ดังนั้นการใช๎สมุนไพรพื้นบ๎านจึงถือเป็นภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นท่ีล้ําคําของสังคมไทยที่เกิดจากความสามารถ
จําแนกแยกแยะฤทธิ์และสรรพคุณของสมุนไพรจากธรรมชาติเพ่ือใช๎ในการเยียวยารักษาความเจ็บปุวย 
นอกจากนี้สมุนไพรยังถูกใช๎เป็นอาหารเสริมสําหรับคนทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ เพ่ือทําให๎เกิดสมดุลของการ
ทํางานของรํางกายเสริมภูมิต๎านทานและปูองกันโรคบางชนิดได๎ด๎วย 
 



6.  ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

 
ชื่อ  นายจอนิ โอํโดเชา 
สถานที่ตั้ง  บ๎านหนองเตํา  เลขที่  6  หมูํ 4  ต.แมํวิน  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 นายจอนิ  โอํโดเชา เป็นปราชญ๑ชาวบ๎านด๎านการอนุรักษ๑ปุา เป็นผู๎ที่รณรงค๑การอนุรักษ๑ปุาอยํางเป็น
รูปธรรม เป็นผู๎นําของชุมชนระดับประเทศด๎านการอนุรักษ๑ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   มานุษยวิทยา 
ผลงาน  ปี พ.ศ. 2540 ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติเป็นผู๎มีผลงานดีเดํนทางด๎านวัฒนธรรม สาขาภูมิป๓ญญา 
             ชาวบ๎าน (สิ่งแวดลอ๎ม) ประจําปีพุทธศักราช 2540 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อนุรักษ๑ปุาไม๎ 

นายจอนิ โอํโดเชา หรือพะตีจอนิ  โอโดเชา ผู๎สืบทอดความคิดจิตวิญญาณปกาเกอะญอ มองเห็นถึง
ความลึกซึ้งของปุาเขา ก๎อนดินก๎อนหนึ่งมีความหมายถึงการอํานโลกทั้งโลก ต๎นไม๎ต๎นหนึ่งมีความหมายถึงการ
อยูํรอดของชีวิตคน “ถ๎าคนในที่ราบที่ดอนทําลายปุา ไมํคิดฟ้ืนฟูปุา แตํจะให๎คนดอยรักษาปุาต๎นน้ํา ปุาก็จะ
กระจุกอยูํบนดอย ไมํมีประโยชน๑อะไร ปุาจะดีแคํไหนก็ชํวยรักษาความสมดุลไมํได๎ ถ๎าอยากให๎ระบบนิเวศที่
สมดุลคืนมา คนพ้ืนราบต๎องสร๎างปุาด๎วย” เสียงสะท๎อนของพะตีจอนิ เสมือนเสียงเรียกร๎องจากคนดอยให๎คน
ทั่วไปได๎ตระหนักวํา ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมที่กําลังวิกฤตวันนี้นั้น ล๎วนเกิดจากคนเราทุกคน เป็นภาระที่ทุกคนต๎อง
รับผิดชอบ 

การมีชีวิตอยูํให๎เห็นวําการอยูํรํวมกับปุาเขานั้นมีแบบอยํางสืบทอดที่ลึกซึ้งกินใจคน การอยูํรํวมกันจึง
เอ้ืออาทรตํอกัน กฏ กติกาที่ดําเนินชีวิตเป็นวิถีชีวิตมากกวําที่จะเป็นกฏข๎อบังคับ การสืบทอดเชํนนี้มีความลึก
และสัมผัสได๎งําย ดังนั้นคนปกาเกอะญอจึงได๎กําหนดพ้ืนที่ปุาตําง ๆ ออกเป็น 4 ประเภทคือ พ้ืนที่อาศัย 
หมายถึงพ้ืนที่หมูํบ๎าน โรงเรียน วัด พ้ืนที่ทํากิน หมายถึงที่นา ที่สวน ที่ไรํ พ้ืนที่ใช๎สอย หมายถึง แหลํงหาฟ้ืน 
แหลํงอาหารและสมุนไพร พ้ืนที่อนุรักษ๑ หมายถึงพ้ืนที่ตามความเชื่อ ห๎ามไมํให๎เข๎าไปตัดไม๎หรือลําสัตว๑แตํจะ
เก็บพ้ืนที่นี้ไว๎ให๎เป็นปุาต๎นน้ํา 

 



นอกจากนั้นปกาเกอะญอยังให๎ความสําคัญกับปุาอีก 3 ประเภท ซึ่งกําหนดขึ้นจากองค๑ความรู๎ของชุมชนที่มีตํอ
ระบบนิเวศคือ ปุาขุนน้ํา จะเก็บไว๎เป็นพื้นที่ต๎นน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภคของคนในชุมชน การดูแลรักษา
มักจะใช๎ความเชื่อเรื่องผี ไมํวําจะเป็น ผีน้ํา ผีปุา ผีโปุง ซึ่งจะได๎รับความยําเกรงในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปุา
พิธีกรรมจะมีลักษณะเฉพาะ เชํน กิ่วดอย ที่ดอนมีน้ําไหลล๎อมรอบ เป็นพื้นที่ ๆ ผูกพันกับความเชื่อของ
ชาวบ๎าน บางแหํงเป็นพื้นที่สําหรับประกอบพิธีกรรมตามประเพณี ปุาใช๎สอย จะอยูํไมํไกลจากหมูํบ๎านนักสํวน
ใหญํจะเป็นปุาไผํ ปุาเบญจพรรณและปุาเต็งรัง ซึ่งมีอาหารและของปุา ชาวบ๎านจะใช๎เป็นแหลํงอาหารและ
แหลํงไม๎ใช๎สอย 

ความเข๎าใจตํอสิ่งแวดล๎อมรอบตัวดังกลําว นํามาซึ่งการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรปุาและสัมพันธ๑แนบ
แนํนกับการอยูํการกิน เป็นบทเรียนชีวิตที่เรียนรู๎กันได๎ตลอดเวลา แม๎วําป๓จจุบันเทคโนโลยีสมัยใหมํจะเข๎ามามี
สํวนทําให๎ความเชื่อดังกลําวไมํได๎รับความสนใจจากปกาเกอะญอรุํนใหมํ ที่บริโภคด๎วยเงินตรา 

แนวคิดของพะตีจอนิ ที่สะท๎อนการดํารงชีวิตของปกาเกอะญอรุํนใหมํไมํให๎หลงไหลในวัฒนธรรม
ตํางชาติเกินไปนักแตํควรจะหันกลับมาสนใจภูมิป๓ญญาอันดั่งเดิมท่ีบรรพบุรุษได๎สอนไว๎ด๎วยวํา “คนเราจะหวัง
พ่ึงน้ําบํอหน๎าเพียงอยํางเดียวไมํได๎ แตํจะต๎องพ่ึงน้ําบํอหลังด๎วย ที่วําพ่ึงน้ําบํอหน๎าก็หมายถึงจะมั่วแตํรับเอา
เทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามาใช๎โดยไมํสนใจน้ําบํอหลังก็คือ สิ่งที่บรรพบุรุษได๎ถํายทอดเอาไว๎ ทั้งสองสิ่งนี้จะต๎อง
ดําเนินไปพร๎อม ๆ กัน” 

แนวคิดดังกลําวจึงเป็นที่มาของหลักสูตรท๎องถิ่นที่พะตีจอนิ ได๎พยายามผลักดันให๎มีการบรรจุไว๎ในการ
เรียนการสอนของโรงเรียน กวํา 10 ปีที่พะตีทําหน๎าที่เป็นครูสอนเด็ก ๆ ปกาเกอะญอในการเรียนรู๎ปุานั้น อาจ
เรียกได๎วําเป็นจุดเริ่มต๎นของการปลูกฝ๓งให๎เด็ก ๆ เหลํานั้นหันมาสนใจในธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

ตลอดเวลากวําครึ่งคํอนชีวิตของการตํอสู๎เรียกร๎องให๎คนหันมาสนใจในธรรมชาติของนักปราชญ๑ปกา
เกอะญอที่ชื่อ จอนิ โอโดเชา แม๎วําจะเป็นสิ่งที่ยากลําบากหลายเทํานัก หากต๎องเทียบเคียงกับการตํอสู๎กิเลส
ตัญหาของตัวเอง ทวําวิถีแหํงป๓ญญาจากขุนเขายังดําเนินตํอไปจนกวําลมหายใจของปกาเกอะญอจะหาไมํ. 

 
ที่มา :  เชียงใหม่นิวส์  4 มกราคม 2561  



7.  ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

 

 
 
ชื่อ นางนงค๑เยาว๑ เนตรสิทธิโชค 
สถานที่ตั้ง  บ๎านปง  เลขท่ี  161  หมูํ 9  ต.บ๎านกาด  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 นางนงค๑เยาว๑ เนตรสิทธิโชค  เป็นปราชญ๑ชาวบ๎านที่มีความรู๎และชํานาญในการเลี้ยงผึ้งและแปรรูป
ผลิตภัณฑ๑จากผึ้ง เชํน นมผึ้ง สบูํน้ําผึ้ง เป็นต๎น  เป็นประธานกลุํมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งแมํวาง และเป็น
วิทยากรประจําจุดสาธิตด๎านการเลี้ยงผึ้งของศูนย๑บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบ๎านกาด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การเลี้ยงผึ้งและแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากผึ้ง 

นางนงเยาว๑  เนตรสิทธิโชค  เป็นรองประธาน“ กลุํมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง” ซึ่งเกิดจากการรวมกลุํม
ของเกษตรกรตําบลบ๎านกาด ที่ประกอบการเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได๎ จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุํมขึ้น โดย
จัดตั้งกลุํมวิสาหกิจชุมชนชื่อ “กลุํมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง” ได๎ดําเนินการผลิตน้ําผึ้งจากดอกลําไย โดยวาง
จําหนํายตลาดทั้งในและนอกพ้ืนที่แตํยังขาดรูปแบบของตราของสินค๎าที่เป็นแบบเฉพาะกลุํม ทําให๎สินค๎าขาด
ความโดดเดํนและเป็นที่จดจําของลูกค๎าทั่วไป ทางกลุํมจึงต๎องการพัฒนาตราสินค๎า และบรรจุภัณฑ๑จึงขอ
คําแนะนําจากสํานักงานพัฒนาชุมชน เพ่ือสร๎างความแตกตํางและเป็นเอกลักษณ๑ให๎กับสินค๎า 

 ตํอมามีการพัฒนาสินค๎าให๎มีคุณภาพและคิดค๎นผลิตภัณฑ๑ใหมํซึ่งกลุํมนี้มีน้ําผึ้งอยูํแล๎วจึงมีความคิดที่
จะริเริ่มทําผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ จึงมีการประชุมกับสมาชิกภายในกลุํมเพ่ือให๎ออกความเห็นรํวมกันและก็ได๎
ผลิตภัณฑ๑ใหมํคือการผลิตสบูํเหลวผสมน้ําผึ้งผลิตออกเป็น 2 ขนาด ขนาด 500 กรัม และ 350 กรัม ในการ
ทํางานและทุกกระบวนการผลิตจะให๎สมาชิกกลุํมเข๎ามามีสํวนรํวมในทุกขั้นตอนของการผลิตและได๎คิดค๎นเป็น
แบบสบูํก๎อนซึ่งยังไมํแปรรูปออกมาแบบผลิตภัณฑ๑กําลังอยูํในกระบวนการทดลองใช๎ 

  



เส้นทางการพัฒนา 

 เมื่อปี พ.ศ. 2525 นางนงเยาว๑  เนตรสิทธิโชค ได๎ทํางานท่ีบริษัท เชียงใหมํ Healthy เนื่องจากไมํมี
เวลาให๎กับครอบครัว จึงลาออกจากงานและมาประกอบอาชีพเลี้ยงผึ้งเป็นของตนเอง  

 ประมาณปี พ.ศ. 2545 ทางเทศบาลตําบลแมํวางมีการอบรมเรื่องการเลี้ยงผึ้ง มีคนสนใจอยูํ 2 คน 
 เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได๎ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง กับสํานักงานเกษตรอําเภอแมํวาง เพราะมี

จํานวนมากกวํา 7 คน ทางเกษตรอําเภอแมํวางจึงแนะนําให๎ขึ้นทะเบียนกลุํม และมีผลิตภัณฑ๑ในนาม
กลุํมคือ “นพเก๎า”เนื่องจากมีสมาชิกกลุํมเพ่ิม ๙ คน 

 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ได๎รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ๑ ระดับสี่ดาว ประเภทอาหาร  น้ําผึ้งลําไย 
 เมื่อปี พ.ศ. 2552 กรมสํงเสริมอุตสาหกรรมได๎ให๎ใบรับรองวํา “กลุํมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง”ได๎ผําน

เกณฑ๑การประเมินเพ่ือแบํงระดับของระบบการบริหารจัดการในระดับดี ๕ หมวด ออกใบอนุญาตผลิต
อาหาร  

 เมื่อ พ.ศ. 2558 ได๎รับรางวัลกลุํมวิสาหกิจชุมชนดีเดํน 
 ปี พ.ศ. 2559 มีสมาชิกกลุํม 26 คน โดยมี ตําบลบ๎านกาด 24 คน ทุํงปี้ 10 คนและอําเภอดอยหลํอ 2 คน 

 
 
 

กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงผึ้งมีการท างานอยู่สองฝ่าย ระหว่างกลุ่มผลิตน้ าผึ้งและผลิตสบู่น้ าผึ้ง  ดังนี้ 

กลุํมผลิตน้ําผึ้งแท๎ 

สรรพคุณ ในน้ําผึ้งมีวิตามิน บี ซี และแรํธาตุตํางๆ เชํน ฟอสฟอรัส แคลเซียม เกลือแรํ กรดอะมิโน
จําเป็น รวมถึงสารเอนติออกซิเดนท๑ เชํนเดียวกับท่ีพบในอาหารประเภทผักใบเขียว หรือชาเขียวซึ่งมีประโยชน๑
ตํอสุขภาพและชํวยชะลอความเสื่อมของเซลล๑ แรํธาตุที่กลําวมาล๎วนมีความจํา เป็นตํอรํางกายที่จะเข๎าไป
ซํอมแซมสํวนที่สึกหรอ บํารุงโลหิต ชํวยปรับสมดุลรํางกาย และควบคุมน้ําหนักผู๎ที่รักสุขภาพและผู๎ที่มีป๓ญหา
สุขภาพ เชํน โรคปวดข๎อ เป็นตะคริวอยูํบํอยๆหรือโรคอ๎วน สามารถนําวิธีนี้ไปใช๎ดื่มเป็นประจําเพ่ือสุขภาพที่ดี
และชํวยบรรเทาโรคตํางๆได๎ซึ่งได๎มีการพิสูจน๑และใช๎กันมานาน  

ส่วนผสม 
 น้ําผึ้งแท๎จากดอกลําไย 100 % 

 
 
 
 
 
 



 

กลุํมสบูํน้ําผึ้ง 

น้ําผึ้ง ความหวานจากธรรมชาติที่ใครหลายคนบอกวําประโยชน๑ของน้ําผึ้งมีดีหลายอยําง และนอกจาก
น้ําผึ้งจะชํวยรักษาสิว บํารุงผิว และบํารุงความงามได๎แล๎ว ชํวยชะลอความอํอนกวําวัยและยังมีสรรพคุณในการ
เป็นตัวกักเก็บน้ําที่ให๎ความชุํมชื้นไว๎กับผิว ซึ่งเป็นตัวต๎านความระคายเคือง จึงเหมาะมากสําหรับคนที่มีผิว ที่แพ๎
งําย ดังนั้น น้ําผึ้ง จึงเป็นสํวนสําคัญของเครื่องสําอางหลากหลายที่ให๎ความชุํมชื้นกับผิว 

1.  มีผลผลิตทั้งขายปลีก-สํง มีสินค๎าให๎ผู๎บริโภคเลือกได๎ตามความต๎องการมีขนาดของบรรจุภัณฑ๑ ดังนี้ 
1)  น้ําผึ้ง 

 บรรจุภัณฑ๑ขนาด 1,000 กรัม 200 บาท 
 บรรจุภัณฑ๑ขนาด   600 กรัม 130 บาท 
 บรรจุภัณฑ๑ขนาด   500 กรัม 100 บาท 

2)  สบูํน้ําผึ้ง 
 บรรจุภัณฑ๑ขนาด  100 กรัม   39 บาท 
 บรรจุภัณฑ๑ขนาด  200 กรัม   59 บาท 
 บรรจุภัณฑ๑ขนาด  500 กรัม 100 บาท 

2.  เพ่ือเป็นการรับประกันคุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ของกลุํมจึงไปจดทะเบียน อย. กับกรมสํงเสริม
อุตสาหกรรมให๎เป็นที่ยอมรับและปลอดภัยกับผู๎บริโภค 

3.  ขยายลังผึ้งของกลุํมที่มีอยูํให๎เพ่ิมจํานวนมากกวําที่เป็นอยูํ  เมื่อเลี้ยงผึ้งได๎ดีแล๎ว ผึ้งจะขยายจํานวนขึ้น
อยํางรวดเร็ว ดังนั้นการแยกขยาย หรือแบํงจํานวนรังผึ้งออกไปอีกจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต๎องใช๎เทคนิค การ
แบํงแยกผึ้งที่แข็งแรงออกไปนี้ นอกจากจะได๎รับความเพลิดเพลินดังกลําวแล๎ว ยังจะได๎รับประโยชน๑ด๎านอ่ืนๆ อีก 
ดังนี้ 

1)  ได๎เพ่ิมผึ้งรังใหมํข้ึนในการเลี้ยงผึ้ง 
2)  ได๎รังใหมํชดเชยรังผึ้งที่อาจสูญเสีย (ความสูญเสีย ๒๐% ของจํานวนรังตํอปี เป็นเรื่องปกติในการเลี้ยงผึ้ง) 
3)  การแยกขยายรังผึ้งเป็นวิธีการปูองกันการอพยพ โดยสภาพที่เหมาะสมที่ผู๎เลี้ยงควร  จะแยกขยาย

รังผึ้งเพิ่มขึ้นนั้น มีดังนี้ 
-  ผึ้งรังนั้นมีประชากรหนาแนํนจนล๎นรัง มี ๗-๘ซิลบรู๏ด เป็นอยํางน๎อย 
-  สภาพการณ๑ขณะนั้นมีอาหารหลักของผึ้งอยูํเพียงพอโดยเฉพาะเกสรดอกไม๎ตามธรรมชาติ

และน้ําหวาน (น้ําเชื่อม) 
-  สามารถจะเสาะแสวงหาผึ้งนางพญาที่ดีได๎ในขณะนั้น 
-  ชํวงฤดูดอกลําไยบานในท๎องถิ่นที่เลี้ยงผึ้ง๑๐มีนาคม – ๑๐เมษายน ชํวงดอกลําไยบาน 

 


