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จัดท าโดย 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 



ค าน า 
 

 
ปราชญ๑ชาวบ๎านหรือนักคิดท๎องถิ่น หรือครูภูมิป๓ญญาไทยแล๎วแตํจะเรียกกัน จะมีมากมายในหลาย

ด๎านแล๎วแตํงานที่ทํานปฏิบัติจนบังเกิดผล เป็นผู๎ที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ ธรรมชาติ มีความคิดเข๎าระบบชอบ
ค๎นหาความจริง ชํางสังเกตและนําสิ่งที่พบเห็นมาเรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริง สามารถสรุปเป็นบทเรียนได๎  

 
ทะเบียนปราชญ๑ชาวบ๎านเลํมนี้  จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นฐานข๎อมูลการดําเนินงานและการสํงเสริมภูมิป๓ญญา

ท๎องถิ่น การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในตําบ๎านกาดกาด และอําเภอแมํวาง  ให๎คง
อยูํในท๎องถิ่น 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 เพื่อสืบสานและอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญา
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 ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ๑
ตํางๆ ได๎ เชํน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแก๎ป๓ญญา การเกษตรเป็นต๎น 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด๎านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู๎จักประยุกต๑ใช๎
เทคโนโลยีสมัยใหมํในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ ชะลอการนําเข๎าตลาด เพ่ือแก๎ป๓ญหาด๎านการบริโภคอยําง
ปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให๎ชุมชนท๎องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทาง เศรษฐกิ จได๎ 
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 

 



 

 

ด้าน ล าดับ ช่ือ - สกุล ทีอ่ยู่ องค์ความรู้/ความสามารถ หมายเหตุ
ด้านศิลปกรรม 1 นายใจค า  ตาปัญโญ 227  ม. 3  ต.บ้านกาด  อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ ดนตรีพืน้เมอืง  

2 นายบุญส่ง เลิศจิตต์  76   ม.10 ต.ดอนเปา   อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ การแสดงลิเก
ด้านเกษตรกรรม 1 นายรังสรรค์  กนัธยิะ  22   ม. 7  ต.บ้านกาด  อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ เกษตรอนิทรีย์

2 นายลบ  จิโน  16   ม. 1  ต.บ้านกาด  อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ หมอดิน
ด้านหตัถกรรม 1 นายอุน่   ศรีวชิัย  61   ม. 1  ต.บ้านกาด      อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้เมอืง

2 นายใจค า  ตาปัญโญ 227   ม. 3  ต.บ้านกาด     อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ ท าของเล่นพืน้บ้าน
3 นายวเิชิญ แกว้เอีย่ม  88    ม.4   ต.ดอนเปา     อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ ท าจ้องแดง
4 นางผัน จี๋โปทา 184   ม.4   ต.ดอนเปา     อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ การท าบายศรี  งานใบตอง
5 นายปี สุวรรณ์  26    ม.4   ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ การตีมดี
6 นางสมศรี สมเท่ียง 227   ม. 3  ต.บ้านกาด    อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ งานจักสานไมไ้ผ่

นางอ าพร เรือนค า  76    ม.9   ต.แมว่นิ        อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ งานจักสานไมไ้ผ่
ด้านประติมากรรม 1 นายหลู่ หล้ากนัใจ  69    ม. 6  ต.บ้านกาด    อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ งานปัน้น้ าต้น

2 นายอนันต์ เต๋จ๊ะ  17    ม. 6  ต.บ้านกาด    อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ งานปัน้น้ าต้น
3 นายโผผิน อปูขาว  79    ม. 1  ต.บ้านกาด    อ.แมว่าง  จ.เชียงใหม่ งานปูนปัน้

ด้านแพทยแ์ผนไทย 1 พระครูสุทธญิาณรังษ ี  64    ม.2   ต.ดอนเปา    อ.แมว่าง   จ.เชียงใหม่ แพทย์แผนไทย พชืสมนุไพรพืน้บ้าน
ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสิง่แวดลอ้ม 1 นายจอนิ  โอโ่ดเชา    6   ม.4   ต.แมว่นิ        อ.แมว่าง   จ.เชียงใหม่ อนุรักษป์่าไม้
ด้านการแปรรูปผลติภัณฑ์ 1 นางนงค์เยาว ์เนตรสิทธโิชค 161  ม. 9  ต.บ้านกาด     อ.แมว่าง   จ.เชียงใหม่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ึง

ฐานข้อมูลปราชญช์าวบ้าน
ต าบลบ้านกาด และพ้ืนทีใ่กลเ้คียง



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 การ
ทําของเลํนพ้ืนบ๎าน ได๎รับการยกยํองให๎เป็นครูภูมิป๓ญญาไทยรุํน 3 ได๎รับปริญญามหาบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
 
 

 

 
 
ชื่อ นายบุญสํง เลิศจิตต๑ 
สถานที่ตั้ง  บ๎านห๎วยแก๎ว  เลขที่  76  หมูํ 10  ต.ดอนเปา  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 นายบุญสํง เลิศจิตต๑ เป็นหัวหน๎าลิเกคณะบัวทองนาฏศิลป์ ฝึกเยาวชนให๎มีความรู๎ด๎านการร๎องและเลํน
ลิเก มีสํวนรํวมในการถํายทอดความรู๎สูํเยาวชน 

 



 

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 

 

 

 

ชื่อ นายลบ  จิโน 
สถานที่ตั้ง  บ๎านใหมํปางเติม  เลขท่ี  16  หมูํ 1  ต.บ๎านกาด  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 นายลบ  จิโน  เป็นปราชญ๑ชาวบ๎านที่มีความรู๎และชํานาญในการทําปุ๋ยหมักชีวภาพและการใช๎สาร
สกัดจากพืชสมุนไพร เป็นหมอดินอาสาประจําตําบลบ๎านกาด และเป็นวิทยากรประจําจุดสาธิตด๎านดินและปุ๋ย
ของศูนย๑บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบ๎านกาด 
 
 



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 
 
 
 

 
 
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 
  



 

 

ชื่อ พํออุ๏ยป๓๋น ศรีจันทร๑ 
สถานที่ตั้ง  บ๎านดอนเปา  เลขที่  215  หมูํ 4  ต.ดอนเปา  อ.แมํวาง  จ.เชียงใหมํ 
สาระส าคัญ 
 พํออุ๏ยป๓๋น ศรีจันทร๑ เป็นสลํา หรือชํางทํารํมที่ยังคงสืบสานภูมิป๓ญญาด๎านการทําจ๎องแดง หรือ รํม
โบราณ อันมีชื่อเสียงของชาวบ๎านดอนเปา อําเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งเป็นงานที่ใช๎ความประณีตเป็น
อยํางมาก และเป็นหัตถกรรมที่คงความสวยงามและมีคุณคํา 
 

 
 

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 
 



 
 
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 
 
 
 

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



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



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 ป๓จจุบันอายุ 
74 ปี มีผลงานสูํสายตาประชาชนมากมาย และได๎ถํายทอดองค๑ความรู๎สูํเยาวชนและผู๎สนใจทั่วไป 
 
 

 
 
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 
 



 
 
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 

  



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 

  



6.  ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

 
ชื่อ นายจอนิ โอํโดเชา 
สถานที่ตั้ง  บ๎านหนองเตํา  เลขที่  6  หมูํ 4  ต.ดอนเปา  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 
  



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 
 


