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ปราชญด์้านหัตกรรม เครื่องปั้นดินเผา 

 1. นายชิด  จันทร์สม      บ้านสันทราย หมู่ที่ 12   ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

 ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เครื่องปั้นดินเผา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. นางมาลี  อุตตะมะ   บ้านสันทราย หมู่ที่ 12   ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

 ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เครื่องปั้นดินเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา 
   ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา มีการสืบค้นข้อมูลเพ่ือเป็นประวัติของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของ
บ้านสันทรายมีประวัติการเริ่มต้นการท าเครื่องปั้นดินเผา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท าวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คือดิน 
(Soil)  ที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าดินทุกชนิดจะน ามาใช้ได้ต้องมีการคัดเลือกดินที่มีสภาพเนื้อดินเป็น
ดินเหนียว เนื้อละเอียดน ามาปั้นเป็นของใช้ในครัวเรือนที่เป็นเครื่องมือในการ หุงหาอาหารและภาชนะใส่น้ าดื่ม เป็น
ต้น จากข้อมูลที่ได้รับฟังค าบอกเล่าของผู้อาวุโสในหมู่บ้านที่น่าเชื่อถือ คือ พ่ออุ้ยหน่อ-แม่อุ้ยเอ้ย  เขียวสุข  
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ปัจจุบันอายุ 81 ปี จ าได้จากการสืบทอดข้อมูลต่อๆกันมาว่าบ้านสันทรายเดิมผู้ที่เริ่มต้นเข้ามาอยู่อาศัยเป็นที่ท ากิน
ได้มาท าไร่  น ามาเป็นคนที่อพยพมาจากบ้านกวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อปี  2440 โดยชุด
แรก  คือ  1. พ่ออุ้ยหมื่น – แม่อุ้ยป้อ   ทรายก๋อง 2. พ่ออุ้ยเขียว – แม่อุ้ยปัน   เขียวสุข 3. พ่ออุ้ยน้อยเฮือน – แม่
อุ้ยน้อย   หลวงวัน    4. พ่ออุ้ยก๋อง – แม่อุ้ยหล้า   อินสม ได้มีการ อพยพจากบ้านกวนและบ้านร้องอ้อ อ าเภอหาง
ดง มาอยู่บ้านแม่ข่า อ.ฝาง ได้ 1 ปี ก็ได้อพยพ ต่อมาอยู่บ้านปางควาย ต.ปาค า อ.ฝาง ระหว่างนั้นได้ไปหักล้างถาง
พงบริเวณป่าที่เป็น 
 

 ลักษณะ สันดินทรายกว้างขวางมากเพ่ือท าไร่ปลูกข้าวและพืชล้มลุกเพ่ือยังชีพ ก็ได้ไปปลูกบ้านกระต๊อบ
(ห้าง)เพ่ือเฝ้าผลผลิตทางการเกษตรต่อมาก็ได้เข้าไปอยู่ประจ าเมื่อ ปี   2441 ด้วยความรู้ที่ติดตัวมาจากบรรพบุรุษ
อพยพไปอยู่ที่ใหม่ก็ได้ก่อร่างสร้างตัวใหม่โดยอาศัยความรู้เป็นภูมิปัญญาน าออกมาใช้โดยการน าวัสดุท้องถิ่นที่มีเป็น
ต้นทุนเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงเริ่มรู้จักในนามของบ้านสันทราย ต.ปาค า อ.ฝาง ซึ่งเรียกชื่อตามลักษณะภูมิศาสตร์
และได้กลับไปตามลูกหลานมาจาก อ.หางดงอีกหลายครอบครัว ร่วมกันตั้งถิ่นฐานมีครัวเรือนมากมาเรื่อยๆ   ต่อมา
การด าเนินชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านมีการเพาะปลูกตามอาชีพการเกษตรในฤดูฝน  พอถึงช่วงฤดูแล้ง ก็จะมี  พ่อ
อุ้ยเขียว  เขียวสุข, พ่ออุ้ยหมื่น ทรายก๋อง, พ่ออุ้ยเฮือน  หลวงวัน ได้เดินทางไปประเทศพม่าทางช่องบ้านนอแล ดอย
อ่างขาง เพ่ือร่วมการแข่งขันการปั้นเครื่องปั้นดินเผาและขายผลิตภัณฑ์ เพ่ือน ารายได้กลับมาสู่ครอบครัวในช่วงฤดู
แล้ง เป็นเวลาหลายปีติดต่อกันหลังจากรุ่นนี้ไปก็ไม่มีใครไปอีก เป็นเวลานานประมาณ  106 ปี  มาแล้ว แต่ยังมีการ
ปั้นเครื่องปั้นดินเผาสืบต่อกันมาเรื่อย ๆ ท าเพ่ือใช้ในครัวเรือนบ้าง ท าเพ่ือขายในท้องถิ่นบ้าง หรือไม่ก็น าไป
แลกเปลี่ยนสินค้าอ่ืน ๆที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันสืบต่อกันเรื่อยมา  ปี พ.ศ. 2530 ได้มีการแยกการปกครองออกเป็น
กิ่งอ าเภอ ไชยปราการ และต่อมาปี2537 ได้ยกฐานะเป็นอ าเภอ กลุ่มอาชีพเครื่องปั้น ดินเผาบ้านสันทราย                      
หมู่ที ่ 12  ต าบลศรีดงเย็น  อ าเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่   

 

วัตถุดิบ 

วัตถุดิบของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาที่ส าคัญคือ ดิน สภาพโดยทั่วไปของหมู่บ้านตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลาบกว้างรอบหมู่บ้านเป็น
ทีน่าข้าวเป็นส่วนใหญ่ จึงเหมาะสมที่เป็นแล่งดินที่ดีส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเป็นอย่างดี กลุ่มเองจึงได้
ด าเนินการจัดซื้อบ่อดินส าหรับบริการสมาชิกลุ่มไว้ เพื่อบริการสมาชิที่ต้องการ 
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         หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านสันทรายเป็นหัตถกรรมที่ถ่ายทอดกันมา เดิมขึ้นรูปด้วยการใช้ไม้ทุบและการ
ปั้นมือ ต่อมาช่วงปี 2544-2545 ได้รับการถ่ายทอดกระบวนการขึ้นรูปจากแหล่งหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
เหมืองกุง อ าเภอหางดง จึงใช้แป้นหมุนช่วย ท าให้สามารถผลิตได้เพ่ิมมากขึ้น ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างสมส่วนมาตรฐาน
มากขึ้น มีการตกแต่งลวดลายบนตัวผลิตภัณฑ์เพ่ือความสวยงาม โดยเฉพาะลวดลายการแกะสลักบนตัวผลิตภัณฑ์ถือ
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบ้านสันทราย มีการท าสีทีมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ไม่มีใครเหมือน 
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ปราชญด์้านหัตกรรม  

 3. นายส าเนา  ค าปัน  ปราชญ์ด้านหัตกรรม ตุงล้านนา บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ                            

จ.เชียงใหม่ 

 ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  "ตุงไส้หมู หรือ ตุงไส้ช้าง"  

 

 

  

 

 

 

 

 "ตุงไส้หมู หรือ ตุงไส้ช้าง" 
  เป็นชื่อตุงที่นิยมใช้กันในภาคเหนือ ในถิ่นอ่ืนอาจเรียกแตกต่างกันไป เช่น ล าปางเรียกช่อพญายอ จังหวัด
เชียงรายและล าพูนเรียกว่า ตุงไส้ช้าง ภาคกลาง เรียก พวงมโหตร (พวง-มะ-โหด) ค าที่หลายคนไม่ทราบความหมาย 
ไม่เคยได้ยิน ทั้งที่อาจจะเคยผ่านตามาแล้วก็ตามลักษณะตุงไส้หมูมีรูปทรงเหมือนเจดีย์ ท าจากกระดาษว่าวหลากสี 
ใช้ปักบนกองเจดีย์ทรายคู่กับตุง 12 ราศี เพ่ือบูชาพระเกศแก้วจุฬามณี และพระธาตุประจ าปีเกิด ในจังหวัดพะเยา
และเชียงรายใช้ตุงไส้หมูหรือตุงไส้ช้างสีขาวและสีด าประดับรอบปราสาทศพ เชื่อว่าให้ผู้ตายไปสวรรค์ จึงเห็นได้ว่าตุง
ไส้หมูหรือตุงไส้ช้างนั้นเป็นได้ทั้งตุงมงคลและอวมงคล ทั้งนี้แล้วแต่ว่าในแต่ละพ้ืนที่จะมีการใช้งานไปอย่างไร แต่
จุดประสงค์หลักก็ยังเป็นการบูชาพระพุทธ ศาสนานั่นเอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-5- 
 

การท าตุงไส้หมูไส้หมูหรือตุงไส้ช้าง 
 

 วัสดุที่ใช้ในการท าตุงไส้หมูไส้หมูหรือตุงไส้ช้าง 

  1. กระดาษสาหรือผ้า  2. กระดาษว่าว  3. กระดาษแข็ง 

  4. ไม้ไผ่    5. กรรไกร  6. เข็ม 

  7. เชือก 

 วิธีท าตุงไส้หมู 

 1. น ากระดาษว่าว 2 แผ่นๆ ละสีมาซ้อนกันพับให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า ตัดส่วนปลายที่เหลือออก 

 2. พับครึ่งรูปสามเหลี่ยมอีก 2 ครั้ง ตัดชายด้านที่ไม่เท่ากันให้เป็นลวดลายสวยงามตามต้องการ 

 3. ใช้กรรไกรตัดเส้นตรงจากด้านที่เปิดได้เข้าไปลึกเหลือช่องว่างไม่ให้ขาดไว้พอประมาณ กลับด้านแล้วตัด
เส้นตรงขนานกับเส้นแรก จากนั้นตัดสลับกันไปตลอดความกว้างจนถึงปลาย เหลือปลายไว้ประมาณ 4 เซนติเมตร 
เพ่ือท าหัวตุง 

 4. ตัดเสร็จแล้ววางลงให้เหมือนเดิม แล้วเปิดด้านข้างที่ซ้อนกันออกจนเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า จับปลาย
ด้านที่ซ้อนกันเปิดเป็นสี่เหลี่ยมทั้งสองแผ่น จับตรงกลางกระดาษยกข้ึน 

 5. ตัดกระดาษแข็งเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งนิ้ว ทากาวติดด้านในของหัวตุง ใช้ด้ายร้อยด้านบน น าไป
ผูกติดกับปลายไม้ไผ่ เป็นอันเสร็จน าไปใช้งานได้ 

 

 
  

  

 

 

 

 

- 
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ปราชญด์้านหัตกรรม  

 4. นายตั๋น  สุจริต  บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

 ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  "ต้นเทียน" 

 

 

              ความส าคัญของเครื่องสักการะล้านนา เป็นความส าคัญทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์ความ

งามของทางเหนือ เป็นศาสตร์และศิลป ของศาสนาพุทธ เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกท่านต้องช่วยกันอนุรักษณ์และเผยเเพร่ 

เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความงามของเอกลักษณ์ของคนไทย 

  ต้นเทียน เป็นสองในห้าของเครื่องสักการะล้านนา โดยการท าพุ่มดอกผึ้งถวายก็เพ่ือให้พระสงฆ์น าไปท า

เป็นเทียน ในขณะที่การถวายต้นเทียนก็เพ่ือให้พระสงฆ์เก็บเทียนนั้นไปใช้สอยได้เลยซึ่งจะสะดวกกว่าต้นผึ้งที่ต้อง

สะสมไปหล่อเทียนเอง 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
1. เทียน 
2. ต้นกล้วย 
3. ก้านมะพร้าว 
4. ดอกไม้ กระดาษตกแต่ง เชือก 

  ต้นเทียน 
                    1)  น าเทียน 2 แท่งมัดติดกัน 

                   2)  น าเทียนที่เตรียมไว้เป็นคู่มัดติดก้านทางมะพร้าวที่ตกแต่งสวยงามแล้ว 

                   3)  น าไปปักบนต้นกล้วยที่เตรียมไว้และตกแต่งองค์ประกอบต้นเทียนให้สวยงาม 
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ปราชญด์้านหัตกรรม  

 5. นางยม  บัวอ๊อด  บ้านแม่ขิ  หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

 ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  "ต้นเทียน" 

 

ต้นผึ้งหรือพุ่มดอกผึ้ง 

               การท าพุ่มดอกผึ้ง หรือดอกจากขี้ผึ้งเป็นของบริสุทธิ์ได้มามาจากเกศรดอกไม้ เหมาะในการน ามา

ประดิษฐ์ดอกไม้ถวายแด่พระสงฆ์องค์เจ้าและใช้แทนดอกไม้ต่างๆได้ด้วยเครื่องสักการะล้านนา ชาวบ้านถือว่าเป็น

ของสูง โดยจะใช้ความพยายามในการประดิษฐ์เป็นอย่างมาก งานส่วนใหญ่จะอาศัยศรัทธาเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ความ

เคารพในสิ่งที่ตนเองนับถืออย่างแรงกล้า เป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดงานศิลปกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องสักการะขึ้นมา เครื่อง

สักการะล้านนาใช้บูชาเบื้องสูง มีพระพุทธศาสนา ครูอาจารย์ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. ลูกมะพร้าวหรือพานพุ่ม 
 2. ดอกเทียน 
 3. ใบมะพร้าว 
 4. ต้นกล้วย 
วิธีท าดอกเทียน 
 การท าดอกเทียนโบราณแบบนี้ ท าจากเทียนหรือขี้ผึ้งเข้าไปหลอมเหลว ในกระทะร้อน จากนั้นเทคนิคแบบพ้ืนบ้าน
ง่ายๆ ก็คือ ใช้มะละกอ มาแกะให้เป็นรูปร่างจากนั้นจุ่มลงบนเทียนเหลวร้อนๆ ในกระทะ ให้เทียนจับผิวแม่พิมพ์บาง 
แล้วมาถอดรูปออกเป็นดอกเทียน ในขันน้ าอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวนี้นิยมใช้น้ าปนน้ าแข็งเพราะว่าจะท าให้ถอดง่ายขึ้น แต่ถ้า
จุ่มเทียนนานเกินไปดอกเทียนนั้นจะหนา ท าให้เป็นต่อไม่สวยและแกะยาก 
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ปราชญด์้านหัตกรรม  

 6. นางสายทอง  บัวเงิน      บ้านแม่ขิ  หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

 7. นางอ าพร  อินต๊ะแก้ว     บ้านทรายขาว  หมู่ที่ 7  ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ 

 8. นายวิเชียร  ศรีบุญเรือง  บ้านทรายขาว  หมู่ที่ 7  ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ 

 ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมากสุ่ม หมากเบ็ง  ต้นผึ้ง  ต้นเทียน 

 

     รณลักษณ์ อินต๊ะ (รณลักษณ์  อินต๊ะ 2552: 49) ได้ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบของเครื่องสักการะล้านนาประเภท 

หมากสุ่ม  พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม สรุปได้ดังนี้ คือ 

          1.1. รูปแบบดั้งเดิม คือหมากสุ่มท่ีมีโครงสร้างลักษณะรูปทรงพุ่มแบบง่ายๆ โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น 

และใช้เวลาในการท าไม่นาน  หมากสุ่มรูปแบบดังกล่าวนี้มีโครงสร้างที่ท ามาจากการน าไม้ไผ่ผ่าซีก  มาเหลาให้มี

ขนาดเล็กแล้วน าไปแช่น้ าก่อนเพ่ือให้  ไม้ไผ่สามารถ ดัดให้โค้งงอได้  จากนั้นจึงน ามาขัดหรือสานและมัดต่อกันจนได้

ลักษณะโครงสร้างตามต้องการ ส่วนฐานรองรับโครงสร้างนี้จะท าจากต้นกล้วย ต้นคาท่ีตากแห้งสนิทหรือฟางข้าว ซึ่ง

หากเป็นเขตรอบนอกเมืองจะนิยมใช้วัตถุดิบสองประเภทหลังมากกว่าเพราะหาได้ง่าย และสามารถท าไว้ล่วงหน้าได้ 

เมื่อท าโครงสร้างเสร็จแล้วก็จะน าหมากแห้งที่ร้อยเป็นสายด้วยเชือกปอมาเรียงซ้อนกันบนโครงสร้างให้

สวยงาม  จากนั้นจึงตกแต่งด้วยข้าวตอกดอกไม้และบุหรี่ยาสูบของชาวล้านนา 

         1.2. รูปแบบประยุกต์ เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากรูปแบบดั้งเดิม  โดยจะท าให้มีลักษณะรูปทรงพุ่มคล้ายดอก

บัวตูม โครงสร้างของหมากสุ่มรูปแบบนี้มาจากการดัดเชื่อมเหล็กจนได้ลักษณะตามต้องการ ความแตกต่างของหมาก

สุ่มรูปแบบนี้อยู่ที่ฐานรองรับซึ่งจะใช้ขันโตกหรือพานที่ท าจากไม้หรือโลหะ เพราะการใช้ขันโตกหรือพานเป็นฐานจะ

ช่วยให้ขั้นตอนในการประกอบหมากสุ่มใช้เวลาน้อยลง  เมื่อท าโครงสร้างเสร็จแล้วก็จะมีวิธีการและขั้นตอนการ 

นางสายทอง  บัวเงิน 
นางอ าพร  อินต๊ะแก้ว 

นายวิเชียร ศรีบุญเรือง 
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ปฏิบัติเช่นเดียวกับการท าหมากสุ่มรูปแบบดั้งเดิม  เพียงแต่หมากสุ่มรูปแบบประยุกต์นี้จะมีความสวยงาม แข็งแรง 

และทนทานต่อการน าไปใช้ในงานพิธีการต่างๆมากกว่าหมากส่มรูปแบบดั้งเดิม 

  วัสดุอุปกรณ์ 

1. ใบตองกล้วยตานี 
2. มีด 
3. กรรไกร 
4. ชาม 
5. ไม้กลัด 
6. ดอกไม้ 
 

  วิธีท า 

  เช็ดใบตองให้สะอาดและฉีกใบตองดังนี้ 

 ท ากรวยข้าว ฉีกกว้าง 5 ½ นิ้ว จ านวน 1 แผ่น 
 เกล็ดประกอบกรวย ฉีกกว้าง 2 นิ้ว จ านวน 20 แผ่น (ส าหรับกรวย 5 ชั้น) 
 พันกลีบปิดเกล็ดกรวย ฉีกกว้าง 8 นิ้ว จ านวน 1 แผ่น 
 1. การม้วนกรวย น าใบตอง 2 แผ่นที่ฉีกไว้มาประกบกันให้ทางปลายอ่อนทั้ง 2 แผ่นสลับกัน แล้วม้วนให้
เป็นกรวยให้ปลายอ่อนอยู่ข้างนอก ตัดปากกรวยให้ เรียบใช้ไม้กลัด ความสูงจากยอดประมาณ 5 ½ นิ้ ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ¾ นิ้ว – 3 นิ้ว 
 

 2. การพับกลีบ มือซ้ายถือข้างอ่อน จับริมใบตองตอนกลาง มือขวาพับเฉแบ่งเป็นสี่ส่วนแล้วปิดริมซ้ายตลบ
ลงมาทับรอยพับตรงกลาง พับทั้งหมด 20 แผ่น 
 3. การพับกลีบประกอบตัวแม่ มีทั้งหมด 4 แถว โดยมือซ้ายจับตัวแม่ มือขวาจับกลีบที่พับไว้ทาบกับตัวแม่
ใช้ไม้กลัดทับซ้อนกลีบเป็นชั้นๆจ านวน 4 แถวๆละ 5 ชั้นหรอื 8 ชั้น 
 

 4. การพับผ้านุ่ง หรือ การมอบ พับผ้านุ่งโดยพับครึ่งใบตองพันรอบฐานปิดโคนกลีบสุดท้ายกว้าง 4 นิ้ว ใช้ไม้
กลัดหรือลวดเย็บและตัดแต่งฐานให้เรียบร้อย ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ เช่น ดอกรัก ดอกพุด (นิยมใช้ดอกไม้สีขาว)
หรือดอกดาวเรือง 
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ปราชญด์้านดนตรีพ้ืนเมือง  

 9. นายจ๋อม  ทาค าปัน     บ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ 
      ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องสาย สะล้อ  
 

  10. นายเมือง  พวงมาลา  บ้านเวียงผาพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ 
      ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องสาย  ซึง 
 

    11. นายวรรณ์  ไชยวรรณ์  บา้นอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ 
      ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องเป่า   ปี ่
 

 ปราชญ์ชาวบ้านดนตรีพ้ืนเมือง เสริมด้วยการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ให้สืบทอดถึงลูกหลานต่อไป

สมควรที่จะศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนและแนวทาง ในการเรียนรู้ของปราชญ์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นายเมือง  พวงมาลา 
นายวรรณ ์ ไชยวรรณ นายจ๋อม  ทาค าปัน 
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ปราชญด์้านเกษตรกรรม 

 12. นางสายพิญ  พุทธเวไนย์     บ้านกิ่วจ าปี  หมู่ที่ 11  ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ 
      ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม 
      สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้ อ่ืนได้กว่า 20 ปี  นางสายพิญ  พุทธเวไนย์  ใช้ชีวิตแบบพอเพียง                       
พอดี พอประมาณ ท าการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้าน ใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัว รู้จักคิดวิเคราะห์ 
หาเหตุผล หาสาเหตุ เพ่ือแก้ปัญหา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากร ที่มีอยู่ในชุมชน ศึกษา ค้นคว้า แสวงหา
ความรู้ และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ลดการใช้สารเคมี ปรับรูปแบบการท าเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตร
ผสมผสาน ท าให้ลดต้นทุนการผลิต สามารถพ่ึงพาตนเอง จนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังอาสา
ช่วยเหลือท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและสังคม โดยสมัครใจและไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นแกนน าในการจัดตั้งกลุ่ม
ต่างๆ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการติดต่อประสานงานกับเกษตรกร เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตร                       
ในภาพรวม รวมถึงเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยสอนด้วยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลอย่างแท้จริง และอาศัย
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ส าหรับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ ประกอบด้วย การปลูกพืชผักสวนครัว การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ การผลิตปุ๋ยหมักน้ า การผลิตน้ าหมักชีวภาพ ใช้ในครัวเรือน เป็นต้น 
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ปราชญ์ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

 12. นางสาวเบญจลักษณ์  จะแฮ  บ้านปางมะชามป้อม  หมู่ที่ 14  ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ   
จ.เชียงใหม่ 
      ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม การทอผ้าลาหู่และท ากระเป๋าลาหู่ 
               วิธีการเรียนรู้ของ นางสาวเบญจลักษณ์  จะแฮ  เริ่มจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการดูผลงานจาก
คนอื่นและฝึกฝนเป็นประจ า โดยมีแนวความคิดที ่ว่า ต้องการอนุรักษ์ผ้าทอชนเผ่าและชุดชนเผ่าลาหู ่ (มูเซอ)                             
ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป และเป็นการสร้างรายได้ให้คนในครอบครัว และชุมชน 
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ปราชญ์ด้านศาสนา ประเพณี 

 13. นายผัน  พรมอนันต์    บ้านถ้ าตับเตา  หมู่ที่ 13  ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ 
                ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านศาสนา ประเพณี 

       นายผัน  พรมอนันต์  หรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าพ่อหนานผัน หมู่ที่ 13 บ้านถ้ าตับเตา ท่านเป็น                 

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านศาสนาประเพณีและพิธีกรรม ท่านได้สืบทอดพิธีกรรมทาง ศาสนามายาวนานจัดได้

ว่าเป็นผู้น าทางศาสนาของชาวบ้าน ก็ว่าได้ ท่านได้ท าพิธีต่างๆ เช่น การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบายศรีสู่ขวัญ พิธี

มงคลต่างๆ มากมาย เป็นต้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนที่ปราชญ์ชาวบ้าน 

 ต าบลศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น 
 

บ้านแม่ขิ 

บ้านหนองป่าซาง 

บ้านอ่าย 

บ้านเชียงหม้ัน 

บ้านทรายขาว 



แผนที่ปราชญ์ชาวบ้าน 

 ต าบลศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่ปราชญ์ชาวบ้าน 

 ต าบลศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น 
 



 

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น 

 

                  -/16. 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ 
1. นายตัน  ท้าวธรรม ด้านหัตถกรรม (สานก๋วยกระหล่ า) บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
2. นายจรูญ  จันทร์สม อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
3. นายอิ่นค า  ทองเพียร  บา้นศรดีงเย็น หมูท่ี่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
4. นายจ๋อม  ทาค าปัน ด้านดนตรีพ้ืนเมือง สล้อ ซอ ซึง  บ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
5. นายพุทธ  พุทธา ด้านหัตถกรรม (จักสาน เช่น ก๋วย แซะ) บ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
6. นายหล้า  ใจเฉลียว 1. ด้านสมุนไพรพ้ืนเมือง รักษาโรคด้วยสมุนไพร 

2. ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี 
บ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  

7. นายแก้ว  จันทร์แก้ว  บ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
8. นางนิตย์   พุทธา ด้านโภชนาการ  แปรรูปอาหาร ท าพริกลาบ กล้วยฉาบ บ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
9. นายนวล  เทพใจ ด้านเกษตรกรรม บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
10. นางอ าพร  อินต๊ะแก้ว ด้านหัตถกรรม (หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน) บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
11 นางจงรักษ์  ดาวงาม ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
12 นายทองดี  เขื่อนค า ด้านหัตถกรรม ศาสนาพิธี บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
13 นางสายทอง  บัวเงิน ด้านหัตกรรม  (หมากสุ่ม  หมากเบ็ง) บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
14 นางพรรลี สุวรรณ์น าพล ด้านการนวดแผนไทยเพ่ือการบ าบัด และรักษาโรค บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
15 นางค าหน้อย ใจสูง ด้านการนวดแผนไทยเพ่ือการบ าบัด และรักษาโรค บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
16 นางซ่อนกลิ่น กองทอง ด้านหัตถกรรม (สานก๋วย สานซ้าหวดและเย็บผ้า ประดิษฐ์

ดอกไม)้ 
บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  

17 นางจันทรา รุ่งเรือง ด้านโภชนาการ   บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
18 นางพรรลี สุวรรณ์น าพล ด้านการนวดแผนไทยเพ่ือการบ าบัด และรักษาโรค บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
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ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ 
19 นางพรรตน  กองทอง ด้านเกษตรกรรม การปลุกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  

20 นายปั๋น  ติวงค์ ด้านหัตถกรรม (สานก๋วยกระหล่ า) บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
21 นายวีระชาติ  วงค์อุต ด้านเกษตรกรรม บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
22 นางเทียมต๋า  สุยะวงค์ ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
23  นายส าเนา ค าปัน ด้านหัตถกรรม จักรสาน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
24 นายวิชัย ฟองต๋า ด้านหัตถกรรม จักรสาน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
25 นายปั๋น อุประ ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
26 นายสมฤทธิ์ ปัญญาใจ ด้านสมุนไพรพ้ืนบ้าน   บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
27 นายวิเชียร  พุทธเวไนย์ ด้านเกษตรกรรม บ้านกิ่วจ าปี หมู่ที่ 11 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
28 นายชิด  จันทร์สม ด้านหัตกรรม ช่างปั้นหม้อ บ้านสันทราย หมู่ที่ 12 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
29 นางมาลี  อุตะมะ ด้านหัตกรรม ช่างปั้นหม้อ บ้านสันทราย หมู่ที่ 12 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
30 นายแจ้ง  จี้สอน ด้านโภชนาการ   บ้านถ้ าตับเตา หมู่ที่ 13 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
31 นายวุฒิ  เงาใส ด้านหัตถกรรม ช่างไม้ ช่างปูน บ้านถ้ าตับเตา หมู่ที่ 13 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
32 นายสมบูรณ์  ใจปวน ด้านการเผ่าถ่านด้วยเตาดิน บ้านถ้ าตับเตา หมู่ที่ 13 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
33 นายนัน  พูดเพราะ ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี บ้านถ้ าตับเตา หมู่ที่ 13 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
34. นางเบญจมาพร  ดวงดี 1. ด้านสมุนไพรพ้ืนบ้าน  2. ด้านโภชนาการ   บ้านปางมะขามป้อม หมูท่ี่ 14 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
35. นางอ านวย  สุวงค์ ด้านหัตถกรรม (ต้นผึ้ง ต้นเทียน) บ้านปางมะขามป้อม หมูท่ี่ 14 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
36. นายปั๋น  ทนัญชัย ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
37. นายจักร  สุวารีย์ 1. ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี 

2. หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน 
บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
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ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น

ท่ี ชื่อ-นามสกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ 
38 นายจันทร์  บุญทาเมือง ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี บ้านแพะเศรษฐี หมู่ที่ 16 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  

39 นายดวงดี  จินต๊ะนา ด้านหัตกรรม จักสาน  บ้านแพะเศรษฐี หมู่ที่ 16 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
40 นายทองสุข  วิฉายา ด้านจักรสาน บ้านแพะเศรษฐี หมู่ที่ 16 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
41 นายค าหลุ่ย  ปอใจ ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี (พิธีกรรมลาหู่) บ้านเวียงผาพัฒนา หมู่ที่ 18 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
42 นางอีมุ่ย อะอี ด้านหัตกรรมทอผ้า   บ้านเวียงผาพัฒนา หมู่ที่ 18 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
43 นายใจแสง  ปอส่าง ด้านหัตกรรมจักรสาน   บ้านเวียงผาพัฒนา หมู่ที่ 18 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
44 นายเมือง  พวงมาลา ด้านดนตรีพ้ืนเมือง บ้านเวียงผาพัฒนา หมู่ที่ 18 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
45 นายวรรณ์  ไชยวรรณ ด้านดนตรีพ้ืนเมือง บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  
46 นางสายพิญ  พุทธเวไนย์      ด้านเกษตรกรรม บ้านกิ่วจ าปี  หมู่ที่ 11  ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่  
47 นางสาวเบญจลักษณ์  จะแฮ   ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม การทอผ้าลาหู่

และท ากระเป๋าลาหู่ 
แฮ  บ้านปางมะชามป้อม  หมู่ที่ 14  ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ   
จ.เชียงใหม่ 
 

 

48 นายผัน  พรมอนันต์ ด้านศาสนา ประเพณี 
 

บ้านถ้ าตับเตา  หมู่ที่ 13  ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่  



 


