
 

 
      

 
 
 

 
ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 

เทศบาลต าบลสารภี 
 

หมู่ท่ี ๑ – 10  
ต าบลสารภี     อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 

การส ารวจครั้งท่ี   4  /  ๒๕62 



 
 
 

ทะเบียนภูมิปัญญาในชมุชน 
เทศบาลต าบลสารภี 

 
บ้านป่าแดด  หมู่ท่ี ๑  

ต าบลสารภี     อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจครั้งท่ี   4  /  ๒๕62 
 



ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านป่าแดด หมู่ที่ ๑  อ าเภอ สารภี  จังหวัดเชียงใหม ่

 
ล าดับภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 

(ระบ ุชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

1 ยาหม่องเสลดพังพอน สาขาการแพทย์แผน
ไทย 

นายประเสริฐ ทองขัน - คิดค้นสูตรจากการศึกษา
และทดลองท าด้วยตนเอง 
- เป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่
ท ายาหม่อง 
 

น าพิมเสน เมนทอล 
น  ามันสาระแน่ ผสมจน
ละลายเข้ากันแล้วน า  
วาสลีนและพาราฟินไป
เคีย่วจนละลายเป็นน  า 
น าส่วนผสมทั งหมด คน
ให้เข้ากัน บรรจุขวด
ขณะที่ยังร้อน พักไว้ให้
เย็นจนแข็งตัวแล้วปิดฝา  

๓๑ หมู่ที่ ๑ ต.สารภ ี
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๑-๖๗๑๘๓๙๙ 
 
  

๑/1  
ภูมิปัญญา 

2 การอ่านเขียนตัวอักษร
ล้านนา (ตั๋วเมือง) 

สาขาภาษาและ
วรรณกรรม 

นายสมบูรณ์  นามวงศ์ - สามารถอ่านและเขียน
ตัวอักษรล้านาได้ เป็นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ก าลังจะสูญหายให้คงอยู่
ต่อไป 
 

มีการสอนเขียน
ตัวหนังสือพื นเมือง
ล้านนาให้แก่ลูกหลาน 
และพ่อบุญได้ศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัยวิทยาเขต 
เชียงใหม่ท าให้สามารถ
เขียงตัวหนังสือพื นเมือง
ล้านนาได้ดียิ่งขึ น 
 

๑๓ หมู่ที่ ๑ ต.สารภี   
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร.  
 
 

๑/2 
ภูมิปัญญา 

 
 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

3 ไข่เค็มสมุนไพร สาขาผลิตภัณฑ์และ
การแปรรูป 

นางราตรี  แก้วมีใส - คิดค้นสูตรท าขึ นเอง 
- ในต าบลสารภี มีเพียงหมู่
ที ่1 เท่านั นที่ท า  
- สามารถถ่ายทอดลงสู่
ชุมชนเป็นอาชีพเสริมได้ 
- น าสมุนไพร เช่น ข่า 
ตะไคร้ ฯลฯ มาเป็น
ส่วนผสมเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ทางอาหาร และช่วยให้มี
กลิ่นหอมน่ารับประทาน
ยิ่งขึ น 

-ใช้ไข่เป็ดไม่เกิน 7 วัน 
-เป็ด 50 ลูกต่อสมุนไพร 
1 กิโลกรัม (ข่า ตะไคร้ 
ฯลฯ) 
-อัตราส่วนเกลือต่อน  า 
1:3 ส่วน 
-ต้มให้ละลายแล้วเอาไข่
ลงไปต้ม 
-เมือ่ไข่สุกแล้วก็เอา
ขึ นมาพักใส่ขวดโหล 
แล้วปิดฝาทิ งไว้ ดองไว้
ประมาณ ๒๑ วัน จึงจะ
สามารถรับประทานได้ 
 

๕๔  หมู่ ๑  ต.สารภี   
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๗-๑๗๒๘๖๒๙ 
 

๑/1 
ภูมิปัญญา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ทะเบียนภูมิปัญญาในชมุชน 
เทศบาลต าบลสารภี 

 
บ้านสารภี  หมู่ท่ี 2  

ต าบลสารภี     อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 
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ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน    บ้านสารภี หมู่ที่ ๒   อ าเภอสารภี    จังหวดัเชียงใหม ่

 
ล าดับภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

4 จักสานผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่  
(สุ่มไก่) 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นายฝน  เรือนทอง - ท าด้วยมือไม่ใช้
เครื่องจักร 
- มีความแข็งแรง ทนทาน 
- สานอย่างแน่นหนา 
 
 

- น าไม้ไผ่มาตัด  
- เหลาเสี ยนไม้ออก 
- น าไม้มาสานขึ นเป็นรูป
ฐานก่อนจากนั นค่อยๆ
สานขึ นเป็นรูปทรงของ
สุ่มไก่ 
 
 
 
 

๑๖๕/๑ หมู่ ๒  
ต.สารภี  อ.สารภ ี       
จ.เชียงใหม่ 
๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๖-๑๙๓๖๙๘๖ 
 
 
 
 

๑/6 
ภูมิปัญญา 

5 จักสานผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่  
(ก๋วยสลาก, ซองใส่
มะปราง, พัด, สุ่ม, ไซ, 
ตะกร้า ฯลฯ) 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางบัวค า  ทรงชัย - ท าด้วยมือไม่ใช้
เครื่องจักร 
- มีความสวยงาม แข็งแรง 
ทนทาน 
- สานอย่างแน่นหนา 
 
 

- น าไม้ไผ่มาตัด  
- เหลาเสี ยนไม้ออก 
- น าไม้มาสานขึ นเป็นรูป
ฐานก่อนจากนั นค่อยๆ
สานขึ นเป็นรูปทรงต่างๆ 

เลขที่          หมู่ ๒  
ต.สารภี  อ.สารภ ี 
จ.เชียงใหม่ 
๕๐๑๔๐ 
โทร.  
 
 
 
 
 

2/6 
ภูมิปัญญา 

 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

6 การท าไม้กวาด
ทางมะพร้าว 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางอนงค์  อินทะวงค์ - ท าเองด้วยมือทั งหมด 
-วัสดุที่ใช้ท ามาจากธรรมชาติ 
- มีความแข็งแรงทนทาน
มากกว่าไม้กวาดทั่วไป 
- ท าเป็นอาชีพเสริมรายได้ 

วัสดุที่ใช้ท า คือ 
ก้านมะพร้าว เชือก และ
ด้ามไม้ 
- ตัดก้านมะพร้าว
ออกเป็นใบๆ 
- น าก้านมะพร้าวมา
เหลาเอาใบออก ให้
เหลือแต่ก้านแล้วน ามา
ผึ่งแดดประมาณ 2-3 
วัน 
- น าด้ามไม้ไผ่มาสลัก
เสลาด้านหัว เพื่อที่จะให้
ก้านมะพร้าวที่จะใช้ถัก
ยึดติดแน่นและได้
รูปทรงที่สวยงาม 
- ใช้เชือกพลาสติกมามัด
ที่ไม้ไผ่ที่สลักไว้ การที่จะ
ใช้ก้านมะพร้าวมาถัก
จะต้องนับก้านมะพร้าว
ให้เท่าๆกัน  ถ้าถักชั น
เดียวจะต้องนับ 11 
ก้าน ถ้าถักสองชั น
จะต้องนับ 9 ก้าน 
-น าก้านมะพร้าวที่นับไว้ 
มัดล้อมรอบแกนไม้เป็น 

๔๕  หมู่ที่  ๒ ต.สารภ ี  
อ.สารภี  จ.เชียงใหม ่
๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๕–๖๑๕๔๘๑๐ 
 

๑/1 
ภูมิปัญญา 



 
ล าดับภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
บริเวณที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

     วงกลมติดกับด้ามไม้ไผ่ 
- น าเชือกแทงเข้าตรง
กลางมัดก้านมะพร้าว
แล้วถักขึ นลงแบบหาง
ปลา 
-มัดลวดให้แน่น เพ่ือให้
ก้านมะพร้าวติดกับไม้ไผ่ 
ตัดปลายก้านให้เสมอกัน 

  
 

7 การอ่านเขียน
ตัวอักษรล้านนา  
(ตั๋วเมือง) 

สาขาภาษาและ
วรรณกรรม 

นายสุแก้ว  บัวค า - สามารถอ่านและเขียน
ตัวอักษรล้านาได้ เป็นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ก าลังจะสูญหายให้คงอยู่
ต่อไป 
 

- เริ่มเรียนการเขียน
ตัวอักษรล้านนาที่วัดช่าง
เคิ่ง เมื่อครั งยังเป็นเด็ก 
เพราะในสมัยก่อนเด็ก
วัดทุกคนต้องได้เรียน
อักขระล้านนา 

๒๐๕  หมู่ที่  ๒  ต.สารภี  
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๕–๗๑๖๖๑๔๘ 
X : ๕๐๔๖๙๒ 
Y : ๒๐๖๖๕๖๐ 
 

๑/2 
ภูมิปัญญา 

 
 
 
 
 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

8 การวาดภาพบนร่ม  
(วาดจ้อง ) 

สาขาศิลปกรรม นายเอกวัฒน์  อินทะวงค์ วาดภาพศิลปล้านนาด้วยสี
น  าและสีอคลีลิกวาดลงบน
ร่มและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 

ส่วนมากจะวาดรูปภาพ
วิวทิวทัศน์และรูป
การ์ตูน จะใช้สีน  า อะคลี
ลิกและสีน  ามันสามารถ
ใส่เคสโทรศัพท์ สิ่งของ
เครื่องใช้ เริ่มวาดมา
ตั งแต่อายุ ๑๘ ปีมา
จนถึงปัจจุบัน 

๔๕/๑  หมู่ที่ ๒  ต.สารภี  
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๓–๕๗๙๐๔๕๒ 
 

1/1 
ภูมิปัญญา 

9 การขึ นมะพร้าวและ
ปอกมะพร้าว 

สาขาเกษตรกรรม นายจ ารัส  อินทะวงค์ -เป็นการปีนขึ นต้น
มะพร้าว และปอกมะพร้าว 
ที่ต้องใช้ก าลังแขนและขา
ในการปีนอย่างเชี่ยวชาญ
และรวดเร็ว และได้
ปริมาณมาก  ท ามาตั งแต่
หนุ่มจนปัจจุบันอายุ 60 ปี
แล้ว 

- มีเทคนิคในการเก็บ
มะพร้าวได้ครั งละ
จ านวนมาก คือ พก
เชือกขึ นไปบนต้น
มะพร้าวใช้ส าหรับมัดลูก
มะพร้าวเป็นพวงหย่อน
ลงมา 
- แบกมะพร้าวไปปอก
เปลือก 
-น ามะพร้าวที่ปอกไปส่ง
ให้พ่อค้า 

๔๕  หมู่ที่ ๒   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๒–๓๘๓๐๒๐๕  
 

๑/1 
ภูมิปัญญา 

 
 
 
 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

10 การขึ นรังผึ งบนต้นยาง สาขาเกษตรกรรม นายจ ารัส  อินทะวงค์ - การท าตอย (สลักไม้ 
อุปกรณ์ช่วยในการขึ นต้น
ไม้) ขึ นมาเอง 
- การขึ นต้นไม้ที่สูง 
- เป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่
ขึ นไปเอาผึ งบนต้นยางได้ 
- ต้องใช้ก าลังกาย แขน ขา
และการทรงตัว อย่าง
ช านาญการ 

เจ้าของท าตอยขึ นมาเอง
เพ่ือที่จะใช้ในการปีน
เพ่ือที่จะขึ นไปถึงรังผึ ง มี
ลักษณะเป็นไม้ทรง
สี่เหลี่ยมปลายแหลม
สามารถตอกลงไม่ในเนื อ
ไมไ้ด้ และรับน  าหนักได้ 
มีขั นตอนการ  คือ 
-แต่งกายให้มิดชิด โดย
จะน าตอย เชือก และ
แคร่ไปด้วย (แคร่ คือ 
เชื อเพลิงท าให้เกิดควัน 
เมื่อจุดไฟเผาจะเกิดควัน
ใช้ไล่ผึ ง โดยท ามาจาก
ทางมะพร้าวแห้งและมัด
รวมกับใบหญ้าต่างๆ ) 
-ใช้มีดปาดรังผึ งใส่ใน
ตะกร้าแล้วหย่อนลงมา
วิธีนี ผึ งจะไม่ตาย 
-รังผึ งอ่อนน ามาท าเป็น
อาหารหรือยาสมุนไพร 
-ขี ผึ งสามารถน ามาท า
เป็นเทียนได้ โดยการปั้น
ให้เป็นแท่ง น าไปตาก 
-น  าผึ งที่ได้เป็นน  าผึ งแท้  

๔๕  หมู่ที่ ๒   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๒–๓๘๓๐๒๐๕ 
 

1/1 
ภูมิปัญญา 



 
ล าดับภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

11 การท านา ท าสวน สาขาเกษตรกรรม นายสมศักดิ์  ปันเจริญ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

- ท านาและท าสวนพืชผัก
ล้มลุก 
- ท าสวนเองทั งหมด 
- สามารถใช้เก็บกินใน
ครัวเรือน แบ่งปันเพ่ือน
บ้าน และน าไปจ าหน่าย
สร้างรายได้เป็นอาชีพได้ 
 

ท านาและท าสวนพืช
ล้มลุกผสมกันและเริ่มท า
สวนเองตั งแตเ่ด็กจนถึง
ปัจจุบัน ท าเป็นอาชีพ
เลี ยงดูครอบครัว ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เลขที่..........หมู่ที่ 2   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. 093-1946506 
 

1/3 
ภูมิปัญญา 

 

12 พ่ออาจารย์วัด 
(วัดสารภี) 

 

สาขาศาสนาและ
ประเพณี 

นายสุแก้ว  บัวค า - เป็นคนท าพิธีทางศาสนา
และกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ 
ของวัด และกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนาใน
หมู่บ้าน 
 

เป็นพ่ออาจารย์วัดท า
พิธีกรรมทางศาสนา
ต่างๆ เช่น 
- ขึ นบ้านใหม่ 
- ขึ นศาล 
- น าสวดมนต์ไหว้พระ 
- งานบวช 
- งานแตง่งาน 
- งานศพ 
- การส่งเคราะห์ 
- การสืบชะตา  
- งานกฐิน ผ้าป่า  
ฯลฯ 

เลขที่..........หมู่ที่ 2   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. 085-7166148 
 
  

1/5 
ภูมิปัญญา 

 
 
 



 
ล าดับภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

13 การตัดช่อ-ตุง  
(จ่อ-ตุง) 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางบัวค า  ทรงชัย ตัดช่อตุง ได้แก่ จ่อ ตุงไส้
หมู ตุงเทวดา ฯลฯ เพ่ือใช้
ในการท าบุญตานตุงช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
โดยมีวิธีการท า ได้แก่  
ใช้กระดาษว่าวสีสันต่าง ๆ 
พับตามรูปแบบแล้วตัด
กระดาษเป็นลายต่างๆ 
เช่น ตุงไส้หมู ตุงสามหาง 
ฯลฯ คลี่กระดาษออก น า
ตุงมาร้อยด้ายแล้วมัดติด
กับไม้ตุง 

ประเพณีทางภาคเหนือ
มักใช้ตุงเป็น
ส่วนประกอบในงาน
ต่างๆ เสมอ ในงานมงคล
จะพบตุงนานาชนิดร่วม
อยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นงาน
ท าบุญ ขึ นปีใหม่ 
สงกรานต์ งานปอย
เทศกาลต่าง ๆ ด้วย
ความเชื่อว่าวิญญาณ
ผู้ตาย สามารถยึดหรือ
ปีนป่ายตุง หรือสามารถ
พันดึงเขาให้พ้นจากนรก 
น าขึ นสู่สวรรค์ได้ ชาว
เหนือจึงมีความเชื่อว่า 
การถวายหรือทานตุงนั น
มีอานิสงค์หรือได้บุญ
อย่างมาก 

เลขท่ี.......... หมู่ที่ 2   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร.  
 

1/4 
ภูมิปัญญา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ทะเบียนภูมิปัญญาในชมุชน 
เทศบาลต าบลสารภี 

 
บ้านปากกอง  หมู่ท่ี 3  

ต าบลสารภี     อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจครั้งท่ี   4  /  ๒๕62 
 

 



ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านปากกอง  หมูท่ี่ ๓   อ าเภอ สารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ล าดับภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

14 การท าไม้กวาด 
ดอกหญ้า 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นายประยุทธ์  ทรงค า - ท าใช้เอง หรือสร้างอาชีพ
และรายได้เสริม 
- ท าง่าย รวดเร็ว มีความ
แน่นหนา ทนทาน สีสัน
สวยงาม ราคาไม่แพง 

-น าดอกหญ้ามาเรียงแล้ว
น าไปทาบกับบล็อกไม้
กวาด 
-น าสายไนลอนมาร้อย
ดอกหญ้าให้ติดกับบล็อก
ของไม้กวาด 
-น าก้านไม้กวาด
พลาสติกส าเร็จรูปมา
ประกอบชิ นส่วนเป็นไม้
กวาด 

๑๖๐  หมู่ที่ ๓  
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่ 
๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๙๖–๑๒๗๖๙๖๓  
 

1/1 
ภูมิปัญญา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ทะเบียนภูมิปัญญาในชมุชน 
เทศบาลต าบลสารภี 

 
บ้านช่างเคิ่ง  หมู่ท่ี 4 

ต าบลสารภี     อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจครั้งท่ี   4  /  ๒๕62 
 
 



ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ ๔  อ าเภอสารภี   จังหวดัเชียงใหม ่

 
ล าดับภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

15 การท าผลิตภัณฑ์ 
เซรามิก 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางกนกอร  สังวาลย์ - ออกแบบและปั้นเองด้วย
มือ 
- เริ่มคิด ริเริ่มท าเอง 
- เตรียมดิน 
- ท าพิมพ์ต้นแบบ 
- หล่อน  าดิน 
- ตกแต่งชิ นงาน 
- เผาด้วยอุณหภูมิ  
1100 องศา 
- น ามาตกแต่งด้วยสี 
- แพ็คของ ส่งขายต่อ 

สามารถท าเป็นของ
ตกแต่งเพ่ือน ามาประดับ
ครัวเรือนหรือสามารถท า
เป็นของใช้ เช่น ถ้วย 
แจกัน ฯลฯ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ต่างๆ และ
จ าหน่ายในงานโอท็อป
ต่าง ๆ รวมทั งส่งออก
ต่างประเทศ 

ยางนาเซรามิก 
๑๙๙  หมู่ที่ ๔  ต.สารภี  
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๑–๕๖๘๕๐๐๖ 
 

1/1 
ภูมิปัญญา 

 

16 น  าหมักชีวภาพ EM สาขาเกษตรกรรม นางวิจิตตรา  บุญชู - เป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่
ท า น  าหมักชีวภาพ 
- ใช้ผักผลไม้และเศษ
อาหาร เป็นวัตถุดิบหลัก 
- ผสมวัตถุดิบเองทั งหมด 
- น  าผลไม้และเศษอาหาร,
กากน  าตาล, น  า ใส่ พด.2 
(หัวเชื อ) ปุ๋ยเร่งละลาย 
-น าทั งหมดมาผสมกัน 
สามารถเกบ็ไว้ใช้ได้นาน 

สามารถน าไปใช้บ าบัด   
น  าเสีย, ธาตุอาหารเสริม
ในปุ๋ยหมัก, น  ายาล้าง
ห้องน  า, สารไล่แมลง
ศัตรูพืช, เร่งการ
เจริญเติบโตของพืช ฯลฯ 
 

๒๒๐  หมู่ที่ ๔  ต.สารภี  
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๙–๕๕๙๙๓๐๔  
 

1/1 
ภูมิปัญญา 

 

 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

17 การท านา ท าสวน สาขาเกษตรกรรม นายวรเดช  เต็มดี 
(ก านันต าบลสารภี) 

- ท านาและท าสวนพืชผัก
ล้มลุก 
- ท าสวนเองทั งหมด 
- สามารถใช้เก็บกินใน
ครัวเรือน แบ่งปันเพ่ือน
บ้าน และน าไปจ าหน่าย
สร้างรายได้เป็นอาชีพได้ 
 

ท านาและท าสวนพืช
ล้มลุกผสมกันและเริ่มท า
สวนเองตั งแตเ่ด็กจนถึง
ปัจจุบัน ท าเป็นอาชีพ
เลี ยงดูครอบครัว ท าตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

29  หมู่ที่  ๔  ต.สารภี   
อ.สารภี  จ.เขียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. 081-6032756 
 

2/3 
ภูมิปัญญา 

 

18 การท านา ท าสวน สาขาเกษตรกรรม นายรบ  แสบสนิท - ท านาและท าสวนพืชผัก
ล้มลุก 
- ท าสวนเองทั งหมด 
- ท าด้วยแรงก าลังของ
ตัวเอง สามารถใช้เก็บกิน
ในครัวเรือน แบ่งปันเพ่ือน
บ้าน และน าไปจ าหน่าย
สร้างรายได้เป็นอาชีพได้ 
 

ท านาและท าสวนพืช
ล้มลุกผสมกันและเริ่มท า
สวนเองตั งแต่อายุ 12-
13 ปี ฝึกท ากับพ่อแม่
และลุง ท าเป็นอาชีพ
เลี ยงดูครอบครัว ท าตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เลขที่.......... หมู่ที่  ๔  ต.
สารภี   
อ.สารภี  จ.เขียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร.  

3/3 
ภูมิปัญญา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

19 พ่ออาจารย์วัด 
 

สาขาศาสนาและ
ประเพณี 

นายกิตติศักดิ์  ฟองค า -เป็นคนท าพิธีในหมู่บ้าน 
-ช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่อง
พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ 

เป็นพ่ออาจารย์วัดท า
พิธีกรรมต่างๆ เช่น 
-ขึ นบ้านใหม่ 
-บ้านศาล 
-สวดมนต์ 
-งานแต่ง 
-ส่งเคราะห์ 

๑๓๐  หมู่ที่  ๔  ต.สารภี  
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๙–๗๕๗๓๔๗๖ 
 

2/5 
ภูมิปัญญา 

 

20 ฟ้อนพื นเมืองล้านนา 
(ฟ้อนเจิง, ฟ้อนเล็บ) 

สาขาศิลปกรรม นางเทียมตา  เฉียบแฉลม ท าให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านมี
สุขภาพกายและจิตใจดีขึ น 

จะมารวมตัวกันที่ลาน
ข้างวัดช่างเคิ่ง ฟ้อนร า
เพ่ือเป็นการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้านการฟ้อนร าควบคู่
กับการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ 

๖๔  หมู่ที่ ๔   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๙๓–๑๒๘๒๘๕๗ 
 

1/3 
ภูมิปัญญา 

 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

21 การท าปราสาท สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นายวรเดช  เต็มดี 
(ก านันต าบลสารภี) 

- สร้างปราสาทเป็นรูปทรง
ต่าง ๆ ได้อย่างวิจิตร
งดงามตามแบบดั งเดิม คือ
ท าจากไม้งิ ว, โฟม, 
กระดาษ ฯลฯ หรือแบบ
ประยุกต์คือท าจาก
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 
เช่น เต้นท์ เก้าอี  เป็นต้น 

เป็นความเชื่อเกี่ยวกับ
พิธีกรรมเผาศพของ
ชาวบ้านล้านนาที่สืบต่อ
กันมารุ่นต่อรุ่น ตั งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน โดยชาว
ล้านนามีความเชื่อใน
เรื่องเขาพระสุเมรุอัน
เป็นแกนกลางของ
จักรวาล อยู่บนสวรรค์
ชั นฟ้า เชื่อว่าหากคนที่
ตายไปแล้ว ได้บรรจุศพ
ในปราสาทท่ีสร้างขึ น ก็
เหมือนได้ขึ นสวรรค์
นั่นเอง 
 

โรงปราสาทวรเดชศิลป์  
ตรงข้ามสุสานปิงห่าง  
หมู่ที่  2  ต.สารภี    
อ.สารภี  จ.เขียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
(ท่ีอยู่เจ้าของภูมิปัญญา 
29  หมู่ที่  ๔   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เขียงใหม่  ๕๐๑๔๐) 
โทร. 081-6032756 
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ภูมปิัญญา 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ทะเบียนภูมิปัญญาในชมุชน 
เทศบาลต าบลสารภี 

 
บ้านปากกอง  หมู่ท่ี 5  

ต าบลสารภี     อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจครั้งท่ี   4  /  ๒๕62 
 
 



ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านปากกอง  หมูท่ี่ ๕  อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม ่

 
ล าดับภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

22 ตะลิงปิงแช่อ่ิม สาขาผลิตภัณฑ์และ
การแปรรูป 

นางรัตนาภรณ์  ยาวุฒิ 
(ประธานผู้สูงอายุต าบล
สารภี) 

-คิดค้นสูตรขึ นมาเอง 
-ท าคนเดียวในหมู่บ้าน 
-สามารถเก็บไว้
รับประทานได้นาน 

- น าตะลิงปิงมาล้างให้
สะอาด 
- แช่ในน  าเกลือ 1 ถ้วย
ตวง ต่อผลไม้ 5 กิโลกรัม 
- เติมน  าเคี่ยวให้ละลาย 
พักไว้ให้เย็น 
-เทน  าที่พักเย็นใส่ใน
ผลไม้แล้วแช่ในกาละมัง 
1 คืน 
- น ามาตากแดด 
- น าไปแช่อ่ิมในน  าเชื่อม 
- แช่ไว้ 1 คืน  
- พักไว้ให้แห้งแล้วน าไป
ตากให้แห้งหมาดๆ 
-เก็บไว้กินได้ในขวดโหล 

๕๙  หมู่ที่ ๕  ต.สารภ ี 
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. 089-6372684 
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ภูมิปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

23 จักสานผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่  
(ตุ้ม อุปกรณจ์ับปลา) 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นายอินสม  พรหมมา - ท าด้วยมือไม่ใช้
เครื่องจักร 
- มีความสวยงาม แข็งแรง 
ทนทาน 
- สานอย่างแน่นหนา 

- น าไม้ไผ่มาตัด  
- เหลาเสี ยนไม้ออก 
- น าไม้มาสานขึ นเป็นรูป
ฐานก่อนจากนั นค่อยๆ
สานขึ นเป็นรูปทรงตุ้ม 
หรืออุปกรณ์หาปลาอ่ืนๆ 

๑๒๓  หมู่ที่ ๕  ต.สารภี  
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร.  
 

3/6 
ภูมิปัญญา 

24 การตัดช่อ-ตุง  
(จ่อ-ตุง) 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางสาวพรรณี  สังอาจ ตัดช่อตุง ได้แก่ จ่อ ตุงไส้
หมู ตุงเทวดา ฯลฯ เพ่ือใช้
ในการท าบุญตานตุงช่วง
เทศกาลสงกรานต์ และ
งานบุญต่าง ๆ 
โดยมีวิธีการท า ได้แก่  
ใช้กระดาษว่าวสีสันต่าง ๆ 
พับตามรูปแบบแล้วตัด
กระดาษเป็นลายต่างๆ 
เช่น ตุงไส้หมู ตุงสามหาง 
ฯลฯ คลี่กระดาษออก น า
ตุงมาร้อยด้ายแล้วมัดติด
กับไม้ตุง 

ประเพณีทางภาคเหนือ
มักใช้ตุงเป็น
ส่วนประกอบในงาน
ต่างๆ เสมอ ในงาน
มงคลจะพบตุงนานา
ชนิดร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นงานท าบุญ ขึ นปีใหม่ 
สงกรานต์ งานปอย
เทศกาลต่าง ๆ ด้วย
ความเชื่อว่าวิญญาณ
ผู้ตาย สามารถยึดหรือ
ปีนป่ายตุง หรือสามารถ
พันดึงเขาให้พ้นจากนรก 
น าขึ นสู่สวรรค์ได้ ชาว
เหนือจึงมีความเชื่อว่า 
การถวายหรือทานตุงนั น
มีอานิสงค์หรือได้บุญ
อย่างมาก 

เลขที่.........หมู่ที่  5   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. 083-1048287 
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ภูมิปัญญา 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

25 การท าบายศรี เครื่อง
สืบชะตา 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางสาวพรรณี  สังอาจ ท าบายศรีจากใบตอง
ประดษิฐ์ด้วยความปราณีต
งดงาม และเครื่องสืบชะตา 
ประกอบด้วย 
ไม้ค  า 3 เล่ม, อ้อย, กล้วย, 
ข้าวต้มมัด, ขนมหวาน, 
หมากแล่ม, หมากพลู, 
เมี ยง, บุหรี่, ข้าวสุก อย่าง
ละ 108 ชิ น, ทลาย
มะพร้าว, อ้อยเล่ม, กล้า
หมาก, กล้ามะพร้าว, เสื่อ, 
หมอน, หม้อน  า, กระบวย, 
บันไดไม้ไผ่, หม้อเงิน, หม้อ
ค า, ต้นช่อตุง  

เป็นภูมิปัญญาพื นบ้านที่
มีคุณค่าและมี
ความหมาย นอกจาก
เป็นการเรียกขวัญ
ก าลังใจของคนในบ้าน
หรือในชุมชนกลับคืน
มาแล้ว ยังเป็นการใช้ 
กุศโลบายซึ่งเข้ากับวิถี
ชุมชน ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ ความรักสามัคคี 
เกื อกูล ช่วยกันซึ่งกันกัน 
ให้คนในบ้านหรือใน
ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 

เลขที่..........หมู่ที่  5   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. 083-1048287 
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ภูมิปัญญา 

26 การท าบายศรี เครื่อง
สืบชะตา 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางสาวจันทร์สม  
เมืองลือ 

ท าบายศรีจากใบตอง
ประดิษฐ์ด้วยความปราณีต
งดงาม และเครือ่งสืบชะตา 
ประกอบด้วย 
ไม้ค  า 3 เล่ม, อ้อย, กลว้ย, 
ข้าวต้มมัด, ขนมหวาน, หมาก
แล่ม, หมากพลู, เมี ยง, บุหรี,่ 
ข้าวสุก อย่างละ 108 ชิ น, 
ทลายมะพร้าว, อ้อยเล่ม, 
กล้าหมาก, กล้ามะพร้าว, เสื่อ
, หมอน, หม้อน  า, กระบวย, 
บันไดไม้ไผ,่ หม้อเงิน, หม้อค า
, ต้นช่อตุง 

เป็นภูมิปัญญาพื นบ้านที่มี
คุณค่าและมีความหมาย 
นอกจากเปน็การเรียกขวญั
ก าลังใจของคนในบ้านหรือ
ในชุมชนกลับคืนมาแลว้ ยัง
เป็นการใช้ กศุโลบายซ่ึงเข้า
กับวิถชีุมชน ก่อใหเ้กิด
ความร่วมมือ ความรัก
สามัคคี เกื อกูล ช่วยกันซ่ึง
กันกัน ใหค้นในบ้านหรือใน
ชุมชนอยู่เย็นเป็นสขุ 

เลขที่..........หมู่ที่  5   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร.  
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ทะเบียนภูมิปัญญาในชมุชน 
เทศบาลต าบลสารภี 

 
บ้านปากกอง  หมู่ท่ี 6  

ต าบลสารภี     อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจครั้งท่ี   4  /  ๒๕62 
 
 



ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านปากกอง  หมูท่ี่ ๖  อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ล าดับภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

27 การปั้นดิน และเรซิ่น สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นายพงศธร  พรหมเทพ - สามารถออกแบบได้
ตามท่ีลูกค้าต้องการ หรือ
ลูกค้าออกแบบมาให้ช่าง
ท าได้ 
- ท าได้ทุกรูปแบบ 
- ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง 
ทนทาน สวยงาม ทันสมัย 
ไม่ซ  าใคร  
- รับออเดอร์จาก
ต่างประเทศ ขายใน
ประเทศและต่างประเทศ 

- เริ่มท าตั งแต่ พ.ศ.
2548 มาจนถึงปัจจุบัน 
- ใช้น  ายาเคมีเป็น
ส่วนผสม 
 

๗๕/๑  หมู่ที่  ๖   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๔–๓๗๐๓๗๗๙ 
 

๑  
ภูมิปัญญา 

28 สวนเกษตรอินทรีย ์
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สาขาเกษตรกรรม  นายจรูญ  ภิรมย์ - เป็นการท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
- ท าเป็นอาชีพ สร้าง
รายได้แก่สมาชิก 
- ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- มีการเลี ยงหมูหลุม 
- ท านา ปลูกผัก ปลูก
ข้าว  ล าไย และพืช
ปลอดสารพิษ 
- เลี ยงวัว 
- เลี ยงปลา 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกงาน
ของ กศน. และ
ประชาชนทั่วไป ฯลฯ 

๑๖๑  หมู่ที่ ๖  ต.สารภี  
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๔–๖๑๗๔๖๘๐ 
 

1/2  
ภูมิปัญญา 

 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

29 ฟ้อนล้านนา  
(ฟ้อนดาบ, ฟ้อนเจิง,
ฟ้อนเล็บ) 

สาขาศิลปกรรม นางล าดวน  ทุนค า เป็นการฟ้อนร าตามศิลป
ล้านนา 

เป็นกิจกรรมที่สามารถ
ท าร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือ
สืบสานวัฒนธรรมควบคู่
กับการออกก าลังกาย 

เลขที่..........หมู่ ๖  
ต.สารภี  อ.สารภี   
จ.เชียงใหม่ 
๕๐๑๔๐ 
โทร. 081-6035214 
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30 พ่ออาจารย์วัด 
 

สาขาศาสนาและ
ประเพณี 

นายสุทัศน์  หน่อทราย - เป็นผู้ท าพิธีทางศาสนา
และกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ 
ของวัด และกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนาใน
หมู่บ้าน 
 

เป็นพ่ออาจารย์วัดท า
พิธีกรรมต่างๆ เช่น 
- ขึ นบ้านใหม่ 
- ขึ นศาล 
- น าสวดมนต์ไหว้พระ 
- งานบวช 
- งานแตง่งาน 
- งานศพ 
- การส่งเคราะห์ 
- การสืบชะตา  
- งานกฐิน ผ้าป่า  
ฯลฯ 
 

เลขที่..........หมู่ที่  6   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร.  
  

3/5 
ภูมิปัญญา 

 
 

 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบ ุชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

31 โคมล้านนา สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางแหวว 
 

ท าโคมล้านนาแบบต่าง ๆ 
ได้แก่ โคมหูแมว, ว่าวฮม, 
ว่าวไฟ และโคมล้านนา
รูปแบบต่าง ๆ ท าจาก
กระดาษสา หรือกระดาษ
ว่าว โดยโครงสร้างท าจาก
ไม้ไผ่ 

ชาวล้านนาใช้โคมไฟใน
ฐานะของเครื่องใช้ใน
ครัวเรือและใช้ใน
พิธีกรรม งานบุญต่าง ๆ 
ใช้ประดับ ตกแต่งอาคาร
บ้านเรือนเพ่ือความ
สวยงาม และความเป็น
สิริมงคล รวมทั งเพ่ือน า
ความเจริญรุ่งเรืองและ
ความสุขมาให้กับตนและ
ครอบครัว และเพ่ือถวาย
เป็นพุทธบูชาในโอกาส
เทศกาลต่าง ๆ ได้แก่
เทศกาลยี่เป็ง, วันส าคัญ
ทางศาสนาต่าง ๆ เป็น
ต้น 

เลขที่..........หมู่ ๖  
ต.สารภี  อ.สารภี   
จ.เชียงใหม่ 
๕๐๑๔๐ 
โทร. 
  

3/3  
ภูมิปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

32 การตัดช่อ-ตุง  
(จ่อ-ตุง) 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางยอดมณี  ทาทอง ตัดช่อตุง ได้แก่ จ่อ ตุงไส้
หมู ตุงเทวดา ฯลฯ เพ่ือใช้
ในการท าบุญตานตุงช่วง
เทศกาลสงกรานต์ และ
งานบุญต่าง ๆ 
โดยมีวิธีการท า ได้แก่  
ใช้กระดาษว่าวสีสันต่าง ๆ 
พับตามรูปแบบแล้วตัด
กระดาษเป็นลายต่างๆ 
เช่น ตุงไส้หมู ตุงสามหาง 
ฯลฯ คลี่กระดาษออก น า
ตุงมาร้อยด้ายแล้วมัดติด
กับไม้ตุง 

ประเพณีทางภาคเหนือ
มักใช้ตุงเป็น
ส่วนประกอบในงาน
ต่างๆ เสมอ ในงาน
มงคลจะพบตุงนานา
ชนิดร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นงานท าบุญ ขึ นปีใหม่ 
สงกรานต์ งานปอย
เทศกาลต่าง ๆ ด้วย
ความเชื่อว่าวิญญาณ
ผู้ตาย สามารถยึดหรือ
ปีนป่ายตุง หรือสามารถ
พันดึงเขาให้พ้นจากนรก 
น าขึ นสู่สวรรค์ได้ ชาว
เหนือจึงมีความเชื่อว่า 
การถวายหรือทานตุงนั น
มีอานิสงค์หรือได้บุญ
อย่างมาก 

เลขที่..........หมู่ที่  6   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. 
  

3/4 
ภูมิปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

33 การท าปราสาท สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นายอินทร  ทาระวรรณ - สร้างปราสาทเป็นรูปทรง
ต่าง ๆ ได้อย่างวิจิตร
งดงามตามแบบดั งเดิม คือ
ท าจากไม้งิ ว, โฟม, 
กระดาษ ฯลฯ หรือแบบ
ประยุกต์คือท าจาก
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 
เช่น เต้นท์ เก้าอี  เป็นต้น 

เป็นความเชื่อเกี่ยวกับ
พิธีกรรมเผาศพของ
ชาวบ้านล้านนาที่สืบต่อ
กันมารุ่นต่อรุ่น ตั งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน โดยชาว
ล้านนามีความเชื่อใน
เรื่องเขาพระสุเมรุอัน
เป็นแกนกลางของ
จักรวาล อยู่บนสวรรค์
ชั นฟ้า เชื่อว่าหากคนที่
ตายไปแล้ว ได้บรรจุศพ
ในปราสาทท่ีสร้างขึ น ก็
เหมือนได้ขึ นสวรรค์
นั่นเอง 

โรงปราสาทปากกองศิลป์   
หมู่ที่  6   
ต.สารภี    
อ.สารภี  จ.เขียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. 
 

2/2 
ภูมิปัญญา 

 

34 พ่ออาจารย์หมู่บ้าน/
ชุมชน 

สาขาศาสนาและ
ประเพณี 

ว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิ    
เมืองอินทร์  
(อาจารย์หลุย) 

-ท าพิธีกรรมทุกอย่าง ตาม
ความเชื่อและความศรัทธา
ของคนที่นับถือ 

-ท าพิธีกรรม 
-ส่งเคราะห,์ สืบชะตา 
-ขึ นศาล 
- เรียกขวัญ, สู่ขวัญ, 
ผูกดวง 
- ดูเมื่อ ดูหมอ 
- บูชาเครื่องรางของขลัง  
ฯลฯ 

คุ้มเทพอิศรามันตราเม 
บ้านปากกอง  
หมู่ที่ 6   
ซอย 6/4 
ต.สารภี   อ.สารภี   
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. 053-420982 
091-1419995 
  

2/2 
ภูมิปัญญา 

 



 
 
 

ทะเบียนภูมิปัญญาในชมุชน 
เทศบาลต าบลสารภี 

 
บ้านสันกับตอง ใต้  หมู่ท่ี 7  

ต าบลสารภี     อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจครั้งท่ี   4  /  ๒๕62 
 
 



ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านสันกับตองใต้  หมู่ที่  ๗  อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ล าดับภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

35 สบู่สมุนไพรฟักข้าว สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางไพริน  นามวงค์ เป็นหนึ่งคนในหมู่ที่ท า
ผลิตภัณฑ์นี  

น าสมุนไพรมาผสมกัน 
เช่น ฝักข้าว  น  ามะกรูด 
สกัดเอาน  าของสมุนไพร
เพ่ือเป็นแชมพูหรือสบู่ 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ม.7
เลขที่ ๙  หมู่ที่ ๗   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔0 
โทร. ๐๘๔–๓๗๘๕๖๒๓ 
 

1 
ภูมิปัญญา 

36 สวนเกษตรอินทรีย ์
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สาขาเกษตรกรรม นายธวัชชัย  มณีโชติ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
ต าบลสารภี) 

เป็นการท าสวนพืชผัก
เกษตรอินทรีย์ ปลูกผัก
และเลี ยงสัตว์แบบ 
ผสมผสาน เพ่ือการบริโภค 
สร้างอาชีพและรายได้หลัก
ของครอบครัว ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

น าผลผลิตใช้เพ่ือการ
บริโภค แบ่งปัน และ
จ าหน่ายในท้องถิ่น และ
ตลาดอินทรีย์ ทุกวันพธุ 
ณ ที่ว่าการอ าเภอสารภี  

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 
เลขที่ ๙  หมู่ที่ ๗   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘3–๓191560 
 

2/2 
ภูมิปัญญา 

 
 

 
 
 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

37 พ่ออาจารย์วัด 
(วัดกอประจ าโฮง) 

 

สาขาศาสนาและ
ประเพณี 

นายธวัชชัย  มณีโชติ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
ต าบลสารภี) 

- เป็นผู้ท าพิธีทางศาสนา
และกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ 
ของวัด และกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนาใน
หมู่บ้าน 
 

เป็นพ่ออาจารย์วัดท า
พิธีกรรมต่างๆ เช่น 
- ขึ นบ้านใหม่ 
- ขึ นศาล 
- น าสวดมนต์ไหว้พระ 
- งานบวช 
- งานแตง่งาน 
- งานศพ 
- การส่งเคราะห์ 
- การสืบชะตา  
- งานกฐิน ผ้าป่า  
ฯลฯ 
 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 
เลขที่ ๙  หมู่ที่ ๗   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘3–๓191560 
 

4/5 
ภูมิปัญญา 

38 การเพาะเห็ด สาขาเกษตรกรรม นางศรีนวล  สุภาวัฒน ์
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

- ท าโรงเพาะเห็ดเพ่ือการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ 
และท าเป็นอาชีพเสริมเพ่ิม
รายได้ แบบครบวงจร  

เป็นโรงเห็ดขนาดกลาง 
ที่ท าในครัวเรือน สอน 
และ จ าหน่ายเห็ด ทั ง
การท าหัวเชื อเห็ด และ
ขายดอกเห็ดชนิดต่าง ๆ 
ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดหู
หนู เห็ดหอม เห็ดฟาง 
ฯลฯ รวมทั งการแปรรูป
เห็ด (แหนมเห็ด) 

(ท่ีท าการ อสม.ต าบล
สารภี) หมู่ 7 
ต.สารภี อ.สารภ ี
จ.เชียงใหม่ 50140 
โทร. 089-5589676 

1/1 
ภูมิปัญญา 

 

 



 

 
 

ทะเบียนภูมิปัญญาในชมุชน 
เทศบาลต าบลสารภี 

 
บ้านสันกับตอง เหนือ  หมู่ท่ี 8  

ต าบลสารภี     อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจครั้งท่ี   4  /  ๒๕62 
 

 



ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ ๘  อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม ่

 
ล าดับภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

39 จักสานผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่  
(สุ่มไก่) 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นายทวี  เกตุย่อย - ท าด้วยมือไม่ใช้
เครื่องจักร 
- มีความสวยงาม แข็งแรง 
ทนทาน 
- สานอย่างแน่นหนา 

ตัดไม้ไผ่มาเหลาเสี ยนไม้
ออก แล้วน าไม้ไปตาก
แดดไว้สักพัก จึงจะน ามา
สานขึ นรูป  

เลขที่ ๖๑  หมู่ที่ ๘   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. 
 

4/5 
ภูมิปัญญา 

40 การท าบายศรี  
เครื่องสืบชะตา 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางศรีวรรณ  ดวงฤทธิ์ ท าบายศรีจากใบตอง
ประดิษฐ์ด้วยความปราณีต
งดงาม และเครื่องสืบชะตา 
ประกอบด้วย 
ไม้ค  า 3 เล่ม, อ้อย, กล้วย, 
ข้าวต้มมัด, ขนมหวาน, 
หมากแล่ม, หมากพลู, 
เมี ยง, บุหรี่, ข้าวสุก อย่าง
ละ 108 ชิ น, ทลาย
มะพร้าว, อ้อยเล่ม, กล้า
หมาก, กล้ามะพร้าว, เสื่อ, 
หมอน, หม้อน  า, กระบวย, 
บันไดไม้ไผ่, หม้อเงิน, หม้อ
ค า, ต้นช่อตุง  

เป็นภูมิปัญญาพื นบ้านที่
มีคุณค่าและมี
ความหมาย นอกจาก
เป็นการเรียกขวัญ
ก าลังใจของคนในบ้าน
หรือในชุมชนกลับคืน
มาแล้ว ยังเป็นการใช้ กุศ
โลบายซึ่งเข้ากับวิถี
ชุมชน ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ ความรักสามัคคี 
เกื อกูล ช่วยกันซึ่งกันกัน 
ให้คนในบ้านหรือใน
ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 

เลขที่...........หมู่ที่  8   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. 
  

3/3 
ภูมิปัญญา 

 



 
 
 

ทะเบียนภูมิปัญญาในชมุชน 
เทศบาลต าบลสารภี 

 
บ้านฮ่องกอก  หมู่ท่ี 9  

ต าบลสารภี     อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจครั้งท่ี   4  /  ๒๕62 
 
 



ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๙  อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ล าดับภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ บริเวณที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

41 จักสานผลิตภัณฑ์จาก
เส้นพลาสติก 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางบัวบาน  ปันแปง - เป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่
ท า  
- ตะกร้ามีความทนทาน 
- มีสีสันสวยงาม 

-น าเส้นพลาสติกท่ีจะท า
ตะกร้ามาตัดขนาดให้
เท่ากัน 
-สานก่อฐานของตะกร้า
ก่อน 
-ทาบแบบแล้วสานเป็น
ชั นๆ จนได้รูปทรงตาม
แบบที่ต้องการ 
 

๒๘  หมู่ที่ ๙  ต.สารภ ี 
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. - 
 

1 
ภูมิปัญญา 

42 จักสานผลิตภัณฑ์จาก
ไมไ้ผ่ 
(ตะกร้า) 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม  

นางแก้วลุน  อินต๊ะมา - ใช้วัตถุจากธรรมชาติ คือ 
ไมไ้ผ่สีสุก 
- ท าด้วยมือทั งหมด 
- ใช้วิธีแบบดั งเดิม  
- มีความสวยงาม ราคาไม่
แพง 

- จักไมไ้ผ่สีสุขเป็นเส้น
บาง เหลาเสี ยนของไม้
ออก 
- ท าฐานตะกร้าก่อน
จากนั นค่อยๆสานขึ นที
ละชั นจนได้รูปทรง
ตะกร้า 

๑๐๙  หมู่ที่ ๙  ต.สารภี  
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. 
 

5/5 
ภูมิปัญญา 

 
 
 
 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

43 เนื อสวรรค์ สาขาผลิตภัณฑ์และ
การแปรรูป 

นายประสาน  ค าแดง - เป็นเพียงคนเดียวใน
หมู่บ้านและในต าบลที่ท า
เพ่ือการจ าหน่าย  
- เป็นสูตรที่ได้มาจากมีน
บุรี (กรุงเทพฯ) 
- รสชาติอร่อย สะอาด 
ราคาไม่แพง 

- แช่เนื อเย็น 1 คืน  
- แร่เนื อ 
- หมักเนื อกับเครื่องปรุง
รส 
- ตากเนื อให้แห้ง 
- ทอดแล้วตากถึงจะ
เสร็จขั นตอนการท า 
- บรรจุถุงเพ่ือจ าหน่าย 

๑๒๙/๒  หมู่ที่  ๙   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๕๓–๙๖๓๐๕๖ 
 

1  
ภูมปัญญา 
 

44 พ่ออาจารย์วัด 
(วัดฮ่องกอก (ดวงดี)) 

 

สาขาศาสนาและ
ประเพณี 

นายณรงค์ฤทธิ์  ตุ่นค า - เป็นผู้ท าพิธีทางศาสนา
และกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ 
ของวัด และกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนาใน
หมู่บ้าน 
 

เป็นพ่ออาจารย์วัดท า
พิธีกรรมต่างๆ เช่น 
- ขึ นบ้านใหม่ 
- ขึ นศาล 
- น าสวดมนต์ไหว้พระ 
- งานบวช 
- งานแตง่งาน 
- งานศพ 
- การส่งเคราะห์ 
- การสืบชะตา  
- งานกฐิน ผ้าป่า  
ฯลฯ 

เลขที่...........หมู่ที่  9   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร.  
  

5/5 
ภูมิปัญญา 

 
 

 
 



 
 
 

ทะเบียนภูมิปัญญาในชมุชน 
เทศบาลต าบลสารภี 

 
บ้านปากกอง  หมู่ท่ี ๑0  

ต าบลสารภี     อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจครั้งท่ี   4  /  ๒๕62 
 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านปากกอง  หมูท่ี่  ๑๐  อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ล าดับภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

45 จักสานผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่ 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางบุญเลื่อน  หวลหงษ์ - ท าด้วยมือไม่ใช้
เครื่องจักร 
- มีความสวยงาม แข็งแรง 
ทนทาน 
- สานอย่างแน่นหนา 
 
 

- น าไม้ไผ่มาตัด  
- เหลาเสี ยนไม้ออก 
- น าไม้มาสานขึ นเป็นรูป
ฐานก่อนจากนั นค่อยๆ
สานขึ นเป็นรูปทรงต่างๆ 

๒๓๕/๑  หมู่ที่  ๑๐   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. 
 

5/5 
ภูมิปัญญา 

46 จักสานผลิตภัณฑ์จาก
หญ้าปล้อง (รังนก) 

สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางบุญร่วม  หวลบุญ - ใช้วัตถุจากธรรมชาติ คือ 
หญ้าปล้องที่มีอยู่ในชุมช 
- ท าด้วยมือทั งหมด 
- เป็นการน าของเหลือใช้
ในชุมชนมาท าเป็นของใช้ที่
มีประโยชน์ ภายใต้
แนวความคิด Wแป๋งขี เห
ยื อหื อเป๋นทุน” (แปลงขยะ
ให้เป็นทุน)  
- มีความสวยงาม ไม่ซ  าใคร 
 

- เกี่ยวหญ้าปล้องท่ีขึ น
ตามข้างทางมาตากแดด 
 
- ท าฐานตะกร้าก่อน
จากนั นค่อยๆสานขึ นที
ละชั นจนได้รูปทรง
ตะกร้า 

81  หมู่ที่  ๑๐   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. 087-7278165 
  

1 
ภูมิปัญญา 

 
 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

47 การตัดช่อ-ตุง 
(จ่อ-ตุง) 

สาขาอุตสาหกรรม 
และหัตถกรรม 

นางผ่องศรี  อุตเจริญ ตัดช่อตุง ได้แก่ จ่อ ตุงไส้
หมู ตุงเทวดา ฯลฯ เพ่ือใช้
ในการท าบุญตานตุงช่วง
เทศกาลสงกรานต์ และ
งานบุญต่าง ๆ 
โดยมีวิธีการท า ได้แก่  
ใช้กระดาษว่าวสีสันต่าง ๆ 
พับตามรูปแบบแล้วตัด
กระดาษเป็นลายต่างๆ 
เช่น ตุงไส้หมู ตุงสามหาง 
ฯลฯ คลี่กระดาษออก น า
ตุงมาร้อยด้ายแล้วมัดติด
กับไม้ตุง 

ประเพณีทางภาคเหนือ
มักใช้ตุงเป็น
ส่วนประกอบในงาน
ต่างๆ เสมอ ในงาน
มงคลจะพบตุงนานา
ชนิดร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นงานท าบุญ ขึ นปีใหม่ 
สงกรานต์ งานปอย
เทศกาลต่าง ๆ ด้วย
ความเชื่อว่าวิญญาณ
ผู้ตาย สามารถยึดหรือ
ปีนป่ายตุง หรือสามารถ
พันดึงเขาให้พ้นจากนรก 
น าขึ นสู่สวรรค์ได้ ชาว
เหนือจึงมีความเชื่อว่า 
การถวายหรือทานตุงนั น
มีอานิสงค์หรือได้บุญ
อย่างมาก 
 

๖๑  หมู่ที่  ๑๐   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๗–๗๒๕๓๓๙๐ 
 

4/4 
ภูมิปัญญา 

 
 
 
 
 
 



ล าดับภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

จ านวน 
ภูมิปัญญา
ทั้งหมด 

48 นวดแผนไทย สาขาการแพทย์แผน
ไทย 

นางผ่องศรี  อุตเจริญ นวดด้วยมือควบคู่กับการ
ใช้สมุนไพร เช่น ยาหม่อง 
น  ามันนวด เป็นต้น 

- นวดมือ 
- นวดฝ่าเท้า 
- นวดคลายเส้น 

๖๑  หมู่ที่  ๑๐   ต.สารภี  
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
โทร. ๐๘๗–๗๒๕๓๓๙๐ 
 

1 
ภูมิปัญญา 

49 การท าผักดอง สาขาผลิตภัณฑ์และ
การแปรรูป 

นายอาทิตย์  เจริญชัย -ท าเพียงคนเดียวใน
หมู่บ้าน 
- คิดค้นสูตรด้วยตนเอง 
- ท าเป็นอาชีพหลักได้ 

-น าผักกาดไปล้างน  า
สะอาด 
-เอาผักกาดมาตากแดด 
- หั่นผักกาดเป็นท่อนๆ 
- น าไปดองในน  าเกลือ 
- ดองไว้ในโอ่งมังกร 1-
2 วัน จึงจะสามารถ
น ามารับประทานได้ 
 

๓๓  หมู่ที่ ๑๐   
ต.สารภี  อ.สารภ ี  
จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๔๐ 
โทร.  
 

1 
ภูมิปัญญา 

50 พ่ออาจารย์หมู่บ้าน/
ชุมชน 

สาขาศาสนาและ
ประเพณี 

นายสิริพจน์  สุขสวัสดิ์ 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
ต าบลสารภี) 

-ท าพิธีกรรมทุกอย่างใน
หมู่บ้าน 

-ท าพิธีกรรม 
-ส่งเคราะห,์ สืบชะตา 
-ขึ นศาล 
- เรียกขวัญ, สู่ขวัญ 
- ดูเมื่อ ดูหมอ 
- บูชาเครื่องรางของขลัง  
ฯลฯ 

๒๓๕  หมู่ที่  ๑๐  ต.สารภี   
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๔๐ 
๐๘๕–๐๓๒๘๖๐๙ 
 

2/2 
ภูมิปัญญา 

 


