
 

 
 
 

ฐานขอ้มูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

จัดทำโดย 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คำนำ 

 
 

          ปราชญ์ชาวบ้านหรือนักคิดท้องถิ่น หรือครูภูมิปัญญาไทยแล้วแต่จะเรียกกัน จะมีมากมายในหลายด้าน
แล้วแต่งานท่านปฏิบัติจนบังเกิดผล เป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ ธรรมชาติ มีความคิดเข้าระบบชอบค้นหาความ
จริง ช่างสังเกตและนำสิ่งที่พบเห็นมาเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง สามารถสรุปเป็นบทเรียนได้ 
           ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลการดำเนินงาน
และการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในตำบลดอยหล่อและ
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้คงอยู่ในท้องถิ่น และสืบสานแก่คนรุ่นหลังต่อไป 

 

 

 

                                                                                                       กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 

                                                                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 

                                                                                                         อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนำ 
 

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 มาตรา 57 รัฐต้อง (1)อนุรักษ์ ฟื ้นฟู        
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น           
และของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะ สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ภูมิปัญญาไทยมีความสำคัญ
อย่างยิ่ง ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงสร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ แก่คนไทย สามารถ       
ปรับ ประยุกต์หลักธรรมคำสอนทางศาสนาใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม      
และธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค  
          กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือให้
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ
และมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
หรือปราชญ์ท้องถิ ่นเล่มนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ ่น ปราชญ์ชาวบ้าน           
หรือปราชญ์ท้องถิ่น ต่อไป  
 
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน คิดค้นขึ้น แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา 
เป็นทั้ง สติปัญญาและองคค์วามรู๎ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางดำเนิน
ชีวิตในวงกว้าง ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นประกอบไปดว้ยองคค์วามรู๎ใน หลายวิชา ดังที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2541) ได้จำแนกไว้รวม 10 สาขา คือ  
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื ้นฐาน คุณค่าดั ้งเดิม ซึ ่งคนสามารถพึ ่งพาตนเองในสภาวการณ์ ต่าง ๆ ได้            
เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น  
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพื่อ ชะลอการนำเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด 
และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทาง เศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการ
จัดจำหนำยผลผลิตทางหัตถกรรม เช่นการรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มหัตถกรรม และอ่ืน ๆ เป็นต้น  
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและ รักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้น
ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทาง ด้านสุขภาพและอนามัยได ้ 
4. สาขาการจ ัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้ อม หมายถึง ความสามารถเกี ่ยวกับการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
5.สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการการค้า การสะสมและบริการกองทุน
และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 
6.สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
7.สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ สาขาต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 
 
 



 
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดำเนินงาน ด้านต่าง ๆ ทั้งขององค์กรชุมชน 
องคก์รทางสังคมอ่ืน ๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองคก์รของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แกํในชุมชน เป็นต้น กรณี
ของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับไดว้่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสำคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู๎
ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้พัฒนาและถา่ยทอดความรู้ภูมิปญัญาไทยที่มีประสิทธิผล  
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน เกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ 
ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และ ปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา      
ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคำ ให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกตป์ระเพณีบุญประทายขา้ว เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บุคคลแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดอยหล่อ 
   1.ด้านเกษตรกรรม 
 

 
 1 นายอร่าม  หล้าทิพย์   

 ที่อยู่ 259 หมู่ 21 บ้านไร่สว่างอารมณ์ 

 ผลงาน        – ประธานศูนย์การเรียนรูเ้พิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อำเภอดอยหล่อ 

  – ผูน้ำกลุ่มทำนาอินทรีย์ อำเภอดอยหล่อ (กลุ่มพญาอินทรีย์) 

  - ผู้นำกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรปลอดสารพิษ) 

  – โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน 

  – โครงการส่งเสริมการทำนาอินทรีย์ โดยได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

   ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และกำลังจะได้รับทุนต่อเนื่องอกี 2 ปี 

  - ประมงอาสาของกรมประมง 

  - ผู้นำกลุ่มในการเลี้ยงปลาบึกสยามแม่โจ้ โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะ 

   เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  - ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลที่เสนองานด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ของจังหวัด 

   เชยีงใหม่ ต่อกลุ่มเกษตร 8 จังหวัด ทางภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 รางวัล  – ชาวนาดีเด่น อำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2559  

  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวด ชาวนาดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่  

   ประจำปี 2559 

 เบอร์โทร  084 – 0427612 

 

 



ข้อมูลความรู้และผลงานของนายอร่าม  หล้าทพิย์   

1.กลุ่มผู้นำการปลูกข้าวอินทรยี์ในตำบลดอยหล่อ 

          การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด ตลอดจน

สารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าวในทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตร

แบบยั่งยืนอกีด้วย 

          การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้นเรื่องธรรมชาติเป็นสำคัญ ได้แก่     

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติ     

และการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน 

          นายอร่าม  หล้าทิพย์ ได้ใชอ้งค์ความรู้ด้านการปลูกข้าวอินทรีย์ และประสบความสำเร็จ และได้นำ

ความรู้ที่ได้ถ่ายทอด เผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปในเขตตำบลดอยหล่อ ทำให้ผลผลิตจากการปลูกข้าวมี

จำนวนมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี 

2.  กลุ่มผู้นำเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรปลอดสารพิษ) 
          เกษตรทฤษฎีใหม่ ความเป็นมา ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สำคัญ ประการหนึ่ง คือ 
การขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของ ประเทศ  
ที่อยู่ในเขตที่มีฝนค่อนข้างน้อยและส่วนมากเป็นนาข้าว และพืชไร่ เกษตรกรยังคงทำการเพาะปลูกได้ปีละครั้ง
ในช่วง ฤดูฝนเท่านั้น และมีความเสี่ยงกับความเสียหายอันเนื่องมาจาก ความแปรปรวนของดิน ฟ้า อากาศ และฝน
ทิ้งช่วง แม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสระเก็บน้ำไว้ใช้บ้างแต่ก็ไม่มีขนาดแน่นอน หรือมี ปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาให้มีน้ำ
ใช้ไม่เพียงพอรวมทั ้งระบบ การปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ และส่วนใหญ่ปลูกพืชนิดเดียว  ด้วยเหตุนี้  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทาน พระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยาก 
ลำบากดังกล่าวให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะ  การขาดแคลนน้ำได้โดยไม่เดือดร้อนและยาก    
ลำบากนัก พระราชดำรินี้ ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทางหรือ หลักการในการบริหารจัดการที่ดิน   
และน้ำเพ่ือการเกษตรในที่ดิน ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

          หลักการสำคัญของทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะดินและน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง โดยเน้นการพึ่งพา  ตนเองให้มากที่สุด  
เหตุที่เรียก “ทฤษฎีใหม”่ ๑. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินขนาดเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของเกษตรกร ๒. มีการคำนวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะเก็บกักให้พอเพียงต่อ  การเพาะปลูกได้
อย่างเหมาะสมตลอดปี ๓. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ขั้นตอนของทฤษฎีใหม่การทำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ มี๓ ขั้นตอน ขั้นที่ ๑ เป็นการผลิตแบบพึ่งตนเองด้วยวิธีง่ายๆ ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง  
พอมีพอกินไม่อดอยาก ขั้นที่ ๒ เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงในเรื่องของ  การผลิต 
การตลาด การเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา ขั้นที่ ๓ ร่วมมือกับแหล่งเงินและพลังงาน ตั้งและ
บริการโรงสีตั้งและบริการ ร้านสหกรณ์ ช่วยกันลงทุน ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ซึ่งมิใช่
ทำอาชีพเกษตรเพียงอย่างเดียว ขั้นที่ ๑ เป็นการสร้างความพอเพียงในระดับครอบครัว ขั้นที่ ๒ และ ๓ เป็นการ
สร้างความพอเพียงในระดับชุมชน 

          นายอร่าม  หล้าทิพย์ ได้นำองค์ความรู ้ด ้านเกษตรทฤษฎีใหม่ มาทดลองใช้กับพื ้นที ่ของตนเอง          

และประสบความสำเร็จ จึงได้เปิดพ้ืนที่ทางการเกษตรของตนเอง เป็นแหล่งเรียนรู้ และได้รับการคัดเลือกให้เป็น

บุคคลที่เสนองานด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย 



2.ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     นายคำปัน  หล่อทาน   

ที่อยู่ 130/1 หมู่ 5 บ้านห้วยโจ ้

ข้อมูลองค์ความรู ้ -  งานจักสาน ได้แก่ สุ่มไก่ กับดักหนูนา (ขะตั๊ม) กระโจ๊ (จุ้น) 

เบอร์ติดต่อ  087 – 1840519 

ข้อมูลความรู้และผลงานของนายคำปัน   หล่อทาน 

          นายคำปัน   หล่อทาน เป็นปูชนียบุคคลสำคัญ ในการถ่ายทอดความรู้ในด้านหัตถกรรมโบราณ  

และหัตถกรรมท้องถิ่นแบบล้านนา ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้สืบทอดการทำหัตถกรรมด้านนี้ค่อนข้างน้อย ผลงาน  

ที่สำคัญของนายคำปัน   หล่อทาน เป็นชิ้นผลงานที่หาชมได้ยาก และสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งจะต้อง

นำไปใช้กับสัตว์ โดยผลงานของท่านนั้น เป็นงานจักสานในกลุ่มของกับดักสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น การทำ     

สุ่มไก่ การทำกับดักหนูนา หรือคนล้านนาจะเรียกว่าขะตั๊ม และการทำกระโจ๊ ซึ่งเป็น เครื่องมือชนิดหนึ่ง

สำหรับวิดน้ำ ลักษณะคล้ายลูกฟักผ่าซีกและตัดครึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ มีคันยาวต่อออกไปทางท้ายสำหรับจับ ผูกโยง
แขวนไว้กับขาหยั่ง แล้วจับคันจ้วงน้ำสาดออกไปยังที่ที่ต้องการ 
 

การทำสุ่มไก่  
          ขั้นตอนการสานสุ่มไก่  
1. การจักตอกไผ่  
 1.1 ใช้เลื่อยคันธนูเลื่อยตัดข้อปล้องแรกของไผ่ทิ้งเพ่ือให้ผ่าลำไผ่ได้สะดวกการใช้เลื่อยคันธนูตัดไม้ไผ่  
 1.2 ผ่าลำไผ่ออกมาเป็นเส้น ๆ การใช้มีดพร้าผ่าไม้ไผ่ออกมาเป็นเส้น ๆ  
 1.3 จักตอกเส้นไผ่เป็นตอกยืน ตอกยาว และตอกไผ่ตีน (ส่วนข้อไผ่ที่ มีตาไผ่)ความกว้างและความยาว  
ของตอกแต่ละแบบโดยประมาณ คือ ตอกยืน ยาว 150 – 200 ซม. กว้าง1.5 – 2.5 ซม. ตอกยาว ยาวประมาณ 
8 ม. กว้าง 1 - 2 ซม.และตอกไผ่ตีน 1.6 – 2.0 ซม. ซึ่งไผ่หนึ่งลำเหลาจักตอกได้ตอก ยืนที่ใช้สานสุ่มไก่ได้  
 
 
 



2.การสานสุ่มไก ่ 
 2.1 ใช้ตอกยาว สานเป็นวงหัวลักษณะของวงหัว  
 2.2 นำวงหัว มาสานกับตอกยืนเป็นหัวสุ่มแบบลายขัดการใช้ตอกยืนกับวงหัว สานเป็นลายขัด  
 2.3 ใช้ตอกยาวสานรอบ ๆ สุ่มไก่เพื่อขึ้นรูปแบบลายหนึ่ง (ยกหนึ่งข้ามหนึ่ง) โดยจุดเริ ่มต้นของตอก      
ยาวแต่ละเส้นเปลี่ยน ตำแหน่งไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้สุ่มไก่ได้รูปทรงกลมการนำลายขัดที่สานแล้ว มาสาน กับตอกยาว
เพ่ือขึ้นรูป  
 2.4 สานตีนสุ่มไก่ โดยใช้ตอกไผ่ตีนประมาณ 2- 5 เส้นการสานตีนสุ่ม ทำให้ฐานสุ่มไก่แข็งแรง ใช้ค้อนทุบ 
เพ่ือให้ตีนสุ่มแน่นขึ้น  
 2.5 ใช้เลื ่อยคันธนูเลื ่อยหรือใช้ขวานตัดส่วนตอกยืนที่ยื่นยาวออกมาตรงตีนสุ่มไก่ทิ้งไป เพื่อมีฐานที่  
เท่ากันตอกยืนที่ยื่นออกมา 
  2.6 นำสุ่มไก่ที่สานเสร็จแล้วมาลนไฟเพื่อที่ทำให้ เศษเสี้ยวหนามของไม้ไผ่หายไป และทำให้สุ ่มไก่ 
ทนทานและมีอายุการใช้งานมากข้ึนการลนไฟสุ่มไก่ที่สานเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน  
 
ประโยชน์และสาระสำคัญ  
 สุ่มไก่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับครอบไก่ขังไก่ จำกัดบริเวณของไก่ นิยมใช้ในการเลี้ยงไก่ พื้นบ้านหรือไก่ชน 
ราคาของสุ่มแต่ละแห่งก็อาจแตกต่างกันไป จะมากจะน้อยเท่าไรนั้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ หลายสิ่งหลาย อย่าง เช่น วัสดุ
ที่ใช้ทำสุ่ม ขนาด ความประณีตสวยงาม ความแข็งแรง ระยะทางในการ ขนส่ง และพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น วัสดุที่
นิยมนำมาทำสุ่ม ได้แก่ หวาย ไม้ไผ่รวก ไม้ไผ่ต่าง ๆ (ไผ่ป่า ไผ่ สีสุก ไผ่หก ฯ)และเหล็กเส้นกับตาข่ายแต่ในปัจจุบัน
เรามักพบเห็นสุ่มไก่ทำด้วยไม้ไผ่รวกและไม้ไผ่ ต่าง ๆ มากกว่าวัสดุอย่างอื่น คงเป็นเพราะไม้ไผ่เป็นวัสดุจาก
ธรรมชาติที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง บางแห่งก็ไม่ต้องซื้อ สามารถหาได้ตามป่าหรือเทือกเขา และบางคนก็ปลูกไว้
ตามสวนไร่นาของตน เหล่านี้ เป็นต้น อายุการใช้งานของสุ่มที่ทำด้วยไม้ไผ่ระหว่างไม้ไผ่รวกกับไม้ไผ่ชนิดอื่น ๆ   
เชื่อกันว่าสุ่มไม้ไผ่รวก จะไม่ค่อยทนทานนักหากเปรียบเทียบกับสุ่มที่ทำด้วยไม้ไผ่ชนิดอื่นตัวอย่างเช่นไม้ไผ่ป่า
อย่างไรก็ตาม สุ่มที่ดีนั้นหากรู้จักใช้และรักษาอย่างถูกวิธีแล้ว(เช่น ไม่ปล่อยตากแดด ตากฝน ตากหมอก เป็น  
เวลานานๆ)ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้นานประมาณ 5-10 ปีเลยทีเดียว ไม้รวกหรือไม้ไผ่รวก คือ ไม้ ไผ่ชนิดหนึ่ง
ขนาดของลำต้นจะเล็กกว่าไม้ไผ่ชนิดอื่น เช่น ไม้ไผ่ป่าฯ เราสามารถพบเห็นไม้ไผ่รวกได้ง่าย  เพราะปัจจุบันคนมัก
นิยมปลูกไม้ไผ่รวกมากกว่าไม้ไผ่ชนิดอ่ืนเนื่องจากไม้ไผ่รวกโดยเฉพาะไม้ไผ่รวกดำนั้น หน่อไม้จะมีรสชาติดีและเนื้อ
เยอะ ลำต้นเกลี้ยงเกลา สวยงามดี แต่ในเรื่องของความคงทนแข็งแรงนั้น ไม้รวกจะสู้ไม้ไผ่ชนิดอื่น อย่างไม้ไผ่ป่า ไม้
ไผ่พวกที่ลำใหญ ่ๆ ไม่ได้ เชื้อรา ปลวกและแมลงกินไม้ ต่าง ๆ มักชอบกินไม้ไผ่รวกมากกว่าไม้ไผ่ชนิดอื่น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ด้านการแพทย์ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        นายสมพงษ์  อนิทรชัย   

 ที่อยู่ 8 หมู่ 21 บ้านไร่สว่างอารมณ์ 

 ผลงาน/ องค์ความรู ้  – ใช้สมุนไพรรักษาอาการนิ้วล๊อค แก้โรคมะเร็ง เนือ้งอก เล็บขบเท้า 

     รักษาอาการก้างตดิคอ แก้อัมพฤกษ์ น้ำกัดเท้า 

    - วิทยากร “ไทยนิยม ยั่งยืน” บรรยายเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วย 

    สมุนไพร 

 รางวัล    – ใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติผูม้ีจิตสาธารณะ ด้าน

    ถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถิ่นดีเด่น ตามกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้

    มีจิตสาธารณะ 

 เบอร์โทร  085 – 7245207 

 

ข้อมูลความรู้และผลงานของนายสมพงษ์   อินทรชัย 

          นายสมพงษ์   อินทรชัย เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านสมุนไพรเป็นพิเศษ ซึ่งท่านมีความชื่นชอบ

และสนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องสมุนไพรมาตั้งแต่เยาว์วัย โดยองค์ความรู้หลัก ที่ท่านได้นำมาถ่ายทอด

ให้กับประชาชนในตำบลดอยหล่อคือ การใช้สมุนไพรรักษาอาการนิ้วล็อค และการรักษาโรคต่าง ๆ โดยใช้

สมุนไพร ผลงานของท่านที่เป็นที่ประจักษ์ คือ ใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ ผู ้มีจิต          

สาธารณะด้านการถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถิ่นดีเด่น ตามกิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 



การใช้สมุนไพรรักษาโรคน้ิวล็อค 

          โรคนิ้วล็อค คือ โรคปลอกหุ้มเส้นเอ็นเกิดการอักเสบ เอ็นคือพังผืดที่ยึดกล้ามเนื้อ และกระดูกไว้ด้วยกัน   
ซึ่งเอ็นและกล้ามเนื้อที่มือ และแขนจะช่วยให้นิ้วมืองอและยืดได้ โดยเอ็นแต่ละส่วนถูกล้อมรอบไว้ด้วยปลอกหุ้ม
เอ็น และอาการนิ้วล็อคจะเกิดขึ้นเมื่อปลอกหุ้มเอ็นตรงนิ้วอักเสบหนาตัวขึ้น ทำให้เอ็นและปลอกหุ้มเอ็นตรงนิ้ว     
ไม่สามารถยืด หรืองอได้ตามปกติ 
โรคนิ้วล็อค  เกิดจาก... 
     1.การใช้งานมากทำให้เอ็นโคนนิ้วอักเสบ เช่น อาชีพแม่บ้านหิ้วของหนักนานๆ คั้นน้ำส้ม ซักผ้า บิดผ้า เป็นต้น 
     2. ความเส ื ่อมของร ่างกาย ทำให้ไขมันใต ้ฝ ่าม ือหายไปเกิดพังผ ืดมาย ึดแทน มักพบเป็นทีละนิ้ว  
     3. สภาวะการเจริญของเนื้อเยื่อของกระเปาะเอ็นเจริญไม่สัมพันธ์กัน มักพบในเด็กเล็กๆ พบบ่อยที่สุดคือ   
         นิ้วโป้ง 
อาการของนิ้วล็อค 

- โดยเริ่มจากอาการเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝ่ามือ 
- นิ้วขัด หรือสะดุด ในขณะงอหรือเหยียดนิ้วมือ สามารถเหยียดออกได้เอง 
- นิ้วล็อค หรือนิ้วติดแข็งอยู่ในท่างอเคลื่อนไม่ได้ คือเหยียดไม่ออก หรืองอไม่ลง 

 
วิธีแก้อาการนิ้วล็อค โดยใช้สมุนไพร 
1. แช่น้ำอุ่น 10-15 นาที การใช้น้ำอุ่นหรือความร้อน ช่วยทำให้การปวด การอักเสบของกล้ามเนื้อ และนิ้วมือลด
น้อยลง ทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
วิธีทำ : นำไพล ขม้ินชัน มะกรูด หั่นพอหยาบๆ ต้มลงในน้ำเดือด 15 นาที ยกขึ้น นำมาผสมน้ำเย็น จนกว่าจะ
อุ่นๆ หรือหากไม่สะดวกต่อการหาสมุนไพร ก็ใช้น้ำเปล่าอย่างเดียว แล้วใช้มือข้างที่มีอาการแช่ลงในน้ำอุ่น หรือใช้
ทั้งสองมือก็ได้ แช่ไว้นาน 10-15 นาที จากนั้นให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดให้แห้ง หรือพันไว้ เพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ไม่ให้เย็น
เฉยีบพลัน แนะนำให้ทำทุกวันในตอนเช้า 
2. นวดมือ 10 นาที การนวดมือเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ระบบไหลเวียนเลือดดี ไปเลี้ยง
เซลล์ที่ต้องการได้ สำหรับจุดที่ต้องเน้นในการนวด คือ 
จุดที่ 1 บริเวณแขนเหนือข้อมือ 2 นิ้ว (โดยการใช้สองนิ้วมือทาบ) แล้วใช้นิ้วโป้งกดค้างไว้ 10-15 วินาที  
จุดที่ 2,3 บริเวณเนินอุ้งมือที่สูงสุด ทั้ง 2 ข้าง ใช้นิ้วโป้งกดค้างไว้ 10-15 วินาที ทำซ้ำ 3 รอบ 
จุดที่ 4 บริเวณก่ึงกลางฝ่ามือ ใช้นิ้วโป้งกดค้างไว้ 10-15 วินาที ทำซ้ำ 3 รอบ 
จุดที่ 5 บริเวณข้อนิ้วมือ ทุกข้อ ใช้นิ้วโป้งกดดันข้อนิ้วมือเข้าจุดศูนย์กลางข้อทั้ง 4 มุม (ล่างซ้ายขวา และบนซ้าย
ขวา) กดค้างไว้ 10-15 วินาที ทำซ้ำ 3 รอบ 

         นอกจากนี้ถ้าวันไหนไม่สะดวกทำวิธีที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถใช้ท่าการบริหารยึดเหยียดนิ้วมือร่วมด้วย 
โดยการกำมือ แบมือเซ็ตละ 10 ครั้ง ซึ่งหากอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต้องทำเป็นประจำ 
 

 

 

 

 



4.ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   นางเพียรศรี  ประทุมทา   

 ที่อยู่ 139 หมู่ 3 บ้านเหล่าเป้า   

 ผลงาน        – ประธานกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเหล่าเป้า 

  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

  - อาสาพัฒนาชุมชน 

  - อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

  - เลขานุการ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน /กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต / กลุ่ม OTOP 

   อำเภอดอยหล่อ 

  - เหรัญญิกกลุ่มเลี้ยงวัว บ้านเหล่าเป้า 

 รางวัล  – ได้รับเข็มต้นแบบคนดีศรแีผ่นดิน ประจำปี 2549 

  - ได้รับรางวัลอาสาสมัครพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2550 และ 

   ปี 2561 

  - อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2548 

  - อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2549   

 เบอร์โทร  089 – 9974217 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลความรู้และผลงานของนางเพียรศร ี ประทุมทา 

       นางเพียรศรี   ประทุมทา ประธานกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเหล่าเป้า ได้ตั้งกลุ่มการแปรรูปอาหารขึ้น 

โดยสินค้าหลักคือการทำแหนม หรือจิ้นส้ม และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเหล่าเป้านี้ ยังเป็น

สินค้า OTOP ของตำบลดอยหล่ออีกด้วย ในส่วนของผลิตภัณฑ์แหนมนั้น มีหลายชนิดเช่น แหนมหม้อ 

แหนมแท่ง และยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ไข่เค็ม เป็นต้น  

วิธีการทำแหนม (จิ้นส้ม) 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
1. เนื้อหมู 1 กก. 
2. หนังหมู 8 ขีด 
3. กระเทียม 1 ขีด 
4. เกลือ 1 ขีด 
5. ข้าวสวย/ข้าวเหนียว 1 ขีด 
6. ใบตองประมาณ 1-2 กก. 
 
ขั้นตอนการทำ 
1.นำเนื้อหมูส่วนสะโพก เนื้อหมูต้องไม่ช้ำ ฉ่ำน้ำ เอาแต่เนื้ออย่างเดียวแยกเอาพังพืดออกให้หมด ไม่ต้องล้างน้ำ
จากนั้นนำมา มาสับหรือบดให้ละเอียด 
2. จากนั้นนำหนังหมูมาล้างทำให้สะอาดแล้วนำมาต้มให้สุกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 
3. นำกระเทียม มาโขลกให้ละเอียด ผสมกับเกลือหรือผงปรุงรสตามชอบ 
4. นำข้าวสวยมาล้างให้สะอาด พักไว้ให้สะเด็ดน้ำ ผสมกับเครื่องปรุงต่างๆดังกล่าวที่ผสมแล้ว 
5. จากนั้นนำเนื้อหมูที่บดแล้วผสมกับเครื่องปรุง นวดจนเหนียวแล้วนำหนังหมูที่ซอยมาผสมกันนวดจนเหนียว ได้
ที่ก็มาบรรจุภัณฑ์หรือนำมาห่อด้วยใบตองให้เรียบร้อย ทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน ก็สามารถรับประทานได้ กรณีชอบ
ทานแหนมหมูที่มีรสเปรี้ยวเป็นพิเศษ ให้เก็บไว้ 2 คืน(อุณหภูมิปกติ) จะทำให้แหนมหมูมีรสชาติที่เปรี้ยวมากขึ้น 
หรือถ้าจะเก็บไว้ทานนานๆสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นซึ่งเก็บได้ประมาณ 1 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.ด้านศาสนาและประเพณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   นายทองอินทร์  พรหมจันใจ   

 ที่อยู่ 99 หมู่ 9 บ้านปากทางสามัคคี 

 ผลงาน  – การจัดเตรยีมขันตั้ง 

  – การขึ้นท้าวทั้ง 4 

  - พิธีส่งเคราะห์ – ส่งชน 

  – พิธีสืบชะตา ในพิธีมงคลต่างๆ  

  – การตัง้ศาลพระภูมิเจา้ที่ 

  - การสอนทำสะตวง และเครื่องบูชา 

 เบอร์โทร  081 – 2882364 

 
ข้อมูลความรู้และผลงานของนายทองอินทร์   พรหมจันใจ 

          นายทองอินทร์   พรหมจันใจ หรือชาวบ้านเรียกขานท่านว่า พ่อครูทองอินทร์ ท่านเป็นผู้มีความ

เชี่ยวชาญ ในการทำขันตัง้ การขึ้นท้าวทั้ง 4 พิธีส่งเคราะห-์ส่งชน พิธีสืบชะตาในพิธีมงคล การตั้งศาลพระ

ภูมิเจ้าที ่ การทำสะตวงและเครื่องบูชา รวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ของล้านนา          

มีประชาชนชาวตำบลดอยหล่อ เชิญท่านไปทำพิธีกรรมและร่วมงานต่าง ๆ ในตำบลดอยหล่อบ่อยครั้ง 

เพราะท่านมอีงค์ความรู้ และเป็นผู้เชียวชาญการทำพิธีต่าง ๆ  

 

 

 



การเตรียมขันตั้ง 
ขันตั้ง :  เครื่องบูชาครูของชาวล้านนา 
            ในพิธีกรรมต่างๆของล้านนามักมีการกล่าวถึงเครื่องประกอบพิธีกรรมที่เรียกว่า “ขันตั้ง” เสมอ    ขันตั้ง 
คือ ของที่จัดไว้สำหรับบูชาหรือใช้ยกครูในเวลาจะประกอบพิธี สิ่งของที่จะจัดใส่ในพาน(ภาคเหนือเรียกว่าขัน) หรือ
ในภาชนะอื่น ๆ ที่มีลักษณะก้นลึกพอสมควร  ของที่ใช้บูชาครูนั้นส่วนใหญ่เป็นของที่ใช้สอยในชีวิตประจำวัน     
เช่น หมาก พลู ดอกไม้ เทียน ผ้าขาว ผ้าแดง ข้าวเปลือก ข้าวสาร เป็นต้น มีการกำหนดจำนวนสิ่งของในขันตั้งแต่
ละงานไม่เหมือนกัน ขันตั้งจะมีเท่าใดสามารถดูที่สวยดอกไม้ และสวยหมากพลู เป็นสำคัญ   ขันตั้งมีจำนวน
ตั้งแต่   ๔ ,  ๘ , ๑๒ , ๓๒ , ๓๖ และ ๑๐๘ ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความหมายเกี่ยวกับ ธาตุทั้ง ๔ คือ หรือเกี่ยวกับคุณ  
ที่ศักดิ์สิทธิ์ มีคุณมารดา บิดา คุณพระรัตนตรัย เป็นต้น 
          ขันตั้ง  ๔   หมายถึง ธาตุทั้ง ๔ (ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ)  หรือ อริยสัจจ ๔ 
          ขันตั้ง  ๘   หมายถึง มรรคมีองค์ ๘ 
          ขันตั้ง ๑๒   หมายถึง อาโปธาตุ ธาตุน้ำ ๑๒ อย่าง หรือคุณแม่ ๑๒ หรือคุณแม่ธรณี ๑๒ 
          ขั้นตั้ง ๑๖   หมายถึง โสฬสญาณ แห่งพระพุทธเจ้า ๑๖ ประการ 
          ขั้นตั้ง ๓๒  หมายถึง อาโปธาตุ รวมกับปฐวีธาตุ   หรือ คุณแม่ รวมกับคุณพ่อ หรือคุณอักขระ ๓๒ คำ 
          ขั้นตั้ง ๑๐๘  ได้แก่ คุณพระพุทธ ๕๖ คุณพระธรรม ๓๘ คุณพระสงฆ์ ๑๔ รวมเป็น ๑๐๘ 
เครื่องประกอบขั้นตั้งส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 
๑. สวยดอก  ใส่ดอกไม้ ข้าวตอกและเทียน จำนวนตามที่กำหนด 
๒. สวยหมากพลู ใส่พลูสวยละ ๔ ใบ หมาก ๔ คำ จำนวนตามท่ีกำหนด 
๓. เทียนขี้ผึ้งแท้หนัก ๑ บาท (๑๕ กรัม) ๑ คู่ 
๔. เทียนเล่มกลางหนักเฟ้ือง (๑๒ กรัม) ๑  คู ่
๕.เทียนเล็ก จำนวน ๔ คู่ 
๖. ผ้าขาว ผ้าแดง อย่างน้อย ๑ คืบ อย่างมาก  ๑ รำ (๑ ประมาณ ๒ เมตร) 
๗. เบี้ย ๑,๓๐๐ มีค่าเท่ากับเงิน ๑๒.๕ สตางค์  
๘. หมาก ๑,๓๐๐ คือหมากท่ีผ่าแล้วร้อยให้ยาวเป็นสาย   สายหนึ่งมีประมาณ ๒๔ คำ เรียกหมากหนึ่งร้อย หมาก
พันสาม คือ จำนวน ๑๓ สาย 
๙. ข้าวเปลือกแคง (ประมาณ ๓ ลิตร)    ข้าวสาร ๑ ลิตร 
๑๐. เงิน ตามนามศักดิ์  เช่น  หวิ้น (ครึ่งสลึง)   สลึง  (๒๕ สตางค์) ๑  แถบ (เงินรูปีอินเดีย มีค่าเท่ากับ ๘๐ 
สตางค์) ๑ บาท  (๑๐๐ สตางค์)  บาทปลาย ๒ สลึง ( ๖ สลึง) ถ้ามียศศักดิ์หรือมีเงินมาก ค่ายกครูจะมากถึง    
๓๐๐ บาท ปัจจุบันมักใส่  ๑๒ บาท  ๓๖ บาท หรือ ๑๐๘ บาทเป็นพื้น 
          ขันตั้งนี้เป็นค่าบูชาครู บางครั้งทำพิธีอันสำคัญ เจ้าพิธีอาจจะเรียกค่าบูชาสูงกว่าปกติ หรือเรียกว่า       
“โป่ขันขึ้น ก้อบขัน หรือต่างขันขึ้น” เป็นสองเท่า เช่น จากเดิม ๔ บาท อาจเพิ่มเป็น ๘   บาท  ๑๒  บาท  ๓๒  
บาท  ๓๖  บาทหรืออาจถึง ๑๐๘ บาท  วัสดุอื่นก็ต้องเพิ่มขึ้นหรืออาจมีของบูชาพิเศษ เช่นมี ฉัตร มีช่อ เทียนเงิน 
เทียนทอง แทนเทียนเล่มบาท อาจมีกล้วย มีมะพร้าว มีเสื่อใหม่ หม้อใหม่ ขึ้นไปตามแต่จะกำหนดไว้ในตำรา  หาก
การทำพิธีมีความล่าช้า เช่น รักษาคนไข้ยังไม่ทุเลา สอนวิชาให้แต่ไม่จำ คนโบราณจะบอกว่า “ขันตั้งบ่เติง” ต้อง
ทำการเพิ่มขันขึ้นไปอีก การเพิ่มค่ายกครูขึ้นอีก การเพิ่มจะเพิ่มเป็น ๒ เท่า เช่น ถ้าขันตั้งบอกว่า ๔ เมื่อจะเพิ่มก็
เป็น ๘ จาก ๘ เป็น ๑๖ เพิ่ม ๑๖ ขึ้น ๒ เท่าเป็น ๓๒ บางทีอาจเพิ่มเป็น ๓ เท่าก็ได้ 
ครูบาอาจารย์กำหนดขันตั้งว่า ถ้าทำพิธีเกี่ยวกับ อักขระ อาคม เช่น ลงลงยันต์จุดเทียนต่าง ๆ ให้ใช้ขันตั้ง ๔ เพราะ
เป็นคุณธาตุ ๔ และ คุณอริยสัจ ๔ 
 
 
 



          ถ้าทำพิธีเกี่ยวกับการใช้น้ำ เช่น การมนต์น้ำมนต์ให้อาบให้ดื่มกิน ใช้ประพรมใหัสวัสดิมงคล ใช้ขันตั้ง ๑๒ 
เพราะเป็นคุณแม่ ๑๒ และคุณอาโป (ธาตุน้ำ) 
หากเป็นการรักษาโรคใช้ขันตั้ง ๓๒ เพราะเก่ียวกับร่างกายต้องใช้คุณพ่อ คุณแม่รวมกัน หรือคุณปฐวี(ธาตุดิน) ๒๑ 
รวมกับคุณอาโป(ธาตุน้ำ) ๑๒ 
          ถ้าเป็นการทำพิธีให้แก่ผู้ยศศักดิ์ มีเดชานุภาพ มีตระกูล มีเพศภาวะสูงกว่า ให้ใช้ขันตั้ง ๑๐๘ คือเอาคุณ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมกัน อาทิเช่น การผูกมือบายศรีสู่ขวัญ   สืบชาตา จุดเทียนสะเดาะเคราะห์ ให้
พระสงฆ์ สมณชีพราหมณ์ เจ้าบ้าน เจ้าเมือง หรือทำพิธีแก่บ้านเมืองต้องตั้งขันหลวง ๑๐๘ 
          เมื่อจะทำพิธีเจ้าพิธีจะบอกให้แต่งดาขันตั้ง เมื่อเตรียมของพร้อมแล้วเจ้าพิธีซึ ่งส่วนมากเป็นประธาน
สงฆ ์ พ่ออาจารย์ หรือพ่อหมอ จะกล่าวคำบูชาครู เรียก “โยงขั้นตั้ง หรือเยิงขัน” คือยกขันที่จะบูชาครูนั้นขึ้นเสมอ
ศีรษะแล้วกล่าวคำบูชาครู เรียกว่า “คำขึ้นขันตั้ง หรือคำโยงขันตั้ง” ซึ่งมีหลายสำนวนหลายอาจารย์ แล้วจึงเริ่มทำ
พิธีต่อไปจนเสร็จพิธีจึงปลดขันตั้ง คือยกขันตั้งนั้นไว้เหนือศีรษะแล้วจึงกล่าวคำปลดขันตั้ง หรือปลงขันตั้ง สมัย
โบราณปลงขันตั้ง ต้องคว่ำขันลงจริง ๆ แต่ในปัจจุบันกล่าวจบแล้วางไว้ที่เดิมเป็นเสร็จพิธี หากกิจที่ทำนั้นไม่เสร็จ
จะยังไม่ปลดขันตั้งหรือปลงขันตั้ง ก็จะนำขันตั้งไปไว้ในที่สูง บางทีใส่สาแหรกห้อยไว้จนเสร็จพิธีเมื่อใดจึงปลดขันตั้ง
หรือปลงขันตั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.ด้านภาษาและวรรณกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          นายณัฐกฤชา  คำเสน   

 ที่อยู่ 577 หมู่ 13 บ้านศิริมังคลาจารย์ 

 ผลงาน - ผู้จัดรายการ ค่าวฮ่ำลำนำเพลง 

   - ปู่จา๋นวัด (พิธีทางด้านศาสนาลา้นนาไทย) 

   - ตัวหนังสอืล้านนา 

                             เบอร์โทร  080 – 6801259 

ข้อมูลความรู้และผลงานของนายณัฐกฤชา   คำเสน 
          นายณัฐกฤชา   คำเสน หรือที่ชาวบ้านเรียกขานว่า “พ่อน้อยทองคำ” เป็นนักจัดรายการวิทยุ รายการค่าว

ฮ่ำลำนำเพลง และเป็นปู๋จ๋านในการทำพิธีด้านศาสนาของล้านนา รวมไปถึงมีความรู้ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลต่าง ๆ ในด้านตัวหนังสือล้านนา ซึ่งถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มี

ชื่อเสียง และได้การยอมรับจากประชาชนตำบลดอยหล่อ 
อักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) 
          อักษรธรรมล้านนา หรือ ตัวเมือง พัฒนามาจากอักษรมอญโบราณ เช่นเดียวกับอักษรพม่า อักษรชนิดนี้ใช้
ในอาณาจักรล้านนาเมื่อราว พ.ศ. 1802 จนกระทั่งถูกพม่ายึดครองใน พ.ศ. 2101 ปัจจุบันใช้ในงานทางศาสนา 
พบได้ทั่วไปในวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย (ส่วนที่เป็นเขตอาณาจักรล้านนา เดิมและเขตที่ได้รับอิทธิพล
วัฒนธรรมล้านนาบางแห่ง) นอกจากนี้ยังแพร่หลายถึงไปถึงเขตรัฐไทยใหญ่แถบเมืองเชียงตุง ซึ่งอักษรที่ใช้ในแถบ
นั้นจะเรียกชื่อว่า "อักษรไตเขิน" มีลักษณะที่เรียบง่ายกว่าตัวเมืองที่ใช้ในแถบล้านนา 
          อนึ่ง อักษรธรรมล้านนายังได้แพร่หลายเข้าไปยังอาณาจักรล้านช้างเดิมผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตและ
ทางศาสนาระหว่างล้านนากับล้านช้างในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ร่วมสมัยกับพระเจ้าโพธิสารราชและพระ
เจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งล้านช้าง เป็นต้นเค้าของการวิวัฒนาการของแบบอักษรที่เรียกว่าอักษรธรรมลาว(หรือที่
เรียกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยว่า "อักษรธรรมอีสาน") ในเวลาต่อมา 
           อักษรธรรมล้านนาจัดตามกลุ่มพยัญชนะวรรคตามพยัญชนะภาษาบาลี แบ่งออกเป็น 5 วรรค วรรคละ 5 
ตัว เรียกว่า“พยัญชนะวรรค”หรือ“พยัญชนะในวรรค”อีก 8 ตัวไม่จัดอยู่ในวรรคเรียกว่า“พยัญชนะอวรรค”หรือ
“พยัญชนะนอกวรรค”หรือ“พยัญชนะเศษวรรค”ส่วนการอ่านออกเสียงเรียกพยัญชนะทั้งหมดนั้น จะเรียกว่า“ตั๋ว”
เช่น ตั๋ว กะ/ก/ ตั๋ว ขะ/ข/ ตั๋ว จะ/จ/ เป็นต้น 
          อักษรไทยที่ปรากฏเป็นการถ่ายอักษรเท่านั้น เสียงจริงของอักษรแสดงไว้ในสัทอักษรสากล ซึ่งอาจจะออก
เสียงต่างไปจากอักษรไทย  

พยัญชนะปกติ 



 
         1. พยัญชนะภาษาล้านนา 

 
 
 
 

 

 

 

2. สระในภาษาล้านนา 


