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บทท่ี  4 

ผลการวจัิย 
 

  การวิจัยเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่   มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่ อํ า เภอดอยหล่อ                  
จังหวัดเชียงใหม่  ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่   
  ตอนท่ี  2 ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ 
 
 
ตอนท่ี 1   องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเป็น   
  9 ประเภท  
ตาราง 4.1 แสดงรายละเอียดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ จังหวัด 
  เชียงใหม่ 
 

ประเภทภูมิปญัญา รายละเอียดองค์ความรู้ 
1. เกษตรกรรม  เกษตรกรรม  อาชีพหลักของคนไทย ในแต่ละพ้ืนที่จะมีการ

ทําการเกษตรเพาะปลูกพืชผักผลไม้ หรือเลี้ยงสัตว์ที่แตกต่างกันไป 
ขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของละพ้ืนที่  โดยใน
การทําการเกษตรเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพน้ันผู้เฒ่าผู้แก่ได้  
สั่งสมความรู้  เทคนิควิธีการ จนเกิดเป็นภูมิปัญญา  ในอําเภอ  
ดอยหล่อภูมิปัญญาทางด้านเกษตรกรรมอย่างหลากหลายโดย
ถ่ายทอดผ่านปราชญ์ชาวบ้าน  
 1.  การเร่งให้ลําไยออกดอก  ทั้งน้ีแต่เดิมก่อนมีการนํา
สารเคมีเร่งดอกลําไยมาใช้   ชาวบ้านจะทําการบังคับให้ลําไย  
ออกนอกฤดูโดยการใช้ลวดรัดโคนต้น  เพ่ือขัดขวางการลําเรียงน้ํา  
ไปเลี้ยงลําต้น จึงกระตุ้นให้ต้นลําไยออกดอกเพ่ือแพร่พันธ์ุตาม
กระบวนการทางธรรมชาติ   ซึ่งในปัจจุบันยังมีการประยุกต์  
ภูมิปัญญาน้ีในการเร่งให้ต้นมะนาว  หรือต้นไม้ที่ต้องการออกดอก  
อีกด้วยและยังมีอีกวิธีการหน่ึงที่สามารถบังคับให้ต้นไม้ออกดอก 
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ตาราง 4.1 (ต่อ)
ประเภทภูมิปัญญา รายละเอียดองค์ความรู้

 ได้คือ  การนําเอาผ้าซิ่นหรือผา้ถุง  มารัดรอบโคนต้นไม้ที่ไม่ออกดอก
ออกผล  ประหนึ่งว่าหลอกว่าเป็นต้นตัวเมีย  เป็นต้น 
 2.  การกําจัดสัตรูพืชด้วยสมุนไพรภูมิปัญญาน้ีมีแพร่หลาย
ในปัจจุบัน  อาทิ สะเดา ตะไคร้โดยตําละลายน้ําพ่น ฉีด หรือ  
รดบริเวณพืชผักที่ต้องการ  แต่นอกจากสมุนไพรดังกล่าวแล้วยังมี
การนํานํ้าพริกที่เหลือจากการรับประทานอาหารมาละลายน้ํา  
รดต้นพืชเพ่ือป้องกันสัตรูพืชอีกด้วย 
 3.  การปลูกผักแบบผสมผสาน ทั้งน้ีโดยการปลูกผสมปนเป
ในแปรงเดียวกัน เพ่ือป้องกันแมลงและสัตรูพืช      
 

2. อุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม 

 การดําเนินชีวิตตามวิถีชาวบ้าน มักนําเอาวัสดุธรรมชาติ
หรือแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ มาดัดแปลง แปรรูป  เป็นงานหัตกรรม
ในครัวเรือนเพ่ือใช้เครื่องมือในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพ  และ
อาจพัฒนาเป็นกิจกรรมที่ ใ ช้ทุนและแรงงานจํานวนมากหรือ  
ในลักษณะอุตสหกรรม  สําหรับภูมิปัญญาด้านอุตสาหกรรมและ  
หัตกรรมที่สําคัญของ อ.ดอยหล่อ  เช่น  หัตถกรรมจากไม้ไผ่ 
การสานแห  การทําฉัตร และปราสาทศพ    
 1.  ก๋วย  ผลิตภัณฑ์จักรสานจากไม้ไผ่   ลักษณะคล้ายเข่ง
หรือชะลอม  ก๋วยเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์การเกษตร อาทิ 
พืชผัก หรือสัตว์เลี้ยง  เป็นต้น การสานก๋วยใน  อ.ดอยหล่อ   ทํากัน
ในหมู่บ้านท่ามะโอ  ต.สองแคว   อ.ดอยหล่อ  เกือบทุกครัวเรือน  
ในหมู่บ้านจะทํากันหลังว่างเว้นจากงานหลัก  ซึ่งแต่ละครอบครัว  
ก็สืบทอดความรู้น้ีให้แก่ลูกหลาน  โดยยามว่างแต่ละคนในครอบครัว
ก็จะแบ่งหน้าที่  อาทิ  จักตอก  สาน หรือเก็บปาก เป็นต้น    ปัจจุบัน
ภูมิปัญญาการสานก๋วยน้ียังคงสืบทอดกันต่อไปเพราะถือเป็นอาชีพที่
สามารถทําในบ้านของตน  และยังสร้างความสามัคคีให้แก่คนใน
ครอบครัวอีกด้วย 
  2.  รั้ว ฉากก้ัน และเครื่องเรือนที่ทําจากไม้ไผ่  โดยที่ตําบล
ดอยหล่อ   นางทองสุข  สิงคะตา หรือแม่เขียว ประกอบอาชีพใน
การทําเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่  โดยท่ีทําอยู่มีทั้งฉากก้ัน  ซุ้มขายของ 
ชุดโต๊ะเก้าอ้ี  และอ่ืน ๆ ตามความต้องการของลูกค้า  ท้ังน้ีสามีของ
แม่เขียวซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเป็นคนคิดริเริ่มประยุกต์งานไม้ไผ่ที่
ชาวบ้านมักนํามาทําเป็นรั้วหรือประตูรั้ว   ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ
ความต้องการตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป   
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  สานก๋วยและการทําผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ของทั้งสอง  
ได้ทําการถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวเพ่ือยึดเป็นอาชีพหลักและ
อาชีพเสริมต่อไป 
 3.  การสานแห อุปกรณ์หาปลาของชาวบ้าน  ซึ่งถือเป็นงาน
หัตถกรรมที่ต้องใช้ความประณีตและเพียร  นายทอน  มีมา  สานแห
เป็นงานอดิเรกในยามว่างช่วงหัวค่ําหลังเสร็จจากงานรับจ้าง  
ซึ่งสืบทอดภูมิปัญญาน้ีมากจากพ่อแม่  โดยแต่เดิมการสานแหจะทํา
กันเกือบทุกครัวเรือน  แต่ปัจจุบันมีไม่มากนักอาจเป็นเพราะ  
ความสะดวกในการซื้อหาปลาไม่ ต้องหาเองเหมือนแต่ก่อน  
และ คาดว่าภูมิปัญญาดังกล่าวจะเลือนหายไปจากพ้ืนที่อําเภอ  
ดอยหล่อในไม่ช้า 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสานแห  ประกอบด้วย  สายเอ็น  
ไม้ปะ (ทําจากไม้ไผ่)  คันชุนหรือชนุน  โซ่  กรรไกร   สําหรับการถัก
เร่ิมต้ังแต่ทําส่วนบนหรือจอมแห แล้วใช้คันชุนร้อยสายเอ็นสาน  
โดยใช้ไม้ปะขนาดที่ต้องการเป็นตัวหลักทีจะทําให้ขนาดความกว้าง
ของตาแหแต่ละตามีขนาดเท่ากัน    
 4.  การทําฉัตร แปลว่า ร่ม   ซึ่งเป็นเคร่ืองแสดงถึงอํานาจ
บารมี  โดยหากกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ฉัตรจะเป็นเคร่ือง
แสดงพระราชอิสริยยศ ในทางพุทธศาสนาฉัตรเป็นปริศนาธรรม  
อันหมายถึงเคร่ืองบูชาเทียบระดับแห่งการบรรลุธรรมแห่งองค์พระ
ศาสดา  คติทางพุทธศาสนาถือว่าพระพุทธเจ้ามี ศักด์ิสูงกว่า 
พระมหากษัตริย์อยู่แล้ว  การแบ่งช้ันโดยการใช้ฉัตรมีหลายอย่าง 
เช่น 3 5 7 9 ช้ัน 
   ฉัตร 3 ช้ัน หมายถึง พระรัตนตรัย 
 ฉัตร 5 ช้ัน หมายถึง พระพุทธเจ้าในภัทรกัปทั้ง 5 พระองค์ 
 ฉัตร 7 ช้ัน หมายถึง การบูชาโภชงค์เจ็ด 
 ฉัตร 9 ช้ัน หมายถึง การบูชาพระนวโลกุตธรรมเจ้า 
9 ประการ   
 การทําฉัตรใช้ในทางศาสนาถือเป็นงานพุทธศิลป์ที่เกิดจาก
ภูมิปัญญา  ซึ่งในอําเภอดอยหล่อมีช่างหรือสล่าทําฉัตรอยู่หลายคน  
นายจีระศักด์ิ ดวงปัญญา หน่ึงในสล่าทําฉัตรของอําเภอดอยหล่อ 
ซึ่งมีอาชีพทําฉัตรมากว่า 20 ปี  ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของ
อาชีพการทําฉัตรว่ามาจากครูพักลักจํา 
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 สําหรับข้ันตอนการทําฉัตรน้ัน เริ่มจาก  การทําโครงฉัตร 
การวาดลายบนแผ่นโลหะ   การต้องลายหรือตอก ฉลุ และดุนลาน  
การประกอบโครง ทาสีและปิดทองลวดลายนั้นมีทั้งแบบด่ังเดิมของ
ล้านนา  และแบบประยุกต์ตามความต้องการของลูกค้า   
  นอกจากฉัตรแล้วงานอ่ืน ๆ  ที่ใช้วัสดุหรือทักษะเดียวกับกับ
การทําฉัตร อาทิ  ของประดับตกแต่งศาสนสถาน  บ้านเรือน ฯลฯ    
 นายจีระศักด์ิ ดวงปัญญา ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการตอก
ลายให้แก่ภรรยา  บุตรหลาน  ญาติพ่ีน้อง และยังยินดีถ่ายทอด  
ภูมิปัญญาการทําฉัตรงานพุทธศิลป์ล้านนาให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย 
 5. การทําปราสาทศพ ถือเป็นภูมิปัญญาทางด้านหัตถกรรม
และด้านศาสนา   ในพิธีศพตามความเช่ือของคนล้านนาจะใช้
ปราสาทเป็นที่บรรจุโลงศพ  โดยตัวปราสาทจะสร้างขึ้นให้มี  
ความสวยงามประดับโดยรอบด้วยดอกไม้เพ่ือไว้อาลัยแด่ผู้ล่วงลับ  
ให้สมเกียรติที่สุด  โดยเช่ือว่าเมื่อทําพิธีณาปนกิจหรือเผาศพแล้ว 
ผู้ตายจะได้ใช้ปราสาทเป็นที่อยู่อาศัยใน 
  นายพิสิษฐ์   สุรินต๊ะ  อดีตผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าปราสาท
จะมีส่วนประกอบสําคัญ  3 ส่วน  คือ ส่วนฐาน   ส่วนตัวปราสาท  
และส่วนยอด   ยอดปราสาทจะทําเป็นทรงจั่ว  4 ด้าน หรือจัตุรมุข  
ซึ่งจั่วน้ันจะมีจั่วช้ันเดียว  จั่วสองช้ัน และจั่วสามช้ัน  ข้ันตอนการทํา
เร่ิมต้ังแต่ขึ้นโครงด้วยไม้  ปิดกระดาษรองไม้  ทาสี  และตกแต่งด้วย
กระดาษเงินกระดาษทองที่ทําการต้องลายแล้ว      
  นอกจากนายพิสิษฐ์   สุรินต๊ะ  จะทําปราสาทศพตามที่
ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษแล้ว  ยังทํากิจกรรมต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการฌาปนกิจ  อาทิ โลงศพ  รถขนส่ง  รถแห่  ล้อลาก
ปราสาท  ฯลฯ  
  การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําปราสาทศพ  นายพิสิษฐ์  
สุรินต๊ะ  ได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานในครอบครัว  ลูกจ้าง และยังยินดี
ถ่ายทอดความรู้น้ีให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย 

3. ด้านการแพทย์แผน
ไทย 

 แพทย์แผนไทยหรือที่ทุกคนมักเข้าใจกันว่าแพทย์
สมุนไพร แต่แพทย์ทางเลือกยังหมายรวมถึงการดูแลสุขภาพโดยใช้
ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่าง ๆ   
 1. แพทย์แผนไทย  แม่แสงจันทร์  เทพพุ่ง  แพทย์แผน
ไทยโดยใช้สมุนไพรและศาสตร์ทางด้านการนวด   ซึ่งได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการรักษาจากปู่กับย่าเป็นหมอตําแย  ดังน้ัน  
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ประเภทภูมิปัญญา รายละเอียดองค์ความรู้

จึงคุ้นชินกับการรักษาพยาบาล  โดยเฉพาะเร่ืองของสมุนไพร 
โดยเริ่มสั่งสมความรู้เรื่องการรักษาจากครอบครัว รู้จักสรรพคุณของ
สมุนไพรที่เป็นพืชพ้ืนบ้าน และมีโอกาสได้เรียนการนวดแผนไทย
รูปแบบต่าง ๆ และได้กลายเป็นหมอนวดแผนโบราณที่โรงพยาบาล
สารภี ต้ังแต่ พ.ศ .2541  จากความรู้และประสบการณ์ในด้าน
สมุนไพรและการนวด แม่แสงจันทร์  เทพพุ่ง  ได้รับยกย่องให้เป็น
หมอพื้นบ้านล้านนา  โดยสิ่งที่ภูมิใจจากการเป็นหมอพ้ืนบ้านล้านนา
โดยรักษาโรคด้วยสมุนไพร นอกจากน้ันยังมีการนวดจับเส้น  นวด
ตอกเส้น นวดดัดตน  และนวดประคบด้วยลูกประคบสมุนไพรคือได้
เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานหมอพ้ืนบ้านนานาชาติ มีทั้งหมด  6 ประเทศ
 สมุนไพรที่นํามารักษาส่วนมากจะปลูกเองและที่ขั้นเอง
ตามธรรมชาติ  เก็บในช่วงเช้าเพราะเป็นช่วงที่มีตัวยามากที่สุด  
เพ่ือรวบรวมหรือผสมเป็นตัวยาต่าง ๆ สําหรับหน่วยงานทาง
การศึกษา อาทิ  โรงเรียนในชุมชมได้เห็นความสําคัญของการรักษา
ด้วยศาสตร์การแพทย์พ้ืนบ้านมากข้ึน  มักติดต่อให้นางแสงจันทร์  
ไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน  ซึ่งก็เต็มใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิง  
ที่จะได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาน้ีให้แก่เด็กรุ่นหลังสืบทอดต่อไป     
 2. หมอเมือง  พ่อประชุม บุญทาวงค์ ผู้ทรงภูมิปัญญา
ทางด้านแพทย์พ้ืนบ้านแบบล้านนาด่ังเดิม หรือที่เรียกว่า         “หมอ
เมือง”   บ้านเกิดอยู่วัดทุ่งกุย ต.ยางคราม ปัจจุบันมาอยู่หมู่ 9 ต.
สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่   เริ่มสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับตํารายา
แบบด้ังเดิมเมื่อคร้ังบวชเณร   เพราะพระครูบุญป๋ัน ปัญโญ เจ้า  
อาวาสเป็นผู้มีความรู้เรื่องยาสมุนไพร  โดยมีอากาศช่วยท่านปรุงยา
อยู่บ่อยคร้ัง    
 การรักษาตามแบบหมอเมืองดังเดิมของพ่อประชุมบุญ
ทอง  แตกต่างจากการรักษาแบบแม่แสงจันทร์ บางเช่น  ตัวยาชนิด
เดียวกันของพ่อประชุมน้ัน  จะไม่สามารถรักษาโรคเดียวกันได้  เน่ือง
ด้วยต้องดูธาตุของผู้ป่วยก่อนว่าเป็นธาตุใด  และจะผูกดวงก่อนว่า
การป่วยน้ันป่วยเป็นอะไรเกิดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายตาม
ธรรมชาติ  หรือถูกกระทําด้วยไสยเวทมนต์ดํา  และยาสมุนไพร  
แต่ละตัวน้ันจะเก็บในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน   
 การรักษาของพ่อประชุม  เมื่อมีชาวบ้านไม่สบายมาให้
ช่วยรักษา พ่อประชุมจะถามวันเดือนปีเกิด  ผูกดวง ดูลักษณะ
ร่างกายผิวพันธ์  หากเป็นเพราะความเสื่อมสภาพของร่างกาย  ก็จะ
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แนะนําสมุนไพร วิธีการเก็บ วิธีการปรุงยา คาถา และอ่ืน ๆ          ให้
แต่หากดูแล้วว่า ชะตาถึงฆาต  ก็จะบอกให้เตรียมตัวให้พร้อมกับ  
การจากไป 
  เมื่อสอบถามว่าภูมิปัญญาน้ี พ่อประชุมจะสืบทอดให้ใคร
น้ัน พ่อหนานบอกว่าของแบบน้ีอยู่ดี ๆ จะให้ใครเลยนั้นไม่ได้  ต้อง
เป็นคนที่ใจรัก หรือมีใจชอบทางนี้จริง ๆ  และเมื่อมีความรู้      ใน
ศาสตร์น้ีจะไปอวดอ้างไม่ได้  ดังน้ันการเป็นรักษาแบบพ่อหนานน้ัน
จะไม่เรียกเก็บเงินจากผู้รักษา  ซึ่งหากรักษาโรคตามที่พ่อประชุม
บอกแล้วหายดี  ก็มักจะกลับมาขอบคุณหรือมีข้าวของมาฝาก  
ดังน้ันภูมิปัญญาน้ีจึงยังไม่ได้สืบทอดให้แก่คนในครอบครัว  เพราะยัง
ไม่มีใครสนใจหรือมีใจชอบในทางนี้   
 นอกจากความรู้เรื่องการแพทย์พ้ืนบ้านแบบล้านนาแล้ว 
นายประชุมยังมีความรู้เรื่อง ต๋ัวเมืองหรืออักษรล้านนา โดยสามารถ
อ่านและเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว  ทั้งน้ีป๊ับสาต่าง ๆ  ท่ีพ่อประชุม
ศึกษา  พ่อประชุมจะทําการจดบันทึกเป็นต๋ัวเมือง หรือเป็นอักษร
ล้านนา    
 

4.  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ นํ้า เช้ือเพลิง 
อากาศ  ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต  โดยเฉพาะมนุษย์  
เน่ืองด้วยทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ันจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดวิถี
ชีวิต  อาชีพ ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรม  หรือกิจกรรมของคนใน
พ้ืนที่  การจัดสรรหรือจัดการกับทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและย่ังยืน  ตอบสนองต่อความต้องการหรือ
ความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งสําคัญที่คนในพ้ืนที่ต้องบริหารจัดการร่วมกัน 
 1. การบวชป่า   ถือเ ป็นภูมิ ปัญญาที่ประประยุกต์
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยการ
ห่มจีวรให้แก่ต้นไม้คล้ายการอุปสมบท  สําหรับในพ้ืนที่อําเภอดอย
หล่อ มีการจัดพิธีบวชป่ามาอย่างต่อเน่ืองกว่าสิบปี  โดยจัด ณ ตําบล
ยางคราม   และตําบลสันติสุข ซึ่งมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่วาง     
     สําหรับพิธีบวชป่าน้ัน จะมีผู้ที่เก่ียวข้องหลายภาคส่วน  
มามีส่วนร่วม อาทิ ชาวบ้านในพ้ืนที่  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ  เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนในพ้ืนที่  
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
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    พิธีกรรมจะเริ่มต้ังแต่ พิธีกรรมเร่ิมจากการบวงศรวงรุกข
เทวดา พระแม่ธรณี  แล้วทําพิธีเซ่นไหว้เทพารักษ์ เจ้าป่าเจ้าเขา ให้
ดูแลต้นไม้ที่ได้รับการบวช  หากมีผู้ใดมาตัดไม้ ทําลายป่า ขอให้  
ผู้น้ันมีอันเป็นไปต่าง ๆ  

 2. การสร้างฝาย  แก่ฝาย  ขุดคลอง  เป็นการบริหาร
ทรัพยากรนํ้าโดยการสร้างฝายชะลอนํ้าและขุดคลองในหลายพ้ืนที่
ของตําบลสองแคว  เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่านอยู่  
2  สาย  คือ แม่นํ้าขาน  และแม่นํ้าปิง  การทําฝายชะลอนํ้า ทําให้
ชาวบ้านสามารถมีนํ้าใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ในยาม
น้ําหลากก็ลดความเช่ียวของสายนํ้า  หรือในฤดูแล้งก็กักเก็บนํ้า  
เพ่ือแบ่งปันให้เกษตรกรโดยมีแก่ฝายเป็นผู้จัดสรรนํ้าให้แก่เกษตรกร
อย่างทั่วถึง  ฝายชะลอนํ้าที่สําคัญของตําบลสองแควคือฝายหลังถ้ํา 
ประวัติความเป็นมาของช่ือเพราะน้ําที่ไหลมาเป็นนํ้าจากลําเหมือง
หลังถ้ํา   ส่วนการขุดคลองในลักษณะแก้มลิง  พ่อกักเก็บนํ้าในช่วง
ฤดูฝนที่จะไหลมากจากตําบลอ่ืนซึ่งเป็นแหล่งต้นนํ้า  ไม่ให้ไหลมา
ท่วมพ้ืนที่  ลําเหมืองที่ขุดในลักษณะแก้มลิงคือ  ลําเหมืองสารภี    
  3. ผาช่อ  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอําเภอ  
ดอยหล่อ ต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาง  ก่อนที่จะได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว นางดวงดาว เตชะวัฒนาบวร ทําหน้าที่
หัวหน้า อุทยานแห่งชาติแม่วาง และคณะ พ้ืนที่ ป่าอนุรักษ์แห่งนี้ให้
เป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2544  การประกาศจัดต้ังอุทยาน
แห่งชาติจะต้อง มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะโดดเด่นของอุทยาน 
ชาวบ้านแนะนําว่ามีผาจ่อลักษณะเป็นหน้าผาดินแดง ซึ่งชาวบ้านนับ
ถือว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นที่สิงสถิตของเจ้าป่าเจ้าเขา  มีการบอกต่อ 
กันมาว่าหากใครไปทําอะไรไม่ดีไว้บริเวณที่แห่งน้ีอาจเจออาถรรพ์
จากเจ้าป่าเจ้าเขาได้  หลังจากน้ันจึงมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และได้รับการประกาศจัดต้ังเป็นอุทยานแห่งชาติ 
 4. การเลี้ยงปลาในกระชัง  เป็นอีกอาชีพหนึ่งของ
เกษตรกรในตําบลสองแคว  ซึ่งอาชีพน้ีเกิดจากทําเลท่ีต้ังของตําบล  
ที่มีแม่น้ําปิงไหลผ่าน และจากภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าของตนในพ้ืนที่ คุณธงชัย  ประยุธญาติ  ผู้ประกอบ
อาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง  กล่าวว่า  เดิมคนในพ้ืนที่เลี้ยงปลากัน  
มานาน  ส่วนตนแต่งงานกับคนในพ้ืนที่และเร่ิมสนใจอาชีพเลี้ยงปลา
ในกระชังจึงศึกษาและประกอบชีพน้ีจนถึงปัจจุบัน  นายณธงชัย  
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ประยุธญาติ ยังกล่าวอีกว่าการทําฝายชะลอน้ํามีความสําคัญ  
กับอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังมาก 

5. ด้านกองทุนและธุรกิจ
ชุมชน 
 

 กองทุนและธุรกิจชุมชน  ถือเป็นการรวมตัวของชาวบ้าน
เพ่ือดําเนินธุรกรรมการเงินหรือธุรกิจอ่ืน ๆ  เพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์ 
ให้เกิดแก่สมาชิก ในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  สําหรับ         ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในด้านน้ีแต่เดิมในไม่ปรากฎว่ามีการดําเนินการ  โดย
เร่ิมมีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามโยบายรัฐบาลในการ
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน   ตําบลสองแควมีการ
ดําเนินงานทางด้านกองทุนและธุรกิจชุมชนที่โดดเด่น มีการปรับและ
ประยุกต์การดําเนินงานจากนโยบายรัฐบาลเป็นการดําเนินงานใน
รูปแบบเฉพาะของตนเอง   จึงได้รับเป็นตัวแทนนําเสนอวิธีการ
ดําเนินงานในคร้ังน้ี     
   1. สถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลัง   ถือเป็นการ
ดําเนินงานด้านกองทุนที่ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมาก  เน่ืองด้วยมี
การปรับและประยุกต์การดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในท้องถิ่น    
   2. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบล สองแคว   เป็น
นโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้สวัสดิการ
ชุมชน  โดยตําบลสองแควได้ดําเนินการเป็นตําบลแรกของอําเภอ  
กองทุนน้ีจะเก็บเงินจากสมาชิกวันละ 1 บาท   โดยสมาชิกจะได้รับ
สวัสดิการหากเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  แต่งงาน  ขึ้นบ้านใหม่  
สําเร็จการศึกษา ฯลฯ  ตามระเบียบของกองทุน 
 

6.  ภาษาและ
วรรณกรรม 

 ภาษาและวรรณกรรม  ถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความ
เจริญก้าวหน้าและความสุนทรีย์ของชนชาติ   สําหรับทางอําเภอดอย
หล่อมีความโดดเด่นมากในเร่ืองของการซอ โดยมีศิลปินซอเป็น
จํานวนมาก     
 1. การซอ  คือการขับร้องด้วยทํานองไพเราะ โดยมีป่ีนํา
เป็นเคร่ืองดนตรีที่ให้ทํานอง ซอจะต้องขับร้องด้วยถ้อยคําที่สัมผัส
คล้องจองกัน ตามท่วงทํานองของเพลงซอ  แม่แสงเอ้ย หรือที่รู้จัก
กันในนาม ซอแม่แสงเอ้ย  ช่ือจริง นางประไพ สุริยะมล   แม่ครูซอ  
ที่โดงดังของภาคเหนือ  เรียนซอกับพ่อครูจันทิพย์เรือนรักบ้าน 
บ้านามหลัง แม่ครูแก้วมา บ้านสองแคว แม่ครูจันทร์สม สายธารา 



   

63 
 

ตาราง 4.1 (ต่อ)
ประเภทภูมิปัญญา รายละเอียดองค์ความรู้

บ้านป่าแงะ และช่างซออาวุโสอีกหลายท่าน จนสามารถแต่ง  
เน้ือเพลงซอได้เอง และซอเป็นอาชีพได้   
 ปัจจุบันแม่แสงเอ้ยจัดพ้ืนที่บริเวณบ้านสอนการซอให้แก่
บุคคลที่สนใจฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  โดยมีลูกศิษย์หลากหลายสาขา
อาชีพแต่สําหรับเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก โดยอยาก
ให้หน่วยงานทุกภาพส่วนเผยแพร่หรืออนุรักษ์ภูมิปัญญาอันเป็น
เอกลักษณ์ของทางเหนือนี้สืบต่อไป   
 ป่ีนํา  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการซอ  นายวิทวัส ทิโน  
ลูกศิษย์แม่ครูแสงเอ้ย  ผู้มีความสามารถในการทําป่ีได้อธิบายว่าป่ีที่
ใช้ในการซอนั้นลักษณะจะคล้ายขลุ่ย เพียงแต่ป่ีจะมีลิ้น ทั้งน้ีป่ีทํา
จากไม้ไผ่อายุประมาณสองปี  นํามาตากจนแห้งแจ้งเจาะรู้เทียบเสียง 
การทําป่ีของนายวิทวัสน้ัน จะไม่ใช้เคร่ืองมือใด ๆ ในการเทียบเสียง  
แต่จะใช้ความชํานาญของตนในการเจาะรูเทียบเสียงแต่ละโน้ต   
 2. ค่าว  เป็นวรรณกรรมของทางล้านนา  สะท้อนถึง 
ภูมิปัญญาด้านภาษาที่แสดงถึงวิถีชีวิตหรือคําสอน และคติธรรมทาง
ศาสนา   พ่อประพันธ์  แก้วเก๋   ผู้มีความชอบในเรื่องของการซอ  
และค่าว ต้ังแต่อายุ 11 ปี  โดยครูผู้สอนค่าวซอ คือครูอํานวย     
  ค่าวที่พ่อประพันธ์  แก้วเก๋ได้สาธิตมีอยู่ 2 แบบ คือ  ค่าว
ฮํ่าซึ่งเป็นการพูดปกติ  และค่าวจ้อยซึ่งใส่ท้วงทํานองขับร้อง  การที่
เรียนซอ และค่าว  หรือที่มักเรียกรวมกันว่า ค่าวซอ  ต้ังแต่เด็กซึ่ง
โดยมากเน้ือหาเป็นเร่ืองเก่ียวกับคติธรรมการดําเนินชีวิต  ทําให้พ่อ
ประพันธ์  ได้เรียนรู้เก่ียวกับการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักคติธรรม
ดังกล่าว   ได้อาชีพ  และยังทําให้เป็นผู้ที่มีวาทกรรมที่ลึกซ้ํา  เข้าใจ
ชีวิต  สามารถเรียบเรียงความรู้สึกถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอนหรือ
บทเพลงได้อย่างง่ายดาย   
 ค่าวมีน้อยคนนักจะรู้จักตอนน้ีเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้ว โดย
พ่อประพันธ์พยายามถ่ายทอดความรู้น้ีผ่านสถานีวิทยุขอตนโดยยินดี
สอนหากมีผู้สนใจท้ังน้ีเพราะหวังว่าคติธรรมที่แฝงไว้ผ่านค่าวฮํ่า
เหล่าน้ีจะขัดเกลาเด็กให้มีความพฤติที่ดีเช่นตน

7. ศิลปกรรม  ศิลปกรรมคือ การสร้างสรรค์อันแสดงถึงความสุนทรียะ
ของมนุษย์   สําหรับอําเภอดอยหล่อ  มีภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม 
เช่น งานจิตกรรมแนวพุทธศิลป์  และวงค์ปีพาทย์ล้านนา 
 1. งานจิตกรรมแนวพุทธศิลป์บนกระจก    นายอนุพงษ์ 
เป็งด้วงและนางอนุกูล เป็งด้วง สองสามีภรรยา  ผู้ก่อต้ังร้านกาแฟ
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ชมศิลป์พุทธรักษา   ซึ่งตกแต่งร้านด้วยงานศิลปะในลักษณะของ
อาร์ตแกลเลอรี่  ที่ผู้มาด่ืมกาแฟสามารถเดินชมผลงานศิลปะไปด้วย 
      ทั้งสองช่ืนชอบงานศิลปะโดยเฉพาะด้านจิตรกรรมและ
ยังสําเร็จการศึกษาด้านน้ีมาโดยตรง  โดยผลงานการวาดภาพบน
กระจกน้ันได้รับรางวัลภูมิปัญญาด้านจิตกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งการวาดภาพบนกระจกต้องใช้จินตนาการและความชํานาญเป็น
อย่างมาก  เน่ืองด้วยต้องวาดกลับด้าน  ให้ภาพออกมาอีกด้านของ
กระจก  ผลงานของทั้งสองมีความโดดเด่นจนได้รับการว่าจ้างจากวัด
ต่าง ๆ  มากมายหลายแห่งในภาคเหนือ   
  ภูมิปัญญาน้ีได้ถ่ายทอดให้แก่บุตรของตน  โดยมี
ความยินดีในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญานี้ให้แก่ผู้สนใจ 
 2. วงป่ีพาทย์ล้านนา   นายพิทักษ์ พงศ์สุข  ผู้ก่อต้ัง   วง
ดนตรีดอยหล่อศิลป์  ช่ืนชอบดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาต้ังแต่เด็ก    โดย
ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มต้ังวงตนตรีกับกลุ่มเพ่ือนสนิท  จากน้ัน
ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาดนตรี  จนเริ่มต้ังวงรับงานในพ้ืนที่  และเมื่อ
เป็นที่รู้จักก็เริ่มรับงานมากขึ้น  การรับงานจะรับงาน      ปอยหลวง  
งานฟ้อนเจ้า  งานศพ  งานบวงสรวง  งานวัดและงานพระราชทาน
เพลิงศพ   เครื่องดนตรีที่ใช้คือระนาดเอกระนาดทุ้มฆ้องวงระนาด
เอกเหล็ก   นอกจากวงดอยหล่อศิลป์ อําเภอดอยหล่อยังมีวงดนตรีปี
พาทย์อยู่หลายคณะ  อาทิ สองแควศิลป์ รุ่งนิมิตร และสันลมจอย 
เป็นต้น 
    สําหรับการสืบทอดภูมิปัญญาน้ี นายพิทักษ์  พงศ์สุข  
ซึ่ งมีอาชีพหลักเป็นครู  ได้สอดแทรกให้นักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญและซาบซึ้งในดนตรีพ้ืนบ้าน   และยินดีถ่ายทอดความรู้
นี้ให้แก่ผู้สนใจ   

8. ปรัชญา ศาสนา และ
ประเพณี 

 1.  กลองใหญ่ หรือกลองหลวง  เป็นกลองขนาดใหญ่  
ที่ผูกพันกับวิถี ชี วิตล้านนามาแต่โบราณ นายสําราญ  นักสุ่ม  
ประธานชมรมอนุรักษ์กลองใหญ่ได้เล่าให้ฟังว่า   แต่เดิมจะใช้เสียง
กลองเป็นการส่งข่าวสาร  แจ้งเหตุให้คนในชุมชน ต่อมาวิถีชีวิตเริ่ม  
มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึน ทําให้กลอง
ไม่ค่อยมีบทบาทกับวิถีชีวิตกับผู้คนในชุมชนเท่าไหร่นัก แต่ผู้คน
อําเภอดอยหล่อก็ยังเห็นความสําคัญของกลอง  โดยนํามาจัดเป็น
ประเพณีแข่งขันกันเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในวันสําคัญต่าง ๆ และ
เป็นที่มาของคําขวัญอําเภอดอยหล่อ ที่ว่า “พระธาตุดอยน้อยพันปี 
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รสดีแคนตาลูป ลําใย กว่างชนเลื่องช่ือลือไกล กลองใหญ่สืบสาน
ประเพณี” 
 นายสมบุญ  กัญยานะ  สล่ากลองอําเภอของดอยหล่อ 
อภิบายว่ากลองใหญ่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  ไหกลอง  ท่อกลอง 
และ ก้นกลอง 
ทําจากไม้ประดู่  กว้าง 50 นิ้ว หนา 4 น้ิว  หน้ากลองคลุมด้วย  
หนังวัว กว้างประมาณ 27 น้ิว  ยึดด้วยเชือกที่ทําจากหนังควาย  
เพราะจะมีความเหน่ียวไม่หย่อยยานเหมือนเชือกไนล่อน   
 การตีกลองใหญ่ จะต้องติดจ่ากลองก่อนจึงจะมีเสียงดัง
ก้องกังวาล  การตีกลองใหญ่จะใช้เศษผ้าจีวร ประหน่ึงสมัยโบราณที่
ตีบอกแจ้งข่าวสาร กลองใหญ่น้ันจะตั้งอยู่ที่วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน   การพันผ้าตีกลองจะพันให้เป็นทรงกรวยคล้ายดอกบัวตูม  
การตีจะตีตรงจ่ากลอง  เทคนิคการตีมีอยู่หลายเทคนิค เช่น  การตี
แบบคร้ังเดียว หรือหลายครั้ง  การปิดเสียงต้องการให้ปิดเสียงแบบ
ไหนก็จะมีเทคนิคการตีที่แตกต่างกัน   
  ปัจจุบันกลองใหญ่ยังคงมีการแข่งขันกันอย่างต่อเน่ือง 
แต่กลองใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่น้ันมักไม่ค่อยมีเน่ืองด้วยต้องใช้ไม้ขนาด
ใหญ่ทั้งต้นในการสร้าง   สําหรับการแข่งข้ันน้ันมีหลายรูปแบบ   
  ปัจจุบันถือว่ากลองใหญ่ยังเป็นที่นิยมอยู่เฉพาะ
กลุ่ม  สําหรับตําบลสองแควถือว่ายังได้รับความนิยมจากเยาวชนใน
พ้ืนที่  มีการซอ้มตีช่วงเย็นหรือช่วงวันหยุดเสมอ 
  2. กว่างชน  กว่าง  หรือด้วงกว่าง เป็นสัตว์จําพวกแมลง
ปีกแข็งที่แตกต่างจากแมลงปีแข็งท่ัวไป เพราะมีโครงสร้างขนาด
ใหญ่    กว่างชนเป็นประเพณีสําคัญของอําเภอดอยหล่อ  มักจะ
จัดการแข่งขันในช่วงประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไป  ทั้งน้ีกว่างของ
ดอยหล่อจะมีช่ือเสียงมากในเรื่องความอึดและทน เพราะดินเป็นดิน
บริเวณน้ีเป็นดินแดงลูกรังมีหินปนจึงมีกว่างที่แข็งแรงเท่านั้น         ที่
สามารถดันดินออกมาได้    
  กว่างมีวงจรชี วิตประมาณ  1 ปี  คือช่วงต้นฤดูฝน 
ในระยะที่เป็นตัวหนอนหรือ ตัวด้วงจะมีสีขาว ตัวโต อาหารของตัว
หนอนคือเศษใบไม้ผุ  ก่ิงไม้หรือตอไม้ผุ  เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่แล้วก็
จะกลายดักแด้  และโตเป็นตัวเต็มวัย  เมื่อถึงฤดูฝนบริเวณพ้ืนดินจะ
อ่อน   ด้วงกว่างที่เจริญเติบโตเต็มที่ก็จะดันดินออกมาสู่โลกภายนอก 
เพ่ือหาอาหารใหม่และผสมพันธ์ุ กว่างตัวผู้ที่แข็งแรงก็จะมีโอกาส
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ผสมพันธ์ุโดยกว่างจะต่อสู้เพ่ือแย่งชิงตัวเมีย และฝ่ายชนะก็จะผสม
พันธ์ุ  พอเข้าในฤดูหนาว กว่างตัวเมียหลังจากผสมพันธ์ุ ก็จะขุดดิน
แล้ววางไข่ ส่วนตัวเองก็จะตาย ไข่ก็ฟักเป็นตัวหนอน เป็นดักแด้
อาศัยอยู่ใต้ผิวดิน จนถึงต้นฤดูฝนก็จะขุดดินข้ึนมาผสมพันธ์ุดํารงชีวิต
สืบลูกหลานต่อไป  
 ปัจจุบันเน่ืองด้วยป่าไม้มีจํานวนลดลงประกอบกับ
สารเคมีในดินจากการทําการเกษตร  ทําให้ด้วงกว่างมีจํานวนลดลง  
จึ งมีการพัฒนาเป็นการเพาะเลี้ ยง  พ่อประเสริฐ  วงค์ เ รือน 
คณะกรรมการชมรมชนกว่างของดอยหล่อ  ผู้เพาะเลี้ยงและ จัด
แข่งขันกว่าง   
  อําเภอดอยหล่อมักจัดงานชนกว่างเป็นประจํา กว่างท่ี
นิยมนํามาชนเรียกว่า กว่างโซ้ง (ซ่ง) ซึ่งลําตัวจะใหญ่เขายาว   โดยมี
ผู้สนใจเข้าร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงถือได้ว่ายังเป็นที่
นิยมและสืบสานประเพณีน้ีต่อไป  
 3. ฤกษ์ยามความเช่ือล้านนานายทองอินทร์ พรหมจันใจ  
กล่าวว่าฤกษ์ยามเป็นสิ่งสําคัญมากของคนเมืองเพราะหากทํา
กิจกรรมใดในช่วงที่ฤกษ์ยามดีก็จะส่งผลให้กิจกรรมน้ันประสบ
ผลสําเร็จฤกษ์ยามถือเป็นภูมิปัญญาที่เช่ือมโยงเร่ืองความเชื่อกับ  
หลักทางวิทยาศาสตร์เรื่องข้างขึ้นข้างแรม ซึ่งการดูฤกษ์ยามน้ัน  
มีหลักการคํานวณของแต่ละฤกษ์  อาทิ  วันเสียประจําเดือนวันจม – 
วันฟู   วิธีหาเกณฑ์เดือน  วิธีหาติถีวัน   วิธีหายามดี  วิธีลงเศษฟ้า  
ต๋ีแส่ง  วันเสียขี้ขวย    
 นอกจากน้ีในเรื่องลักษณะของบ้านเรือนก็มีส่วนสําคัญที่
จะส่งผลต่อผู้อยู่อาศัย  โดยภูมิปัญญาของคนเมืองมีหลักการเลือก
ที่ดินหรือการเสี่ยงทาย  ว่าสถานที่ที่ต้องการสร้างลงหลักปักฐานน้ัน
มีความเหมาะสมหรือไม่  อาทิ  วิธีการต้ังข้าวหรือฝังข้าวพระแม่ธรณี  
และวิธีการเสี่ยงทาย   
 เมื่อได้ที่ดินที่เหมาะสมที่สามารถลงหลักปักฐาน   ได้
แล้ว  ก็จะมีพิธีกรรมเพ่ือให้เจ้าของหรือผู้อยู่อาศัย สงบร่มเย็น  อาทิ  
วิธีขอท่ีดินกับพยานาค  การดูตารางพ้ืนที่ต้ังบ้าน พิธีขุดหลุมเสา
เรือน  เสกน้ํา – ทรายรองตีนเสา  เรือนมงคลรองตีนเสา ทําขวัญเสา
มงคล พิธีปกเสาเรือน (ยกเสาเรือน) พิธีส่งขี้ขวย เป็นต้น                 
 และเมื่อสร้างบ้านเสร็จก็จะมีพิธีขึ้นบ้านใหม่ ปลูกต้นไม้
บริเวณบ้านให้เป็นมงคล                             
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ตาราง 4.1 (ต่อ)
ประเภทภูมิปัญญา รายละเอียดองค์ความรู้

 4. ร่างทรง   ร่างทรงของทางเหนือคือการที่ร่างน้ันยอม
ให้วิญญาณอาศัยร่างกายของตนเพ่ือใช้พลังอํานาจไปดูหรือแก้ไข  
บางสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าถึงได้   ทั้งน้ีเพราะ
วิญญาณที่เข้าร่างน้ันต้องการสั่งสมบุญบารมีในการช่วยเหลือผู้อ่ืน  
คือแบบที่ให้วิญญาณ  โดยทั่วไปจะมีอยู่สองแบบคือ แบบที่ให้
วิญญาณตนเดียวสิงร่าง  และแบบที่สามารถให้ดวงวิญญาณ  
อ่ืน ๆ  สิ่งร่างได้หรือที่คนเหนือมักเรียกกว่าลงขอนคือให้วิญญาณ
ผู้ตายสามารถสิงร่างเพ่ือพูดคุยสื่อสารกับญาติพ่ีน้อง   
  นางวราพร  ปุ๊บผา หรือแม่น้อย อายุ 56 ปี ร่างทรง
ของพ่อปูธนชัย ผีกะยักษ์ข้างวัดใหม่หนองหอย  ซึ่งไม่เคยเช่ือเรื่อง
การทรงเจ้าเข้าผีมาก่อน แต่ตนเป็นโรคเรื้อรังรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย 
จนกระทั่งครอบครัวไปให้ร่างทรงแห่งหนึ่งช่วยดูจึงทราบว่ามีผีกะ
ยักษ์ต้องการอาศัยร่าง  ซึ่งก็ปฏิเสธอยู่นานจนกระทั้งในที่สุดก็ยอม
โดยไปรับขันต้ังหรือบูชาด้วยเคร่ืองบูชาหรือยกครู  ซึ่งเป็นการน้อม
รับว่าเช่ือแล้วจึงหายจากโรค แต่เมื่อหายจากโรคก็ไม่ยอมสร้างหอ
หรือไม่ยอมให้เข้าร่างเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนก็กลับมาเป็นโรคเรื้อรัง
อีก  จนในที่สุดก็ต้องสร้างหอและเปิดรับรักษาหรือช่วยเหลือผู้อ่ืน
จนถึงปัจจุบัน (บทสัมภาษณ์)     
  การเป็นร่างทรงน้ันไม่สามารถสืบทอดให้ใครได้ 
เพราะดวงวิญญาณจะเป็นผู้เลือกร่างเอง

9. โภชนาการ   ภูมิปัญญาด้านโภชนาการโดยเฉพาะด้านอาหารของ  
ทางดอยหล่อจะมีคล้ายกับของทางเหนือทั่วไป   อาทิเช่นการน่ึง  
ข้าวเหนียว หากข้าวไม่ติดกันเวลาป้ันมักจะติดมือซึ่งคําเมือง เรียกว่า 
“ข้าวเมื่อย”  จะแก้โดยเวลาแช่ข้าวหรือหม่าข้าว  ก็จะใช้นํ้าจากการ
แช่ข้าวคร้ังก่อนเติมเข้าไปด้วย  แต่หากข้าวเหนียวยังไม่ติดกัน  
เป็นก้อนอีกเวลาแช่ข้าวก็จะใส่ฝักส้มป่อยไปด้วย    
 หากต้องน่ึงข้าวเหนียวในปริมาณมาก ๆ โดยเฉพาะช่วง
ที่มีงานอาทิ งานข้ึนบ้านใหม่  งานแต่งงาน หรืองานศพ  ชาวบ้าน
มักจะนึ่งข้าวในไหซึงขนาดใหญ่  เพ่ือให้ข้าวสุกเสมอกันก็มักจะใส่  
ช้อนเหล็กวางกระจายไว้ในข้าวถือว่าเป็นการกระจายความร้อน
แม้แต่การทําแกงอ่อม  ซึ่งแกงอ่อมของทางเหนือจะเป็นแกงเน้ือ  
ไม่ใส่ผักเหมือนทางภาคอีสาน เพ่ือให้เน้ือสุกเป่ือยไวข้ึนก็จะใส่ช้อน
ลงไปด้วยเช่นกัน
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ตาราง 4.1 (ต่อ)
ประเภทภูมิปัญญา รายละเอียดองค์ความรู้

 ลาบ  อาหารของคนเหนือ  เมื่อต้องทําในปริมาณมาก 
หากยําหรือใส่เครื่องปรุงลงในลาบแล้ว  ทิ้งไว้นานจะทําให้รสชาติ
เปลี่ยนจืดชืดไม่เหมือนตอนที่ยําหรือปรุงเสร็จใหม่  ๆ หรือที่ภาษา  
คําเมืองเรียกว่า “คาย” เ พ่ือป้องกันไม่ให้ลาบคาย  ชาวบ้าน  
ทักนําเอาข้าวเหนียวป้ันขนาดพอเหมาะวางหรือจั้มไว้ตรงกลางก็จะ
ทําให้ลาบคงสภาพของรสชาติไว้นานขึ้น  ซึ่งภูมิปัญญาเหล่าน้ีกําลัง
สูญหายไป เพราะปัจจุบันมีตู้เย็นที่คงสภาพอาหารไว้นานขึ้นได้ 
 นอกจากน้ียังมีอาหารคาว หวานอีกมากมายที่แสดงให้
เห็นถึงภูมิปัญญาของดอยหล่อที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิเช่น          ลาบ
ปลาหลน  ข้าวต้มบะกุย  ฯลฯ นางศรีสมร วรรณใหม่ หรือป้าตุ๋ย 
เจ้าของร้านร้านไส้อ่ัวป้าตุ๋ยยาวที่สุดในโลก ได้ทําการสาธิตวิธีการ
ทําอาหารที่ได้วัตถุดิบจากท้องถ่ิน   อาทิ  ไส้อ่ัว  แคบหมู  ลาบปลา
หลน    แกงแค  แกงโฮะ  ฯลฯ 
 อาหารพ้ืนเมืองที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนําเอา
วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรุงรสให้ถูกปากคนในท้องถ่ินเอง  ปัจจุบันใน
พ้ืนที่อําเภอดอยหล่อยังคงมีการสืบทอดต่อกันไป โดยป้าตุ๋ยก็ได้
ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาน้ีให้แก่ลูกชายและลูกจ้างในร้าน  และ
ยินดีหากต้องการให้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้นี้แก่เด็ก ๆ ในโรงเรียน
ต่าง ๆ  
 

 
 จากตารางที่ 4.1  แสดงให้เห็นถึงข้อมูลจากการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ัง        
9 ประเภท  ของอําเภอดอยหล่อ ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ เกษตรล้านนาตามแนวศาสตร์พระราชา     
เกษตรล้านนาแบบผสมผสาน  ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่  การสานก๋วยและผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่  การสานแห  การทําฉัตร การทําปราสาทศพ  ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ หมอสมุนไพร
พ้ืนบ้านล้านนา หมอเมืองล้านนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่        
การบวชป่า  ตําบลสันติสุขและตําบลสองแคว   ผาช่อ  การสร้างฝาย แก่ฝาย  ขุดคลอง การเลี้ยงปลา
ในกระชัง  ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน  ได้แก่ สถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลัง  กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตําบลสองแคว  ด้านภาษาและวรรณรกรรม  ได้แก่ การซอ และค่าว ด้านศิลปกรรม 
ได้แก่ จิตกรรมแนวพุทธศิลป์ และวงป่ีพาทย์ล้านนา  ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ได้แก่         
กลองใหญ่  กว่างชน  ฤกษ์ยาม ความเช่ือล้านนา  และการทรงเจ้า และด้านโภชนาการ ได้แก่           
วิธีการทําอาหารคาวหวาน 
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ตอนท่ี 2  ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือกําหนดวิธีการในการนําเสนอ        องค์
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รวบรวมมา   ที่ประชุมเสนอแนะให้ถ่ายทอดข้อมูลตามแนวการ
ดําเนินการจัดการองค์ความรู้ออกมาเป็นวีดีทัศน์  และรวบรวมลงในเว็บไซด์เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้า   
ซึ่งวีดีทัศน์แบ่งออกเป็น  10 ตอน  ได้แก่ 
 ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของดอยหล่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตอนที่  2 ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม  
 ตอนที่ 3  ภูมิปัญญาด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  
 ตอนที่ 4  ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย  
 ตอนที่ 5  ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ตอนที่ 6  ภูมิปัญญาด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน  
 ตอนที่ 7  ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม  
 ตอนท่ี 8 ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม 
 ตอนท่ี 9  ภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี  
 ตอนท่ี 10  ภูมิปัญญาด้านโภชนาการ  
  

  
  

  
 

ภาพ 4.1 ตัวอย่างวีดีทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอดอยหล่อ 
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ตาราง 4.2 แสดงข้อมูลภูมิปัญญาพร้อมด้วยรายนามผู้ทรงความรู้ภูมิปัญญาที่เป็นตัวแทนในการบันทกึวีดีทัศน์และแผนที ่
 

ประเภทภูมิปญัญา ภูมิปัญญาที่รวบรวม ผู้ทรงความรู้ภูมิปัญญา แผนที่
เกษตรกรรม 1. เกษตรล้านนาตามแนวศาสตร์พระราชา      นายวิโรจน์ พรหมปัญญา https://goo.gl/2Bg8yw  

2. เกษตรล้านนาแบบผสมผสาน   นายอร่าม หลา้ทิพย์         https://goo.gl/MVRxfE 
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
 

3. การสานก๋วย   นางพรรณ์ คงศิริ    https://goo.gl/9BjKgE    
4. ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่    นางทองสุข  สงิคะตา https://goo.gl/P3e1K3 
5. การสานแห  นายทอน มีมา     https://goo.gl/oaPDMj
6. การทําฉัตร    นายจีระศักดิ์ ดวงปัญญา https://goo.gl/MKiCsg
7. การทําปราสาทศพ   นายพิสิษฐ์   สรุินต๊ะ  https://goo.gl/Q8EjEf 

การแพทย์แผนไทย 8. หมอสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา  นางแสงจันทร์ เทพพุ่ง      https://goo.gl/xoWMq7
 9. หมอเมืองลา้นนา นายประชุม บุญทาวงค์     https://goo.gl/JhQaM4
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

10. การบวชป่า   ตําบลสันติสุขและตําบลยางคราม https://goo.gl/Yr5RVn 
11. ผาช่อ    นางดวงดาว เตชะวัฒนาบวร  https://goo.gl/SHSN1y 
12. การสร้างฝาย แก่ฝาย  ขดุคลอง   นางลัดดา  ชัยชนะ   

นายหน้อย  ปันวงศา     
https://goo.gl/u6y8w8 

13. การเลี้ยงปลาในกระชัง  นายณธงชัย ประยุธ  https://goo.gl/oaPDMj
กองทุนและธุรกิจชุมชน 
 

14. สถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลัง   นางลัดดา  ชัยชนะ    https://goo.gl/gB1P4n 
15. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลสองแคว  นางลัดดา  ชัยชนะ   https://goo.gl/gB1P4n 
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ตาราง 4.2 (ต่อ) 
 

ประเภทภูมิปญัญา ภูมิปัญญาที่รวบรวม ผู้ทรงความรู้ภูมิปัญญา แผนที่
ภาษาและวรรณกรรม 
 

15. ซอ    นางแสงเอ้ย สุริยะมล   
นายวิทวัส  ทิโน

https://goo.gl/aXgZkf 

16. ค่าว นายประพันธ์ แก้วเก๋ https://goo.gl/wVHQK5 
ศิลปกรรม 
 

17. จิตกรรมแนวพุทธศิลป์   นายอนุพงษ์ เป็งด้วงและ 
นางอนุกูล เป็งด้วง

https://goo.gl/Y67Zdo 

 18. วงปี่พาทย์ล้านนา นายพิทักษ์ พงศ์สุข  https://goo.gl/iWs2oK
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี 19. กลองใหญ ่   นายสําราญ    นาคชุ่ม   https://goo.gl/QP9qMY 

20. กว่างชน นายประเสริฐ วงค์เรือน https://goo.gl/DuQvcu
21. ฤกษ์ยาม ความเชื่อล้านนา  นายทองอินทร์ พรหมจันใจ  https://goo.gl/cbSeqM
22. ร่างทรง นางวราพร  ปุ๊บผา https://goo.gl/ydLw53 

โภชนาการ   
 

23. อาหารพื้นบ้านดอยหล่อ ลาบปลาหลน       
แก๋งแค ไส้อั่ว  ฯลฯ ขนมเมือง  ข้าวต้มบะกุย        
ข้ามต้มมัด ขนมปาด ฯลฯ

นางศรีสมร วรรณใหม ่ https://goo.gl/GzjAcW 
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