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2 
รายงานผลโครงการฟ,-นฟูมรดกภูมิป4ญญาพื้นบ:านสร:างสรรค< 

2.1 ท่ีมาและความสำคัญ 

จังหวัดเชียงใหม1 เป3นเมืองที่ได:รับความนิยมด:านการท1องเที่ยวเรื่อยมา อาทิ แหล1งท1องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม แหล1งท1องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล1งท1องเที่ยวเชิงประวัติศาสตรI แหล1งศิลปหัตถกรรม และแหล1ง

มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค1า ด:วยบริบทของเมืองที่มีความหลากหลายทางด:านวัฒนธรรม ประเพณีและ

ชาติพันธุI การพัฒนาเมืองจะต:องควบคู1ไปกับการรักษาทุนทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีท่ีมีอัตลักษณIแตกต1างกัน

ออกไป สร:างการรับรู: ส1งเสริมองคIความรู:พื้นถิ่นของชุมชน เกิดการสร:างสรรคIผลงานที่มีคุณค1าทางกาย 

และทางใจ เพ่ิมอาชีพและรายได:ในชุมชน โดยเป3นการพัฒนาต1อยอดจากมรดกภูมิปUญญา  

โครงการฟXYนฟูมรดกภูมิปUญญาพื้นบ:านสร:างสรรคI เป3นการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนร1วมกับชุนชน 

ภายใต:แนวคิด “เรียนรู: ฟXYนฟู มรดกภูมิปUญญาพ้ืนบ:านสร:างสรรคI” มุ1งเน:นการศึกษาด:านกายภาพ (Place) 

ศักยภาพและความพร:อมของชุมชน (People) พัฒนาผลิตภัณฑIที่เป3นเอกลักษณIของชุมชน (Products)  

สื่อความเข:าใจของชุมชนต1อสาธารณชน (Promotion) เพื่อเสนอแนวทางในการฟXYนฟูมรดกภูมิปUญญา

พื้นบ:านอย1างสร:างสรรคI ทำให:เกิดการถ1ายทอดองคIความรู:ที่เป3นมรดกภูมิปUญญาท:องถิ่น เพื่อเป3นแนวทาง

ในการพัฒนาชุมชนสู1การท1องเท่ียวด:านมรดกภูมิปUญญาพ้ืนบ:านสร:างสรรคIของจังหวัดเชียงใหม1  

โดยได:มีเกณฑIในการคัดเลือกชุมชน 

1. ด:านประวัติศาสตรIของพ้ืนท่ี 

2. ด:านความโดดเด1นทางภูมิทัศนIวัฒนธรรม  

3. ความพร:อมของชุมชนในการเสริมสร:างศักยภาพของตนเอง 

4. ส่ิงอำนวยความสะดวกเพ่ือส1งเสริมการท1องเท่ียวโดยชุมชน 

จากเกณฑIในการคัดเลือกชุมชนในจังหวัดเชียงใหม1 พบว1าชุมชนบ:านเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ 

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 เป3นแหล1งพื้นที่เชิงประวัติศาสตรIที่สำคัญแห1งหนึ่งของเมืองเชียงใหม1

ในด:านเกษตรกรรม อีกทั้งเป3นเส:นทางการผลิตและขนส1งสินค:าให:แก1คนในเมืองเรื่อยมา โดยมีวัตถุดิบ

สำคัญที่เป3นมรดกภูมิปUญญาเกี่ยวข:องกับวิถีชีวิตคนเมือง นั่นก็คือ “เหมี้ยง” พืชพ้ืนถิ่นตระกูลชาอัสสัม 

(Camellia sinensis var. assamica) เป3นพืชพื้นถิ่นที่มีความสำคัญกับชุมชน และมีบริบทที่เกี่ยวเนื่องกับ

วิถีชีวิตของคนเมืองมาอย1างยาวนาน ทั้งด:านอาหารสาธารณูปโภค ทางเศรษฐกิจและสังคมอย1างชัดเจน 

อีกทั้งแหล1งพื้นที่ชุมชนบ:านเทพเสด็จ ยังเป3นแหล1งส1งออกทางเกษตรกรรมจากการเพาะปลูกเมล็ดกาแฟท่ี

มีคุณภาพระดับประเทศ นอกจากน้ียังมีลักษณะทางภูมิศาสตรI จุดเด1นของระบบนิเวศมีแหล1งต:นน้ำท่ียังคง

ความอุดมสมบูรณIของธรรมชาติ และปUจจุบันชุมชนบ:านเทพเสด็จ กำลังพัฒนาสู1การเป3นแหล1งท1องเที่ยวท่ี

กำลังได:รับความนิยมในจังหวัดเชียงใหม1 
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จากศักยภาพความพร:อมของชุมชนบ:านเทพเสด็จเบื้องต:นนั้น เพื่อให:เกิดการฟXYนฟูมรดกทาง 

ภูมิปUญญาพื้นบ:านอย1างสร:างสรรคI จึงจำเป3นต:องมีการศึกษาชุมชนบ:านเทพเสด็จ ทั้งทางกายภาพของ

ชุมชน อัตลักษณIของชุมชน ผลิตภัณฑIที่โดดเด1นเพื่อเป3นการนำไปสู1การขับเคลื่อนควบคู1กับการพัฒนาต1อ

ยอดและดำเนินการโดยชุมชน สร:างแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับการสถานการณIปUจจุบันส1งเสริม

กิจกรรมทางมรดกวัฒนธรรมของชุมชนอย1างย่ังยืน  

2.2  วัตถุประสงค9 

1. เพ่ือศึกษากายภาพของชุมชนบ:านเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

2. เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนบ:านเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการฟXYนฟูมรดกทางภูมิปUญญาพ้ืนบ:านอย1างสร:างสรรคI 

2.3  ระยะเวลาการดำเนินงาน: เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 

2.4  แผนการดำเนินงาน: 

สDวนที่ 1 : การศึกษาข:อมูลภาคเอกสาร และการเก็บข:อมูลภาคสนามเพื่อรวบรวมข:อมูลด:าน

กายภาพของชุมชนบ:านเทพเสด็จ 

สDวนที่ 2 : การเผยแพร1องคIความรู: สร:างความตระหนักถึงคุณค1าในทรัพยากรท:องถิ่นของตนสู1

การพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIเพ่ือควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน 

สDวนที่ 3 : ร1วมถอดบทเรียนองคIความรู:เพื่อเสนอแนวทางการฟXYนฟูมรดกทางภูมิปUญญาพื้นบ:าน

สร:างสรรคIแก1ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงาน/ระยะเวลา มกราคม กุมภาพันธ9 มีนาคม 

ศึกษากายภาพของชุมชนบ:านเทพเสด็จ  

ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

   

ศึกษาศักยภาพของชุมชนบ:านเทพเสด็จ  

ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

   

เสนอแนวทางการฟXYนฟูมรดกทางภูมิปUญญาพื้นบ:าน

อย1างสร:างสรรคI 

   



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

ศิลปะพื้นบ(านขององค<การยูเนสโก (Creative City of Crafts & Folk Art) ป\งบประมาณ 2563 

 

2 - 3 

สDวนที่ 1 : การศึกษาขMอมูลภาคเอกสารและการเก็บขMอมูลภาคสนามเพื่อรวบรวมขMอมูลดMานกายภาพ

ของชุมชนบMานเทพเสด็จ 

1.1  สภาพท่ัวไปตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD  

ตำบลเทพเสด็จมีการตั้งเป3นชุมชนมาไม1น:อยกว1า 100 ปz แต1เดิมเป3นถิ่นอาศัยของชุมชนเผ1า

ขมุที่อพยพเข:ามาในพื้นที่เพื่อปลูกข:าวไร1และทำสวนเหมี้ยง เมื่อถึงยุคสมัยที่การค:าขายเหมี้ยงเจริญรุ1งเรือง

มีพ1อค:าวัวต1างม:าต1างเข:ามาติดต1อค:าขายเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส1งผลให:คนพื้นเมืองที่อาศัยอยู1ที่ราบอพยพ

ขึ้นมาอาศัยในพื้นท่ีเพื่อรับจ:างเก็บเหมี้ยง ทำสวนเหมี้ยงและค:าขายเพิ่มจำนวนมากขึ้น ต1อมาจึงเกิดการ

ผสมผสานด:านชาติพันธุI ประกอบกับชนเผ1าขมุได:อพยพไปอยู1ที่อื่น จนปUจจุบันได:กลายเป3นคนพื้นเมืองจน

หมด แต1เดิมพื้นที่ตำบลเทพเสด็จอยู1ในเขตการปกครองของตำบลป{าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม1 เมื่อพื้นที่ตำบลป{าเหมี้ยงมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตำบลเทพเสด็จก็อยู1ห1างไกลมาก

ส1งผลให:การดูแลและการบริหารการปกครองทำได:ไม1ทั่วถึง ปzพ.ศ. 2528 นายสว1าง จันทรIเที่ยง ซึ่งใน

ขณะนั้นดำรงตำแหน1งผู:ใหญ1บ:านบ:านปางไฮ หมู1ที่ 12 เห็นว1าเพื่อให:เกิดการดูแลราษฎรเป3นไปอย1างทั่วถึง

จึงดำเนินการแจ:งต1อที่ว1าการอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อขอแยกเขตการปกครองใหม1 โดยได:กำหนดให:หมู1บ:าน

ที่อยู1ในพื้นที่ภูเขาจำนวน 7 หมู1บ:านอันได:แก1 บ:านปางบงหมู1ที่ 5 บ:านน้ำโค:งหมู1ที่ 6 บ:านป{าป{านหมู1ที่ 7 

บ:านแม1ตอนหมู1ที่ 8 บ:านดงหมู1ที่ 9 บ:านพงษIทองหมู1ที่ 10 และบ:านปางไฮหมู1ที่ 12 ในพ.ศ. 2534 ตำบล

เทพเสด็จก็ได:แยกตัวออกจากตำบลป{าเมี่ยง โดยใช:ช่ือว1า “ตำบลเทพเสด็จ” สาเหตุท่ีใช:ชื่อน้ีเพราะว1าพ้ืนท่ี

ทั้งหมดของตำบลเทพเสด็จเป3นภูเขาสูง ซึ่งอยู1ในเขตโครงการหลวงป{าเมี่ยงที่ตั้งอยู1 ณ บ:านปางบงหมู1ที่ 1 

ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได:ทรงเสด็จมาเยี่ยมโครงการฯ ถึง 2 ครั้ง ทางสภา

ตำบลเทพเสด็จจึงมีมติให:ใช:ชื่อตำบลว1า “เทพเสด็จ” ซึ่งในขณะนั้นมีหมู1บ:านที่อยู1ในเขตการปกครอง 7 

หมู1บ:านดังที่กล1าวมาข:างต:น ในปzพ.ศ. 2539 บ:านกำแพงหินได:แยกออกจากบ:านแม1ตอนเป3นหมู1บ:านใหม1

หมู1ท่ี 8 ของตำบลเทพเสด็จเป3นต:นมา 

พบว1าอาณาเขตตำบลเทพเสด็จมีพื ้นที ่ประมาณ 71,875 ไร1 หรือประมาณ 115 ตาราง

กิโลเมตรภูมิประเทศมีลักษณะเป3นภูเขาสูงชันสลับซับซ:อน มีที่ราบเนินเขาเพียงเล็กน:อย พื้นที่ส1วนใหญ1มี

ความชันมากกว1า 35 เปอรIเซ็นตI มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 1,050 เมตร โดย

จุดสูงสุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,950 เมตรท่ีบริเวณยอดดอยลังกา มีอาณาเขต

ติดต1อกับพ้ืนท่ีต1าง ๆ ถึง 3 จังหวัดคือ 

ทิศเหนือ  ติดต1อกับ ตำบลแม1เจดียI อำเภอเวียงป{าเป�า จังหวัดเชียงราย 

ทิศใต:  ติดต1อกับ ตำบลห:วยแก:ว อำเภอแม1ออน จังหวัดเชียงใหม1  

ทิศตะวันออก ติดต1อกับ ตำบลแจ:ซ:อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  

ทิศตะวันตก ติดต1อกับ ตำบลป{าเม่ียง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 
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ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีต้ังตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ท่ีมา: กฤต พิริยธัชกุล (2563) 

 

โดยในการตั้งถิ่นฐานส1วนใหญ1มีการตั้งบ:านเรือนอยู1ในพื้นที่ราบระหว1างหุบเขาและที่ลาดชัน

ไม1มากนัก บริเวณเนินเขามีบางชุมชนต้ังบ:านเรือน บริเวณสันเขาท่ีล:อมรอบด:วยภูเขาสูงอ่ืน ๆ เช1น บ:านน้ำ

โค:งและบ:านป{าป{าน เป3นต:น โดยชุมชนทั้งหมดมีลักษณะการตั้งบ:านเรือนเรียงรายตามถนนลักษณะเป3น

กลุ1มบ:าน กลุ1มบ:านละ 20 - 30 หลังคาเรือน ยกเว:นบริเวณบ:านปางไฮที่มีการตั้งบ:านเรือนเรียงรายตลอด

หมู1บ:าน 

1.2  ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD 

พื้นที่เกือบทั้งหมดมีลักษณะเป3นดินร1วนปนทราย มีเศษซากอินทรียวัตถุผสมในเนื้อดิน

ค1อนข:าง มาก ลักษณะเน้ือดินมีสีดำร1วน ระบายน้ำดี ดินมีความอุดมสมบูรณIสูง สามารถเพาะปลูกพืชพันธุI

ได:ผลดี โดยการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร ได:อาศัยแหล1งน้ำจากลำห:วยต1าง ๆ ในพ้ืนท่ีลุ1มน้ำแม1หวานและ

ลุ1มน้ำแม1วอง ซึ่งจะไหลจากพื้นที่ต:นน้ำลำธารทั่วตำบลเทพเสด็จ โดยมีลำน้ำสาขาที่สำคัญ เช1น ลำน้ำแม1

ตอน ลำน้ำห:วยลังกา ลำน้ำห:วยเคี้ยง ลำน้ำตาดเหมย เป3นต:น ซึ่งลำน้ำเหล1านี้จะไหลมารวมกันเป3นลำน้ำ

แม1หวานและลำน้ำแม1วอง ที่ไหลออกจากตำบลเทพเสด็จผ1านพ้ืนที่ตำบลป{าเมี่ยง ไปรวมกับลำน้ำแม1กวง

และลำน้ำแม1ลาย บริเวณท:ายอ1างเก็บน้ำแม1กวงอุดมธารา สภาพน้ำไหลอุดมสมบูรณIดีตลอดทั้งปz ด:าน

สภาพป{าลักษณะส1วนใหญ1เป3นป{าดิบเขา และบางส1วนบริเวณยอดเขาบ:านปางบง บ:านแม1ตอน บ:านปาง

กำแพงหินลักษณะเป3นป{าสนเขา พื้นที่ป{าในตำบลเทพเสด็จทั้งหมดมีสภาพสมบูรณIดี มีชั้นหน:าดินในพื้นท่ี

ป{าค1อนข:างหนา เนื่องจากในพื้นที่ตำบลทุกหมู1บ:านประสบผลสำเร็จในการป�องกันไฟป{าและดำเนิน
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กิจกรรมฟXYนฟูพ้ืนท่ีป{าโดยชุมชน และได:รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย1างต1อเน่ือง ส1งผลให:มีทรัพยากรด:าน

พันธุIพืช และพันธุIสัตวIที่สำรวจพบในพื้นที่ค1อนข:างหลากหลาย โดยชนิดพันธุIพืชและพันธุIสัตวIที่พบมากใน

พื้นที่ ได:แก1 ต:นไม:ตระกูลไม:ก1อ เลี่ยน ทะโล: เต1าร:าง มะไฟป{า รัก กฤษณา มะซางป{า ไผ1หก สนสามใบ พืช

สมุนไพร เป3นต:นโดยเฉพาะพืชสมุนไพร มีการค:นพบเป3นจำนวนมากบริเวณม1อน�ษีบ:านพงษIทอง ซ่ึง

ตำบลได:ประกาศเป3นเขตอนุรักษIสมุนไพร พันธุIสัตวIที่พบได:โดยทั่วไปในพื้นที่ได:แก1 เก:ง หมูป{า ลิงวอก 

หมูหริ่ง หมาหริ่ง กระรอกหลากสี อีเห็น ค:างคาว นกชนิดต1าง ๆ เต1าปูลู ปลาค:อ ปลาน้ำหมึก เป3นต:น 

นอกจากนี้ยังพบสัตวIที่หายากในพื้นที่ป{า เช1น หมีควาย เลียงผา เสือโคร1ง กระท1าง (จักคิ้มน้ำ) ซึ่งชุมชนมี

การพบร1องรอยเป3นระยะอีกด:วย 

ซึ่งจากการศึกษาพบว1า ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 มีความสัมพันธI

อยู1กับการใช:ประโยชนIจากทรัพยากรดิน น้ำและป{า ซึ่งมีเหมี้ยงเป3นพืชพื้นถิ่นของชุมชน โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

1.  ทรัพยากรดิน 

ลักษณะของดินเนื้อดินเป3นดินร1วนปนทราย การเกาะยึดของเม็ดดินค1อนข:างต่ำ 

จึงทำให:ง1ายต1อการพังทลาย ชุมชนจึงไม1มีการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเหมือนระบบการผลิตทั่วไป นอกจากนี้ใน

ดินยังมีอินทรีวัตถุสูง ซึ่งเหมาะต1อการเป3นปุ�ยในการเจริญเติบโตของต:นเหมี้ยงและพืชอื่น ๆ และเนื่องจาก

ลักษณะทางธรณีของชุมชนเป3นหินอัคนีแทรกซ:อน (Intrusive rock) จำพวกหินแกรนิต จึงทำให:บริเวณ

ชุมชนเก็บกักน้ำไว:ในผิวดินน:อย น้ำจะไม1ไหลลงตามความลึก ทำให:น้ำส1วนใหญ1ไหลลงสู1ลำธาร เป3น

ลักษณะที่พบได:ทั่วไปในบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือตอนบนและเทือกเขาผีปUนน้ำ ซึ่งลักษณะดังกล1าวเป3น

ปUจจัยท่ีสำคัญในการให:น้ำของพ้ืนท่ีต:นน้ำในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

2.  ทรัพยากรน้ำ 

จากการศึกษาพบว1าน้ำในลำธารที่ไหลผ1านชุมชนเป3นน้ำที่สะอาด เพราะว1าใน

พื้นที่ชุมชนมีป{าไม:ที่อุดมสมบูรณI เป3นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ1มน้ำชั้นที่ 1A อีกทั้งในชุมชนไม1มีการใช:สารเคมีใน

การเกษตร จึงทำให:ไม1มีสารพิษตกลงในลำธาร น้ำในลำธารจึงสามารถฟอกตัวเองได: เป3นน้ำบริสุทธ์ิ 

เน่ืองจากเป3นน้ำไหลผ1านโขดหินและรากไม:ทำให:ออกซิเจนเข:าไปในน้ำได:มาก  

3.  ทรัพยากรปZา 

ทรัพยากรป{าไม:เป3นทรัพยากรที่สำคัญในชุมชน พบว1าชาวบ:านในชุมชนจะใช:

ประโยชนIจากป{าไม:ที่อยู1ในชุมชน เช1น การสร:างที่อยู1อาศัย เป3นแหล1งอาหาร การสร:างรายได: และป�องกัน

การชะล:างพังทลายของดิน เป3นต:น โดยมีพืชจำนวน 100 ชนิด จาก 65 ตระกูลอยู1ในป{าเหมี้ยง และพืช

จำนวน 96 ชนิด จาก 62 ตระกูลในป{าดิบเขา และพืชจำนวน 80 ชนิด จาก 55 ตระกูลต:นไม:ใหญ1ในป{า

เหมี้ยง พบว1าทรัพยากรป{าเหมี้ยงเป3นพืชหลักในการเกษตรของชุมชนที่มีระบบเพาะปลูกที่ผสมผสานแบบ

วนเกษตรมุ1งผลิตอาหารและรักษาสมดุลสิ่งแวดล:อมมากกว1าผลิตสินค:าอีกด:วย (เฉลิมพล แสนพรมมา, 

2550) 
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ภาพท่ี 2.2  ลักษณะทรัพยากรป{าไม:ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

1.3  บริบทอาชีพของชาวบMานในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD 

พบว1าอาชีพหลักของชาวบ:านในพื้นที่ มีความสอดคล:องกับบริบทชุมชนคือ กาแฟ และมี

อาชีพรองคือ เหมี้ยง เพราะว1าเป3นอาชีพดั้งเดิมท่ีคนในชุมชนมีความรู:และความชำนาญ ซึ่งในอดีตอาชีพ

เหมี้ยงอาจจะเป3นอาชีพหลัก แต1ด:วยบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให:ชาวบ:านหันมาปลูกกาแฟ ซึ่งเป3น

อาชีพที่สร:างรายได:ที่ให:ผลตอบแทนคุ:มค1ากว1าแก1เกษตรกร โดยเฉลี่ยครัวเรือนละไม1ต่ำกว1า 100,000 บาท

ต1อปz เพราะว1าการปลูกกาแฟมีต:นทุนในการผลิตที่ไม1สูงมากเมื่อเทียบกับพืชการเกษตรอื่น ๆ ส1วนราคา

ผลผลิตก็สูงกว1าการเก็บเหมี้ยง โดยกาแฟแม1ตอนหลวงสามารถขายได:สูงถึงกิโลกรัมละ 500 บาท จึงทำให:

เกษตรกรบางรายเลิกเก็บเหมี้ยงช1วงปลายปz และหันไปเก็บกาแฟแทน ส1วนการเก็บเหมี้ยงจะมีรายได:เฉล่ีย

วันละ ประมาณ 200 - 300 บาท หากไม1ออกไปเก็บก็จะไม1ได:เงิน รวมถึงระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิต

ของพืชทั้งสองยังมีความต1อเนื่องกัน กล1าวคือ จะสามารถเก็บได:ตลอดทั้งปz การเก็บเหมี้ยงจะอยู1ในช1วง

เดือนเมษายนจนถึงเดือนธันวาคม ส1วนการเก็บกาแฟจะเก็บได:ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

กุมภาพันธI และนอกจากนี้คนในชุมชนยังมีรายได:เสริมการปลูกลูกพลับ เกาลัด ดอกลิงลาวและเลี้ยงผ้ึง

โก�น โดยเฉลี่ยครัวเรือนละไม1ต่ำกว1า 30,000 บาทต1อปz ผลจากทุนทรัพยากรที่มีอยู1ในชุมชนจึงทำให:

ชาวบ:านมีรายได:ตลอดทั ้งปz และในชุมชนยังมีการจัดการท1องเที ่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในรูปแบบ  

“โฮมสเตย9” เพ่ือเป3นรายได:เสริมอีกช1องทางด:วย 
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นอกจากนี้แล:วยังเริ่มมีการทำเกษตรกรรมเพาะปลูกประเภทพืชไม:ผล อาทิ แมคคาเดเมีย 

(ผลไม:เมืองหนาว) และลูกพลับ เป3นต:น โดยการส1งเสริมและแจกจ1ายกล:าพันธุIจากมูลนิธิโครงการหลวง 

การทำปศุสัตวIขนาดเล็ก เช1น การเลี้ยงสุกร (หมู) ไก1 และวัว เป3นต:น และมีการเพาะพันธุIพืชดอก อาทิ 

กล:วยไม: เพื่อส1งออกผลผลิตให:แก1มูลนิธิโครงการหลวง ตลอดทั้งการประยุกตIโดยแนวคิดทฤษฎีเกษตร

แบบส1วนผสม คือ การเพาะเล้ียงผ้ึง และชันโรง เพ่ือส1งออกน้ำผ้ึงและแปรรูปเป3นผลิตภัณฑIอ่ืน  

การประกอบอาชีพของกลุ 1มประชากรในเขตพื ้นที ่ตำบลเทพเสด็จแบ1งออกได:เป3น 3 

ประเภท ดังน้ี 

1.  เกษตรกรรม ได:แก1 เหม้ียง กาแฟ ไม:ผลและไม:ดอก 

2.  เล้ียงสัตวI ได:แก1 ปศุสัตวIขนาดเล็ก ได:แก1 หมู ไก1 ผ้ึงและชันโรง 

3.  กลุ1มผู:ประกอบการ ได:แก1 

3.1  กลุ1มท่ีพักขนาดเล็ก ได:แก1 โรงแรม-รีสอรIท โฮมเสตยI โฮสเทล 

3.2  ธุรกิจร:านอาหาร ได:แก1 ร:านกาแฟ ร:านอาหาร  

3.3  ธุรกิจกิจกรรมสันทนาการ ได:แก1 กิจกรรมผจญภัย (Adventure, Zipline) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3  พ้ืนท่ีการทำเกษตรกรรมเพาะปลูกเหม้ียงและเมล็ดกาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4  การเพาะปลูกเหม้ียง อุปกรณIการทำเหม้ียง ได:แก1 เตาปุง (เตาน่ึง) และบ1อหมักเหม้ียง 
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ภาพท่ี 2.5  การเพาะปลูกเมล็ดกาแฟ และการแปรรูปส1งออกเมล็ดกาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายท่ี 2.6  การเพาะปลูกแมคคาเดเมีย โดยการส1งเสริมจากมูลนิธิโครงการหลวง 

 

1.4  โครงสรMางทางสังคมและประชากรในพื้นที่ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหมD 

ลักษณะโครงสร:างทางสังคมของแต1ละชุมชนเป3นชุมชนขนาดเล็ก ความหนาแน1นของ

ประชากรน:อย ลักษณะเป3นหมู1บ:านแบบด้ังเดิม มีลักษณะทางสังคมแบบเครือญาติ มีความคุ:นเคยเห็นหน:า

กันและกันเป3นประจำ ชาวบ:านมีความผูกพัน พึ่งพาอาศัยกันในชุมชน ไว:เนื ้อเชื ่อใจและเป3นกันเอง 

ชาวบ:านส1วนใหญ1มีวิถีชีวิตร1วมกันในด:านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล:อม มีวัฒนธรรมเหมี้ยงท่ีมีความเชื่อมโยงอยู1กับการจัดการทรัพยากรชุมชนและประชากรส1วนใหญ1

เป3นคนพ้ืนเมือง 

ประชากรทั้งสิ้น 1,864 คนแบ1งเป3นชาย 974 คนและหญิง  890 คน (ข:อมูล ณ วันที่ 24 

กุมภาพันธI  2559) มีจำนวนครัวเรือน 754 ครัวเรือน โดยสามารถแบ1งสัดส1วนตามช1วงอายุเป3น กลุ1ม

ผู:สูงอายุ 70 % กลุ1มวัยกลางคนและเด็ก 30 % (จากการสอบถามผู:ใหญ1บ:านหมู1ที่ 7, มกราคม 2564) 
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พบว1าประชากรในช1วงอายุ 1 - 25 ปz ส1วนใหญ1จะไปเรียนหนังสือท่ีในเมือง รวมทั้งเป3นประชากรวัย

แรงงานท่ีอยู1ในช1วงอายุ 18 - 25 ปz ซ่ึงได:ย:ายเข:ามาทำงานในเมืองเน่ืองจากรายได:ดีกว1าการทำเหม้ียง 

มีสถาบันการศึกษาคือ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.) ประเภทสามัญศึกษา เป�ดทำการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษา มีนักเรียนท้ังหมด 

42 คน มีผู:อำนวยการโรงเรียน 1 คน และครู 4 คน นักเรียนส1วนใหญ1เป3นคนในชุมชนและจากชุมชน

ใกล:เคียง 

เปaาหมายและแนวทางการดำเนินงานของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหมD 

1. การเสริมสร:างการรับรู: การประชาสัมพันธI เพื่อส1งเสริมและพัฒนาแหล1งพื้นที่ชุมชน

บ:านเทพเสด็จให:เกิดเป3นการท1องเที่ยวเชิงนิเวศ การท1องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย

การขับเคลื่อนร1วมกันระหว1างชุมชน หน1วยงานระดับท:องถิ่น และองคIกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

2. การพัฒนาและส1งเสริมจากทุนทางเกษตรกรรมให:เกิดการต1อยอดร1วมกับการ

ส1งเสริมในเชิงธุรกิจการท1องเที่ยว อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑIชุมชน ผลิตภัณฑIการ

ท1องเที่ยว เพื่อการส1งเสริมแนวทางการตลาด แผนรองรับระยะยาวควบคู1ระหว1าง

วัฒนธรรมร1วมกับธุรกิจการท1องเท่ียว 

สDวนที่ 2 : การเผยแพรDองค9ความรูM และสรMางความตระหนักถึงคุณคDาในทรัพยากรทMองถิ่นของตนสูDการ

พัฒนาตDอยอดผลิตภัณฑ9เพ่ือควบคูDการสDงเสริมการตลาดของชุมชน มีแผนการดำเนินงานดังน้ี 

2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูM เผยแพรDองค9ความรูM 

และสรMางความตระหนักถึงคุณคDาในทรัพยากรทMองถ่ินของตน 

 
 

ภาพท่ี 2.7  การสนทนากลุ1มระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู: เผยแพร1องคIความรู:  

และสร:างความตระหนักถึงคุณค1าในทรัพยากรท:องถ่ิน 
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ภาพท่ี 2.8  การสนทนากลุ1มระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู: เผยแพร1องคIความรู:  

และสร:างความตระหนักถึงคุณค1าในทรัพยากรท:องถ่ิน 

ในขั้นตอนนี้ทางโครงการฯ ใช:วิธีการสนทนากลุ1ม (Focus Group Discussion) เพ่ือ

ประชุมระดมความคิดเห็นกับกลุ1มเป�าหมาย จำนวนไม1น:อยกว1า 30 คน เพ่ือทำการวิเคราะหIสภาพและ

ความต:องการสู1การพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIเพื่อควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน ทั้งนี้จากการ

สังเคราะหIข:อมูลและสรุปผลการศึกษาต1อไปน้ี 

1. การเผยแพร1องคIความรู:และสร:างความตระหนักถึงคุณค1าในทรัพยากรท:องถ่ิน 

พบว1า ชาวบ:านในชุมชนได:ร1วมกันวิเคราะหIทุนทรัพยากรชุมชนท่ีมีอยู1ในพ้ืนท่ี 

2. วิเคราะหIภูมิปUญญาและองคIความรู:ที่สอดคล:องกับด:านหัตถกรรมและศิลปะ

พ้ืนบ:านของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

3. รายชื่อปราชญIชุมชนด:านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ:าน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 ซึ ่งจากการสนทนากลุ1มสามารถสรุปรายช่ือ

ปราชญIชุมชนในแต1ละด:าน 

4. การวิเคราะหIสถานการณI (SWOT Analysis) ของตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1.  การเผยแพรDองค9ความรูMและสรMางความตระหนักถึงคุณคDาในทรัพยากรทMองถ่ิน 

พบวDา ชาวบMานในชุมชนไดMรDวมกันวิเคราะห9ทุนทรัพยากรชุมชนท่ีมีอยูDในพ้ืนท่ี สามารถสรุปได:ดังน้ี 

ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

1) ทุนทางสังคม  1) อาหารพ้ืนถ่ิน “สMาใบเหมี้ยง” หรือยำใบเหมี้ยง เป3นวัฒนธรรม

การก ินของคนในพื ้นท ี ่ท ี ่นำใบเหมี ้ยงสดมา

ประกอบเป3นอาหารประจำถิ่น โดยมักจะนำมายำ

กับปลากระป�อง หรือผสมผักท:องถิ่นอื่น ๆ เช1น

ยอดกอก สะเรียมดง ดอกค่ัง ผักปู{ย1า ฯลฯ 

ความสำคัญ: เป3นอาหารที่ได:จากพืชในท:องถ่ิน

และป{าชุมชน ซึ่งปลอดภัยจากสารเคมีและส1วน

ใหญ1มีคุณสมบัติเป3นสมุนไพร ซึ่งจากการสนทนา

กลุ1มพบว1ายำใบเหมี้ยง สามารถใช:แก:อาการง1วง

นอนได:เป3นอย1างดี 

 

ภาพท่ี 2.9  รายการอาหารส:าใบเหม้ียง 
 

 2) อาหารพ้ืนถ่ิน “น้ำเหมี้ยง” เป3นของกินพื้นบ:านของภาคเหนือ 

เป3นน้ำท่ีได:จจากการนึ่งเหม้ียง นำมาเคี่ยวจนข:น 

จะออกสีเทาดำ เมื่อจะนำมาทำเป3นอาหารก็เอา

พริกแห:ง หอมแดง กระเทียม ตะไคร: กะป� มาตำ

จนละเอียด เอาข:าวสาร (ข:าวเหนียวผสมข:าวสาร

เจ:า) มาคั่วไฟอ1อน ๆ ใส1น้ำเล็กน:อย คั่วจนเม็ดข:าว

เหลือง พักไว: แล:วเอาน้ำเหมี้ยงใส1หม:อต:ม เติมน้ำ 

คนให:ละลาย ต:มต1อจนเดือดพักไว: ซอยหอมแดง

เป3นแว1น แล:วแยกไว:ต1างหากพักไว: เอาพริกแกงท่ี

ตำไว:ผัดน้ำมันเล็กน:อยให:หอม เติมน้ำเหมี้ยงที่ต:ม
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ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

เดือดแล:วลงไปผสมให:เข:ากัน อาจเติมหมูสับลงไป 

ต:มจนสุก โรยข:าวคั่ว คนไปเรื่อย ๆ จนเริ่มข:น ถือ

ว1าสุกแล:ว โรยด:วยหอมแดงเจียว โรยด:วย ต:นหอม 

ผักชี และขิงท่ีห่ันเป3นเส:น ๆ  
 

2) ทุนประเพณี วัฒนธรรม

และความเช่ือ 

 

1) ประเพณีตานข:าวใหม1 (ส่ี

เป3ง) 

เป3นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งในอดีตท่ี

มีการทำนา หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวบ:านจะนำ

ข:าวใหม1ทำบุญถวายพระก1อน เพื่อเป3นสิริมงคล 

แต1อย1างไรก็ตามถึงแม:ว1าชาวบ:านเทพเสด็จจะไม1มี

การทำนา แต1ประเพณีตานข:าวใหม1ก็ยังคงมีการ

ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันน้ี โดยจัดขึ้นใน

วันข้ึน 15 ค่ำ เดือนมกราคมของทุกปz 

ความสำคัญ: เป3นกุศโลบายหนึ ่งท่ีให:คนเห็น

ความสำคัญของพุทธศาสนาและมาร1วมกันทำบุญ

เพื่อความเป3นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว 

รวมถึงการได:มีโอกาสทำบุญอุทิศส1วนกุศลให:

บรรพบุรุษท่ีล1วงลับไปแล:ว 
 

 

 

 

  2) ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 

 

 

 

 

 

 

จัดขึ้นในเดือน 5 เป3ง ซึ่งเป3นเดือนกุมภาพันธIของ

ทุกปz ชาวบ:านจะมาร1วมกันทำพิธีกันที่พระธาตุใน

วัดของแต1ละหมู1บ:าน ซึ่งพระธาตุก็หมายถึงเจดียI 

องคIประกอบที ่ใช:ในพิธี ได:แก1 เครื ่องไทยทาน  

น้ำส:มป{อย น้ำที่นำดอกไม:มาลอย ข:าวตอกดอกไม: 

โดยชาวบ:านจะสรงน้ำพระในตอนเช:าเป3นความ

เช่ือเก่ียวกับศาสนา 

ความสำคัญ: เป3นการสืบทอดประเพณีทางพุทธ

ศาสนา 
 

 3) ประเพณีไม:ค้ำสะหลี 

 

ตามความเชื่อของชาวพุทธ ต:นไม:ใหญ1มักมีเทวดา

อารักษIสิงสถิตอยู1 โดยเฉพาะต:นโพธิ์ ซึ่งนอกจาก

จะเป3นต:นไม:ใหญ1ที่ส1วนมากจะปลูกไว:ในวัดแล:ว 
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ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

ยังเป3นต:นไม:ในพุทธประวัติ โดยพระพุทธเจ:าได:

ประทับใต:ต:นโพธิ์เมื่อตรัสรู:อีกด:วย ซึ่งจะทำในช1วง

สงกรานตI โดยประเพณีนี้ทำเพื่อเป3นการทำบุญ

หมู1บ:านเพื่อให:คนในหมู1บ:านมีความสุขความเจริญ

องคIประกอบในพิธี ได:แก1 เครื่องไทยทาน ไม:ง1าม 

ซึ่งไม:ง1ามนั้นจะต:องห1อด:วยกระดาษเงิน กระดาษ

ทอง แล:วเอาสายสิญจนIโยงไปให:รอบหมู1บ:านทุก

หลังคาเรือน 

ความสำคัญ: เป3นการสืบทอดประเพณีของชาว

ล:านนาที่เชื ่อมโยงกับพุทธศาสนาและโลกทัศนI

ความเชื่อเรื่องเทวดา ถือเป3นวันทำบุญครั้งใหญ1

ของชาวล:านนา และการอุทิศกุศลถึงบรรพบุรุษ 

ทั้งยังเป3นกุศโลบายได:อานิสงคI เช1น เป3นการค้ำไม:

สะหลี (ต:นโพธิ์) ไม1ให:หักโค1นลงมา เป3นการสืบ

ชะตาวัดและหมู1บ:านให:เป3นสิริมคล อยู1ร1มเย็นเป3น

สุข รวมถึงเป3นการค้ำจุนสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 

 4) ประเพณีผิงไฟพระเจ:า จัดขึ ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนมกราคมของทุกปz 

เพื ่อจุดไฟผิงให:กับพระพุทธรูป อันเป3นเสมือน

ตัวแทนของพระพุทธเจ:าเพ่ือให:เกิดความอบอุ1น 

ในวันผิงไฟพระเจ:า ชาวบ:านแต1ละกลุ1มบ:านก็จะ

นำไม:พื ้นมามัดรวมกันที ่ลานวัด และตกแต1ง

ประดับประดาต:นฟXนให:สวยงาม เมื ่อถึงเวลา

ประมาณตี 4 ก็จะมีการจุดต:นฟXนถวายพระเป3น

พุทธบูชา และในตอนเช:าก็จะมีการทำบุญตัก

บาตรร1วมกัน 
 

 5) ประเพณีสงเคราะหIบ:าน มักจะทำในช1วงวันที ่ 14 - 15 เมษายน ซึ ่งอยู1

ในช1วงสงกรานตI โดยใช:กาบมะพร:าวทำเป3น

สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม และใช:รูปวัว ควาย คน
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มาใช:ในการประกอบพิธี องคIประกอบมีเครื ่อง

ไทยทาน ดอกไม: อาหารคาวหวาน 
 

 6) ประเพณี 12 เป3ง จะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิงหาคมของทุกปz

ทำในช1วงตอนเช:า – ตลอดทั้งวัน เป3นประเพณีท่ี

ทำบุญให:แก1เจ:ากรรมนายเวร และเป3นวันปล1อยผี

ของชาวบ:าน ซึ ่งจะประกอบพิธีกันภายในวัด

องคIประกอบที่ใช:ในการทำพิธี ได:แก1 อาหารคาว

หวาน แล:วจะมีการอุทิศส1วนกุศลให:เจ:ากรรมนาย

เวร และอุทิศให:แก1ญาติมิตรผู:ท่ีล1วงลับไปแล:ว 
 

 7) ประเพณีตานต:นเงิน จัดข้ึนในช1วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปz  

เป3นประเพณีตานประจำปzของหมู1บ:าน ซ่ึงชาวบ:าน

ในหมู1บ:านจะมีการรวบรวมเงิน เพื่อไปบูรณะวัด

ประจำหมู1บ:าน เปรียบเสมือนการทอดผ:าป{าของ

คนภาคกลาง องคIประกอบที่ใช:ในการทำพิธี ได:แก1 

เครื่องไทยทาน ประเพณีนี้ไม1มีขบวนแห1 โดยส1วน

ใหญ1จะนำเครื่องไทยทานไปถวายที่วัดเลย การ

เรียกเก็บเงินจะมีการตกลงกันล1วงหน:าว1าจะเก็บ

บ:านละก่ีบาท 

ความสำคัญ:  เป3นการสร:างความสามัคคีของคน

ในหมู1บ:าน ร1วมกันการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

และการบูรณปฏิสังขรวัด  
 

 8) ประเพณีแห1ต:นเก้ียะ จัดข้ึนในวันลอยกระทง (15 ค่ำ เดือน 12)  

ซึ่งชาวบ:านจะเอาต:นสนในป{ามารวมกันเป3นมัดสูง

ประมาณ 4 เมตร และนำไปไว:ท่ีลานวัด การทำพิธี

คือ ชาวบ:านจะจุดไฟให:มีแสงสว1าง แล:วปล1อยให:

ต:นสนไหม:จนหมด ซึ ่งพิธีนี ้ม ีความเชื ่อว1าการ

ทำบุญเพื่อให:มีแสงสว1างนำทางแก1ชีวิตตนเองใน

ภายภาคหน:า ซึ่งปUจจุบันยังคงประเพณีไว: แต1ลด
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ขนาดจากการใช:ต:นเกี๊ยะใหญ1 เป3นท1อนเกี๊ยะหรือ

ส1วนก่ิงมาประกอบพิธีกรรมแทน 

ความสำคัญ: เป3นการสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา 
 

 9) ความเช่ือเร่ืองผี เป3นความเชื่อดั้งเดิมที่ยึดถือมาแต1อดีต โดยเชื่อว1า

ทุกที ่จะมีผีอาศัยอยู1 ส ังเกตจากในพื ้นที ่จะมี

ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวข:องกับผี จนกลายเป3น

ส1วนหนึ่งของวิถีปฏิบัติในชีวิต โดยผีที่ชุมชนนับถือ

และให:ความเคารพจะมีอยู1 4 ประเภทด:วยกันคือ 

1) ผีเจ:านาย 2) ผีเสื้อบ:าน 3) ผีเจ:าท่ี และ4) ผีเจ:า

ป{าเจ:าเขา ซึ่งชุมชนจะมีพิธีกรรมในการบอกกล1าว

และเลี้ยงผีที ่ตนนับถือทุกปz เช1น ประเพณีเลี ้ยง

ผีเสื้อบ:าน หรือการใส1ข:าวบอกเจ:าที่ก1อนกินข:าว 

เป3นต:น และการเคารพผีถือเป3นการแสดงถึงความ

อ1อนน:อมต1อธรรมชาติของชุมชนที ่ยอมรับใน

อำนาจที่เหนือกว1า และพร:อมที่จะปฏิบัติตนต1อ

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในแต1และ

พ้ืนท่ีด:วยความเคารพ 

ความสำคัญ: เป3นการจัดการชุมชน 
 

 10) ความเช่ือเร่ืองขึด  

(อาถรรพI) 

เป3นข:อห:ามท่ีเป3นหลักปฏิบัติของคนเหนือ โดยเช่ือ

ว1าถ:าทำเรื่องที่ทำให:อึดจะประสบเคราะหIกรรม

เกิดเภทภัยในชีวิต ซึ่งชาวบ:านจะมีความเชื่อซ่ึง

เป3นข:อห:ามอันเก่ียวข:องกับการใช:ประโยชนIจากไม:

ในป{าเพ่ือนำมาสร:างบ:านเรือน  เช1น 

- ไม:สองนาง ลักษณะมีลำต:น 2 ต:น แต1ใช:

รากเดียวกัน โดยเชื่อว1าต:นไม:ลักษณะนี้จะมีผี 2 

นางอาศัยอยู1 ถ:าผู:ใดตัดมาสร:างบ:านเรือนก็จะมีอัน

เป3นไป ถ:านำมาทำเสาบ:านต:องนำทั้ง 2 ต:นมา

สร:างข:าง ๆ กัน แต1ส1วนใหญ1แล:วเพื่อตัดปUญหาจะ

ไม1ค1อยมีผู:ใดนำมาใช:ประโยชนIกัน 
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- ไม :หมอกมุงเม ือง ได :แก 1 ต :นไม :ท ี ่ มี

เถาวัลยIพันข้ึนและโยงติดกันหลาย ๆ ต:น ชาวบ:าน

ไม1นิยมนำมาใช:ประโยชนI โดยเฉพาะนำมาสร:าง

บ:านเรือนมีความเชื่อว1าเป3นไม:ที่ลักษณะไม1ดี เป3น

อัปมงคลมุงและคลุมชีวิต ไม1มีความเจริญก:าวหน:า 

มีเถาวัลยIชักเป3นใย ทำให:เกิดการชักศึกเข:าบ:าน

บ:าน ไม1มีความม่ันคง เป3นต:น 

- ไม:ต�ายขา หรือไม:ตายพราย ได:แก1 ต:นไม:

ที่มีลักษณะยืนต:นตาย ในอดีตไม1นิยมนำมาสร:าง

บ:านเพราะเชื ่อว1าชีวิตจะอยู 1ได:ไม1ตลอดรอดฝU�ง

เหมือนต:นไม: 

- ไม:คราง ได:แก1 ไม:ที่ตัดลงมาแล:วมีเสียง

ครางดัง “อ๊ีด” ยาว ๆ โดยเชื่อว1าต:นไม:ต:นนั้นมีผี

อาศัยอยู1 เสียงที่ดังขึ้นมิใช1เสียงไม:ที่ลั ่นหรือขาด

ตามปกติ แต1เป3นเสียงที่ผีร:องขึ้น ชาวบ:านจะไม1

นำมาสร:างบ:านเรือนหรือก1อสร:างใด ๆ เนื่องจาก

จะทำให:ชีวิตการงานอยู1อย1างไม1มีความสุข 

3) ทุนภูมิปUญญาเพื ่อการ

ประกอบอาชีพ และการ

พ่ึงตนเอง 

1) การทำสวนเหม้ียง วิถีชีวิตของคนชุมชนป{าเหมี้ยง จะมีลักษณะการ

ดำรงชีวิตที่บรรพบุรุษได:เรียนรู:และปรับวิถีชีวิตให:

สามารถอยู1กับธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมได:อย1าง

เกื้อกูลกันและอย1างลงตัว โดยภายในสวนเหมี้ยง

จะม ีระบบการจ ัดการภายในท ี ่ สามารถใช:

ประโยชนIในพ้ืนท่ีได:อย1างย่ังยืน การปลูกเหม้ียงจะ

ปลูกใต:ต:นไม:ใหญ1โดยไม1ตัดต:นไม:เดิมในพื้นที่ แต1

เป3นการให:ไม:ใหญ1เป3นพี่เลี้ยงให:กับกล:าต:นเหมี้ยง

ได:เติบใหญ1อย1างแข็งแกร1ง ส1วนการนำไม:ฟXYนมาน่ึง

เหมี้ยงจะมีการตัดต:นไม:ในสวนเหมี้ยง โดยตัดสูง

จากโคนต:นประมาณ 50 เซนติเมตรเพื่อให:ต:นไม:

เดิมสามารถแทงลำต:นใหม1ทดแทนในส1วนที่ถูกตัด

ไป มีการปลูกต:นไม: พืชและผักผสมผสานในสวน



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

ศิลปะพื้นบ(านขององค<การยูเนสโก (Creative City of Crafts & Folk Art) ป\งบประมาณ 2563 

 

2 - 17 

ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

เหมี้ยงที่สามารถให:ผลผลิตหมุนเวียนได:ตลอดปz

เช1น ดอกลิงลาว กาแฟ ต:าง ไผ1หก เพี้ยฟาน มะไฟ 

เป3นต:น จนกลายเป3นลักษณะระบบการเกษตรที่มี 

“ปฏิทินชีว ิต” เป3นของตนเอง สามารถพึ ่งพา

ตนเองได :ตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อีกทั้งการทำสวนเหมี้ยงยังเป3นระบบการ

ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นท่ีป{าต:นน้ำเป3น

อย1างย่ิง ดังจะมีตัวช้ีวัดจากในช1วง 100 ปzท่ีผ1านมา

ของการตั ้งเป 3นชุมชน พื ้นที ่ต :นน้ำลำธารยัง

สามารถคงความอุดมสมบูรณIได:อย1างยั ่งยืนสืบ

ต1อมาจนถึงปUจจุบัน 
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ภาพท่ี 2.10  สวนเหม้ียงและการทำเหม้ียง 

 

 2) การทำสวนกาแฟ กาแฟหลายเป 3นอาช ีพหล ักของช ุมชน 

เนื่องจากเป3นพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถปลูกร1วมกับ

ป{าเหมี ้ยงได:เป3นอย1างดี กาแฟของตำบลเทพ

เสด็จได4ร ับการขึ ้นทะเบียนเป>นสิ ่งบAงชี ้ทาง

ภูม ิศาสตรG (GI) ที ่ม ีเอกลักษณGทั ้งกลิ ่นและ

รสชาติของกาแฟที่มาจากระบบนิเวศวัฒนธรรม

แบบปRาเหมี ้ยง ผึ ้งโกVน ปRาไม4กAอ ความอุดม

สมบูรณGของน้ำและอากาศที่เหมาะสมที่มีผลตAอ

คุณภาพและอัตลักษณGของกาแฟที่เจริญเติบโต

ทAามกลางปRาเหม้ียง 

ความสำค ัญ : ระบบการผล ิ ตแบบเกษตร

ผสมผสานและวนเกษตรที่เป3นลักษณะเฉพาะของ

พื้นที่ และการปรับตัวต1อความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมภายใต:ทุนทรัพยากรที่มีอยู1ใน

ชุมชน ที ่ช ุมชนสามารถพัฒนาองคIความรู :จน

สามารถยกระดับผลิตภัณฑIกาแฟขึ้นทะเบียนส่ิง

บ1งช้ีทางภูมิศาสตรI (GI) ได: 

หมายเหต ุ  การขอข ึ ้นทะเบ ียนส ิ ่ งบ 1งช ี ้ทาง

ภูม ิศาสตรI “กาแฟเทพเสด็จ” (Thepsadej 

Cofee) โดยกรมทรัพยIสินทางปUญญา กระทรวง

พาณิชยIได:ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 
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(Figure 4.19) และให:คำนิยามกาแฟเทพเสด็จ 

(Thepsadej Coffee) หมายถึง กาแฟอาราบิก:า 

สายพันธุIคาติมอรI คาทูราและคาทุยที่ปลูกในพื้นท่ี

ตำบลเทพเสด ็จ อำเภอดอยสะเก ็ด จ ังหวัด

เชียงใหม1 บนความสูงระดับ 1,100 - 1,600 เมตร

เหนือระดับน้ำทะเล รAวมกับปRาไม4และสวนชา 

(เหม้ียง) ซ่ึงมีกล่ินหอมเฉพาะตัว 

 
 

 
ภาพท่ี 2.11  สวนกาแฟ 
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ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 2.12  การออกแบบผลิตภัณฑIกาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

ศิลปะพื้นบ(านขององค<การยูเนสโก (Creative City of Crafts & Folk Art) ป\งบประมาณ 2563 

 

2 - 21 

ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

 
 

 
ภาพท่ี 2.13  กลุ1มวิสาหกิจชุมชน 

 

 3) ภูมิปUญญาการเล้ียง 

    ผ้ึงโก�น 

เกิดจากการเรียนรู: ในพฤติกรรมของผึ้งโก�น (ผ้ึง

โพรง) แล:วทดลองสร:างโก�นผึ้ง (รังผึ ้ง) ปUจจุบัน 

โก�นผึ้งจะมีอยู1 4 ลักษณะด:วยกันคือ โก�นไม:ไพรง 

โก�นไม:กุม โก�นไม:ไผ1สานและโก�นที่ประยุกตIจาก

เศษวัสดุเหลือใช: หลังจากทำโก�นเสร็จในเดือน

มกราคม - มีนาคม ชาวบ:านจะนำโก�นเพื่อตั้งล1อ

ผึ้ง เมื่อผึ้งเข:ามาอาศัยจะนำกลับมาให:ผึ้งหากิน

บริเวณใกล:บ:าน เป�ดเมื่อถึงเดือนพฤษภาคมถึงต:น

เดือนมิถุนายน ก็มีการเก็บน้ำผึ้ง ซึ่งในปUจจุบันใช:

วิธีการนำรังผึ ้งใส1ผ:าขาวบางแขวนแทนการบีบ

แบบโบราณ ส1งผลให:ได:น้ำผึ้งที่ใสสะอาด ไม1ตก
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ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

ผลึกง1าย ในพื้นที่ตำบลเทพเสด็จมีการเรียงผึ้งโก�น

ในทุกหมู1บ:าน โดยได:รับการถ1ายทอดภูมิปUญญา

จากปราชญIชุมชนบ:านปางกำแพงหิน นอกจากน้ี 

การเลี้ยงผึ้งโก�นยังส1งผลดีต1ออาชีพการเกษตรใน

พื้นที่คือ ผสมเกสรดอกกาแฟ ลดการใช:สารเคมีใน

พื้นที่เกษตร และมีส1วนผลักดันให:เกิดการป�องกัน

ไฟป{า เชื่อมโยงเป3นลักษณะเครือข1ายการป�องกัน

ในแต1ละหมู1บ:าน เป3นระยะทางรวมแล:วมากกว1า 

100 กิโลเมตร เพื่อรักษาคุณภาพน้ำผึ้งและพื้นท่ี

ต:นน้ำลำธารให:สมบูรณIสืบไป  
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ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

 
ภาพท่ี 2.14  ภูมิปUญญาการเล้ียงผ้ึงโก�น 

 

 4) ภูมิปUญญาการล1า 

   สัตวIเชิงอนุรักษI 

เป 3นภ ูม ิป Uญญาท ี ่ ช ุ มชนได : เ ร ี ยนร ู : ท ี ่ จะนำ

ทรัพยากรธรรมชาติในท:องถิ ่นและการสังเกต

พฤติกรรมสัตวIมาใช:ประโยชนIในการดำรงชีวิตและ

สามารถใช:ประโยชนIจากทรัพยากรสัตวIป{าได:อย1าง

ย่ังยืน 

 5) ภูมิปUญญาการต๊ึด 

    แคว (การเปล่ียน 

    ทางน้ำ) 

เป3นวิธีการหาปลาที ่สืบทอดมาแต1โบราณด:วย

วิธีการง1าย ๆ คือการเปลี่ยนทางน้ำ โดยการต๊ึด

แควจะมีอุปกรณIในการทำ ได:แก1 จอบและตะกร:า

สำหรับใส1ปลา วิธีการทำในขั้นแรกคัดเลือกพื้นท่ี

ลำน้ำสามารถเปลี่ยนหรือผันน้ำไปอีกทางได: ขั้นท่ี

สองใช:วัสดุอุปกรณIที่มีอยู1ในธรรมชาติ ได:แก1 เศษ

ไม: ปลายไม: ใบกล:วยป{าป�ดทางน้ำฝU �งหนึ ่งเพ่ือ

ไม1ให:น้ำไหลเข:าบริเวณที่จะหาปลา ขั้นที่สามพอ

น้ำในแควที่ป�ดแห:งสนิทก็จับปลาในบริเวณน้ัน 

เมื่อเก็บเรียบร:อยก็ปล1อยน้ำเข:าก็จะมีลักษณะเป3น

ลำน้ำตามเดิม การหาปลาโดยวิธีต๊ึดแควนี้จะทำได:

เฉพาะจุดที่ทำได:และไม1ใช:สารเคมี ดังนั้นปลาที่อยู1
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ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

ในลำน้ำบริเวณอื่น ๆ ก็มีโอกาสเจริญเติบโตให:หา

กินต1อไปอย1างย่ังยืน 

 6) ภูมิปUญญาการใส1ไซ 

    ปลาบู1 (ปลาค:อ) 

จะมีการดักปลาในฤดูหนาวและฤดูร:อนเป3นหลัก

ไม1นิยมทำในฤดูฝน เนื ่องจากน้ำหลากลักษณะ

คล:ายการใส1ไซปลาโดยทั่วไป แต1เป3นไซขนาดเล็ก 

ขนาดประมาณ 20 x 10 เซนติเมตร ก1อนที ่จะ

นำไปใส1ชาวบ:านจะนำตอกไม:ไผ1มาสานเป3นรูปไซ

ขนาดเล็ก เข:าป{าหาหนอนไม:ไผ1 (รถด1วน) มาเป3น

เหยื่อล1อ เมื่อได:ครบก็นำหนอนไม:ไผ1มาผูกติดในไซ 

แล:วนำไปวางตามลำห:วยที่มีน้ำไหลเชี่ยว โดยให:

ปากไซอยู1ท:ายกระแสน้ำ ส1วนใหญ1จะมีการใส1ใน

ตอนเย็นและตอนเช:าก็จะมีการเก็บ เมื่อได:ปลาบู1 

(ปลาค:อ) ก็จะทำไปประกอบอาหารหรือจำหน1าย 

 7) ภูมิปUญญาการทำ 

    ไม:กวาดดอกก�ง 

เป 3นภูม ิป Uญญาการนำดอกของต:น “ตองกง” 

วัชพืชชนิดหนึ่งมาสร:างประโยชนIในเชิงเศรษฐกิจ

ครัวเรือน เมื่อถึงเดือนมกราคม - กุมภาพันธI ซ่ึง

เป3นช1วงที่ดอกก�งบาน หรือชาวบ:านจะเข:าไปตัด

ดอกก�งที่ขึ้นบริเวณริมถนน ไร1ร:าง โดยเลือกดอกท่ี

ไม1แก1จัด แล:วนำมาตากแดดประมาณ 2 – 3 คร้ัง 

แล:วนำมาถักเป3นไม:กวาดสำหรับใช:ในครัวเรือน

และจำหน1ายเป3นรายได:เสริม ในด:านการอนุรักษI 

การเก็บดอกก�งส1งผลให:ลดเชื้อเพลิงในฤดูแล:ง ทำ

ให:โอกาสเกิดไฟป{าในพ้ืนท่ีลดน:อยลง 
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ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.15  ภูมิปUญญาการทำไม:กวาดดอกก�ง 
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ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

 
ภาพท่ี 2.16  ภูมิปUญญาการทำไม:กวาดดอกก�ง 

 

 8) ภูมิปUญญาการ 

    จักสาน 

ภูมิปUญญาการจักสานส1วนใหญ1เป3นภูมิปUญญาเพ่ือ

การดำรงชีพ ทำจากไม:ไผ1หก นำมาสานเป3นข:าว

ของเครื่องใช:ในชีวิตประจำวันและจำหน1ายภายใน

ชุมชน ซ่ึงผลิตภัณฑIท่ีสานส1วนใหญ1จะเก่ียวข:องกับ

ภูมิปUญญาของท:องถิ่น เช1น การสานไซดักปลา 

สานกjวยเหมี้ยง สานโกjนไมMตDาง สานตระกรMา

ทั่วไป ซึ่งยังคงมีอยู1ทั่วไปในชุมชน ซึ่งงานจักสาน

ส1วนใหญ1จะเป3นการสะท:อนวัฒนธรรม สะท:อน

ความคิดสร:างสรรคIและภูมิปUญญาของชาวบ:าน  

 
 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

ศิลปะพื้นบ(านขององค<การยูเนสโก (Creative City of Crafts & Folk Art) ป\งบประมาณ 2563 

 

2 - 27 

ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.17   ภูมิปUญญาการจักสาน 
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ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

3) ทุนทางทรัพยากร 

   ชุมชน ธรรมชาติ 

   และส่ิงแวดล:อมเพ่ือ 

   การท1องเท่ียว 

1) น้ำตกตาดเหมย น้ำตกตาดเหมย ตั้งอยู1ในพื้นที่บ:านดง หมู1

ที่ 6 เป3นน้ำตกขนาดปานกลางที่ไหลมาจากป{าต:น

น้ำลำธารของลำน้ำแม1วองบริเวณทิศตะวันออก

ของหม ู 1 บ : านดง  น ้ ำตกม ี ก าร ไหลลดห ล่ัน

หลากหลายชั ้น โดยชั ้นท ี ่ส ูงท ี ่ส ุดม ีความสูง

ประมาณ 70 - 100 เมตรน้ำตกมีสภาพสวยงาม

เหมาะแก1การท1องเท่ียว  

การเดินป{าและพักผ1อนหย1อนใจ ปUจจุบัน

องคIการบริหารส1วนตำบลเทพเสด็จ ได:ดำเนินการ

พัฒนาให:น้ำตกตาดเหมยเป3นแหล1งท1องเที ่ยว

ประจำตำบล มีการสนับสนุนงบประมาณในการ

จัดทำทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณด:านล1าง

น้ำตก  

ได:พัฒนาให:ม ีศาลานั ่งเล 1นสำหรับให:

นักท1องเที่ยวพักผ1อนหย1อนใจ นอกจากนี้ยังมีการ

อบรมชาวบ:านสำหรับเตร ียมพร:อมเป3นผู :นำ

ท1องเที่ยวในพื้นที่อีกด:วย โดยในช1วงเวลาที่ผ1านมา

ได:มีนักท1องเที่ยวทั้งในประเทศและต1างประเทศ

เร่ิมแวะเวียนเข:าไปเท่ียวน้ำตกเป3นระยะ 
 

 2) พระพุทธรูปไม:ขนาดใหญ1

แห1งวัดตาดเหมย 

พระพุทธรูปไม:ขนาดใหญ1แห1งวัดตาด

เหมย (พระเจ:าเดชเมือง) ประดิษฐานอยู1 ณ วัด

ตาดเหมย พื้นที่บ:านดง หมู1ที่ 6 เป3นพระพุทธรูป

ไม:แกะสลักขนาดใหญ1ที่แกะสลักจากไม:จำปzอายุ

หลายร:อยปzทั้งต:นที่มีเส:นผ1าศูนยIกลางประมาณ 

2.50 เมตรที่ล:มในพื้นที่ป{าอนุรักษIของชุมชนบ:าน

ดง และต1อมาชุมชนบ:านดงได:ร1วมใจช1วยกันชัก

ลากและนำมาไว:ที ่วัด มีผู :มีจิตศรัทธาจากในตัว

เมืองเชียงใหม1เห็นว1าไม:จำปzที่มีขนาดใหญ1นี้เหมาะ

ที ่จะนำมาแกะสลักสร:างเป3นพระพุทธร ูปให:

ชาวบ:านได:กราบไหว:บูชา จึงได:ร1วมมือกับชาวบ:าน
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นำไม:จำปzยักษIดังกล1าวไปให:ช1างแกะสลักฝzมือดีใน

ตัวเมืองเชียงใหม1แกะสลักเป3นรูปพระพุทธรูปที่วัด

เชียงมั่น เมื่อแกะสลักเสร็จเรียบร:อยแล:วชุมชนจึง

ร1วมกันอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดตาดเหมย 

หรือวัดบ:านดงจนถึงปUจจุบัน 
 

 3) ดอยลังกา ดอยล ังกาเป 3นส 1วนหนึ ่ งของอ ุทยาน

แห1งชาติขุนแจครอบคลุมบริเวณรอยต1อ 3 จังหวัด

คือ เชียงราย-ลำปาง – เชียงใหม1 ติดเขตจังหวัด

เชียงใหม1บริเวณพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ดตาม

เส:นทางที่มุ 1งไปยังจังหวัดเชียงราย ในเขตพื้นท่ี

อำเภอดอยสะเก็ดตั้งอยู1ในพื้นที่ระหว1างบ:านแม1

ตอนและบ:านปางกำแพงหิน ม ีความสูงจาก

ระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,950 เมตร 

ปUจจุบันถือเป3นแหล1งท1องเที่ยวที่สำคัญแห1งหนึ่งใน

ตำบลและมีนักท1องเที่ยวมาเที่ยวเป3นประจำอย1าง

ต1อเนื ่องเนื ่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงามและมี

พรรณไม:ต1าง ๆ ที่อุดมสมบูรณIอยู1 โดยพรรณพืช

เด1นบริเวณดอยลังกาคือ กุหลาบพันปz 

ความสำคัญ: เป3นยอดเขาสูงลำดับที่ 8 

ของประเทศไทย มีความสูงกว1า 2,000 เมตร 

สภาพโดยรอบเป3นป{าดงดิบเขาที่มีความสมบูรณI 

เป3นแหล1งต:นน้ำชั้น 1A และเป3นแหล1งที่อยู1อาศัย

ของสัตว Iป{ามากที ่ส ุดในอุทยานฯ เป3นแหล1ง

ท 1องเท ี ่ยวทางธรรมชาต ิท ี ่สวยงาม ม ีความ

หลากหลายทางธรรมชาติ  
 

 4) น้ำตกห:วยลังกา น้ำตกห:วยลังกาไหลมาจากพื้นที่ป{าต:นน้ำ

บริเวณห:วยลังกา พื้นที่บ:านปางกำแพงหิน หมู1ที่ 8 

ตำบลเทพเสด็จ ลักษณะเป3นน้ำตกขนาดเล็กที่ไหล

ตกลงมาลดหลั่นเป3นชั้น ๆ ตามความลาดชันของ
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ภูเขามีความสูงชั้นละประมาณ 5 - 10 เมตรมีน้ำ

ไหลดีตลอดทั้งปz โดยน้ำตกห:วยลังกาไม1เป3นที่รู:จัก

ของนักท1องเที่ยวมากนักเนื่องจากอยู1ในพื้นที่ป{า

ห1างไกลทางคมนาคมที่สะดวกสบาย แต1เป3นที่รู:จัก

ของคนในชุมชนเป3นอย1างดี ในช1วงฤดูร:อนมักจะมี

ชาวบ:านปางกำแพงหินเข:าไปเล1นน้ำตกบริเวณ

ด:านล1างอยู1เป3นประจำ 
 

5) ทุนสมุนไพรพ้ืนบ:าน 1)  ทุนภูมิปUญญาเพ่ือ

การแพทยIพ้ืนบ:าน 

ในพื้นที่ยังมีการใช:วิธีการรักษาโดยวิธีทาง

ธรรมชาติและใช:สมุนไพรอยู1 ถึงแม:ว1าในปUจจุบัน

ชาวบ:านจะนิยมใช:การรักษาแบบสมัยใหม1แล:วก็

ตาม โดยข:อมูลด:านการรักษาโรคด:วยวิธ ีทาง

สมุนไพรจากผู:รู :และปราชญIชุมชนในพื้นที่ตำบล

เทพเสด็จ เช1น  

          - แก:มะโหก (ริดสีดวงทวาร) ใช:หัวนิ่วหนู, 

หัวละแอน (กระชาย), พริกน:อย (พริกไทย) นำมา

ตำผสมกัน นำมาผสมน้ำผึ้ง หรือปUYนเป3นลูกกลอน

ขนาดผลพุทรา กินก1อนทานอาหารสามม้ือ  

         - ปวดเมื ่อยตามร1างกาย บำรุงกำลัง ใช:

กระเทียม, ผลมะขาม, ส:มสุก, มหาหิงสI, หัวกำบิด

, ขิง, ไพล, ดีปลี, พริกไทย ในอัตราส1วนที่เท1ากัน 

นำส1วนผสมทั้งหมดตำผสมกับใบบัวบกใส1เกลือให:

มีรสเค็มเล็กน:อย กินเช:า-เย็นขนาดเท1าหัวแม1มือ 

จะส1งผลให:หายปวดเม่ือยตามร1างกาย เป3นต:น  
 

  6) การจัดการ 

     ทรัพยากรชุมชน 

     เพ่ือการพ่ึงตนเอง 

     อย1างย่ังยืน 

1) การจัดการป{า เป3นวิถีปฏิบัติและเป3นการปรับตัวของการ

จัดการทรัพยากรภายในชุมชน และเป3นแนวทาง

หนึ่งในการรักษาพื้นที่ป{า และความสมบูรณIของ

นิเวศป{าไม: เพื่อให:ระบบนิเวศคงความสมดุล มี

กิจกรรมท่ีเกิดจากการมีส1วนร1วมของคนในชุมชนท่ี
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ทำเป3นประจำทุกปz เช1น การทำแนวกันไฟ และ

การปลูกป{าเสริมโดยเน:นไม:พ้ืนถ่ิน 

ความสำคัญ:  แต1ละชุมชนมีส1วนร1วมใน

การดูแลทรัพยากร มีความรู:สึกเป3นเจ:าของ เกิด

ความหวงแหนและตระหนักถึงคุณค1าของการใช:

ทรัพยากร 

 
ภาพท่ี 2.18   พ้ืนท่ีป{าชุมชน 

 

 2) การจัดการต:นน้ำ พื้นที่ชุมชนส1วนใหญ1เป3นป{าต:นน้ำชั้น 1A คนใน

ชุมชนจะร1วมมือกันดูแล รักษา ปรับปรุงและฟXYนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต:นน้ำลำธารท่ี

สำคัญในชุมชน รวมไปถึงป{าไม:และดิน ด:วยวิธีการ

ท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต โดยมีกิจกรรมท่ีเกิดจากการ

มีส1วนร1วมของคนในชุมชนที่ทำเป3นประจำทุกปzคือ 

การสร:างฝาย  

ความสำค ัญ: ช ุมชนม ีส 1วนร 1วมในการด ูแล

ทรัพยากร มีความรู:สึกเป3นเจ:าของ ตระหนักถึง

คุณค1าของป{าต:นน้ำมีความสำคัญต1อการอุปโภค

และบริโภคสำหรับคนบนพื้นที่ราบ และเชื่อมโยง

ถึงการอนุรักษIป{า เพราะหากไม1มีป{าก็ไม1มีน้ำ  
 

 3) ระบบวนเกษตร ชาวบ:านมีวิถีเกษตรแบบวนเกษตรที่อยู1ร1วมกับป{า 

เนื่องจากเป3นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูก

พืชอยู 1ในพื ้นที ่ป {าและไม1จำเป3นต:องใช:ระบบ
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ชลประทาน ภายใต:การเกื ้อกูลประโยชนIต1อกัน

และกันอย1างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพบว1า

ทรัพยากรป{าเหมี้ยงเป3นพืชหลักในการเกษตรของ

ชุมชนบ:านแม1ตอนหลวงท่ีมีระบบเพาะปลูกท่ี

ผสมผสานแบบวนเกษตรมุ1งผลิตอาหารและรักษา

สมด ุลส ิ ่ งแวดล :อมมากกว 1าผล ิตส ินค :า และ

นอกจากนี ้ในการจัดการทรัพยากรเหมี ้ยงของ

ชุมชนยังมีแนวคิดว1าคนจะต:องอยู1กับป{าได: อาชีพ

ทำเหมี้ยงจึงเอื้อต1อการรักษาป{าที่แทบแยกไม1ออก

ว1าตรงไหนที่ทำกิน ตรงไหนเป3นป{าและตรงไปเป3น

พ้ืนท่ีชุมชน 

ความสำคัญ: เป3นองคIความรู :และภูมิป Uญญา

ท:องถิ ่นที ่เกิดจากการพึ ่งพิงทรัพยากรเพื ่อการ

พึ ่งตนเอง และนำไปสู 1การใช:ประโยชนIอย1างรู:

คุณค1าและย่ังยืน 

 

นอกจากน้ีจากการลงพื้นที่ภาคสนามและการสนทนากลุ1มยังพบว1าในตำบลเทพเสด็จยังมีจุดการ

เรียนรู:พิพิธภัณฑIมีชีวิตชุมชนบ:านแม1ตอนหลวง หมู1 8 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ประกอบด:วย 5 จุดการเรียนรู:ดังน้ี 

จุดการเรียนรูM รายละเอียด 

 จุดการเรียนรู4ท่ี 1 เร่ือง ประตูสูAวัฒนธรรมเหม้ียง  

เป3นการเรียนรู :ประวัติศาสตรIชุมชน การตั ้งถิ ่นฐาน 

บริบทของป{าเหมี้ยงในฐานะป{าต:นน้ำและป{าเพื่อการ

อุปโภคบริโภคของคนในพื้นที่ราบ ตลอดจนการจัดการ

ทรัพยากรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ:านแม1

ตอนหลวง จังหวัดเชียงใหม1 
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จุดการเรียนรูM รายละเอียด 

 

 

 

จุดการเรียนรู4ท่ี 2 เร่ือง เสียงเรียกจากเตาปุง  

เป3นการเรียนรู :ว ัฒนธรรมเหมี ้ยงจากเตานึ ่งเหมี ้ยง

โบราณและการเรียนรู:ภูมิปUญญาผ1านอุปกรณI 

การน่ึงเหม้ียง ตลอดจนการใช:ฟXนและไม:ของชุมชน 

บ:านแม1ตอนหลวง จังหวัดเชียงใหม1 

 

 

 

 

 

 

จุดการเรียนรู4ท่ี 3 เร่ือง ผดุง วัด-ฒนธรรมเหม้ียง  

เป3นการเรียนรู:วัฒนธรรมเหมี้ยงที่มีความสัมพันธIทาง

สังคมและวัฒนธรรมกับคนในชุมชน ไม1ว1าจะเป3นด:าน

ประเพณี วัฒนธรรมและความเช่ือของคนในชุมชน 

บ:านแม1ตอนหลวง จังหวัดเชียงใหม1 

 

จุดการเรียนรู4ท่ี 4 เร่ือง กรรมวิธีชุมชนเหม้ียง  

เป3นการเรียนรู:ภูมิปUญญาในการหมักเหม้ียงของชุมชน

บ:านแม1ตอนหลวง จังหวัดเชียงใหม1 

 

 

 

 

 

 

 

จุดการเรียนรู4ท่ี 5 เร่ือง ดินแดนงัวตAาง  

เป 3นการเร ียนร ู : เส :นทางการค :าเหม ี ้ยงและระบบ

เศรษฐกิจ เพื ่อการพึ ่งตนเองของชุมชนบ:านแม1ตอน

หลวง จังหวัดเชียงใหม1 
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ซึ่งจากการสอบถามผู:นำชุมชน ได:แก1 นายกองคIการบริหารส1วนตำบลเทพเสด็จ ผู:ใหญ1บ:าน

ชุมชนบ:านแม1ตอนหลวง และผู:อำนวยการโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา พบว1า ท่ีชุมชนมีแนวคิดเผยแพร1องคI

ความรู : และสร:างความตระหนักถึงคุณค1าในทรัพยากรท:องถิ ่น เพราะว1า ปnจจัยภายนอกอยAางการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เป>นปnจจัยหนึ่งที่เบียดขับพื้นที่ชุมชนปRาเหมี้ยงให4เข4า

สูAความเจริญมากขึ้น โดยเฉพาะคAานิยมการศึกษาและวิถีชีวิตรูปแบบใหมA ที่ลดทอนกระบวนการ

ถAายทอดอาชีพเหมี้ยงให4เหลือเพียงแตAต4นเหมี้ยงที่ยังคงเป>นทรัพยากรที่มีคุณคAาในงระบบนิเวศ เพราะ

เป3นองคIความรู:ท่ีชาวบ:านออกแบบและสร:างขึ้นเกิดจากความรู:และความสามารถ ตลอดจนประสบการณI

ที่ถูกถ1ายทอดซึ่งกันและกันในชุมชน โดยตกทอดและสะสมจากคนรุ1นหนึ่งไปสู1คนอีกรุ1นหนึ่ง ซึ่งถือเป3น  

“ภูมิปnญญานิเวศท4องถ่ิน” ท่ีเป3นทรัพยIทางปUญญาท่ีมีคุณค1าอย1างย่ิงต1อทุกลมหายใจบนโลกน้ี 

ทั้งน้ีจุดการเรียนรู:พิพิธภัณฑIมีชีวิตชุมชนบ:านแม1ตอนหลวง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1ทั้ง 5 จุดการเรียนรู:นั้น จะนำไปสู)กระบวนการเรียนรู2ตลอดชีวิตเพื่อแก2ป=ญหาแบบ

องคBรวม การจัดการทรัพยากรชุมชน การพึ่งตนเอง การรักและหวงแหนท2องถิ่นมากขึ้น อาจไม)ได2มีตัวชี้วัด

ท่ีออกมาเปLนตัวเลขในเชิงปริมาณ แต)พบว)าการท่ีเด็ก ๆ ในชุมชนได2ใช2ศักยภาพท่ีมีโอกาสเลือกท่ีจะอธิบาย

ประวัติศาสตรBความเปLนมาของตนเอง การเปลี่ยนแปลงของชุมชนการบอกถึงความสุขที่ตนเองเมื่ออาศัย

อยู)ในชุมชนแห)งนี้ คุณค)าของการอนุรักษBทรัพยากรธรรมชาติที่เปLนประโยชนBต)อเพื่อนมนุษยBที่ปVาเหมี้ยง

เปLนแหล)งผลิตน้ำสะอาดในการทำการเกษตรและบริโภคสู)ระบบการผลิตข2าวของชุมชนในพื้นที่ราบ และ

นอกจากนี้ปVาเหมี้ยงยังเปLนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณBของระบบนิเวศที่นำไปสู)ผลผลิตกาแฟของชุมชนที่มี

คุณภาพ ทำให2เยาวชนมีความภาคภูมิใจในท2องถ่ินของตน  
 

 
 

ภาพท่ี 2.19  การสัมภาษณIนายกองคIการบริหารส1วนตำบลเทพเสด็จ และผู:ใหญ1บ:านแม1ตอนหลวงเพ่ือ

สอบถามงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ:านของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 
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ภาพท่ี 2.20  การลงพ้ืนท่ีสำรวจภาคสนาม (Field Study) โดยการสังเกตการณIแบบไม1มีส1วนร1วมเพ่ือเก็บ

ข:อมูลงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ:านของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 
 

 
 

ภาพท่ี 2.21  การสัมภาษณIเชิงลึกปราชญIชุมชนงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ:าน 

ของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

 

2  วิเคราะห9ภูมิปkญญาและองค9ความรู Mที ่สอดคลMองกับดMานหัตถกรรมและศิลปะ

พ้ืนบMานของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD 

จากข:อมูลการเผยแพร1องคIความรู:และสร:างความตระหนักถึงคุณค1าในทรัพยากร

ท:องถิ่น ทำให:ทราบว1าทุนภูมิปUญญาที่เกี่ยวข:องกับด:านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ:านของตำบลเทพเสด็จ 

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1ส1วนใหญ1เกี่ยวข:องกับทุนภูมิปUญญาเพื่อการประกอบอาชีพและการ

พึ่งตนเอง ซึ่งเป3นวิถีชีวิตของคนในชุมชน ได:แก1 การทำสวนเหมี้ยง ซึ่งการเก็บเหมี้ยงจะต:องเก็บใส1ใน 

“ตระกรMา” การนึ่งเหมี้ยงต:องมัดด:วย “ตอก” และเมื่อหมักเหมี้ยงเสร็จพร:อมจะนำไปขายต:องบรรจุเหม้ี

ยงลงใน “กjวย”  
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ภาพท่ี 2.22  ตระกร:าใส1เหม้ียง  ภาพท่ี 2.23  ตอกมัดเหม้ียง 

 

         ภาพท่ี 2.24  ตระกร:าใส1เหม้ียงและตอกมัดเหม้ียง              ภาพท่ี 2.25   ก�วยใส1เหม้ียง 

 

ภูมิปUญญาการเล้ียงผ้ึงโก�น เพราะว1าโก�นผ้ึงจะมีโก�นลักษณะหน่ึงท่ีทำจากการจักสานคือ 

“โกjนไมMไผDสาน” (โก�นไม:ต1าง) โดยพบว1าภูมิปUญญาวิธีการทำโก�นไม:ต1างคือ นำแกลลอนหรือถังสีมาเป3น

แม1แบบ แล:วนำไม:ไผ1ขนาด 5 x 60 เซนติเมตรเป3นโครงมาขึ้นรูปเป3นโครง ส1วนใหญ1มักจะใช:จำนวนไม:ไผ1

ที่ขึ้นรูปเป3นจำนวนค่ี เนื่องจากเวลาสานจะทำให:ไม:ไผ1สลับกันและเข:ารูปกันพอดี จากนั้นนำไม:ไผ1ที่ผ1าน

การจักสานขนาด 2 x 400 เซนติเมตร มาสานรอบโครงก:นจนรอบให:ได:รูปทรงกระบอก โดยเวลาสานให:

นำส1วนที่เป3นผิวไม:ไผ1ที่มีลักษณะมันหันเข:าไปเป3นส1วนที่อยู1ข:างในโก�น และหันส1วนที่เป3นเนื้อไม:ไผ1ออกมา

เป3นผิวด:านนอก ท้ังน้ีเพ่ือเวลาเก็บน้ำผ้ึงสามารถแกะรังผ้ึงท่ีติดอยู1กับผิวไม:ไผ1ได:ง1าย  
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และอีกหนึ่งวิธีมีการทำในพ้ืนท่ีบ:านปางงั้นคือ การนำตะกร:าใส1เหมี้ยงหรือทอเหมี้ยงท่ี

ใช:แล:วนำมาสานไม:ไผ1ใส1เพิ่มเติมให:แน1น แล:วนำปูนมาทาเป3นโกนผึ้งได: ซึ่งขนาดก็ขึ้นอยู1กับขนาดของ

ตะกร:าหรือทอเหมี้ยงที่ใช:ทำนั้น ๆ พบว1าข:อดีของโกนไม:ต1าง (โก1นไม:ไผ1สาน) เป3นการอนุรักษIต:นไม:ใน

พื้นท่ีไม1ให:ถูกตัดฟUนและทำลาย โดยหันมาใช:ไม:ไผ1มาทำเป3นโกนผึ้งแทน สามารถทำโกนผึ้งได:คราวละ

มาก ๆ รวดเร็วน้ำหนักโก�นไม:ต1างเบา เคลื่อนย:ายง1าย และสามารถนำไปตั้งล1อผึ้งได:คราวละหลายโก�น 

นอกจากนี้ยังประหยัดต:นทุนในการทำโก�นผึ้งค1อนข:างมาก โดยโก�นไม:ไผ1สาน 1 โก�น รวมค1าวัสดุจะมี

ค1าใช:จ1ายไม1เกิน 100 - 200 บาท ส1วนข:อเสียของโกนไม:ต1าง (โก�นไม:ไผ1สาน) คือมีความคงทนแข็งแรง

น:อย อายุการใช:งานสั้น ไม1ทนต1อสภาวะอากาศในฤดูฝน ใช:งานได:ไม1กี่ปzก็หมดอายุการใช:งาน และต:อง

ทำโก�นผึ้งใหม1บ1อย ๆ จากผลการวิเคราะหIข:อดีและข:อเสียของโก�นไม:ต1างพบว1าแม:ว1าโก�นไม:ต1างจะต:อง

ดูแลมากกว1าโก�นผึ้งชนิดอื่น ๆ แต1ก็สามารถขยายโก�นได:เร็วกว1าโกนผึ้งชนิดอื่นเช1นกัน ดังนั้นจึงพบว1ามี

หลายชุมชนเร่ิมหันมาใช:โก�นไม:ต1างเพ่ิมมากข้ึน เป3นอีกช1องทางหน่ึงในการสร:างรายได:ให:กับผู:จักสาน 

ภูมิปUญญาการจักสานทั่วไป เช1น ภูมิปUญญาการใส1ไซปลาบู1 (ปลาค:อ) ปกติชาวบ:านจะ

สานเป3นไซขนาดเล็กขนาดประมาณ 20 x 10 เซนติเมตร ภูมิปUญญาการจักสานส1วนใหญ1เป3นภูมิปUญญา

เพื่อการดำรงชีพ นิยมทำจากไม:ไผ1หก นำมาสานเป3นข:าวของเครื่องใช:ในชีวิตประจำวันและจำหน1าย

ภายในชุมชน เป3นต:น 

จากการสำรวจ พบว1า ลายจักสานพื้นฐานที่ชาวบ:านในตำบลเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม1

สามารถทำได: มีอยู1 4 ลายด:วยกันคือ  

รูปลวดลาย รายละเอียด 
 

 
ภาพท่ี 2.26  ลายขัดตาโป{ง 

 

ช่ือลวดลาย ลายขัดตาโป{ง 

เป3นลายพ้ืนฐานท่ีนิยมใช:ทำข:าวของเคร่ืองใช:ใน

ชีวิตประจำวัน เช1น ไซดักปลา ก�วย เป3นต:น 

 

 

ช่ือลวดลาย ลายตาแหลว (ลายเฉลว)  

เป3นลายของชะลอมบรรจุข:าวของเครื่องใช:ต1าง ๆ 

ประกอบด:วยเส:นตอกที่ใช:สาน จำนวน 3 เส:นวาง

ขัดกันในแนวทแยง ท้ังยังน้ีเป3นเป3นลายที่มีความ

เก่ียวข:องกับความเช่ือของคนเมืองอีกด:วย 
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รูปลวดลาย รายละเอียด 

ภาพท่ี 2.27  ลายตาแหลว 
 

 

 
ภาพท่ี 2.28  ลายตาแหลวมืด 

 

ช่ือลวดลาย ลายตาแหลวมืด  

เป3นลายสานที่มีทั ้งความสวยงาม ความเหนียว

และความทนทานที่เหมาะกับการนำมาใช:งานท่ี

ทนความร:อนและความช้ืน 

 

 
ภาพท่ี 2.29  ลายสอง 

 

ช่ือลวดลาย ลายสอง 

เป3นลายที่พบบนตะกร:าและกระจาด ใช:วิธียกสอง

ข1มสองจนกว1าจะเสร็จ นิยมสานเพื่อใช:ใส1ของได:

สารพัด  

 

3  รายชื่อปราชญ9ชุมชนดMานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบMาน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD ซ่ึงจากการสนทนากลุDมสามารถสรุปรายช่ือปราชญ9ชุมชนในแตDละดMานไดMดังน้ี 

ปราชญ9ชุมชน รายช่ือและความถนัด 

1) ภูมิปUญญาด:านการประกอบอาชีพ นางบัวลอย ใจกล:า อายุ 54 ปz  

ท่ีอยู1 หมู1 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การทำไมMกวาดอกกjง 

 

 

 นายผัด ก่ำแก:ว 

ท่ีอยู1 66 หมู1 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การตีมีด 

 นายพรหม ชัยชนะกิจการ 

ท่ีอยู1 36 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด จักสาน 
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ปราชญ9ชุมชน รายช่ือและความถนัด 

 นายอินถึง กาบแก:ว 

ท่ีอยู1 31/1 หมู1 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม1 

ความถนัด จักสานความถนัด จักสาน 

 นายสุชาติ จิโน 

ท่ีอยู1 5 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด จักสานความถนัด จักสาน 

 นายศรีนวล สัมพันธI 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด จักสาน 

 นางยอดแก:ว สมเพ็ชร 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด จักสานและการทำไมMกวาดดอกกjง 

 นายประสิทธ์ิ ศรีกีรติ 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด จักสาน 

 นางคำใส ใจสะอาด 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด จักสาน 

 นายบุญยืน ยอดคำปUน 

ท่ีอยู1 56 หมู1 8 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การเล้ียงผ้ึงโกjน 

 นายสุวรรณ เทโวขัติ 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด กาแฟ 

 นายวิสิทธ์ิ เกตุรัตนI 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด กาแฟ 

 นายมัน สมเพชร 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 
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ปราชญ9ชุมชน รายช่ือและความถนัด 

ความถนัด การทำเหม้ียง 

 นางพรทพยI กิตติรัตนI 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การทำเหม้ียง 

 นายเลิศ แต:มคม 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การทำเหม้ียง 

 นายถนอม ศรีวิชัย 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การทำเหม้ียง 

 นายสมศักด์ิ ไชยวงศI 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การทำเหม้ียง 

 นายอุดม ขันเป3ง 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การทำเหม้ียง 

2) ภูมิปUญญาด:านประเพณี และความ

เช่ือ 

นายศรีทน ขันเป3ง 

ที ่อยู 1 30/1 หมู 1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม1 

ความถนัด ตำนานและประวัติศาสตร9ชุมชน 

 นายจันทรIวัน ขันทะเปzยง 

ท่ีอยู1 51 หมู1 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด พิธีกรรมสDงเคราะห9 

 นายอ:าย ขันเมือง 

ท่ีอยู1 53 หมู1 8 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด อาคม 

3) ภูมิปUญญาด:านสมุนไพร ยารักษา

โรคและการแพทยIพ้ืนบ:าน 

นางปUน ทรัพยIนำ 

ท่ีอยู1 37 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด ดMานสมุนไพร 

 นางพร จิโน 
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ปราชญ9ชุมชน รายช่ือและความถนัด 

ท่ีอยู1 5 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด สมุนไพรประคบ 

 นางอารียI ทรัพยIนำ 

ที ่อยู 1 40/3 หมู 1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม1 

ความถนัด สมุนไพรประคบ 

 นายก�อง จันทรIต¦ะ 

ท่ีอยู1 36 หมู1 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด หมอสมุนไพรพ้ืนบMาน 

 นายดวงคำ แก:วศรีวงศI 

ท่ีอยู1 68 หมู1 8 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด หมอสมุนไพรพ้ืนบMาน 

 นายสวิง จันทรIมณี 

ที ่อยู 1 32/1 หมู 1 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม1 

ความถนัด การรักษาโรคแบบไสยศาสตร9 

 นายอินทร พรมกันทา 

ท่ีอยู1 26 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด หมอสมุนไพรพ้ืนบMานผสมผสานความเช่ือ 

สรุปจำนวนปราชญIชุมชนด:านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ:าน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม1 

1)  ภูมิปUญญาด:านการประกอบอาชีพ     จำนวน 19 ท1าน 

2)  ภูมิปUญญาด:านประเพณี และความเช่ือ    จำนวน  3 ท1าน 

3)  ภูมิปUญญาด:านสมุนไพร ยารักษาโรคและการแพทยIพ้ืนบ:าน จำนวน  7 ท1าน 

 

 

4  การวิเคราะห9สถานการณ9 (SWOT Analysis) ของตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหมD 

เพื่อเป3นการเสริมสร:างการดำรงอยู1ของทุนวัฒนธรรมชุมชนภายใต:การจัดการทรัพยากร

ชุมชนเพื่อการดำรงชีพที่ยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาทักษะและศักยภาพการพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIเพ่ือ
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ควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน ทางโครงการจึงได:วิเคราะหIศักยภาพของชุมชน ทั้งจุดแข็ง จุดอ1อน 

โอกาสและอุปสรรคของตำบลเทพสเด็จ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ศักยภาพ รายละเอียด 

จุดแข็ง 

1.  มีต:นทุนด:านประวัติศาสตรI มีประวัติความเป3นมาของการตั้งถ่ินฐานของตำบล

และแต1ละชุมชน มีวัฒนธรรมและภูมิปUญญาของชุมชนท่ีเป3นอัตลักษณI  

2.  มีต:นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมของชุมชนที่เป3นป{าดึกดำบรรพI

และป{าต:นน้ำช้ันท่ี 1 A 

3.  มีตMนทุนในการเปzนแหลDงเรียนรูMวิถีชีวิต โดยเฉพาะเหมี้ยง ซึ่งเปzนพืชพื้นถ่ิน

และกาแฟในฐานะพืชเศรษฐกิจที่ปลูกรDวมกัน รวมถึงภูมิปkญญาทMองถิ่นใน

ชุมชนท่ีหลากหลาย 

4.  ชาวบMานในแตDละชุมชนมีความเขMมแข็งและมีสDวนรDวมในชุมชนเปzนอยDางดี 

5.  วิสัยทัศนIของผู:นำท่ีมุ1งพัฒนาชุมชนอย1างแท:จริง 
 

จุดอ1อน 

1. คนในชุมชนสDวนใหญDยังขาดความรูMความเขMาใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ9ชุมชน 

2. กลุDมตDาง ๆ ในชุมชนยังไมDสามารถสรMางมูลคDาเพิ่มจากวัฒนธรรมที่มีอยูDใน

ชุมชนและตอบสนองรองรับนักทDองเท่ียวไดMเทDาท่ีควร 

3. สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับการท1องเที่ยว และสร:าง

ความปลอดภัยยังไม1เพียงพอ เช1น การปรับภูมิทัศนIถนน แหล1งท1องเที ่ยว 

เส:นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป3นต:น  
 

โอกาส 

1.  ช่ือเสียงของ “กาแฟเทพเสด็จ” 

2.  อัตลักษณ9ของวัฒนธรรมและภูมิปkญญาทMองถ่ิน 

3.  มีเส:นทางการท1องเที่ยวทั้งในชุมชนที่สามารถสร:างเป3นเส:นทางการท1องเที่ยวเชิง

นิเวศวัฒนธรรมได:อย1างสมบูรณI 

4.  มีต:นทุนข:อมูลชุมชน ซึ่งได:มีการสำรวจ จักเก็บข:อมูลที่สำคัญด:านวัฒนธรรม

ชุมชนไว:สมบูรณIในระดับหน่ึง 

5.  ยุทธศาสตรIการพัฒนาของชุมชนและองคIกรปกครองส1วนตำบลเทพเสด็จท่ี

มุ1งเน:นและส1งเสริมให:มีการอนุรักษIวัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล:อมในชุมชน 

6.  การส1งเสริมจากหน1วยงานภาครัฐและเอกชนในปUจจุบันที่ให:ความสำคัญการ

ท1องเท่ียวโดยชุมชนมากข้ึน 
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ศักยภาพ รายละเอียด 

อุปสรรค 

1. เส:นทางการคมนาคมไม1สะดวกเท1าที ่ควร การเดินทางค1อนข:างไกลและใช:

เวลานานจากในเมือง ถนนมีความคดเค้ียวและลาดชัน  

2. ไม1มีรถโดยสารประจำทาง 

3. การพัฒนาชุมชนโดยหนDวยงานภาครัฐที่ผDานมาขาดความตDอเนื่อง เพราะไมDไดM

เปzนแผนพัฒนาระยะยาว และการจัดสรรงบประมาณจากสDวนกลางไมDเปzนไป

ตามความตMองการของชุมชน 

4. การเริ่มเข:ารุกคืบของนายทุนที่เข:ามาใช:สิ่งแวดล:อมและทรัพยากรธรรมชาติใน

ชุมชน 
 

 

ดังน้ันจากข:อมูลข:างต:น จึงพบว1ากระบวนการท่ีโครงการได:ลงพ้ืนท่ีเพ่ือพูดคุยกับชาวบ:านในชุมชน

และหน1วยงานที่เกี่ยวข:อง กระบวนการถ1ายทอดเพื่อให:เกิดการคงอยู1และการปรับตัวของภูมิปUญญาและ

วัฒนธรรมชุมชนแบบมีพลวัต จำเปzนตMองสรMางวัฒนธรรมใหมDใหMกับภูมิปkญญาทMองถิ่น (New Culture 

of Local Wisdom) ในลักษณะ Neo-Culture เช1น ปUจจุบันเหม้ียงอาจจะเร่ิมหายไปจากสังคมพร:อม ๆ 

กับป{าไม: หากเราเห็นความสำคัญของป{าไม: ก็ควรมีการค:นคว:าว1าเหมี้ยงมีประโยชนIอย1างไร เพื่อเป3นการ

อนุรักษIภูมิปUญญาเหมี้ยง อาจจะต:องมีการพัฒนารูปแบบการบริโภค การใช:ประโยชนIจากเหมี้ยงให:เหมาะ

กับยุคสมัย หรือหากจะต1อยอดบนพื้นฐานคุณประโยชนIของเหมี้ยง อาจจะต:องศึกษารูปแบบหรือแนวทาง

เพื่อการบริโภคใหม1 ๆ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑIเหมี้ยง การบูรณาการการออกแบบบรรจุภัณฑ9จาก

ฐานภูมิปkญญาทMองถิ่นใหMเปzนไปตามความตMองการของตลาดหรือกระแสนิยมในวงกวMาง เป3นต:น โดยท่ี

ยังคงเอกลักษณ9ของชุมชนและคงคุณคDาของเหมี้ยงไวM ควรมองเหมี้ยงที่เปzนการพึ่งพาเชิงระบบ ไมDใชD

แคDเหมี้ยงหมักที่ใชMอมหรือเคี้ยว เป3นต:น ซึ่งไม1ใช1แค1การเผยแพร1ให:เหมี้ยงเป3นที่รู:จักมากขึ้น แต1ควรเป3น

การใช:ประโยชนIจากพืชพื้นถิ่นชนิดนี้ได:อย1างคุ:มค1า และสามารถสร:างรายได:ให:แก1ชุมชนอย1างยั่งยืน ซึ่งจะ

เป3นส1วนที่ทำให:คนรุ1นใหม1เห็นคุณค1าของเหมี้ยงมากขึ้น เพราะเหมี้ยงเป3นส1วนหนึ่งของป{าไม: และป{าไม:ไม1

อาจขาดหายไปจากสังคมและโลกนี้ได: ซึ่งกระบวนการและวิธีการเหล1านี้ เราสามารถนำไปประยุกตIหรือ

บูรณาการกับการพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIอื่น ๆ ที่มีอยู1ในชุมชนเพื่อควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน 

เช1น ชา กาแฟ น้ำผ้ึงและงานหัตถกรรมต1าง ๆ เป3นต:น  

นอกจากนี้ ในการดำเนินการดังกล1าวจะนำไปสู1 เปsาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals) ด4านที่ 1 ขจัดความยากจน (No Poverty) และด4านที่ 11 เมืองและถิ่นฐาน

มนุษยGอยAางยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) เพราะชุมชนบนพื้นสูงส1วนใหญ1จะถูก

มองข:ามในมิติการพัฒนาชุมชน ทำให:ชุมชนต:องเรียนรู:ในการช1วยเหลือตนเองหารูปแบบในการพ่ึงตนเองท่ี

เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ การศึกษาและส1งเสริมอย1างรอบด:าน ไม1ว1าจะเป3นด:านสังคมและวัฒนธรรม ด:าน
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เศรษฐกิจ ด:านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม จะเป3นตัวแปรสำคัญที่ส1งเสริมให:เกิดการพึ่งตนเอง

อย1างย่ังยืนของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงในอนาคต 

2.2  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพการพัฒนาตDอยอดผลิตภัณฑ9ควบคูD

การสDงเสริมการตลาดของชุมชน 

จะเห็นว1าชุมชนมีทุนทางทรัพยากรที่เอื ้อต1อการท1องเที่ยว ในแต1ละชุมชนมีโฮมสเตยI มี

สถานที่ท1องเที่ยว มีร:านกาแฟและการจำหน1ายผลิตภัณฑIชุมชน ดังนั้นในการพัฒนาผลิตภัณฑIเพื่อสร:าง

มูลค1าทางเศรษฐกิจเชิงสร:างสรรคI ไม1ว1าจะเป3นการต1อยอดผลิตภัณฑIจากชา กาแฟและน้ำผึ้ง รวมถึงจาก

งานหัตถกรรมต1าง ๆ ซึ่งชาวบ:านสามารถสร:างสรรคIได:ในระดับพื้นฐานอยู1แล:ว ทางโครงการจึงได:สำรวจ

และสนทนากลุ1มกับชุมชน พบว1า ผลิตภัณฑIของชุมชนที่มีจำหน1ายส1วนใหญ1จะเป3น กาแฟและน้ำผึ้งโก�น 

และนอกจากนี้ยังพบว1าชาวบ:านมีพื้นฐานองคIความรู:การทำสบู1กาแฟด:วย ดังนั้นทางโครงการจึงได:พัฒนา

ทักษะและศักยภาพการพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIภายใต:แนวคิดการใช:ทรัพยากรชุมชนเป3นฐาน จึงทำให:

พบว1าอัตลักษณIอย1างหนึ่งของชุมชนท่ีขาดหายไปคือ “ภูมิปkญญาเหมี้ยง” และ “ภูมิปkญญาการจักสาน” 

ทางโครงการจึงได:พูดคุยกับชุมชนอีกคร้ังเพ่ือสอบถามความต:องการ พบว1า ชุมชนต:องการให:ช1วยสนับสนุน

องคIความรู:การทำสบู1จากเหม้ียงและออกแบบบรรจุภัณฑIท่ีมีความเป3นสากลและมีมาตรฐาน 

ดังน้ัน ทางโครงการฯ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพการพัฒนาต1อ

ยอดผลิตภัณฑIควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน กิจกรรมการทำสบู1กาแฟและสบู1เหม้ียง และกิจกรรม

การพัฒนาบรรจุภัณฑIจากการจักสาน และเมื่อสังเกตบรรจุภัณฑIกาแฟและขวดน้ำผึ้งโก�น พบว1าบรรจุ

ภัณฑIยังไม1น1าดึงดูดความสนใจจากกลุ1มผู:ซื้อ และยังขาดอัตลักษณIของความเป3นชุมชนท:องถิ่น ดังนั้นทาง

โครงการจึงได:บูรณาการภูมิปUญญาการจักสานเพื่อพัฒนาเป3นบรรจุภัณฑIผลิตภัณฑIชุมชนเพื่อสร:าง

มูลค1าเพิ ่มให:กับผลิตภัณฑIและสร:างรายได:ให:กับกลุ 1มผู :จักสานอีกด:วย ซึ ่งจะเป3นการคงคุณค1าของ

วัฒนธรรมชุมชนควบคู1ไปกับการพัฒนาทางด:านเศรษฐกิจสร:างสรรคIฐานชุมชนอย1างย่ังยืน 
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ภาพท่ี 2.30  กิจกรรมการทำสบู1กาแฟและสบู1เหม้ียงและกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑIจากการจักสาน

เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพการพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.31  กิจกรรมการทำสบู1กาแฟและสบู1เหม้ียงและกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑIจากการจักสาน

เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพการพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.32  ผลิตภัณฑIสบู1กาแฟและสบู1เหม้ียงของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ท่ีใช:ฐานทุนทรัพยากรชุมชนเข:ามาสร:างสรรคIและต1อยอดเพ่ือสร:างมูลค1าเพ่ิม 

 
 

ภาพท่ี 2.33 การพัฒนาบรรจุภัณฑIของผลิตภัณฑIสบู1กาแฟและสบู1เหม้ียงของตำบลเทพเสด็จ  
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อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1ท่ีใช:ฐานทุนทรัพยากรชุมชนเข:ามาสร:างสรรคI 

และต1อยอดเพ่ือสร:างมูลค1าเพ่ิมเพ่ือเป3นแพ็คเก็จของฝากสำหรับนักท1องเท่ียว 
 

 
 

ภาพท่ี 2.34  การพัฒนาบรรจุภัณฑIของผลิตภัณฑIสบู1กาแฟและสบู1เหม้ียงของตำบลเทพเสด็จ  

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1ท่ีใช:ฐานทุนทรัพยากรชุมชนเข:ามาสร:างสรรคI 

และต1อยอดเพ่ือสร:างมูลค1าเพ่ิมเพ่ือเป3นแพ็คเก็จของฝากสำหรับนักท1องเท่ียว 

 

อย1างไรก็ตามอีกประเด็นหนึ่งจากการอบรมเชิงปฏิบัติการทำให:โครงการทราบว1า ผลิตภัณฑI

กาแฟและน้ำผึ้งโก�น ยังสามารถจำหน1ายได:น:อย นักท1องเที่ยวส1วนใหญ1ไม1ซื้อกลับ เพราะตอบโจทยIความ

ต:องการเฉพาะบางกลุ1มเท1านั้น ชาวบ:านจึงได:ร1วมกันระดมความคิดเห็นอีกครั้ง โดยเห็นว1าในแต1ละชุมชน

ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑIที่ตอบโจทยIความต:องการของสังคมด:วยและกลุ1มนักท1องเที่ยววัยรุ1น จึงทำให:

เกิดต:นแบบการผลิตกระเป�าผ:าเพื่อจำหน1าย โดยเริ่มต:นจากชุมชนบ:านแม1ตอนหลวง หมู1ท่ี 4 ตำบลเทพ

เสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 โดยที่ทางโครงการร1วมกับชุมชนในการออกแบบโลโก:กระเป�า 

โดยใช:แนวคิดทุนทรัพยากรที่มีอยู1ในชุมชน ได:แก1 เหมี้ยงและกาแฟ จึงได:ต:นแบบของโลโก:ออกมาเพื่อผลิต

เป3นกระเป�าผ:าและทางชุมชนยังเห็นว1าจะใช:โลโก:นี้เป3นโลโก:ประจำชุมชนและเป3นตราผลิตภัณฑIของชุมชน

อีกด:วย เมื่อได:ผลิตภัณฑIแล:วทางโครงการฯ จึงได:ให:ชาวบ:านกลุ1มจักสานออกแบบบรรจุภัณฑIเพื่อสร:าง

มูลค1าเพิ่มให:แก1กระเป�าผ:า โดยชาวบ:านได:ออกแบบเป3นชะลอมเล็กๆ และตระกร:า ซึ่งทำให:สินค:ามีความ

น1าสนใจมากข้ึนและคงอัตลักษณIของภูมิปUญญาท:องถ่ินไว: 
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ภาพท่ี 2.35  โลโก:ชุมชนบ:านแม1ตอนหลวง หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

และกระเป�าผ:าเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑIให:ตอบโจทยIกับกลุ1มนักท1องเท่ียววัยรุ1น  

และเป3นผลิตภัณฑIรัก(ษI)ส่ิงแวดล:อมซ่ึงสอดคล:องกับบริบทของชุมชน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.36  การพัฒนาบรรจุภัณฑIของกระเป�าผ:าของบ:านแม1ตอนหลวง หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ  

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1ท่ีใช:ฐานทุนทรัพยากรชุมชนเข:ามาสร:างสรรคI 

และต1อยอดเพ่ือสร:างมูลค1าเพ่ิมเพ่ือเป3นแพ็คเก็จของฝากสำหรับนักท1องเท่ียว 
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ภาพท่ี 2.37  การพัฒนาบรรจุภัณฑIของกระเป�าผ:าของบ:านแม1ตอนหลวง หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ  

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1ท่ีใช:ฐานทุนทรัพยากรชุมชนเข:ามาสร:างสรรคI 

และต1อยอดเพ่ือสร:างมูลค1าเพ่ิมเพ่ือเป3นแพ็คเก็จของฝากสำหรับนักท1องเท่ียว 

 

ทั้งนี้เมื่อชุมชนมีทักษะทางอาชีพแล:ว ปUจจัยอีกประการหนึ่งที่จำเป3นคือ การตลาดของผลิตภัณฑI 

ทางโครงการจึงสำรวจ พบว1า ในตำบลเทพเสด็จ นอกจากร:านกาแฟในพื้นที่ที่เป3นพื้นที่จำหน1ายผลิตภัณฑI

ชุมชนแล:ว ยังมีช1องทางการซ้ือ – ขายผลิตภัณฑIชุมชนซ่ึงเป3นของกลุ1มวิสาหกิจชุมชนผ1านช1องทางออนไลนI 

ได:แก1 Fanpage Facebook “ณ แม)ตอนหลวง” และ Fanpage Facebook “เทพสเด็จ กาแฟ” ท่ีใช:เป3น

อีกช1องทางในการประชาสัมพันธIชุมชนและการซื้อ – ขายผลิตภัณฑIของชุมชน เช1น ชา กาแฟ เหมี้ยงและ

น้ำผ้ึงโก�น เป3นต:น 
 

 
 

ภาพท่ี 2.38   Fanpage Facebook “ณ แม)ตอนหลวง”  
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เพ่ือใช:ประชาสัมพันธIชุมชนและการซ้ือ – ขายผลิตภัณฑIของชุมชน เช1น ชา กาแฟ เหม้ียงและน้ำผ้ึงโก�น  

 
 

ภาพท่ี  2.39  การจำหน1ายและการตอบรับผลิตภัณฑIกระเป�าผ:าของบ:านแม1ตอนหลวง หมู1 4  

ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 ผ1าน Fanpage Facebook “ณ แม)ตอนหลวง”  

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 2.40  Fanpage Facebook “เทพสเด็จ กาแฟ”  
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เพ่ือใช:ประชาสัมพันธIและการซ้ือ – ขายผลิตภัณฑI กาแฟของกลุ1มวิสาหกิจชุมชน 

 

สDวนที่ 3 : ถอดบทเรียนองค9ความรูMเพื่อเสนอแนวทางการฟ��นฟูมรดกทางภูมิปkญญาพื้นบMานสรMางสรรค9

แกDชุมชน มีแผนการดำเนินงานดังน้ี 

3.1  การถอดบทเรียนองค9ความรูMภูมิปkญญาพื้นบMานจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูM ผDานการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

จากการประมวลภาพรวมของชุมชนบ:านเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม1 พบว1าเป3นแหล1งพื้นที่เชิงประวัติศาสตรI เป3นแหล1งเกษตรกรรมที่มีการปลูกกาแฟที่มี

คุณภาพระดับประเทศ มีวัฒนธรรมที่เป3นอัตลักษณIของชุมชน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค1า และ

นอกจากนี้ยังมีลักษณะทางภูมิศาสตรI จุดเด1นของระบบนิเวศมีแหล1งต:นน้ำที่ยังคงความอุดมสมบูรณIของ

ธรรมชาติและปUจจุบันชุมชนบ:านเทพเสด็จกำลังพัฒนาสู1การเป3นแหล1งท1องเที่ยวที่กำลังได:รับความนิยมใน

จังหวัดเชียงใหม1 โดยในการถอดบทเรียนองคIความรู:ภูมิปUญญาพื้นบ:านจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู:ผ1านการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้พบว1า เพื่อให:เกิดการฟXYนฟูมรดกทางภูมิปUญญา

พื้นบ:านอย1างสร:างสรรคI ทั้งในมิติของ “คุณคDา” (Value) และ “มูลคDา” (Price) จำเป3นต:องมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑIที่มีการถอดองคIความรู:มาจากฐานมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชน ไม1ว1าจะเป3นจาก เหมี้ยง กาแฟ 

ผึ้งโก�น เครื่องจักสานหรือแม:กระทั่งมิติของประวัติศาสตรIชุมชนเพื่อสร:างรายได:ให:กับคนในชุมชน ซึ่งจะ

เป3นการขยายเครือข1ายธุรกิจชุมชนเชิงสร:างสรรคIคือ “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทMองถ่ินยั่งยืนบน

พ้ืนฐานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน” 

อย1างไรก็ตามพบว1าชุมชนบ:านเทพเสด็จมีทุนทรัพยากรที่สามารถสร:างศักยภาพทาง

เศรษฐกิจเป3นจำนวนมาก แต1ชาวบ:านยังขาดการสนับสนุนส1งเสริมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑIสู1เศรษฐกิจ

สร:างสรรคIฐานชุมชน เช1น การแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑIจากชา กาแฟและน้ำผึ ้ง เป3นต:น ทั ้งน้ี

กระบวนการส1งเสริมการฟXYนฟูมรดกทางภูมิปUญญาพื้นบ:านสร:างสรรคIแก1ชุมชนนั้น จำเป3นต:องอาศัยหลัก

วิธีการเชิงระบบ (System Approach) นำไปออกแบบ พัฒนาและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมผ1าน

หลักการศาสตร9พระราชา (King Bhumibol's Science) ประกอบด:วย 3 ระดับ เรียกว1า “UCD for 

Thepsadej Creative Economy for Sustainable Development” ดังน้ี 

ขั้นเขMาใจ (Understanding: U) หมายถึง การศึกษาบริบทชุมชน จากน้ัน

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือกองคIความรู:ภูมิปUญญาที่ได:จากปราชญIชุมชน

มาพัฒนาผลิตภัณฑIใหม1ท่ีจะบอกเล1าวิถีของชุมชน 

ขั้นเขMาถึง (Connecting: C) หมายถึง การประชุมระดมความคิดเห็นกับผู:ที่มี

ส1วนเกี่ยวข:องเพื่อออกแบบและพัฒนาต:นแบบผลิตภัณฑIชุมชน โดยเชื่อมโยง

ข:อมูลทางภูมิศาสตรIและภูมิวัฒนธรรมที่ได:จากชุมชนในขั้นตอนแรก จนได:

ต:นแบบผลิตภัณฑIชุมชน 
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ขั้นพัฒนา (Development: D) หมายถึง การแลกเปลี่ยน การเรียนรู:และ

การสะท:อนคิดเพื่อให:ผลิตภัณฑIมีความสมบูรณIมากขึ้น และมีต:นแบบในการ

เผยแพร1ความรู:ให:ชุมชนอ่ืน ๆ ได:เรียนรู:และสามารถนำไปประยุกตIใช: 

ทั้งน้ีกระบวนการสำคัญเพื่อสร:างความยั่งยืนให:แก1มรดกทางภูมิปUญญาพื้นบ:านของชุมชน

และการเสริมสร:างการท1องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑIจนสามารถสร:างรายได:ให:กับชาวบ:านในชุมชน

เพื่อการพึ่งตนเองได:อย1างยั่งยืน พบว1ามีข:อค:นพบที่สำคัญของกระบวนการคือ ตMองเปzนการออกแบบใน

ลักษณะ “Context to Content” คือ จากบริบทชุมชนสู1ผลิตภัณฑIชุมชน ดังแผนภาพกระบวนการ

ต1อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนบ้านเทพเสดจ็ อาํเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิDน 

การมส่ีวนร่วมเชิงปฏบิัตกิารแบบ “ชุมชนเป็นฐาน”  

(Community-Based Participatory Action) 

โดยม ีProcess Input = ความรู้ทางวชิาการ 

 

แนวทาง/นวตักรรมการพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชน 

การท่องเที*ยววฒันธรรมนิเวศชุมชน ความมั*นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน 

พื=นที*การพฒันาโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

บริบทชุมชน/ทรัพยากรในชุมชน ผลติภัณฑ์ในชุมชน 

การเพิ*มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑชุ์มชน 
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3.2  การวิเคราะห9แนวทางการฟ��นฟูมรดกทางภูมิปkญญาพ้ืนบMานสรMางสรรค9แกDชุมชนเพ่ือ

การพ่ึงตนเองอยDางย่ังยืนของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD 

1  วิเคราะห9แนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการดำรงชีพที่ยั ่งยืนดMาน

หัตถกรรมและศิลปะพื้นบMาน และการพัฒนาทักษะและศักยภาพการพัฒนาตDอยอดผลิตภัณฑ9เพ่ือ

ควบคูDการสDงเสริมการตลาดของชุมชน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD สามารถ

สรุปได:ดังน้ี 

จากการวิเคราะหIศักยภาพของตำบลเทพเสด็จ ทั้งจุดแข็ง จุดอ1อน โอกาสและ

อุปสรรคตลอดจนการสนทนากลุ1มและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทางโครงการจึงร1วมกับผู:นำตำบลและ

ผู:นำชุมชนสังเคราะหIแผนพัฒนาตำบลเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม1 เพื่อเป3นกลไกขับเคลื่อนในการสร:าง

ความยั ่งยืนร1วมกับชุมชน โดยวางกรอบแนวคิดเพื ่อสามารถนำไปสู 1การปฏิบัติจริงได:อย1างยั ่งยืน 

ประกอบด:วยพันธกิจ 4 ด:านสำคัญ รายละเอียดดังน้ี 

1)  ดMานสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส1งเสริมให:ชาวบ:านในแต1ละชุมชนมี

สุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตที ่มั ่นคง โดยใช:หลักศาสนา 

วัฒนธรรมท:องถ่ินและมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

2)  ดMานเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งตนเองอยDางยั่งยืน สร:างรายได:และความมั่งค่ัง

ให:กับชาวบ:านในชุมชนอย1างยั่งยืน โดยใช:ทรัพยากรที่มีอยู1ในชุมชนเป3น

ฐานในการพัฒนา 

3)  ดMานความมั่นคงเพื่อการพึ่งตนเองอยDางยั่งยืน สร:างความเข:มแข็งในด:าน

สิ่งแวดล:อมและทรัพยากรที่มีอยู1ในชุมชนให:มีคุณภาพและเกิดประโยชนI

ต1อส1วนรวมอย1างย่ังยืน 

4)  ดMานการบริหารจัดการเพื่อการพึ่งตนเองอยDางยั่งยืน ชาวบ:านมีส1วนร1วม

พัฒนาชุมชนในทุกด:าน มีสิทธิ ดูแล รักษาและใช:ประโยชนIจากทรัพยากร

ชุมชนตามความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร9 ประเด็นยุทธศาสตร9 

พันธกิจดMานสังคมเพ่ือพัฒนาท่ี

ย่ังยืน 

ประกอบด:วยประเด็น 5 ยุทธศาสตรI 

ประเด็นยุทธศาสตร9ที่ 1 ส1งเสริมให:ชาวบ:านในแต1ละชุมชนมี

สุขภาพกายและใจท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 2 ส1งเสริมให:ชาวบ:านในชุมชน 

มีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม ช1วยเหลือซึ่งกันและกัน 

และมีการเรียนรู4ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร9ที่ 3 ส1งเสริมให:ชาวบ:านในชุมชนดำรงชีวิต

อยู1ภายใต:พ้ืนฐานหลักทางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน 
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ยุทธศาสตร9 ประเด็นยุทธศาสตร9 

 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 4 ส1งเสริมให:ชาวบ:านในชุมชนจัดระบบ

สวัสดิการทางสังคมอย1างเท1าเทียม ท่ัวถึง อยู1ร1วมกันอย1างเป3น

สุขเพ่ือการพ่ึงตนเองท่ีย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 5 ส1งเสริมให:ชาวบ:านในชุมชนมีงานทำ 

มีศักยภาพและความม่ันคงในอาชีพ 

พันธกิจดMานเศรษฐกิจเพ่ือการ

พ่ึงตนเองอยDางย่ังยืน 

ประกอบด:วยประเด็น 4 ยุทธศาสตรI 

ประเด็นยุทธศาสตร9ที่ 1 ส1งเสริมและพัฒนาการจักสานเพ่ือ

พัฒนาเป3นของท่ีระลึกหรือของฝากโดยใช:อัตลักษณIของชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร9ที่ 2 ส1งเสริมและพัฒนาการแปรรูปจากพืช

พื ้นถิ ่นในชุมชนให:เป3นผลิตภัณฑIต1าง ๆ และพัฒนาด:าน

การตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 3 ส1งเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 4  ส1งเสริมศักยภาพด:านการบริการ การ

ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของแหล1งท1องเที่ยวใน

ชุมชน กิจกรรมทDองเที่ยววิถีเขียว โดยมุ1งเน:นการท1องเที่ยววิถี

ชุมชน 

พันธกิจดMานความม่ันคงเพ่ือการ

พ่ึงตนเองอยDางย่ังยืน  

ประกอบด:วยประเด็น 5 ยุทธศาสตรI 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 1 อนุรักษIทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล:อมในชุมชนให:เกิดประโยชนIต1อส1วนรวมแบบบูรณา

การ 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 2 ส1งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการเพ่ือให:เป3น 

ชุมชนเข:มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 3 ถ1ายทอดความรู:แก1ประชาชนและ

เยาวชนด:านวัฒนธรรมและภูมิปUญญาท:องถ่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อมในโรงเรียน และมีส1วน

ร1วมกับหน1วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข:องในการอนุรักษI

วัฒนธรรมและภูมิปUญญาท:องถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล:อม 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 4 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยIสิน 
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ยุทธศาสตร9 ประเด็นยุทธศาสตร9 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 5 ป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พันธกิจดMานการบริหารจัดการเพ่ือ

การพ่ึงตนเองอยDางย่ังยืน 

ประกอบด:วยประเด็น 4 ยุทธศาสตรI 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 1 พัฒนาศูนยIการเรียนรู:ในชุมชนเพ่ือ

เป3นแหล1งต:อนรับ ศูนยIกลางข:อมูลและการบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 2 ส1งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิ

ปUญญาท:องถ่ินให:คงไว:และประยุกตIใช:ในการพัฒนาชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 3 สร:างการมีส1วนร1วมของชาวบ:านใน

การพัฒนาชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 4 การพัฒนาเชิงบูรณาการด:านการ

บริหารจัดการ สู1ความย่ังยืนและประโยชนIต1อชุมชนสังคมและ

ส่ิงแวดล:อม 

จากยุทธศาสตรIการพัฒนาข:างต:น โครงการมีแนวคิดท่ีใช:ในการจัดทำแผนพัฒนาคือ 1) การมีส1วน

ร1วมของชาวบ:านในชุมชน 2) เน:นปUญหาของชุมชน 3) วิธีการทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม และ4) หลักการ

ปฏิบัติการที่ยั่งยืน ซึ่งจากการที่โครงการได:ไปร1วมดำเนินการกับชุมชน ทางโครงการจึงได:สังเคราะหIกลไก

ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองอย1างย่ังยืนว1าจะต:องประกอบด:วยการมีส1วนร1วมของภาค

ประชาสังคม ไม1ว1าจะเป3น 1) ผูMนำทMองถิ่นและผูMนำชุมชน (Community leader) จะต:องมีวิสัยทัศนI

แบบก:าวข:ามเพื่อการพัฒนาชุมชนที่แท:จริง 2) นักวิจัยและนักวิชาการ (Researcher) ที่จะต:องเข:าไป

ร1วมคิดและร1วมสร:างสรรคIกระบวนการต1าง ๆ แบบมีส1วนร1วมเชิงปฏิบัติการกับชุมชนเพื่อสร:างการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 3) สถาบันอุดมศึกษา (University) ท่ีจะต:องสนับสนุนการบริการวิชาการสู1สังคม โดยการเป3น 

พี่เลี้ยงทางวิชาการ หรือให:คำชี้แนะแก1ชุมชนอย1างต1อเนื่อง และ4) องค9กรปกครองสDวนทMองถิ่น (Local 

government organization) ท่ีจะต:องเป3นหน1วยงานในการสนับสนุน ติดตามและพัฒนาชุมชน และอยู1

ใกล:ชิดกับชุมชนมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 2.41  กลไกความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองอย1างย่ังยืน 

 

2  ขMอเสนอแนะของชุมชนในการฟ��นฟูมรดกทางภูมิปkญญาพื้นบMานสรMางสรรค9แกDชุมชน

เพ่ือการพ่ึงตนเองอยDางย่ังยืนของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมDในระยะถัดไป 

1.  ชุมชนเห็นว1าควรจะมีการส1งเสริมการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑIโดยให:

ชุมชนศึกษาจากความต:องการกลุ1มเป�าหมายที่กำหนดไว: และคำนึงถึงความเป3นไปได: ความต:องการของ

ตลาดและต:นทุนในการผลิต เช1น  

1.1  การทำเสื้อ กระเป�าหรือผ:ามัดย:อมที่สามารถใช:เป3นของฝากหรือ

ของที่ระลึกสำหรับนักท1องเที่ยว โดยการใช:เปลือกกะลากาแฟ 

หรือดอกก1อ เป3นต:น  

1.2  การทำผงชาเหมี้ยงสำเร็จรูป (ชาเหมี้ยงเขียว) ซึ่งเป3นอัตลักษณI

ของชุมชน เพ่ือชงเป3นชาร:อนหรือชาเย็นพร:อมด่ืม 

1.3  การทำผงเครื่องดื่มสำเร็จรูจากน้ำผึ้งโก�น โดยผสมสมุนไพรหรือ

กลิ่นดอกไม:ที ่มีอยู 1ในชุมชน ไม1ว1าจะเป3น ดอกก1อ ดอกกาแฟ 

และดอกเหมี้ยง เช1น การทำผงน้ำขิงผสมน้ำผึ้งโก�นกลิ่นดอกก1อ 

เป3นต:น 

1.4  การทำบรรจุภัณฑIหลักหรือบรรจุภัณฑIรอง โดยใช:เครื่องจักสาน 

เพ่ือใช:สำหรับผลิตภัณฑIของชุมชน  
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2.  ชุมชนเห็นว1าควรส1งเสริมให:สมาชิกชุมชนมีส1วนร1วมในการสร:างสรรคIพัฒนา

ผลิตภัณฑIให:เกิดการร1วมมือกันอย1างยั่งยืน สนับสนุนการประชุมกลุ1มเพื่อลงฉันทามติ จัดสรรผลิตภัณฑIให:

เกิดความหลากหลายและมีอัตลักษณIของชุมชน รวมทั้งการสร:างเครือข1ายกับหน1วยงานท:องถิ่นหรือกลุ1ม

ชุมชนโดยรอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑI  

3.  ชุมชนเห็นว1าในการสร:างคุณค1าในกับผลิตภัณฑIน้ัน ควรมีการเช่ือมโยงให:เข:า

กับอัตลักษณI เร่ืองราวและคุณค1าเก่ียวโยงกับพ้ืนท่ี 

4.  ผู:ประกอบการในชุมชนหรือกลุ1มวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้น ควรมีการเรียนรู:

และปรับใช:กลยุทธIทางการตลาด รวมถึงเรียนรู:การใช:เทคโนโลยี เช1น เว็บไซตIและสื่อสังคมออนไลนI เพ่ือ

ช1วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการและประชาสัมพันธIผลิตภัณฑIชุมชนท1ามกลางการแข1งขันจากเอกชน

ในพ้ืนท่ี เพ่ือการประชาสัมพันธI ไม1ใช1เพ่ือเน:นขายผลิตภัณฑIบนช1องทางออนไลนI เน่ืองจากการสร:างเน้ือหา

และสร:างกระบวนการรับรู:ที่มีประสิทธิภาพ จะช1วยดึงดูดกลุ1มเป�าหมายให:เดินทางเข:ามาหาเอง หรือท่ี

เรียกว1า กลยุทธIแบบ Outside – In ก1อให:เกิดกระบวนการท1องเที่ยวในชุมชนอย1างยั่งยืน และนำไปสู1การ

พัฒนาช1องทางการสร:างรายได:อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

5.  หน1วยงานที่เกี่ยวข:องควรส1งเสริมและพัฒนา โดยกำหนดเป3นแผนงานของ

จังหวัด เพื่อให:การสนับสนุนและยกย1องช1างฝzมือที่ผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ:านให:เป3นปราชญIชุมชนที่เป3นผู:

ถ1ายทอดภูมิปUญญาท:องถิ่นสู1ชาวบ:านและชุมชนที่สนใจ รวมทั้งเป3นการรณรงคIเพื่อสร:างจิตสำนึกความ

ภาคภูมิใจและค1านิยมใหม1ต1อผลิตภัณฑIหัตถกรรมที่เป3นภูมิปUญญาท:องถิ่นให:เกิดกับคนในระดับชุมชน 

ระดับจังหวัดและเลือกใช:ผลิตภัณฑIของชุมชน 
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การถDายทอดเร่ืองราวโครงการฟ��นฟูมรดกภูมิปkญญาพ้ืนบMานสรMางสรรค9 

จากการลงพื้นที่ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 ได:ถ1ายทอดเรื่องราวอัน

โดดเด1นของชุมชน โดยการจัดทำเป3นวิดีทัศนI เกี่ยวกับชุมชนจำนวน 1 ตอน เพื่อให:เห็นถึงสภาพปUจจุบัน

ของชุมชน และแนวทางการพัฒนามรดกภูมิปUญญาพื้นบ:านสร:างสรรคI โดยชุมชนมีส1วนร1วม และองคI

ความรู:เกี่ยวกับประวัติศาสตรIของพื้นที่จากสถาบันการศึกษา เพื่อให:เกิดการพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ:าน

อย1างสร:างสรรคI ซ่ึงในคลิปวิดีโอน้ีจะประกอบไปด:วย  

1.  สภาพปUจจุบันของพ้ืนท่ี 

2.  อัตลักษณIของชุมชน  

3.  การสัมภาษณIตัวแทนชุมชนบ:านเทพเสด็จ ท่ีมีแนวคิดในการพัฒนาชุมชน 

4.  การสัมภาษณIนักวิชาการที่ได:ศึกษาถึงบริบทของชุมชนนในทิศทางการส1งเสริม 

ภูมิปUญญาพ้ืนบ:านให:เป3นแหล1งเรียนรู:และการท1องเท่ียวโดยชุมชน 

 
ภาพท่ี 2.42  ภูมิทัศนIป{าไม:ของตำบลเทพเสด็จ 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ2 (Final Report) 
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ภาพท่ี 2.43  ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

ศิลปะพื้นบ(านขององค<การยูเนสโก (Creative City of Crafts & Folk Art) ป\งบประมาณ 2563 
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ภาพท่ี 2.44  นายอำนาจ สุปินนะ  ผู้ประกอบการร้านแฟเม่ียง ตำบลเทพเสด็จ 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.45  อาจารยI ดร. สราวุธ  รูป�น   

 



รายงานฉบับที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ2 (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 
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ภาพท่ี 2.46  ดร. กฤต  พิริยธัชกุล 

 

 

รับชมส่ือวิดีทัศน9  

QR Code สำหรับสื่อวิดีทัศนI “โครงการฟXYนฟูมรดกภูมิปUญญา

พ้ืนบ:านสร:างสรรคI” 

 

 


