
 

 

 

 

  

 

ฐานข้อมูลด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารตีประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกองการศึกษาฯ      ร่วมกับสภาวัฒนธรรมต าบลดอยแก้ว 

 

 

 

 



 

แบบจัดท ารายละเอียดข้อมูลด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลดอยแก้ว 

 

1. ข้อมูล เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ที่โดนเด่นของต าบลด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
1.1 ชื่อ      ต ำบลดอยแก้ว   อ ำเภอจอมทอง    จังหวัดเชียงใหม่ 

1.2 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ อันโดดเด่นและมีควำมแตกต่ำงจำกต ำบลอ่ืน 

ส ำหรับต ำบลดอยแก้วนั้น มีวัฒนธรรมและประเพณีที่มีควำมโดดเด่นและไม่เหมือนที่ต ำบลอื่น คือ 

1.ประเพณีสรงน้ ำและแข่งขันบั้งไฟ    คือ    เป็นประเพณีที่ชำวบ้ำนแม่เตี๊ยะร่วมสืบสำนประเพณี 

จุดบ้องไฟทุกปีเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 100 ปี โดยจะมีกำรจุดบ้องไฟข้ึนฟ้ำสักกำระพระเกษแก้วจุฬำมณีบนสวรรค์ขอ

ฝนก่อนฤดูท ำนำ  และมีกำรประกวดชิงรำงวัลจำกคณะกรรมกำรจัดงำน มีเอกลักษณ์ดึงดูดผู้คนตรงสถำนที่กลำงทุ่ง

นำหน้ำวัดท่ำต้นแหน(แม่เตี๊ยะ) ศรัทธำแต่ล่ะหัววัดและสล่ำบอกไฟในพ้ืนที่อ ำเภอจอมทอง และพ้ืนที่ใกล้เคียงต่ำงน ำ

บอกไฟ หรือบั้งไฟ ที่ตนเองท ำมำเข้ำตรวจสอบกับคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันบ้องไฟในงำน ซึ่งคณะกรรมกำร

จัดกำรแข่งได้ก ำหนดขนำดของบ้องไฟมีขนำดควำมกว้ำง ของกระบอกอยู่ที่ 1 ท่อน 2 จำด (ท่อ PVC) ส ำหรับเกณฑ์

กำรตัดสินกำรแข่งขันบ้องไฟกรรมกำรจะวัดจำกเม่ือบอกไฟขึ้นสู่ท้องฟ้ำจะให้คะแนนจำกกำรพุ่งขึ้นดิ่งตรงซึ่งจะสังเกต

จำกควันที่พุ่งออกมำจำกบ้องไฟ 

    

2. ข้อมูลต าบล 
  2.1 เส้นทำงด้ำนวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว ที่โดดเด่นในพ้ืนที่ต ำบล (ให้จัดท ำแผนที่ท่องเที่ยวด้ำน

วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว) 

  ด้านศาสนา  

 วัด จ ำนวน  2 แห่ง      

  โบสถ์  จ ำนวน  2 แห่ง       

 ที่พักสงฆ์  จ ำนวน  5 แห่ง   

 อำศรม จ ำนวน 2  แห่ง    

 ส ำนักปฏิบัติธรรม  จ ำนวน  1 แห่ง   

 มูลนิธิ   จ ำนวน 1 แห่ง 

 

 

 

 

 



 

1. วัดท่าต้นแหน ( วัดแม่เตี๊ยะ )    แต่เดิมนั้นเป็นวัดร้ำงมีครูบำเจ้ำมัง สุมังคะโล เป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์ 

ร่วมกับคณะศรัทธำขึ้นเป็นวัดแรก เมื่อปีพุทธศักรำช 2460 และได้ร่วมกันตั้งชื่อศำสนำสถำนแห่งนี้ ว่ำ #วัดไก่แจ้ 

ต่อมำในปีพุทธศักรำช 2518 สมัยพระครูมงคล ปริยะติคุณ เป็นเจ้ำอำวำส ได้ร่วมกับคณะศรัทธำท ำกำรเปลี่ยนชื่อ

ศำสนำสถำนแห่งนี้ เป็นวัดท่ำต้นแหน(แม่เตี๊ยะ) จึงได้มีกำรเรียกชื่อ วัดท่ำต้นแหน(แม่เตี๊ยะ) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ  

ปัจจุบันวัดท่ำต้นแหน(แม่เตี๊ยะ) เป็นวัดที่โชคดีเพรำะได้พระทรงควำมรู้ มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล ทั้งยังเป็นพระนัก

กำรศึกษำ พระนักพัฒนำ มำเป็นเจ้ำอำวำส ท่ำนรูปนั้นคือ พระปลัดทวีชัย จำรุวณฺโณ จึงไม่แปลกใจที่ท ำไมวัดท่ำต้น

แหน(แม่เตี๊ยะ) ได้รับกำรพัฒนำที่โดดเด่นในหลำยๆด้ำน โดยเฉพำะสร้ำงพ้ืนที่ให้สะอำด ร่มรื่น สวยงำม สร้ำง

เสนำสนะต่ำงๆ ไม่เชื่อลองเข้ำไปดูจะเห็นควำมเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมมำก โดยชำวบ้ำนจะรับรู้ดีที่สุด 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. วัดจอมคีรี ( วัดดอยหน้อย)  แต่เดิมเป็นป่ำทึบเป็นที่อำศัยของฝูงสัตว์นำนำชนิด ต่อมำมีพระสำมพ่ีน้อง 

คือครูบำอินทร   ครูบำพรหมำ และครูบำค ำภีระ เดินธุดงค์มำจำกอ ำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก มำถึงอ ำเภอจอมทอง 

มำพักท่ีถ้ ำตองก่อนระยะหนึ่งต่อมำท่ำนทั้ง 3 ก็เดินทำงมำถึงดอยแห่งนี้ ท่ำนทั้ง 3 ก็ได้ปรึกษำกันที่แห่งนี้สมควรเป็น

ส ำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐำน จึงได้ร่วมกันสร้ำงวัดดอยหน้อยแห่งนี้ขึ้นมำ ได้รับอนุญำตตั้งเป็นวัดเมื่อ วันที่  22   พ.ศ. 

2542   หมู่ที่ 1 บ้ำนแม่กลำงป่ำปู  ต ำบลดอยแก้ว  อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน เรียกชื่อว่ำวัดจอมคีรี  

มีพระมหำสมศักดิ์  กุสุมำโล เป็นเจ้ำอำวำส 

3. ที่พักสงฆ์บ้านห้วยส้มป่อย   เป็นมหำนิกำย   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8    บ้ำนห้วยส้มป่อย  ต ำบลดอยแก้ว  

อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่   

 

4. ที่พักสงฆ์บ้านป่าเกี๊ยะ     เป็นมหำนิกำย   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8   บ้ำนห้วยส้มป่อย  ต ำบลดอยแก้ว  อ ำเภอ

จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่   

 

5. ที่พักสงฆ์บ้านหินเหล็กไฟ     เป็นมหำนิกำย   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้ำนหินเหล็กไฟ  ต ำบลดอยแก้ว  อ ำเภอ

จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่   

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdMZpaa1wqaG66BYComAvCIEkvz0wFJ-rje2B3FDsI2vjLxapaLjYeD2qL2PFHZ4HmUGzIZgj8nuuZY_hZFZr1KZ9vh-PcIcLAFDX-rUt8wB1M8ofF2cqsVjaADKJ0KYTrImMDT2pe54IIdaGP-vDAosg0gqjFrqBD93TcRdRcnA&__tn__=*NK-y-R


6. ที่พักสงฆบ์้านห้วยมะนาว    เป็นมหำนิกำย   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4  บ้ำนห้วยมะนำว  ต ำบลดอยแก้ว  อ ำเภอ

จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  

 

7. ที่พักสงฆ์บ้านห้วยขนุน    เป็นมหำนิกำย   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9  บ้ำนห้วยขนุน    ต ำบลดอยแก้ว  อ ำเภอ

จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่   

 

8. อาศรมพรหมธาดาพุทธสถาน เป็นมหำนิกำย  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้ำนใหม่แม่เตี๊ยะ  ต ำบลดอยแก้ว  อ ำเภอ

จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่   

 

9. อาศรมชาวเขารัตนะคีรี  เป็นมหำนิกำย   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้ำนสำมหลัง  ต ำบลดอยแก้ว  อ ำเภอ 

จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีพระรูปหนึ่งได้เดินทำงผ่ำนมำ ได้เห็นหมู่บ้ำนสำมหลัง อยู่กลำง

ภูเขำ รอบ ๆ ด้ำนภูเขำ ป่ำไม้ นำนำชนิด มีชำวบ้ำนไม่กี่ครัวเรือน ประมำณ 3 – 4 ครัวเรือน ท ำอำชีพท ำไร่ ท ำนำ 

ปลูกพืช ผลไม้ เลี้ยงสัตว์นำนำชนิด มีช้ำง ม้ำ วัว ควำย เปน็พำหนะ ในกำรขนส่งสิ่งของ หรือ ส่งสิ่งของเอำไปขำยใน

อ ำเภอ เพ่ือเอำไปแลกกับเกลือ พระที่ได้เดินทำงผ่ำน และเห็นควำมส ำคัญในกำรใช้ชีวิตจึงได้มำคุยกับชำวบ้ำนที่นี่ว่ำ 

เรำจะสร้ำงที่พักสงฆ์ข้ึนที่นี่หรือจะท ำเป็นที่พักส ำหรับพระธุดงค์ท่ีได้ผ่ำนมำ มำอำศัย ชำวบ้ำนก็เห็นควำมส ำคัญก็เลย

สร้ำงข้ึนมำได้ประมำณ 13 ปีกว่ำ  

สถานที่น่าสนใจภายในอาศรมชาวเขารัตนะคีรี 

 ที่พักสงฆ์เป็นที่ส ำหรับปฏิบัติธรรม หรือ ท ำพิธีกรรม ของชำวกะเหรี่ยง บ้ำนสำมหลัง ต ำบลดอยแก้ว อ ำเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พักสงฆ์ตั้งอยู่หลังเขำ มีท่ีปฏิบัติธรรม เดินขึ้นเขำ เดินเข้ำป่ำ มีบ้ำนของชำวกะหรี่ยงเป็นที่

พักส ำหรับนักท่องเที่ยว ช่วงฤดูหนำว น่ำเที่ยว ขึ้นเขำนั่งชมดวงตะวัน เดินชมป่ำสน คนที่ชอบปั่นจักรยำน สำมำรถ

เอำจักรยำนมำปั่นได้ 

ความน่าสนใจภายในอาศรมชาวเขารัตนะคีรี 

 สถำนที่นี้เป็นที่น่ำเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของพ้ืนที่สูง ต ำบลดอยแก้ว  อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ ส ำหรับ

นักท่องเที่ยว ควรมำช่วงฤดูหนำว ดินทำงข้ึนเขำมำตำมเส้นทำง ถนนสำยแม่เตี๊ยะ-ห้วยส้มป่อย-หินเหล็กไฟ จะมีป้ำย

บอกทำงให้ ถนนขึ้นเขำ ทำงโค้ง ระวังรถลงเขำ หรับที่พักสงฆ์เป็นสถำนที่ในชุมชนเป็นชุมชนกะหรี่ยง มีประชำกร 40 

– 60 คน 15 – 16 ครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 



 

10. ส านักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม     เลขที่ 127 หมู่ 6 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
โทรศัพท์ 084-804-2040  ประธำนมูลนิธินิโรธำรำม และประธำนภิกษุณีสงฆ์ คือ ภิกษุณีนันทญำณี (อดีตแม่ชีรุ้ง
เดือน สุวรรณ)  เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ซึ่งคือผู้หญิงที่บวชรักษำศีล 10 ข้อ เน้นวิปัสสนำกรรมฐำน ท่ำนเป็น
ประธำนผู้ก่อตั้งและเป็นอำจำรย์ใหญ่ของส ำนักปฏิบัติธรรมนิโรธำรำม (มีเฉพำะนักบวชหญิง) ซึ่งทำงสถำบัน  
อุดมศึกษำ   เช่น มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ฯลฯ โรงเรียน และสถำบันกำรศึกษำอ่ืนๆ มักมีกิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม เข้ำ
ค่ำย เป็นต้น ที่ส ำนักฯ แห่งนี้อยู่สม่ ำเสมอ     ด้ำนกำรเทศน์-กำรบรรยำยธรรมของภิกษุณีนันทญำณี (อดีตแม่ชีรุ้ง
เดือน สุวรรณ) นั้น จะมีลีลำส ำนวนกำรเทศน์-บรรยำยที่สนุก เร้ำใจ สไตล์วัยรุ่น ใช้ภำษำชำวบ้ำน ฟังง่ำย ท่ำน
สำมำรถแสดงธรรมเรื่องยำกๆ ให้เข้ำใจง่ำย ผนวกกับกำรแยกแยะข้อธรรมอย่ำงชัดเจน  ส ำนักฯ แห่งนี้ นักบวช ไม่ว่ำ
สำมเณรีหรือแม่ชีต้องปฏิบัติและท ำงำนวัดค่อนข้ำงหนักเพรำะมีคนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอำคำรสถำนที่และพ้ืนที่ 
กำรปฏิบัติส่วนมำกต่ำงคนต่ำงก็ปฏิบัติเอง และทุกท่ำนมักจะศึกษำพุทธพจน์จำกพระไตรปิฎก หรือเรียนจำกหนังสือ
นักธรรม ฯลฯ กันเอง ผู้ที่ขอ “เข้ำเงียบ” จะมีท่ำนสำมเณรีที่มีประสบกำรณ์ไปช่วยสอบอำรมณ์ให้ถึงกุฏิทุกวันทั้ง
สำมเณรี แม่ชี และโยคี (แม่พรำหมณ์) ต้องสวดมนต์พร้อมกันวันละ 3 เวลำ คือ 04.00 นำฬิกำ, 13.30 นำฬิกำ และ 
17.30 นำฬิกำ ไม่สวมรองเท้ำ ฉันมื้อเดียวในเวลำ 08.00 นำฬิกำ และเป็นอำหำรมังสวิรัติด้วย 
 
ประวัติและความเป็นมาส านักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม  

เนื่องจำกได้มีญำติโยมจ ำนวนมำกได้เข้ำมำปรำรภกับท่ำนภิกษุณีนันทญำณี (อดีตแม่ชีรุ้งเดือน สุวรรณ) ถึง
สภำพปัญหำของสังคมว่ำ ในปัจจุบันมีคนที่มีควำมทุกข์ทำงใจในกำรด ำเนินชีวิตมำกขึ้น และก็ได้ขอร้องให้ท่ำนแม่ชีรุ้ง
เดือน พร้อมด้วยคณะแม่ชี 5 รูป ผู้ที่ได้ศึกษำและปฏิบัติตำมพระธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ เป็นเวลำสิบกว่ำปี ให้
ช่วยน ำพระธรรมค ำสอนของพระผู้มีพระภำคเจ้ำมำช่วยแนะน ำพร้อมทั้งเผยแผ่พร่ ำสอนให้ชำวบ้ำน ได้มีหลักธรรมใน
กำรด ำเนินชีวิต ให้เกิดประโยชน์และควำมสุขแก่ท้ังครอบครัวตนเองและบุคคลอ่ืน ครั้นต่อมำก็ได้มีญำติโยมและผู้มีจิต
ศรัทธำหลำยท่ำน ได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวำย ให้กับท่ำนท่ำนแม่ชีรุ้งเดือน สุวรรณ พร้อมคณะแม่ชี เปิดเป็นส ำนักปฏิบัติ
ธรรมส ำหรับผู้หญิง เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2538 รวมทั้งสิ้น 19 ไร่ และได้รับควำมเมตตำจำก พระภำวนำวิ
สุทธำจำรย์ (หลวงพ่อทองใบ ปภสฺสโร) วัดอภิญญำเทสิตธรรม (วัดนำหลวง) อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี ตั้งชื่อให้ว่ำ “ส ำนัก
ปฏิบัติธรรมนิโรธำรำม” อันมีควำมหมำยเป็นมงคลว่ำ “อำรำมแห่งควำมดับทุกข์” 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ดับทุกข์-ทุกข์ดับ ท่ี...“อารามแห่งความดับทุกข์”  
ปัจจุบัน มีวัดร้ำงอยู่เป็นจ ำนวนมำก หลำยแห่งกลำยเป็นเพียงสถำนที่ซึ่งมีไว้เพียงท่องเที่ยวเพ่ือให้ระลึกถึง

ควำมยิ่งใหญ่ของพระพุทธศำสนำเมื่อครั้งที่เคยรุ่งเรือง ขณะที่แนวโน้มของพระภิกษุในประเทศไทยได้ลดจ ำนวนลงไป
จำกปีละ ๓ แสนรูป เหลือเพียงแสนกว่ำรูป บำงส่วนเบี่ยงเบนทำงเพศ บำงส่วนเป็นพระที่ศึกษำเพ่ือเตรียมจะสึก
ออกไปท ำงำนประกอบอำชีพในทำงโลก บำงส่วนเตรียมสึกไปแต่งงำน นี่คือสถำนกำรณ์ของพระพุทธศำสนำที่เกิดข้ึน
ในปัจจุบัน ท่ำนผู้รู้และปฏิบัติชอบท่ำนหนึ่ง แสดงทัศนะเอำไว้ว่ำ “ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจำกพระส่วนหนึ่งไม่มีควำมรู้ใน
พระธรรม จึงไม่สำมำรถครองตนรักษำศีลอย่ำงบริสุทธิ์ได้ ซึ่งสวนทำงกับฆรำวำสที่อยู่ในยุคท่ีต้องกำรไขว่คว้ำหำ
ธรรมะดีๆ มำเป็นตัวช่วยในกำรน ำทำงชีวิต ดังนั้นสงฆ์ไม่ว่ำพระภิกษุหรือภิกษุณี ที่ถือเอำกำรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เดิน
ตำมค ำสอนของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำอย่ำงเคร่งครัด น่ำจะเป็นที่พ่ึงในยำมยำกให้แก่ชำวบ้ำนได้ดีในยำมนี้” สถำน
ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่จะเขียนถึง คือ “ส ำนักปฏิบัติธรรมนิโรธำรำม” ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อันมี
ควำมหมำยเป็นมงคลว่ำ “อำรำมแห่งควำมดับทุกข์”   โดยมีวัตถุประสงค์หลักของกำรก่อตั้งส ำนักมี ๒ ประกำร คือ 
๑. เพ่ืออนุเครำะห์แก่สตรีที่ตั้งใจมำด ำเนินชีวิตบนวิถีแห่งศีล สมำธิ ปัญญำ ตำมรอยพระพุทธเจ้ำ โดยมี “ท่ำนภิกษุณี
นันทญำณ”ี เป็นผู้อบรมสั่งสอนตำมพระพุทธพจน์ และ ๒. เพ่ือรองรับผู้ปฏิบัติธรรมจำกหน่วยงำนรำชกำร เอกชน 
และผู้สนใจใฝ่ธรรมทั่วไป ที่ได้ติดต่อขอเข้ำรับกำรอบรมธรรมะ ทั้งในรูปแบบค่ำยอบรม และเข้ำมำปฏิบัติเป็นกำร
ส่วนตัว ส ำนักปฏิบัติธรรมนิโรธำรำม ประกอบไปด้วยภิกษุณี และสำมเณรี ที่อยู่ร่วมกันกว่ำ ๒๐ รูป ถือเป็นแห่งแรก
ของประเทศไทยที่มีนักบวชสตรีอยู่ร่วมเป็นคณะสงฆ์ โดยหำกเป็นภิกษุณีจะถือศีล ๓๑๑ ข้อ ส่วนสำมเณรีนั้นถือศีล 
๑๐ ข้อ ทั้งหมดยึดถือกำรปฏิบัติตนตั้งอยู่ในศีล ภำวนำ สมำธิ อย่ำงเคร่งครัด กินอำหำรมังสวิรัติวันละมื้อเดียว ไม่สวม
ใส่รองเท้ำ ไม่ใช้เงิน และฝึกฝนกำรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีวิถีชีวิตในแบบกินง่ำยอยู่ง่ำย เน้นควำมสมถะ ไม่เบียดเบียน 
มุ่งศึกษำพระธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำจำกพระไตรปิฎก เพ่ือกำรพ้นทุกข์ โดยมี “ภิกษุณีนันทญำณี” หรือ “อดีต
แม่ชีรุ้งเดือน สุวรรณ” เป็นประธำนภิกษุณีสงฆ์ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. มูลนิธิชำวดอยร่วมรู้รักสำมัคคีเพ่ือชีวิตจอมทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่  7 ต ำบลดอยแก้ว  อ ำเภอจอมทอง   

จังหวัดเชียงใหม่   
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านวัฒนธรรม 

1.ประเพณีสรงน้ าและแข่งขันบั้งไฟ    บ้ำนแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ 3 , 6 , 7 ต ำบลดอยแก้ว  อ ำเภอ

จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  จัดงำนช่วงเดือนกรกฎำคมของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ด้านการท่องเที่ยว 
  ต ำบลดอยแก้ว มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

1. น้ าตกแม่เตี๊ยะ  
ตั้งอยู่บริเวณกลำงป่ำลึก มีทั้งหมด 4 ชั้น มีน้ ำตลอดปี ชำวสบเตี๊ยะน ำน้ ำจำกท่ีนี่ไปใช้ใน 

กำรเกษตร เหมำะส ำหรับเป็นแหล่งศึกษำธรรมชำติ  เกิดจำกห้วยแม่เตี๊ยะตอนล่ำงแล้วไหลกระโจนลงมำจำกโขดหิน
เป็นชั้น ๆ ท่ำมกลำงภูมิทัศน์ป่ำเขำล ำเนำไพรที่สดชื่นและสวยงำมนำมว่ำ "น้ ำตกแม่เตี๊ยะ" อันเป็นน้ ำตกท่ีไหลลงมำ
จำกหน้ำผำสองชั้นติดต่อกัน มีควำมสูงประมำณ 80 เมตร กว้ำงประมำณ 40 เมตร จัดเป็นน้ ำตกท่ีสวยที่สุดในอุทยำน
แห่งชำติออบหลวง ตัวน้ ำตกนั้นมีทั้งหมด 4 ชั้น หำกจะชมให้ครบทุกชั้นต้องเดินเป็นระยะทำง 5 กิโลเมตรซึ่งเหมำะ
กับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่ำชมธรรมชำติ โดยน้ ำตกแห่งนี้สำมำรถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และมีน้ ำให้ชุ่มฉ่ ำกัน
ตลอดเวลำเช่นกัน นอกจำกนี้น้ ำตกแม่เตี๊ยะยังเป็นสำยน้ ำที่หล่อเลี้ยงพ้ืนที่กำรเกษตรของชำวบ้ำนสบเตี๊ยะ รวมทั้งใช้
ในกำรอุปโภคบริโภคอีกด้วย ที่ตั้ง : อุทยำนแห่งชำติออบหลวง อยู่ในท้องที่ของต ำบลดอยแก้ว อ ำเภอจอมทอง อำจใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง จำกหน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติที่ อล.8 (ดอยแก้ว) ถึงน้ ำตกแม่เตี๊ยะ ส ำหรับกำร
เดินทำงจำกเชียงใหม่โดยรถยนต์ ไปตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 108 ถึงอ ำเภอจอมทอง เลี้ยวขวำข้ำงที่ว่ำกำร
อ ำเภอ หรือเลี้ยวขวำข้ำงวัดสบเตี๊ยะ หรือโดยรถโดยสำร ใช้เส้นทำงจำกสำยเชียงใหม่-ฮอด และเชียงใหม่-จอมทอง 
จำกนั้นนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงมำท่ีศูนย์ฯ จะมีรถบริกำรถึงน้ ำตก 
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2. นาขั้นบันไดบ้านแม่เตี๊ยะ    นำขั้นบันไดบ้ำนแม่เตี๊ยะ" ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

(ภำพปีก่อนๆ) ตั้งอยู่ริมทำงขึ้นไปยังน้ ำตกแม่เตี๊ยะ ห่ำงจำกตัวเมืองจอมทอง ประมำณ 6 กม. ทำงลำดยำง สลับกับ
คอนกรีตบำงช่วง บริเวณนำขั้นบันไดบ้ำนแม่เตี๊ยะ มีโฮมสเตย์ตั้งอยู่ติดกับล ำธำร ใครมำเที่ยวจอมทอง ที่นี่เป็นอีกหนึ่ง
จุดที่น่ำสนใจน่ำไปเที่ยวชมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ร้านกาแฟริมน้ าตก ท่ามกลางธรรมชาติ ร้าน "เซอเดอะคาเฟ่" (Zer The Cafe) 
ตั้งอยู่ริมน้ ำตกห้วยส้มป่อย หมู่บ้ำนห้วยส้มป่อย ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ร้ำนกำแฟเล็กๆ สไตล์ธรรมชำติ 
เงียบสงบ น่ำเที่ยวพักผ่อน จุดเด่นของร้ำน อยู่ริมน้ ำตกห้วยส้มป่อย สำมำรถลงเล่นน้ ำได้ พร้อมมุมถ่ำยภำพเช็คอิน
สวย ๆ ใกล้กับสถำนที่ท่องเที่ยวมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรหลวงห้วยส้มป่อย ขุนแตะ ดอยผ้ำเขำน้อย จุดชมวิว
ทะเลหมอกบ้ำนป่ำกล้วยพัฒนำ น้ ำตกแม่เตี๊ยะ นำขั้นบันไดบ้ำนแม่เตี๊ยะ เส้นทำงท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอ ำเภอ
จอมทอง  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ดอยผ้าขาวน้อย    ตั้งอยู่ในพ้ืนที่คำบเกี่ยวระหว่ำงอุทยำนแห่งชำติออบหลวง และอุทยำน 
แห่งชำติอินทนนท์  เป็นเขตกั้นระหว่ำง อ ำเภอจอมทองและแม่แจ่ม  กำรจะขึ้นสู่ยอดผำขุนแตะ ดอยผ้ำขำวน้อย นั้น
ต้องใช้รถมอเตอร์ไซด์วิบำกจำกคนในพ้ืนที่ที่ช ำนำญเส้นทำงหรือใช้จักรยำนเท่ำนั้น เนื่องจำกทำงค่อนข้ำงชันและมี
ควำมขรุขระพอสมควรตั้งอยู่ในพื้นที่คำบเกี่ยวระหว่ำงอุทยำนแห่งชำติออบหลวง และอุทยำนแห่งชำติอินทนนท์  เป็น
เขตก้ันระหว่ำง อ ำเภอจอมทองและแม่แจ่ม กำรจะขึน้สู่ยอดผำขุนแตะ ดอยผ้ำขำวน้อย นั้นต้องใช้รถมอเตอร์ไซด์
วิบำกจำกคนในพ้ืนที่ที่ช ำนำญเส้นทำงหรือใช้จักรยำนเท่ำนั้น เนื่องจำกทำงค่อนข้ำงชันและมีควำมขรุขระพอสมควร  
ระหว่ำงทำงขึ้นเขำก็จะมีธรรมชำติและจุดชมวิวให้ได้แวะชมอยู่เป็นระยะ เช่น น้ ำตกแม่เก๊ียะ จุดชมวิวผำแตะ เป็นต้น 
ซึ่งกำรได้ชมควำมสวยงำมของธรรมชำติระหว่ำงทำงนั้น ก็ช่วยท ำให้หำยเหนื่อยจำกกำรเดินทำงไปได้ชั่วขณะ
เปรียบเสมือนกับตัวอย่ำงของภำพยนตร์ฟอร์มยักษ์ท่ีก ำลังรอฉำยให้เรำชมอยู่บนยอดเขำ  และเม่ือเดินทำงมำถึงยอด
เขำแล้วนี่แหละครับของจริง! วิวธรรมชำติแบบพำโนรำม่ำ มองไปทำงไหนก็เห็นแต่ควำมเขียวขจี ป่ำที่นี่สมบูรณ์มำก
จริงๆ  เมื่อได้ขึ้นมำยืนในจุดนี้เรำจะรู้สึกได้ถึงควำมอิสระของชีวิต ลมเย็นๆ ที่วิ่งเข้ำมำปะทะหน้ำวิวธรรมชำติสุด
อลังกำร ช่วยเตือนใจให้เรำรับรู้ถึงคุณค่ำของกำรมีชีวิตอยู่เพ่ือเห็นสิ่งเหล่ำนี้ แต่ไฮไลท์ของที่นี่ยังไม่จบลงแค่นี้ เพรำะ
จุดที่พีคที่สุดในกำรมำเที่ยวผำขุนแตะนั้น ต้องเดินเท้ำต่อไปอีก ซึ่งทำงเดินต่อไปนี้ต้องใช้ควำมระมัดระวังเป็นอย่ำงสูง 
ต้องเดินลงไปพร้อมกันหลำยๆ คนเพื่อคอยช่วยเหลือกัน ห้ำมเดินลงไปคนเดียวเด็ดขำด หรือถ้ำเป็นไปได้ควรน ำเชือก
มำรัดตวัเอำไว้ เพรำะทำงแคบและลื่นมำกจริงๆ หำกสะดุดพลำดไปอำจถึงขั้นตกเขำได้เลยทีเดียว  ทำงเดินลงหน้ำผำ
มีควำมชันและลื่นมำก เป็นทำงเดินลงหน้ำผำหินที่มีปลำยทำงคือจุดชมวิว ที่เรำคิดว่ำสวยงำมและแปลกตำที่สุดแห่ง
หนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียว บริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ำยกับปำกถ้ ำ สำมำรถเดินเลำะขอบหน้ำผำเพื่อไปนั่งถ่ำยรูป
เท่ๆ กันได้ รับรองว่ำจะต้องเป็นรูปภำพที่ทรงคุณค่ำและไม่ค่อยมีใครได้เคยเห็นมุมลับแห่งนี้แน่นอน ระหว่ำงทำงที่
เดินทำงข้ึนมำท่ีนี่เรำอำจจะบ่นกับตัวเองว่ำ มำท ำอะไรที่นี่! มำล ำบำกท ำไม และคงจะท้อกับควำมท้ำทำยของเส้นทำง 
แต่เมื่อคุณได้มำพิชิตที่นี่แล้วจริงๆ ควำมรู้สึกคุณจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เหลือแต่เพียงควำมรู้สึกที่อยำกจะเก็บรักษำ
ธรรมชำติเหล่ำนี้ให้คงอยู่กับผืนป่ำไทยให้นำนที่สุด  
 

 

 

 

 

 



 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมำยรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ชำวบ้ำนคิดค้นข้ึน แล้วน ำมำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำแก้ปัญหำ
เป็นทั้งสติปัญญำและองค์ควำมรู้ทั้งหมดของชำวบ้ำน ดังนั้น จึงมีควำมครอบคลุมเนื้อหำสำระและแนวทำงด ำเนินชีวิต
ในวงกว้ำง ภูมิปัญญำท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ควำมรู้ในหลำยวิชำ  ดังนี้ 
 

1. ด้านการเกษตร 
 

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 ท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน นำยวิจิตร  สุพรรณ์ 300 หมู่ 1   
2 ท ำกำรเกษตรตำมแนวทำงเกษตร

ทฤษฎีใหม่ตำมโครงกำรของในหลวง 
นำยสมยศ    จินะใจ   หมู่ 7  

3 เป็นผู้มีควำมรู้ในกำรปลูกกำแฟ และ
กระบวนกำรผลิตกำแฟ 

นำยเนตร   ไพรคีรีพฤกษำ 126  หมู่ 8  

4 เป็นผู้มีควำมรู้ในกำรปลูกกำแฟ และ
กระบวนกำรผลิตกำแฟ 

นำยภูวิชญ์  วจนศักดิ์สิทธิ์     หมู่ 5  

5 เป็นผู้มีควำมรู้ในกำรปลูกกำแฟ และ
กระบวนกำรผลิตกำแฟ 

นำยค ำ    ทองบือ 158  หมู่ 8  

2. ด้านหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรจักรสำน เช่น 

สำนตะกร้ำ ด้วยไม้ไผ่ 
นำยรักษ์   จินะใจ 75 หมู่ 7  

2 เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรท ำไม้กวำด
ทำงมะพร้ำว 

นำยแดง   สกุลสอน 19/1 หมู่ 6  

3 เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรจักรสำน เช่น 
สำนตะกร้ำ ด้วยไม้ไผ่ 

นำยต๋ำแฮ  เจริญรัตนกมล 126 หมู่ 4  

4 เป็นผู้มีควำมรู้ในกำรท ำไม้กวำด
ทำงมะพร้ำว 

นำยหม่น  สุพรรณ์ 161 หมู่ 2  

5 เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรจักรสำน เช่น 
สำนตะกร้ำ กระด้ง ด้วยไม้ไผ่ 

นำยเงิน  พัฒนเกียรติชีวิน 46 หมู่ 4  

 
 
 
 



ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ 
6 เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรทอผ้ำ ย้อมสี

ผ้ำ ตัดเย็บเสื้อผ้ำ 
นำงลัดดำ  ชัยอำภัย 27/2 หมู่ 6  

7 เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรทอผ้ำ ย้อมสี
ผ้ำ  ตัดเย็บเสื้อผ้ำ 

นำงแก้ว  แก้วก๋องมำ 27/1 หมู่ 6  

8 เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรทอผ้ำ
กะเหรี่ยง 

นำงสงกรำนต์  สัจจำบุญฤทธิ์ 27/2 หมู่ 6  

9 เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรทอผ้ำ
กะเหรี่ยง 

นำงรุ่งมณี  สัมพันธ์คุณำกร 114/2 หมู่ 8  

10 เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรทอผ้ำ
กะเหรี่ยง 

นำงสำวเสำวนีย์  พนำบรรพต 13/3  หมู่ 5  

 
3.  ด้านศาสนา วัฒนธรรม 

 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 ปรัชญำ ศำสนำ ประเพณี ภำษำและ

วรรณกรรม 
จร.พระครูประโชติจำรุวรรณ 

(ทวีชัย  จำรวณโณ) 
วัดท่ำต้นแหน 
หมู่ 7 

 

2 ปรัชญำ ศำสนำ ประเพณี ภำษำและ
วรรณกรรม 

พระสมศักดิ์  กตปญโญ ส ำนักสงฆ์หิน
เหล็กไฟ 

 

3 พิธีกรรมต่ำง ๆ  นำงแสงหล้ำ  นันต๊ะภูมิ 6/2 หมู่ 3  
4 พิธีกรรม / มัคนำยก นำยจันทร์  จินะใจ  54 หมู่ 7  
5 พิธีกรรมต่ำง ๆ  นำยนก  สกุณีวนำลัย 13 หมู่ 4  
6 ผู้น ำศำสนำ (ฮีโข่) นำยอำนู   ชัยยะนนท์ 190 หมู่ 9  

4. ด้านการแพทย์แผนไทย 

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 นวดแผนโบรำณ นำงแก้ว   สกุณีวนำลัย 130 หมู่ 4  
2 สมุนไพร /ยำรักษำโรค นำยมอย  กันทะใจ 82 หมู่ 6  
3 ยำสมุนไพรพ้ืนบ้ำน นำยแก้ว    ยำวิชัย 66 หมู่ 7  
4 แพทย์แผนไทย/ควำมรู้เรื่องสมุนไพร นำงเหรียญ  แก้วกันใจ 23 หมู่ 6  
5 หมอต ำแย นำงก๋องมำ  ศรียอดพิรุณ 39 หมู่ 3  

 

 



5. ด้านโภชนาการ 

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 เป็นผู้มีควำมรู้ในกำรท ำอำหำร และ

แปรรูปอำหำร 
นำงล้วน  พุทธวงค์      หมู่ 7  

2 เป็นผู้มีควำมรู้ในกำรท ำอำหำร และ
แปรรูปอำหำร 

นำงเย็น   แก้วกันใจ      หมู่ 6  

3 เป็นผู้มีควำมรู้ในกำรท ำขนมไทย 
และขนมพ้ืนบ้ำน 

นำงตำมน  สุพรรณ์ 300 หมู่ 1  

4 เป็นผู้มีควำมรู้ในกำรท ำขนมพ้ืนบ้ำน 
(ข้ำวต้มต๋องก๋ง) 

นำงสร้อยเพชร  ศรียอดพิรุณ 51  หมู่ 3  

 

ประเพณี  วัฒนธรรม ที่ส าคัญในท้องถิ่น 

เดือน 
 

ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่จัดกิจกรรม หมายเหตุ 

มกรำคม ตักบำตร วันขึ้นปีใหม่ ส ำนักสงฆ์สันมะขำม  
กุมภำพันธ์ - -  
มีนำคม - -  
เมษำยน งำนประเพณีสงกรำนต์  รดน้ ำด ำหัว เทศบำลต ำบลดอยแก้ว  
พฤษภำคม -   
มิถุนำยน ประเพณีสรงน้ ำพระวัดจอมคีรี วัดจอมคีรี (ดอยหน้อย)  
กรกฎำคม วันอำฬสำหบูชำ  , วันเข้ำพรรษำ , 

ประเพณีสรงน้ ำและแข่งขันบั้งไฟวัดท่ำต้น
แหน  , ประเพณีถวำยเทียนพรรษำ 

วัดท่ำต้นแหน (แม่เตี๊ยะ)  

สิงหำคม วันแม่แห่งชำติ เทศบำลต ำบลดอยแก้ว  
กันยำยน - -  
ตุลำคม วันออกพรรษำ ตักบำตรเทโวโรหนะ 

งำนทอดกฐินสำมัคคี   ประเพณีทำน
สลำกภัต , ธรรมสัญจร 

วัดท่ำต้นแหน (แม่เตี๊ยะ)  

พฤศจิกำยน - -  
ธันวำคม วันพ่อแห่งชำติ เทศบำลต ำบลดอยแก้ว  

 


