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ประกาศโฆษณาการรับข้ึนทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 

เลขที่คําขอ  49100023    วันท่ียื่นคําขอ 1  มิถุนายน  2549 
 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร รมบอสราง 
 

รายการสินคา  รมท่ีทําจากผาฝาย ผาแพร ผาดิบ รมทําจากกระดาษสา หุมบนโครงไมไผ 
 

ผูขอข้ึนทะเบียน  สหกรณรมหัตถกรรมผลิตภัณฑไมบอสราง  
 

ท่ีอยู      124 หมู 3 ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  50131   
 

61. คุณภาพ  ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา 
คํานิยาม   

 รมบอสราง (Bor Sang Umbrella) หมายถึง รมท่ีผลิตในเขตอําเภอดอยสะเก็ดและอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  
ซึ่งทําจากผาฝาย ผาแพร ผาดิบ รมทําจากกระดาษสา  หุมบนโครงไมไผ ท่ีมีตั้งแตขนาดเล็กถึงขนาดใหญ มีสีสันงดงาม และมี
การวาดลวดลายตางๆ บนรม เชน ลายดอกไม ลายนก ลายไทย  ตามกรรมวิธีท่ีสืบทอดตอกันมา  รมบอสรางใชไดท้ังกันฝน
และกันแดด  

ลักษณะของสินคา     
 ลักษณะทางกายภาพ   

 

   - รูปทรง เปนทรงกลม ท่ีมีขนาดตั้งแต ขนาดรัศมี 3–100 นิ้ว  
   ความกวางของรมและความยาวของคันรม มีสัดสวนประมาณเทากับเสนผาศูนยกลางของรม 
   - ลวดลาย มีการวาดลวดลายโดยจินตนาการจากธรรมชาติ เชน ลายดอกไม ลายนก ลายผีเส้ือ รวมท้ัง 

ลายไทยตางๆ 
 

   - พ้ืนผิว วัสดุท่ีใชหุมรม ไดแก ผาฝาย ผาแพร ผาดิบ กระดาษสา ทาสีน้ํามัน เพ่ือใชกันฝนและกันแดด 
  เปนสีตางๆ เชน สีแดง สม เหลือง ฟา เขียว ขาว ชมพู เงิน ทอง และสีธรรมชาติของน้ํามันมะมื่อ 
     

2. กระบวนการผลิต 
 การทําหัวและตุมรม  

(1) ทําจากไมเนื้อออน ไดแก ไมตีนเปด ไมสมเห็ด ไมตุมคํา ไมแก 
(2) ตัดไมท่ีจะกลึงออกเปนทอน ๆ เสนผาศูนยกลางประมาณ 3-5 นิ้ว ยาวประมาณ 5-8 นิ้ว เจาะรูไวใหสามารถ 

สวมเหล็กยึดไมกลึงไดพอดี แลวกลึงดวยเครื่องมือโบราณ ซึ่งเปนวิธีท่ีบรรพบุรุษใชกันมาด้ังเดิม 
(3) ไมแตละทอนท่ีกลึงนี้จะสามารถกลึงหัวและตุมไดประมาณ 4-5 อัน โดยกลึงใหไดขนาดท่ีตองการกอน จึงนํา 

มาตัดแยกออกจากกันอีกคร้ัง   
   การทําโครงรม   

(1) ซี่กลอนและค้ําทําจากไมไผบง (ไผตง) ซึ่งมีความเหนียวและทนทานสวยงาม  
(2) ตัดไมไผออกเปนทอนๆ ตามความยาวที่ตองการใชในการทํารม นํามาผาออกเปนไมซี่กลอนและค้ํา ไมท่ีผา 

ออกแตละชิ้น จะทําการผายอยลงเปนชิ้นเล็กอีกคร้ัง เพ่ือใหไดซี่กลอนประมาณ 8-9 ชิ้น เหลาใหตรงปลายเรียว   
(3) สวนโคนไมไผ ทําการผากลางแตไมตลอดแนวสอดใสค้ําในภายหลัง  เจาะรูดวยสวานพ้ืนเมืองโบราณ  

(สวานมือ) 2 รู สําหรับรอยดายเขาโคนของค้ํา   
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(4) การทําค้ํา โดยการเหลาไมตามขนาดที่ตองการใหเปนชั้นเรียวๆ  เหลาท้ังโคนและปลายใหแบน เพ่ือสอดใสหัว 
และซี่กลอนตอไป ใชสวานเจาะเปนรู  2 รู  ในสวนท่ีจะใสดายจากสวนตุมและดายตรงกลาง  สวนปลายใชเหล็กแหลมลนไฟ
เจาะรู  เนื่องจากถาใชสวานเจาะจะทําใหไมไผแตกไดงาย 
 (5)  รอยดายประกอบโครงรม  โดยรอยตามรูของซี่กลอนและค้ําทุกชิ้น นําดายพันเขาไปในชองรูท่ีทําไวตอนกลึงหัว
รมและตุม  สอดซ่ีเขาไปทุกชองๆ ละซี่จนครบ  สวนค้ําท่ีสอดใสในชองตุมในลักษณะเดียวกัน  มัดดายใหแนน  นําสวนตุมหงาย
และสวนหัวควํ่าเขาประกบกัน  สอดใสค้ําเขาไปในรองกลอนท่ีผาไวชองละอันและรอยดายใหติดกัน  

 

การทํากระดาษสา  
(1) นําเปลือกของตนสาแชน้ําท้ิงไวประมาณ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําไปตมกับขี้เถาหรือโซดาไฟ ประมาณ 3-4  

ชั่วโมง เมื่อเปอยดีแลว จึงนําออกมาลางใหสะอาด และนําไปทุบใหละเอียดจนยุย 
(2) นําส่ิงท่ีไดจากขอ(1) ไปแชในบอน้ําซีเมนตรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาดประมาณ 2 X 3 เมตร และลึกประมาณ 

1/2 เมตร โดยบรรจุน้ํา 3/4 ของบอ ใชไมคนใหท่ัว จึงใชตะแกรงขนาดตามที่ตองการ  ซึ่งมีขนาดประมาณ 40x60 เชนติเมตร  
ตักเย่ือเปลือกไมในน้ําขึ้นมา นําไปตากแดดใหแหง เมื่อเนื้อเยื่อของเปลือกสาท่ีตากไวแหงดีแลว จึงลอกออกเปนแผน 
กระดาษสา ท่ีจะนําไปใชหุมรมตอไป 
 

การหุมรมและเขียนลาย  
(1) นําวัสดุท่ีจะใชคลุมรม ไดแก กระดาษสา ผาฝาย หรือ ผาแพร นํามาคลุมรม โดยทาดวยแปงเปยกท่ีผสม 

น้ํายางผลตะโกที่เตรียมไว  2 ครั้ง รีดใหเรียบดวยมือ ใชกรรไกรตัดปลายตามโครงรมท่ีคลุม นํารมไปตากใหแหง และนํา 
มาทาทับดวยแปงเปยกลวน นําไปตากแดดใหแหงอีกคร้ัง 
 (2)  แปงเปยกท่ีใชในการทารม ไดจากการผสมแปงเปยกกับยางของผลตะโก (นําผลตะโกทุบละเอียดดองประมาณ 
3 เดือน) น้ําตะโกทําใหรมกันฝนไดและทําใหรมตึง  

(3)  ผสมสีฝุนหรือสีน้ํามันกับน้ํามันมะมื่อท่ีเคี่ยวใหเหนียว (น้ํามันมะพอก น้ํามันตังอิ๋ว) นํามาทาบนกระดาษสาหรือผา
ท่ีหุมรมดานบนใหท่ัว นํารมออกตากแดดใหแหงสนิท 

(4)  นํารมท่ีแหงแลวมาทาสีทับอีกคร้ังดานบน และทาสีดานในของรม เพ่ือใหสีกลมกลืนกันดูสวยงาม นําออกตากแดด
ใหแหงอีกคร้ัง  

(5)  นํารมท่ีหุมและลงสีแลว มาประกอบคัน(ดาม)รม และใสหัวรม 
(6)  นํารมท่ีประกอบแลว มาทําการเขียนลวดลายตางๆ โดยไมมีการเขียนแบบราง  ซึ่งจะตองเขียนโดยอาศัย 

ความชํานาญจากประสบการณท่ีพบเห็นมาจากธรรมชาติ เชน ลายดอกไม ลายนก ลายผีเส้ือ และลายไทย  
  

การบรรจุหีบหอ   
รายละเอียดบนฉลาก ใหประกอบดวยคําวา 
“ รมบอสราง ”  และ/หรือ  “ Bor Sang Umbrella ”  

 
3. ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร 
  

ลักษณะภูมิประเทศ   
สภาพภูมิประเทศ เปนพ้ืนท่ีราบ ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 0 - 300 เมตร พ้ืนท่ีบางสวนเปนท่ีนาปลูกขาว 

จากลักษณะทั่วไปของพ้ืนท่ี ตามหัวไร ปลายนา จะพบไมเนื้อออน เชน ไมตีนเปด ไมสมเห็ด ไมตุมคํา ไมแก ไมไผเลมเล็ก  
ท่ีนํามาเปนวัตถุดิบ ใชทํา หัว ตุม คันถือรม  สวนพ้ืนท่ีราบสูงบริเวณเชิงดอยจะพบ ไมไผตง ท่ีมีความเหนียวและทนทาน 
นํามาใชทํา ซี่ค้ํา มา (สลัก) รวมท้ังใบลานที่นํามาทํา ปลอกลาน ตนตะโกท่ีใช น้ํายางผลตะโก เพ่ือตมผสมแปงมัน และ 
ตนมะมื่อ ท่ีให น้ํามันมะมื่อ (น้ํามันมะพอก น้ํามันตังอิ๋ว) ใชผสมสีทาทับบนตัวรม กันฝน กันแดด    
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ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
จึงทําใหในชวงเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน มีฝนตกชุก และในชวงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ มีอากาศหนาว
เย็นและแหงแลง  

 
ประวัติความเปนมา   
เมื่อประมาณเกือบสองรอยปมาแลว พระอินถา จากสํานักวัดบอสราง เดินธุดงคใกลชายแดนพมา ไดมีชาวพมา 

นํากลดมาถวาย ทานพิจารณาเห็นวากลดดังกลาวสะดวกในการใชและปองกันไดท้ังแดดและฝน จึงเดินทางเขาไปในพมา
ศึกษาวิธีทํากลด และการทํารมจากกระดาษสา นํามาถายทอดใหกับชาวบานบอสราง จึงไดผลผลิตออกมาสวยงาม สราง
ชื่อเสียงอยางรวดเร็ว และเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญขึ้น กลายมาเปนหมูบานบอสราง ซึ่งเปนแหลงภูมิศาสตรท่ีผลิต 
รมบอสรางท่ีมีชื่อเสียง จนมีคําพูดวา บอสรางกางจอง และเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม  จาก นครเวียง
พิงค ในอดีต จนถึง เมืองเชียงใหม ในปจจุบัน แสดงถึงความเจริญรุงเรืองของลานนา ศิลปวัฒนธรรม การแตงกาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  กริยามารยาทของสาวเหนือ ท่ีงดงาม พูดจาไพเราะ อูคําเมืองแสนหวาน ปนจักรยานการรมสีสัน
สดใส จนกลายเปนสัญญลักษณของชาวเหนือเมืองเชียงใหม ท่ีแมหญิงปนจักรยานและกางรม เปนภาพท่ีนาประทับใจย่ิง  

จากปจจัยทางธรรมชาติและปจจัยจากมนุษย ทําใหรมบอสรางท่ีผลิตขึ้นในแหลงภูมิศาสตรนี้  มีลักษณะที่แตกตาง
จาก รมท่ีผลิตจากท่ีอื่น คือ มีรูปทรงสวยงาม สวนประกอบตางๆ ของรม มีความเรียบรอย กรรมวิธีการผลิตแมนยําและประณีต 
ใชวัสดุท่ีมีคุณภาพดี  รมบอสรางจึงเปน รมท่ีทําจากไมไผ เหลากลึงอยางละเอียดสวยงาม หุมดวยผาหรือกระดาษ สีสันสดใส มี
ลวดลายโดดเดน  เปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียว ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศเปนอยางดี  
 
4. ขอบเขตที่ต้ังแหลงภูมิศาสตร   

ขอบเขตการผลิต รมบอสราง  อยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอดอยสะเก็ดและอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม รายละเอียด 
ตามแผนที่    
 
5. การพิสูจนแหลงกําเนิด 
 (1)  รมบอสราง จะตองมีการผลิตในเขตพ้ืนท่ีอําเภอดอยสะเก็ดและอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  ตาม
กระบวนการผลิตขางตน 

(2) กระบวนการผลิตจะตองผานการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผูผลิตรมบอสราง รวมท้ัง 
ตองมีเอกสารกํากับเพ่ือการตรวจสอบยอนกลับได 
 

6. เงื่อนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15 
(1) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและควบคุม ท้ังกระบวนการผลิต ในระดับผูผลิต และระดับจังหวัด 
(2) จัดใหมีการขึ้นทะเบียนผูผลิตและผูประกอบการคาท่ีประสงคจะขอใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร รมบอสราง  
(3) ผูขอขึ้นทะเบียนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับสมาชิกผูขอใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร  รมบอสราง  

 
 

---------------------------------------------------- 
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แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร

 


รมบอสราง

ขอบเขตของการผลิต รมบอสรางครอบคลุม อําเภอสันกาํแพงแลอําเภอดอยสะเก็ด

จงัหวดัเชียงใหม

ทิศเหนือของอําเภอดอยสะเก็ด  ติดตอ  อําเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม

ทิศใตของอาํเภอสันกาํแพง     ติดตอ  อําเภอบานธิ  จังหวดัลําพนู

ทิศตะวันออกของอําเภอสันกําแพง  ติดตอ  กิ่งอําเภอแมออน  จังหวัดเชยีงใหม

ทิศตะวันตกของอําเภอสันกําแพง  ติดตอ  อําเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม
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