
ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตำบลแม่ฟ้าหลวง 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

องค์การบรหิารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง 

อำเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย 



 

 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ด้าน เกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี    กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายรัฐพล  สกุลจรูญโกมลสิริ อายุ 39 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี 18 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฟ้าหลวง 

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อาชีพ เกษตรกร ชาติพันธุ์ลาหู่ 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 ได้ศึกษาการทำเกษตรแบบผสมผสาน ทำสวนและเลี้ยงปลา ปลูกต้นอโวคาโด และต้นโกโก้ 

รอบบ้านปลูกพืชผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

 ศึกษาหาความรู้จากการไปดูงานและอินเตอร์เน็ตและจากผู้รู้ด้านการทำการเกษตรสามารถถ่ายทอดใ

ห้ผู้ที่สนใจได้ 

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

 การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ ......................................................................... 

 

 

 



 

 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ด้าน  อุตสาหกรรมหัตถกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี    กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นางจารุวรรณ พรวิวัฒน์ อายุ 62 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฟ้าหลวง 

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อาชีพ ตัวเย็บเสื้อผ้าชนเผ่า ชาติพันธุ์ลาหู่ 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 ตัดเย็บเสื้อผ้าชนเผ่าลาหู่ นำมาประกอบเป็นชุดประจำเผ่าเน้นเอกลักษณ์ประจำเผ่า อาทิ เสื้อ ผ้าถุง 

กางเกง กระเป๋า 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

 สืบทอดจากญาติผู้ใหญ่และเพ่ือนบ้าน รวมถึงหาความรู้ด้วยตนเอง จนเป็นอาชีพ 

มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลาน 

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

 การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ ......................................................................... 

 

 

 



 

 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ด้าน การแพทย์ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น 

       ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ   ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี    กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายอำพล อภิสุนทรกุล  อายุ 76 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย อาชีพ - ชาติพันธุ์อาข่า 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 เป็นผู้รู้ด้านวัฒนธรรม และการแพทย์สมุนไพร การเรียกขวัญประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของชนเผ่าอาข่า 

ด้านการรักษาโรค มีความถนัดในการรักษา กระดูกหักจากอุบัติเหตุ ปวดท้อง ปวดบวมตามร่างกาย 

คลื่นไส้อาเจียน รักษาเส้นเอ็นขาด วิงเวียนศีรษะ 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

 เรียกรู้จากบิดา และผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน รวมถึงศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงเด็กและเยาวชนเพื่อสืบสานองค์ความรู้ให้คงอยู่ต่อไป 

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

 การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ .................................................................................  

 



ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น  

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี    กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายปัญญา วิเศษเพ่ิมศักดิ์  อายุ 72 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฟ้าหลวง 

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อาชีพ - ชาติพันธุ์อาข่า 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 เป็นหมอยาพ้ืนบ้าน และการแพทย์สมุนไพร รักษากระดูกหัก โรคเหน็บชา ปวดท้อง 

ปวดบวมตามร่างกาย คลื่นไส้อาเจียน 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

 สืบทอดจากบิดา และบรรพบุรุษ มาตั้งแต่เด็ก รวมถึงหาความรู้ด้วยตนเอง 

มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจ 

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

 การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ .................................................................................  

 

 

 



ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี    กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายอาผ่า อายิ  อายุ 62 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย อาชีพ - ชาติพันธุ์อาข่า 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 เป็นผู้สืบทอดการรักษาอาการเจ็บป่วยโดยการใช้สมุนไพร เช่น การรักษารักษาเส้นเอ็นขาด 

วิงเวียนศีรษะ ปวดท้อง ปวดบวมตามร่างกาย คลื่นไส้อาเจียน แก้อาหารเป็นพิษ แก้โรคตาแดง 

อีกท้ังมีความรู้เรื่องพิธีกรรม และเป็นครูผู้ถ่ายทอดการเป่าแคนน้ำเต้าให้แก่เด็กและเยาวชน 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

 สืบทอดจากบรรพบุรุษ รวมถึงหาความรู้ด้วยตนเอง 

มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจ 

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

 การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ .................................................................................  

 

 



 

 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ด้าน  ศิลปกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี    กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายอาผ่า อายิ  อายุ 62 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย อาชีพ - ชาติพันธุ์อาข่า 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 เป็นผู้สืบทอดการรักษาอาการเจ็บป่วยโดยการใช้สมุนไพร เช่น การรักษารักษาเส้นเอ็นขาด 

วิงเวียนศีรษะ ปวดท้อง ปวดบวมตามร่างกาย คลื่นไส้อาเจียน แก้อาหารเป็นพิษ แก้โรคตาแดง 

อีกท้ังมีความรู้เรื่องพิธีกรรม และเป็นครูผู้ถ่ายทอดการเป่าแคนน้ำเต้าให้แก่เด็กและเยาวชน 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

 สืบทอดจากบรรพบุรุษ รวมถึงหาความรู้ด้วยตนเอง 

มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจ 

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

 การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ .................................................................................  

 

 

 



ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี    กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นางจำเรียง สกุลพิมลศักดิ์ภักดี อายุ 62 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี 47หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฟ้าหลวง 

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อาชีพ รับจ้าง ชาติพันธุ์ลาหู่ 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 มีความสามารถด้านการแสดงการเต้นรำประจำเผ่า 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

 สืบทอดจากบรรพบุรุษ รวมถึงหาความรู้ด้วยตนเอง 

มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจ 

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

 การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ ......................................................................... 

 

 

 

 

 



ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี    กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นางหลี ไมตรีทวีนิธิ  อายุ 49 ปี  ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย   อาชีพ      -         ชาติพันธุ์จีนยูนาน 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 เป็นผู้สอนและนำเต้นประกอบเพลง ด้านศิลปะการแสดงของชนเผ่าจีนยูนาน ให้กับผู้ที่สนใจ 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

 สืบทอดจากผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

ที่มีการเต้นประกอบเพลงด้านศิลปะการแสดงในเวลาที่มีงานรื่นเริงของหมู่บ้าน 

ก็จะมีการแสดงของกลุ่มเพ่ือเป็นการให้เกียรติและแสดงความยินดีกับเจ้าบ้าน  

โดยมีกิจกรรมสอนเต้นทุกวันตอนเย็น 

และถือเป็นการออกกำลังกายให้กับประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

 การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ .................................................................................  

รูปภาพประกอบ 

 



 

 

 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ด้าน  กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น   

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี   กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายผ่อง กาบุญค้ำ  อายุ 62 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี 123 หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย อาชีพ – ชาติพันธุ์ - 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาเปตอง และเซปักตระกร้อ สามารถเป็นผู้ฝึกสอน 

และเป็นกรรมการผู้ตัดสินในกีฬาได้หลายชนิด 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

 สืบทอดจากความรักในการเล่นกีฬา หมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เข้ารับการอบรม 

จนสามารถฝึกให้เด็กและเยาวชน หรือผู้ที่สนใจด้านกีฬาได้ 

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ ......................................................................... 

 

 

 



 

 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ด้าน ภาษาและวรรณกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ   ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี    กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นางศิริพร  พนมธารา  อายุ 60  ปี ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี 59  หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฟ้าหลวง 

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อาชีพ ครูสอนภาษาจีน ชาติพันธุ์จีนยูนาน 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 เป็นผู้รู้ด้านภาษาจีน ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาจีนโรงเรียนจีนบ้านห้วยไร่สามัคคี เป็นระยะเวลา 15 ปี 

และอดีตเคยสอนภาษาจีนที่โรงเรียนพาณิชยการเชียงราย 5 ปี 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

 สืบทอดภาษาจีนยูนานจากรุ่นพ่อแม่ และศึกษาต่อในด้านภาษาจีนกลาง 

แล้วนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และเด็กที่มาเรียนภาษาจีน 

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

 การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ ................................................................................. 

รูปภาพประกอบ 

 

 



 

 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ด้าน  ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ   ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี    กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายอำพล อภิสุนทรกุล  อายุ 76 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 15 หมู่ที ่7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย อาชีพ - ชาติพันธุ์อาข่า 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 เป็นผู้รู้ด้านวัฒนธรรม และการแพทย์สมุนไพร การเรียกขวัญประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของชนเผ่าอาข่า 

ด้านการรักษาโรค มีความถนัดในการรักษา กระดูกหักจากอุบัติเหตุ ปวดท้อง ปวดบวมตามร่างกาย 

คลื่นไส้อาเจียน รักษาเส้นเอ็นขาด วิงเวียนศีรษะ 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

 เรียกรู้จากบิดา และผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน รวมถึงศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงเด็กและเยาวชนเพื่อสืบสานองค์ความรู้ให้คงอยู่ต่อไป 

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

 การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ .................................................................................  

 

 

 



ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี    กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายอาผ่า อายิ  อายุ 62 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย อาชีพ - ชาติพันธุ์อาข่า 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 เป็นผู้สืบทอดการรักษาอาการเจ็บป่วยโดยการใช้สมุนไพร เช่น การรักษารักษาเส้นเอ็นขาด 

วิงเวียนศีรษะ ปวดท้อง ปวดบวมตามร่างกาย คลื่นไส้อาเจียน แก้อาหารเป็นพิษ แก้โรคตาแดง 

อีกท้ังมีความรู้เรื่องพิธีกรรม และเป็นครูผู้ถ่ายทอดการเป่าแคนน้ำเต้าให้แก่เด็กและเยาวชน 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

 สืบทอดจากบรรพบุรุษ รวมถึงหาความรู้ด้วยตนเอง 

มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจ 

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

 การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ .................................................................................  

 



ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี    กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายวิบูลย์  พรวิวัฒน์สกุล อายุ 63 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี 16/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฟ้าหลวง 

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อาชีพ ผู้นำศาสนา ชาติพันธุ์ลาหู่ 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 เรียนศาสนศาสตร์จบจากประเทศพม่า พูดและเทศนาสั่งสอนอบรมโดยยึดหลักศาสนาคริสต์ 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาที่เรียนพระคัมภรี 

โดยสอนแบบอย่างการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน 

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

 การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ ......................................................................... 

 

 

 

 



 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ด้าน  อาหารและโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ทะเบียนข้อมูลภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

********************************* 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 

 เกษตรกรรม     ภาษาและวรรณกรรม 

 ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ    ศิลปะการแสดงและดนตรี 

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี    กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  อ่ืนๆ.............................................................. 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นางสุรีย์ภรณ์ งามสิริพงศา อายุ 61 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฟ้าหลวง 

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อาชีพ - ชาติพันธุ์ลาหู่ 

รายละเอียด ผลงาน ความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญา (คำบรรยายรายละเอียดของภูมิปัญญา) 

 ทำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า ประกอบอาหารโดยใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญา(เช่น สืบทอดมาจากใคร ได้รับการถ่ายทอดมาเม่ือใด ถ่ายทอดให้ใครเป็นต้น) 

ศึกษาการทำอาหารมาจากผู้รู้ในหมู่บ้าน คอยสังเกตและจดจำ สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจได้ 

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนในรูปแบบใดบ้าง 

 การอนุรักษ์และการส่งเสริม 

 การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การศึกษาและวิจัย 

 อ่ืนๆ ......................................................................... 

 

 

 

 

 


