
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
ด้านเกษตรกรรม 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ภูมิปัญญา วิธีการท า ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1 นางเมี๊ยะ การเร็ว 

179 ม 8 
มีการปลูกผักปลอดสารพิษ ท าเกษตร
แบบผสมผสาน  

การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
การท าไร่นาสวนผสม 

เพื่อน าไปขาย 
ใช้ในครัวเรือน 

 
2. นายทศพร  ฟักป้อม 

222 ม 8 
มีการปลูกผักปลอดสารพิษ ท าเกษตร
แบบผสมผสาน 

การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
การท าไร่นาสวนผสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ภูมิปัญญา วิธีการท า ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. นายมูล เผ่าตัน 90 ม.2 จักสาน งานไม้ไผ่เป็นเครือ่งใช้ของใช้      

ทุกชนิด 
น าไม้ไผ่มาจักเป็นตอก เหลา สานข้ึนรปู 
ตกแต่งด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ใช้ในงานครัวเรือน 
เป็นสินค้าเพิ่มรายได้ 
เป็นอาชีพเสริม 
เป็นงานอดิเรก 
ช่วยกล่อมเกลาจิตใจใหม้ีสมาธิ 

2. นายเม็ด พินิจ 79 ม.2 จักสาน ตะกร้า งานฝมีือจากไม้ไผ ่ ใช้ไม้ไผ่มาจักเป็นตอก สานก่อรูป และ
ตกแต่งให้สวยงาม 

เป็นรายไดเ้สริม 
เป็นงานที่ช่วยให้คลายเหงา 
เป็นสถานที่พบปะกันของกลุ่ม
ผู้สงูอายุ 

3. นายปิง อินต๊ะนา 138 ม.4 จักสานไม้ไผ่ เช่น ข้อง,แซะ,ไซ และอื่นๆ น าไม้ไผ่มาจักเป็นเส้นหรือตอก 
น าตอกหรอืไม้ที่ท าเป็นเส้นสานเป็นรปู 
เก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม 

มีของใช้ในครัวเรือน 
มีการถ่ายทอดให้ลกูหลานหรือ
ผู้ทีส่นใจจะเรียนรู้ได ้
เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อ
ครอบครัวและผูส้นใจอยาก
เรียน 

 

 

 

 

 

 



ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ภูมิปัญญา วิธีการท า ประโยชน์ท่ีได้รับ 
4. นายปุ๊ด ทะลิ 110 ม.8 จักสานตะกร้าไม่ไผ่ แซะ ข้อง น าไม้ไผ่มาจักเป็นตอก 

น าตอกมาสานข้ึนรูป 
เก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม 
 

เพื่อน าไปขาย 
ใช้ในครัวเรือน 
สอนลกูหลานสบืสานตอ่ไป 

5. นายอิน ไชยวัง 69 ม.8 สานกระบุงกรองใสก่ระดาษ ไซเล็ก  
ข้องเลก็ 

น าไม้ไผ่มาจักท าเป็นตอก 
น าตอกมาสานข้ึนรูป 
เก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม 

ท าเพื่อน าไปขาย 
ท าเพื่อใช้ในครัวเรือน 
ถ่ายทอดให้ลกูหลานสบืสาน
ต่อไป 

6 นายวัน ไทยเจริญ 25 ม.5 จักสานไม้ไผ่เป็นอุปกรณ์ในการดักปลา น าไม้ไผ่มาจักท าเป็นตอก 
น าตอกมาสานข้ึนรูป 
เก็บรายละเอียดเพื่อความเรียบร้อยและ
สวยงาม 

น าไปดักปลาเพื่อบริโภคและ
ขาย 
เพื่อถ่ายทอดให้ลูกหลานสบื
สานต่อไป 

7 นายมูล เผ่าตัน 90 ม.2 จักสานสุ่มไก ่ น าไม้ไผ่มาจักท าเป็นตอก 
น าตอกมาสานข้ึนรูป 
เก็บรายละเอียดเพื่อความเรียบร้อยและ
สวยงาม 

น าไปดักปลาเพื่อบริโภคและ
ขายเพื่อใช้ในครัวเรือน 
เพื่อถ่ายทอดให้ลูกหลานสบื
สานต่อไป 

8 นายสม เผ่ากันทะ 41 ม.3 จักสานเครื่องมือดกัจบัปลา 
 (ตุ้มดักปลาไหล) 

น าไม้ไผ่มาจักท าเป็นตอกน าตอกมาสาน
ข้ึนรูปเก็บรายละเอียดเพื่อความเรียบร้อย
และสวยงาม 

ท าเพื่อหารายได้มีการถ่ายทอด
ให้ลูกหลานเพื่อไม่ให้สญูหาย 

 

 

 

 



ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ภูมิปัญญา วิธีการท า ประโยชน์ท่ีได้รับ 
9. นางฟองค า ขัตธิ 136 ม.2 ท าไม้กวาดดอกหญ้า น าไม้ไผ่มาท าเป็นต้น 

น าดอกหญ้า (ดอกก๋ง) 
น ามาถักเป็นรูปไมก้วาด 

ท าเพื่อขายหารายได้ให้
ครอบครัว 
ท าเพื่อใช้ในครอบครัว 
เพื่อถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านเพือ่
ไม่สูญหายต่อไป 

10 นางหน าแก้ว ปิงยศ 168 ม.2 
นางถนอม ทองค า 67 ม.3 
นางมี เรือนสอน 113 ม.7 
นางฟองค า ขัตธิ 136 ม.2 

มีความสามารถในการทอผ้าไหม                    
ผ้าฝ้าย ท าเป็นผ้าแพร ผ้าสใบ ผ้าถุง
มัดหมี่ ผ้าพื้นสีต่างๆ 

น าเส้นใยไหมมาฟอกยอ้มสีต่างๆ น ามา
ฟั่นเพื่อทอเป็นผืนผ้าออกแบบลายให้
สวยงาม เกบ็รายละเอียด 

มีของใช้ในครัวเรือนไม่ตอ้งซือ้ 
มีการถ่ายทอดให้ลกูหลานไม่
สูญหาย เกิดความสัมพันธ์อันดี
เกิดความใกล้ชิดความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
ด้านการแพทย์ไทย 

 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ภูมิปัญญา วิธีการท า ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. นางแสงดา เผ่าดี 24 ม.1 มีความรู้เรื่องสมุนไพรรักษาโรค               

(แพทย์ทางเลือก) 
เลือกพืชสมุนไพร 
ผสมตามสัดส่วน 
ต้ม,นึ่ง,ฝนกับหินหยาบ 

เป็นภูมิปญัญาบุคคลในท้องถ่ิน  
เป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่

2. นายมูล การเร็ว 156 ม.1 
นายสูน อินกัน 75 ม.5 

ใช้คาถาโบราณรักษาโรค ท่องคาถาเป่าโดยตรง ,เป่าใส่น้ า,ให้อาบ .
ให้ดื่ม ,ทา,เป่าใส่วัตถุ ตามแต่ชนิดของ
โรค 

จรรโลงจิตใจให้มีความรู้สกึมี
ก าลังใจต่อสูก้ับโรค 
เป็นวิชาจิตเวช 

3. นายก๋วน เผ่ากันทะ 22 ม.1 จัดยาสมุนไพร รักษาโรคปวด หาชนิดไม้หรือพืช ที่มีสรรพคุณทางยา  
มารวมกันใช้ต้ม เค่ียว เอน้ ามาดื่มรักษา
โรคแต่ละโรคเฉพาะ 

เป็นการรกัษาโรคโดยแพทย์
ทางเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
ด้านภาษาและวรรณกรรม 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ภูมิปัญญา วิธีการท า ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. 

 
นางมาลา ทาระจีน 94 ม.4 ขับร้องเพลง จ๊อยพื้นบ้าน ภาคเหนือ ใช้ทักษะ ผสมค าประโยคในภาษา

พื้นเมือง 
สร้างโอกาสและความสุขในหมู่
คณะผู้สูงอายุ 
จรรโลงวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
พื้นบ้านภาคเหนือ 

2. นางมี ไชยวัง 52 ม.2 ขับร้องท านองเสนาะ (ซอ,จ๊อย) ใช้ทักษะการเช่ือมประโยคหรือค าใน
ภาษาพื้นเมือง ขับรอ้งออกมาเป็นบท
เพลงท านองเสนาะ  
ใช้ทักษะประยกุต์วิธีการด าเนินชีวิต , 
เทศกาล,โอกาสต่างๆ ขับขานออกมาเป็น
เพลงท านองเสนาะ 

จรรโลงใจ 
รักษาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
เป็นการสร้างสรรค์ คุณภาพ
จิตใจกบัผูสู้งอายุและผู้ที่ได้รบั
ฟังดา้นวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
ผู้สงูอายุคลายเหงาได้ 

3. นางมาลา ทาระจีน 94 ม.4 ใช้ภาษาท้องถ่ินแต่งเป็นค ากลอน          
(ค าค้าว)เล่าสูก่ันฟัง 

แต่งถ้อยค าภาษาท้องถ่ินให้คล้องจองกัน 
ขับร้อง (เล่าเป็นท านอง)  

น าบทประพันธ์ไปเล่าให้
ความสุข 
สามารถสอนลูกหลานผู้สนใจ
สืบสานศิลปะท้องถ่ินได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
ด้านศิลปกรรม 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ภูมิปัญญา วิธีการท า ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. นายแสน  ทะลิ 31 ม.4 เล่นและผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมือง สะลอ้ซอซึง เพื่อความสุขความบันเทิง 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 
สอนผูส้นใจจะเรียนรู้ด้าน
ดนตรีพื้นเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
ด้านอ่ืนๆ (ปรัชญา ศาสนา ประเพณี) 

 
ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ภูมิปัญญา วิธีการท า ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. นางจันทร์เป็ง อุ่มอ่นศรี 5 ม.4 
นางมาลา ทาระจีน 94 ม.4 
นางดา มั่งมลู 24 ม.4 
นางนา พินิจ 15 ม.4 

ประดิษฐ์ขันบายศรีสูขวัญ 
ออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี ่

1. น าใบตองมาเยบ็ข้ึนรปู ตามลักษณะ
วิธีท า 3 ช้ัน 5 ช้ัน 7 ช้ัน 9 ช้ัน เก็บ
รายละเอียดเพื่อความสวยงาม 
2. น าเส้นไหมมามัดหมี่ออกแบบลวดลาย
เป็นดอกต่างๆ รวมกบังานศิลปะ 

มีของใช้ในครัวเรือน 
เพื่อประกอบในพิธีการต่างๆ 
มีการเรียนรู้จากผู้มีความรู้เพื่อ
ไม่ให้สูญหาย 
สืบสานศิลปในการมัดหมี่และ
ทอผ้าไหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ภูมิปัญญา วิธีการท า ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1 นายพิชัย  อัมพุธ การบวชป่า การสืบชะตาแม่น้ า ท าเครื่องสบืชะตา ได้แก่ ไม้ค้ าโพธ์ิ หมาก 

เมี่ยง พลู บุหรี่ หน่อออ้ย หน่อกล้วย 
กล้วย มะพร้าว ขันหมาก ข้าวสาร 
ข้าวเปลือกเสื้อใหม่ หมอนใหม่ ไม้ขนุน 
ใบเงิน ใบทอง ใบแก้ว ต้นไม้ที่เป็นมงคล 

ปลูกจิตส านึก รู้จกัคุณค่า ของ
แม่น้ าที่ให้ก าเนิดกับวิถีชีวิตคน 

 

 

 


