
ค ำน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของ
ชาติและจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะ ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ภูมิปัญญาไทยมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทยสามารถปรับ ประยุกต์
หลักธรรมค าสอนทางศาสนาใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม และโรรมชาติได้
อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้จัดท าโครงการส ารวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
เจดีย์ใหม่เป็นปัจจุบัน และเพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ ไว้ไม่ให้สูญหายไปจาก
ชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ปราชญ์ท้องถิ่น ต่อไป 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ 
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บทที่ 1  บทน ำ 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่จึงได้จัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็น
หลักฐานข้อมูลส าหรับการศึกษาเรียนรู้ สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
1.ด้ำนกำยภำพ 

1.1 ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่ วนต าบลแม่ เจดีย์ ใหม่   เลขที่  100  หมู่ที่  1  ต าบลแม่ เจดีย์ ใหม่  

อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  อยู่ทิศใต้สุดของเขตอ าเภอเวียงป่าเป้าห่างจากตัวอ าเภอ เวียงป่าเป้า  
ประมาณ 21 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลวังใต้  อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
 ทิศใต ้ ติดต่อกับต าบลป่าเมี่ยง  อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  และต าบลแจ้ซ้อน  
                               อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขาสูงชัน คิดเป็นร้อยละ 
77 ของพ้ืนที่ต าบล ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ป่าดบิ และปา่ผลัดใบ พ้ืนที่ราบเชิงเขาและเนินเขาประมาณร้อยละ 19 ของ
พ้ืนที่ต าบล ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่และไม้ผล  นอกจากนี้ยังพบพ้ืนที่ราบลุ่มคิดเป็นร้อยละ 4 ของพ้ืนที่ต าบล 
ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ท านา 

 1.๓ สภำพภูมิอำกำศ 
    ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี ๓ ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่ม
ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 

 1.4 ลักษณะของดิน 
   สถานภาพทรัพยากรที่ดินของต าบลแม่เจดีใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า มีเนื้อที่ทั้งหมด 
๑๖๐,๐๗๒ ไร่ เป็นที่ลุ่มมีศักยภาพในการท านา ๔,๖๕๗ ไร่ พ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น แหล่งน้ า ชุมชน อีกประมาณ ๑,๘๑๘ 
ไร่ ลักษณะสภาพดินส่วนใหญ่ของต าบลแม่เจดีย์เป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย 
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
    แหล่งน้ าในต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ประกอบด้วย 
    1. ล าน้ า , ล าห้วย  8  สาย  

- น้ าแม่ลาว   -  น้ าแม่เจดีย์   
- น้ าห้วยแม่โถ   -  ห้วยน้ าริน 
- น้ าห้วยโป่ง   -  น้ าห้วยกระทะ 
- น้ าห้วยป่าครั่ง    -  น้ าห้วยอ้อ 

    2. สระเก็บน้ าสาธารณะ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ าห้วยย่าค ามา หมู่ที่ 3 , สระน้ าสาธารณะบ้าน
บวกขอน หมู่ที่ 9 สระเก็บน้ าบ้านร้อง หมู่ที่ 2 , สระเก็บน้ าบ้านปางอ่าย หมู่ที่ 4 และสระเก็บน้ าบ้านโป่งป่าตอง 
หมู่ที่ 14 
     3. ฝายที่ส าคัญ ประกอบด้วย ฝายชะลอน้ าบ้านปางอ่าย (ฝายน้ าลาว)  หมู่ที่ 4 ,      
ฝายชะลอน้ าบ้านจ าบอน (ฝายน้ าลาว)  หมู่ที่ 5 และฝายชะลอน้ าบ้านโป่งน้ าร้อน (ฝายน้ าลาว)  หมู่ที่ 6 

 

1.6 ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
   ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด จ านวน   144,496 ไร่  หรือร้อยละ 90.27 ของพ้ืนที่
ต าบล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฏหมาย ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ และเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาล้อมรอบพื้นท่ีต าบลแม่เจดีย์ใหม่ 
 

2. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
 2.1 เขตกำรปกครอง 
  ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 290 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๔ หมู่บ้าน 
ดังนี้  
 หมู่ที่  ๑  บ้านโฮ่ง   หมู่ที่  ๘  บ้านเมืองน้อย 
 หมู่ที่  ๒  บ้านร้อง   หมู่ที่  ๙  บ้านบวกขอน 
 หมู่ที่  ๓  บ้านแม่เจดีย์  หมู่ที่  ๑๐  บ้านห้วยม่วง 
 หมู่ที่  ๔  บ้านปางอ่าย  หมู่ที่  ๑๑  บ้านห้วยชมภู 
 หมู่ที่  ๕  บ้านจ าบอน  หมู่ที่  ๑๒  บ้านห้วยพระคุณ 
 หมู่ที่  ๖  บ้านโป่งน้ าร้อน  หมู่ที่  ๑๓  บ้านห้วยโป่งผาลาด 
 หมู่ที่  ๗  บ้านขุนลาว  หมู่ที่  ๑๔  บ้านโป่งป่าตอง 
   

  2.2 กำรเลือกตั้ง 
   การเลือกตั้ งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน     
14 หมู่บ้าน  มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
จ านวน  25  คน 
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3.ประชำกร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชำกร 
    ประชากร จ านวนประชากรรวมทั้งหมด 9,577 คน แยกเป็นชาย ๔,๘64 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.23  ของจ านวนประชากรทั้งหมด และหญิง ๔,๗31 คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.39 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
ความหนาแน่นของประชากร ๓๓ คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการท าบุญตาม
พระพุทธศาสนาในเดือนต่างๆ ที่สืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ ผูกพันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ให้ความเคารพนับถือ พระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน และจะถือตามประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่ง
เกี่ยวกับชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช ฯลฯ และด้านศิลปะในรูปแบบของชาวไทย
ล้านนาไทยทั่วไป เช่น การฟ้อนเอื้อง การฟ้อนเล็บ ด้านวัฒนธรรมการกินอยู่จะกินข้าวเหนียวเป็นหลัก รับประทาน
อาหารพื้นเมืองโดยการปลูกผักกินเอง เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค การแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมือง  

 จ ำนวนประชำกรแยกรำยหมู่บ้ำน 
  ประชำกร           ชำย    หญิง              รวม 

4. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
   ๑) สาธารณูปโภค ได้แก่ 

   (๑) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าเข้าถึง ๑๓ หมู่บ้าน 
   (๒) ประปา มีระบบประปาครอบคลุมเกือบทุกหมู่บ้าน 
   (๓) การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะครอบคลุมเกือบทุกหมู่บ้าน 
   (๔) การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางหลวง หมายเลขที่ ๑๑๘ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่

และเชียงรายตัดผ่าน 
  ๒) สถานบริการสาธารณะ ได้แก่ ที ่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ แห่ง โรงเรียน
ประถมศึกษา 7 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล/หมู่บ้าน ๑ แห่ง ตู้ยาม
ต ารวจ ๒ แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ๗ แห่ง และวัด/ส านักสงฆ์ ๑5 แห่ง  

ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ 4,846 4,731 9,577 
หมู่ 1 262 253 515 
หมู่ 2 543 502 1,045 
หมู่ 3 323 335 658 
หมู่ 4 411 434 845 
หมู่  5 564 554 1,118 
หมู่ 6 179 178 357 
หมู่  7 255 236 419 
หมู่  8 472 413 885 
หมู่ 9 388 409 797 

หมู่ 10 423 387 810 
หมู่ 11 314 335 651 
หมู่ 12 69 48 107 
หมู่ 13 205 194 399 
หมู่ 14 448 451 899 
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5. สภำพเศรษฐกิจ 
  สภาพเศรษฐกิจ ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 
๒.๔ ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 
  6.๑ กำรประกอบอำชีพ อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม รองลงมารับจ้าง และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน 
  6.๒ ครัวเรือนเกษตร ร้อยละ ๘๘.๕๖ ของครัวเรือนทั้งหมด 
  6.๓ พื้นที่ท ำกำรเกษตร เฉลี่ย ๘.๕๗ ไร่ต่อครัวเรือน 
  6.๔ แรงงำนภำคเกษตร เฉลี่ย ๑.๖ คนต่อครัวเรือน 
  6.๕ รำยได้ ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 30,๐๐๐ บาทต่อ
คนต่อปี 

6. สภำพทำงสังคม 
  6.1 กำรศึกษำ 
  -   โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ มีดังนี้ 
   1. โรงเรียนบ้านโฮ่ง 
   2. โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 
   3. โรงเรียนโป่งน้ าร้อนวิทยา 
   4. โรงเรียนบ้านบ้านเมืองน้อย 
   5. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
   6. โรงเรียนห้วยโป่งผาลาด 
   7. โรงเรียนบ้านขุนลาว 
 

  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน  4  ศูนย์ คือ 
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ 
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองน้อย 
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนลาว 

  6.2 สำธำรณสุข 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 1  แห่ง คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เจดีย์ใหม่    

  6.3 อำชญำกรรม 
  ต าบลแม่เจดีย์ใหม่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรแม่เจดีย์ใหม่ ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน
มีอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสาร
ให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาท าให้ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่อยู่ในระดับน้อย  

  6.4 ยำเสพติด 
  ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท านา ท าสวน ท าให้มีความจ าเป็นต้อง
จ้างแรงงานจากต่างพ้ืนที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ประชากรจึงมีความหลากหลายเข้ามาอยู่อาศัยส่งผลให้มีปัญหายาเสพ
ติดแพร่ระบาดเข้ามาในพ้ืนที่พอสมควร  
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 6.5 กำรสังคมสงเครำะห์       
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประสานการท าบัตรผู้พิการตลอดจนดูแลผู้ยากไร้ในเขตพ้ืนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่    

7. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 7.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
  ต าบลแม่เจดีย์ใหม่มีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้ 

หมู่ที่ 
1 ยำวรวม 2 ยำวรวม 3 ยำวรวม 4 ยำวรวม 

ถนนลูกรัง เมตร ถนน คสม. เมตร ถนน คสล. เมตร ถนนลำดยำง เมตร 
1 3 1,891 9 978 4 1,603 - - 
2 3 160 9 1,234 9 3,744 - - 
3 1 30 10 1,737 10 1,893 1 711 
4 3 27 1 210 9 1,961 - - 
5 2 28 14 2,828 8 1,507 1 506 
6 1 230 6 740 7 1,284 - - 
8 2 1,212 6 2,073 7 5,398 - - 
9 1 35 8 1,617 6 2,038 - - 

10 1 332 6 1,479 4 4,589 - - 
11 1 24 9 2,478 2 820 - - 
13 2 2,092 4 997 8 2,651 - - 
14 1 2,394 5 662 1 1,229 - - 
รวม 21 8,455 87 17,033 75 28,717 2 1,217 

 (ข้อมูลจากกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ใหม่) 

 7.2 กำรไฟฟ้ำ 
 พ้ืนที่ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ มีไฟฟ้าครอบคุลมครบทุกหมู่บ้าน มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเวียงป่าเป้า ส านักงานหน่วยบริการไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ 398 หมู่ 14 ต าบลป่างิ้ว อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

 7.3 กำรประปำ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่มีระบบประปาประกอบด้วย 
ระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง  มีจ านวน  7  หมู่บ้าน ได้แก่   
 หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง 
 หมู่ที่ 3 บ้านแม่เจดีย์ 
 หมู่ที่ 4 บ้านปางอ่าย 
 หมู่ที่ 5 บ้านจ าบอน 
 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้ าร้อน 
 หมู่ที่ 9 บ้านบวกขอน 
 หมู่ที่ 14 บ้านโป่งป่าตอง 
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ระบบประปาภูเขา จ านวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่  
 บ้านที่ 7 บ้านขุนลาว 
 หมู่ที่ 8 บ้านเมืองน้อย 
 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วง 
 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยชมภ ู
 หมู่ที ่12 บ้านห้วยคุณพระ 
 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยโป่งผาลาด 

 7.4 โทรศัพท์ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ มีการสื่อสารที่ส าคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 

8. ระบบเศรษฐกิจ 
 8.1 กำรเกษตร 
  ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ มีพ้ืนที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ เช่น ชา กาแฟ  ล าไย  ข้าวโพด  ท าสวน เช่น มันฝรั่ง  หอมหัวใหญ่  ถั่วเหลือฝักสด 
ฯลฯ  และในปัจจุบันมีการปลูกยางพาราในบางพ้ืนที่   

 8.2 กำรท่องเที่ยว 
  ในต าบลแม่เจดีย์ใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในพื้นที่ ประกอบด้วย 
  1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ได้แก่  อุทยานแห่งชาติขุนแจ , อ่างเก็บน้ าห้วยย่าค ามา             
(วังมัจฉา) , บ่อน้ าพุร้อนธรรมชาติ 
  2. แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ได้แก่ วัดพระธาตุแม่เจดีย์  ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยว
ของประชาชนในต าบลแม่เจดีย์ใหม่และประชาชนทั่วไป 
  

 8.3 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
  กลุ่มอาชีพ 
 - กุล่มการท ากระดุมจากกะลามะพร้าว บ้านแม่เจดีย์ หมู่ที่ 3   
 - กลุ่มท าไม้กวาด บ้านปางอ่าย หมู่ที่ 4 , บ้านจ าบอน หมู่ที่ 5 ,บ้านบวกขอน หมู่ที่ 9  และ          
บ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 11 
 

9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
 9.1 ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำน 
          องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ตั้งอยู่ที่  100 หมู่ 1 ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า  
จังหวัดเชียงราย  ได้ยกฐานะจากสภาต าบลแม่เจดีย์ใหม่  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่เมื่อวันที่  22  
กุมภาพันธ์  2540  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มีหมู่บ้านในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน  14 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 1   บ้านโฮ่ง  หมู่ที่ 2   บ้านร้อง  หมู่ที่ 3   บ้านแม่เจดีย์ 
  หมู่ที่ 4   บ้านปางอ่าย  หมู่ที่ 5   บ้านจ าบอน  หมู่ที่ 6   บ้านโป่งน้ าร้อน 
  หมู่ที่ 7   บ้านขุนลาว  หมู่ที่ 8   บ้านเมืองน้อย  หมู่ที่ 9   บ้านบวกขอน 
  หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วง  หมู่ที่ 11 บ้านห้วยชมพู  หมู่ที่ 12 บ้านห้วยคุณพระ 
  หมู่ที่ 13 บ้านห้วยโป่งผาลาด หมู่ที่ 14 บ้านโป่งป่าตอง 
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 9.2  ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 

ต าบลแม่เจดีย์ใหม่  มีพื้นท่ีเกษตรกรรม  11,315  ไร่ หรือ หรือร้อยละ 7.07 ของพ้ืนที่ต าบล พ้ืนที่เขต
เกษตรนี้เป็นบริเวณที่อยู่นอกเขตที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตนี้เกษตรกรมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการ
เกษตรกรรม เช่น นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ยืนต้น 

9.3  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
    แหล่งน้ าในต าบลแม่เจดีย์ใหม่ประกอบด้วย 

- น้ าแม่ลาว    
- น้ าแม่เจดีย์ 
- น้ าห้วยแม่โถ 
- ห้วยน้ าริน 
- น้ าห้วยโป่ง 
- น้ าห้วยกระทะ 
- น้ าห้วยป่าครั่ง 
- น้ าห้วยอ้อ 

9.4  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค) 
กำรประปำ 

 ระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง  มีจ านวน  7  หมู่บ้าน ได้แก่   
 หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง  หมู่ที่ 3 บ้านแม่เจดีย์  หมู่ที่ 4 บ้านปางอ่าย 
 หมู่ที่ 5 บ้านจ าบอน  หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้ าร้อน  หมู่ที่ 9 บ้านบวกขอน 
 หมู่ที่ 14 บ้านโป่งป่าตอง 
 ระบบประปาภูเขา จ านวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่  
 บ้านที่ 7 บ้านขุนลาว  หมู่ที่ 8 บ้านเมืองน้อย  หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วง 
 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยชมภู  หมู่ที่ 12 บ้านห้วยคุณพระ หมู่ที่ 13 บ้านโป่งผาลาด 
 

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
   ล าน้ า , ล าห้วย  8  สาย  

- น้ าแม่ลาว  - น้ าแม่เจดีย์  -  น้ าห้วยแม่โถ 
- ห้วยน้ าริน  -  น้ าห้วยโป่ง  -  น้ าห้วยกระทะ 
- น้ าห้วยป่าครั่ง  -  น้ าห้วยอ้อ 

แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 
  ฝาย     3 แห่ง  
  บ่อน้ าตื้น 571 แห่ง 
  บ่อโยก      8 แห่ง 
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10. ศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 10.1 กำรนับถือศำสนำ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนา
พุทธ และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอ่ืนๆ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขต       
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ดังนี้ 

สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
  วัด/ส ำนักสงฆ์ 16 แห่ง 
  ได้แก่   1 วัดสันต้นเป้า   ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 1  บ้านโฮ่ง 
   2 วัดบ้านร้อง   ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 2  บ้านร้อง 
   3 วัดแม่เจดีย์   ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 3  บ้านแม่เจดีย์ 
   4 วัดพระธาตุแม่เจดีย์  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 3  บ้านแม่เจดีย์ 
   5 วัดปางอ่าย   ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 4  บ้านปางอ่าย 
   6 วัดศรีดอนชัย   ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 5  บ้านจ าบอน 
   7 วัดโป่งน้ าร้อน   ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 6  บ้านโป่งน้ าร้อน 
   8 วัดขุนลาว   ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 7  บ้านขุนลาว 
   9  อารามบ้านเมืองน้อย  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 8 บ้านเมืองน้อย 
   10 วัดปางไคร้   ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 9  บ้านบวกขอน 
   11 วัดห้วยชมภู   ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 11  บ้านห้วยชมภู 
   12 อารามบ้านห้วยคุณพระ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 12  บ้านห้วยคุณพระ 
   13 อารามบ้านโป่งผาลาด ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 13  บ้านโป่งผาลาด 
   14 วัดสุวรรณาราม  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 14  บ้านโป่งป่าตอง 
   15 วัดสบโป่ง   ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 15  บ้านโป่งป่าตอง 
 

  มัสยิด  1  แห่ง  
   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้ าร้อน 
 

 10.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
  ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแบบล้านนา มีความเชื่อเรื่องบาปบุญ    
ความดี ความชั่ว มีการนับถือภูตผี ให้ความเคารพและให้เกียรติผู้อาวุโสกว่า มีความเชื่อเรื่องโชคลาภ หรือนับถือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ตามบรรพบุรุษ มีงานประเพณีส าคัญต่างๆ ประกอบด้วยงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุแม่เจดีย์วันลอย
กระทง (ยี่เป็ง) วันเข้าพรรษา ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประเพณีบวชป่าแม่โถ ประเพณีสลากภัตร ฯลฯ 

 10.3 สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึกในท้องถิ่น 
   - ไม้กวาดดอกหญ้า  
   - ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกะลา 
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11. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 11.1 แหล่งน้ ำ 
  น้ าที่ประชาชนในต าบลแม่เจดีย์ใหม่ใช้ส าหรับการอุปโภค-บริโภคและท าการเกษตร มีดังนี้ 
  1. น้ าแม่ลาว เป็นแม่น้ าสายใหญ่ของต าบลอยู่ทางทิศใต้ของต าบลไหลผ่านขนานกับถนนสาย  
เชียงราย – เชียงใหม่  
  2. น้ าแม่เจดีย์เป็นแม่น้ าซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตของต าบลแม่เจดีย์ใหม่และต าบลแม่เจดีย์มีน้ าไหลตลอดทั้งปี 
  3. น้ าห้วยแม่โถ ไหลจากบ้านแม่โถลงสู่แม่น้ าลาว มีน้ าไหลตลอดปี 
  4. ห้วยน้ ารินอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเมืองน้อยไหลจากห้วยโป่งลงสู่ห้วยม่วงมีน้ าใช้ตลอดปี 
  5. น้ าห้วยโป่ง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านโป่งผาลาดไหลจากห้วยโป่งลงสู่แม่น้ าลาว น้ าไหล
ผ่านตลอดปี   
  6. น้ าห้วยกระทะ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านโป่งป่าตอง ฤดูแล้งน้ าไม่เพียงพอ 
  7. ห้วยป่าครั่ง อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านโป่งป่าตอง ฤดูแล้งน้ าไม่เพียงพอ 
  8. น้ าห้วยอ้อ อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านบวกขอน ฤดูแล้งน้ าไม่เพียงพอ  

   11.2 ป่ำไม้ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่  มีเนื้อที่ป่าไม้ 144,496 ไร่ หรือร้อยละ 90.27 
ของพ้ืนที่ต าบล พ้ืนที่เขตนี้เป็นบริเวณที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ เขต
ป่าสงวน  

 11.3 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในเขตต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ค่อนข้างจะสมบูรณ์ ทั้ง ดิน น้ า ป่าไม้ จะเห็น
ได้จากเกษตรกรในพื้นที่สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปีแต่มีบางปีที่แห้งแล้ง ขาดน้ าในการท าการเกษตรเพราะ
ภูมอิากาศในต าบลร้อนจัดฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
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บทที่ 2  กำรจัดท ำฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 
  2. เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง อันจะน าไปสู่การ
อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญานั้น ๆ ต่อไป 

วิธีกำรด ำเนินกำร/ขั้นตอน 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. ส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน จ าแนกตามสาขา 
 3. บันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้ำหมำย 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ 

ควำมหมำยของภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นค าที่มีความหมาย เช่นเดียวกับค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ให้ค าจ ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี ้

1. กรมวิชำกำร (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของ
คนเราผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจาก
ความรู้เฉพาะหลายเรื่องความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะ สาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าว
ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความสมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการ
ปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา 

2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็นองค์ความรู้
ความสามารถและทักษะของคนไทยที่เกิดจากสังคมประสบการณ์ ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง 
และถ่ายทอด สืบต่อกันมาเพ่ือให้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสม
กับยุคสมัย 

3. สำมำรถ   จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่
น ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิด
เอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมสมัย 

จำกควำมหมำยดังท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น อำจสรุปว่ำ 
  ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตซึ่งเป็นประสบการณ์ใน
การด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้แนวทางที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตที่ถ่ายทอดสืบต่อ
กันมา 
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ประเภทของภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
แก้ปัญหาเป็นทั้งสติปัญญา และองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางด าเนินชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 

1. สำขำเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การท า
การเกษตรแบบผสมผสาน  การแก้ปัญหาการเกษตรเป็นต้น 

2. สำขำอุตสำหกรรมและหัตถกรรม (ด้ำนกำรผลิตและกำรบริโภค)  หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการแปรรูปแบบผลิต เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด 
และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้  ตลอดทั้งการผลิตและการ
จัดจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น 

3. สำขำกำรแพทย์ไทย  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้น
ให้ชุมชนสามารถถึงพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 

4. สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

5. สำขำกองทุนและธุรกิจชุมชน  หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุน
และธุรกิจในชุมชน  ทั้งท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 

6. สำขำสวัสดิกำร  หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

7. สำขำศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น จิตกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 

8. สำขำจัดกำร หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งขององค์กรชุมชน 
องค์กรทางสังคมอ่ืน ๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน  เป็นต้น  
กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้  นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญ  เพราะการจัดการศึกษา
เรียนรู้ดี  หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 

9. สำขำภำษำและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ 
ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

10. สำขำศำสนำและประเพณี  หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา ความ
เชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น 
การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ประเพณี เป็นต้น 
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บทที่ 3 ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ในเขตต ำบลแม่เจดีย์ใหม่  
1 ฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1.1 ด้ำนเกษตรกรรมและกำรท ำมำหำกิน 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญำ ชื่อของเจ้ำของภูมิปัญญำ ที่อยู่ 
1 สวนชา กาแฟอินทรีย์ นางอ านวยพร  ขันแก้ว 128 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 
2 ปลูกผักปลอดสารพิษ นางเครือวัลย์  ขันทะ 73 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 
3 สวนชา และใบเมี่ยง นางกัลยา  ค าปิ่นค า 152 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 
4 สวนกาแฟอินทรีย์ นายอภิรุณ  ค าปิ่นค า 180 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 

1.2 ด้ำนศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ  
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญำ ชื่อของเจ้ำของภูมิปัญญำ ที่อยู่ 
1 ช่างไม้ นายประยูร  สายต้อม หมู่ 1 บ้านโฮ่ง 
2 การตีมีด นายชล  สุขยิ่ง หมู่ 4 บ้านปางอ่าย 
3 การท าบั้งไฟ ,จักสาน นายอ้าย  ค าปิ่นค า 17/1 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 
4 ท าไม้กวาดดอกหญ้า นางเที่ยง  แหลงแก้ว 128 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 
5 เครื่องปั้นดินเผา นายอภิวัฒน์  ฟั่นวีระ 11 หมู่ 4 บ้านปางอ่าย 

1.3 ด้ำนอำหำร เครื่องดื่ม สมุนไพรและยำรักษำโรค 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญำ ชื่อของเจ้ำของภูมิปัญญำ ที่อยู่ 
1 สมุนไพร นายสิงโต  สุตา หมู่ 1 บ้านโฮ่ง 
2 การถนอมอาหาร นางอ านวยพร  ขันแก้ว 128 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 
3 ขนมล้านนาโบราณ นางเครือวัลย์  ขันทะ 73 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 
4 การท าน้ าเมี่ยง นายนวล  สายธิชัย 46 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 

1.4 ด้ำนศิลปกรรม 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญำ ชื่อของเจ้ำของภูมิปัญญำ ที่อยู่ 
1 ด้านซอพ้ืนเมือง นายวรากร  อภิชัย หมู่ 3 บ้านแม่เจดีย์ 

1.5 ด้ำนจัดกำร 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญำ ชื่อของเจ้ำของภูมิปัญญำ ที่อยู่ 
1 บริหารรัฐวิสาหกิจชุมชน นายอภิรุณ  ค าปิ่นค า 180 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 

1.6 ด้ำนภำษำและวรรณกรรม 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญำ ชื่อของเจ้ำของภูมิปัญญำ ที่อยู่ 
1 ตั๋วเมืองล้านนา นายสิงโต  สุตา หมู่ 2 บ้านร้อง 
2 ภาษาล้านนา นายนวล  สายธิชัย 46 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 
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1.7 ด้ำนศำสนำ ประเพณ ีและพิธีกรรม 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญำ ชื่อของเจ้ำของภูมิปัญญำ ที่อยู่ 
1 ประเพณีท้องถิ่น นายส าราญ  อินต๊ะลาศ หมู่ 1 บ้านโฮ่ง 
2 พิธีกรรม นางเที่ยง   แหลงแก้ว 128 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 
3 พิธีกรรม นายสุบิน  ทลอมค า หมู่ 3 บ้านแม่เจดีย์ 
4 พิธีกรรมล้านนา นายอ้าย  ค าปิ่นค า 17/1 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 
5 พิธีกรรมล้านนา นายนวล  สายธิชัย 46 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 
6 ประเพณีโบราณล้านนา นายวัลลภ  เข็มราช 112 หมู่ 7 บ้านขุนลาว 

2. แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ที ่ ชื่อสถำนที/่ที่ตั้ง ควำมส ำคัญ ประโยชน์ที่ได้รับ หมำยเหตุ 
1 วัดพระธาตุแม่เจดีย์ หมู่ 3 

บ้านแม่เจดีย์ 
แหล่งเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก 
และประชาชนทั่วไป 

 

2 วังมัจฉา หมู่ 3  
บ้านแม่เจดีย์ 

แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก 
และประชาชนทั่วไป 
- เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 

3 วัดแม่เจดีย์ หมู่ 3  
บ้านแม่เจดีย์ 

แหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก 
และประชาชนทั่วไป 

 

4 กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ  หมู่ 5 
บ้านจ าบอน 

แหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตรและ
การน าวัสดุมาใช้ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก 
และประชาชนทั่วไป 
- รู้จักการน าเศษวัชพืชและเศษอาหาร
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

5 กลุ่มท าปุ๋ยหมัก หมู่ 6  
บ้านโป่งน้ าร้อน 

แหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตรและ
การน าวัสดุมาใช้ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก 
และประชาชนทั่วไป 
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมีทางด้านการเกษตร 

 

6 กลุ่มถ่านอัดแท่ง หมู่ 6 
บ้านโป่งน้ าร้อน 

แหล่งเรียนรู้การน า
เศษวัสดุมาใช้ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก 
และประชาชนทั่วไป 
- รู้จักการน าเศษวัชพืชมาให้เกิด
ประโยชน์ 
- ลดการตัดต้นไม้เพ่ือน ามาตัดต้นไม้ 

 

7 ศูนย์เรียนกาแฟอินทรีย์ หมู่ 7 
บ้านขุนลาว 

แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก 
และประชาชนทั่วไป 
- เป็นรักษาธรรมชาติ  การการแปรรูป
กาแฟอินทรีย์ 

 

8 ศูนย์ปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 
7 บ้านขุนลาว 

แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก 
และประชาชนทั่วไป 
- เป็นการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 
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ที ่ ชื่อสถำนที/่ที่ตั้ง ควำมส ำคัญ ประโยชน์ที่ได้รับ หมำยเหตุ 
9 กลุ่มการท าไม้กวาด    

หมู่ 5 บ้านจ าบอน  
หมู่ 9 บ้านบวกขอน 

แหล่งเรียนรู้
ทางด้าน

สิ่งประดิษฐ์ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก และ
ประชาชนทั่วไป 

 

10 กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้าว ได้แก่ 
บ้านแม่เจดีย์ หมู่ 3 ,    
บ้านบวกขอน หมู่ 9 

แหล่งเรียนรู้
ทางด้าน

สิ่งประดิษฐ์ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก และ
ประชาชนทั่วไป 
- รู้จักการน าเศษกะลามะพร้าวมาท าให้
เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ 

 

11 กลุ่มกระดาษสา หมู่ 9  
บ้านบวกขอน 

แหล่งเรียนรู้
ทางด้าน

สิ่งประดิษฐ์ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก และ
ประชาชนทั่วไป 
- รู้จักการน าวัสดุมาท าให้เกิดประโยชน์
และสร้างรายได้ 

 

12 กลุ่มท าตุ๊กตาของที่ระลึก หมู่ 
9 บ้านบวกขอน 

แหล่งเรียนรู้
ทางด้าน

สิ่งประดิษฐ์ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก และ
ประชาชนทั่วไป 
- รู้จักการน าวัสดุมาท าให้เกิดประโยชน์
และสร้างรายได้ 

 

13 วัดปางไคร้ หมู่ 9  
บ้านบวกขอน 

แหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก และ
ประชาชนทั่วไป 

 

14 อุทยานแห่งชาติขุนแจ 
(บริเวณป่าแม่โถ) หมู่ 10 
บ้านห้วยม่วง 

แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก และ
ประชาชนทั่วไป 
- รู้จักรักษาป่าต้นน้ า 

 

15 ลานเต้นจะคึ แหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็ก และ
ประชาชนชนเผ่ามูเซอ หมู่ 8 , 10 , 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


