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ขอ้มูลคลังป�ญญาตําบลรมิป�ง



คํานาํ

          เอกสารขอ้มูลคลังป�ญญาตําบลรมิป�ง เป�นเอกสารที�คณะทํางานผูร้บัจา้งภายใต้
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการหรอืมหาวทิยาลัยสูตํ่าบล สรา้ง
รากแก้วใหป้ระเทศ (U2T) พื�นที�ตําบลรมิป�ง อําเภอเมอืงลําพูน จงัหวดัลําพูน ภายใต้การ
ดําเนินโครงการของมหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง รว่มกับ เทศบาลตําบลรมิป�ง ได้ดําเนินการ
รวบรวมปราชญ์ชาวบา้นในแขนงต่างๆ ทั�งทางด้านหตัถกรรม เกษตรกรรม ประเพณี ศิลปะ
และวฒันธรรม อาหารท้องถิ�นและอาหารพื�นบา้น ภาษาล้านนา และอื�นๆ ที�เป�นปูชนียบุคคลใน
ชุมชนตําบลรมิป�ง โดยมเีป�าหมายเพื�อเป�นการเชดิชูเกียรติ รวมทั�งสรา้งเป�นสื�อเพื�อการเรยีนรู ้
การแสวงหาความรูที้�สามารถระบุตัวบุคคลซึ�งเป�นปราชญ์ชาวบา้นที�สามารถเชื�อมโยงวถีิชวีติ
ของคนในชุมชนตําบลรมิป�งสาํหรบัการสบืทอดและสบืสานต่อไป

          คณะทํางานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล สรา้งรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
พื�นที�ตําบลรมิป�ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและเทศบาลตําบลรมิป�งหวังเป�นอย่างยิ�งที�
จะให้เอกสารข้อมูลคลังป�ญญาตําบลรมิป�งเป�นสื�อที�สามารถเผยแพรใ่ห้ทุกคนได้สืบค้น
ในหลากหลายรูปแบบทั�งเอกสารและสื�อออนไลน์รวมทั�งเป�นส่วนหนึ�งในการอนุรกัษ์
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิป�ญญาของชุมชนตําบลรมิป�งให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 

      

      ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ขจรศักดิ� วงศ์วริาช
 และคณะทํางาน(U2T) พื�นที�ตําบลรมิป�ง

       เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
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  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
 

     ปราชญ์ชาวบา้น หมายความวา่บุคคลผูเ้ป�นเจา้ของภมูปิ�ญญาชาวบา้น และนํา
ภมูปิ�ญญามาใชป้ระโยชน์ในการดํารงชวีติจนประสบผลสาํเรจ็สามารถถ่ายทอดเชื�อมโยง
คณุค่าของอดีตกับป�จจุบนัได้อยา่งเหมาะสม        
             ความเหมอืนกันระหวา่งผูท้รงภมูปิ�ญญาไทยกับปราชญ์ชาวบา้น คือบทบาทและ
ภารกิจในการนําภมูปิ�ญญาไปใชแ้ก้ป�ญหาและการถ่ายทอดเพื�อใหเ้กิดความเชื�อมโยงจาก
อดีตถึงป�จจุบนั สว่นความแตกต่างกันนั�นขึ�นอยูกั่บระดับภมูปิ�ญญาที�จะนําไปแก้ป�ญหา
และถ่ายทอดผูท้รงภมูปิ�ญญาไทย ยอ่มมคีวามสามารถหรอืภารกิจในการนําภมูปิ�ญญา
ระดับชาติไปแก้ป�ญหาหรอืถ่ายทอดหรอืผลิตผลงานใหม่ๆ ที�มคีณุค่าต่อประเทศชาติโดย
สว่นรวม สว่นปราชญ์ชาวบา้นมคีวามสามารถในการนําภมูปิ�ญญาชาวบา้นหรอืภมูปิ�ญญา
ท้องถิ�นไปแก้ป�ญหาหรอืถ่ายทอดในท้องถิ�นอยา่งไรก็ตามภมูปิ�ญญาไทยและภมูปิ�ญญา
ท้องถิ�นยอ่มมคีวามสมัพนัธแ์ละเชื�อมโยงกันเพราะภมูปิ�ญญาท้องถิ�นนั�นถือวา่เป�นฐาน
หลักแหง่ภมูปิ�ญญาไทยเปรยีบเหมอืนฐานเจดียใ์หด้ําเนินสบืไป

ปราชญช์าวบา้น
ง



หัตถกรรม
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  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
 

นายอิ�มคํา หมื�นมหายศ           
 

วัน/เดือน/ป�เกิด: ๓๐สิงหาคม ๒๔๙๓
ที�อยู่ : ๖ หมู่ ๓ ตําบลรมิป�ง อําเภอเมือง  
จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๙๑-๐๑๓๙๔๗๖

 

 

          ในอดตีทกุบา้นจะสานไซไวใ้ชเ้องโดยจะนาํไซไปดกัไวต้ามคลองที�นํ�าไหลผา่น ซึ�งสถาน
ที�ดกัก็จะมอียูทั่�วไปตามไรต่ามนา ในฤดฝูนมนีํ�าหลากชาวบา้นออกไปทําไรทํ่านาก็จะนาํไซไป
ดกัทิ�งไวด้ว้ยก็จะไดปู้ปลาต่าง ๆ มากมายบางครั�งอาจยกไซไมไ่ดเ้นื�องจากมนีํ�าหนกัเพราะดกั
ปลาไดเ้กือบเต็มไซปลาที�ไดก็้จะนาํไปประกอบอาหารสาํหรบัทกุคนในครอบครวัหรอืนาํปลามา
ขายเป�นรายไดเ้สรมิได ้อีกทั�งยงัมคีวามเชื�อวา่หลังจากที�สานไซเสรจ็มกัจะนาํไซไปแขวนไว้
ตามหนา้รา้นค้าประตบูา้นหรอืใชผ้กูเสาเอกในพธิลีงเสาเอกบา้นเรอืนเป�นเครื�องรางที�จะชว่ย
ดกัเงินทองโชคลาภไดเ้พื�อความเป�นสริมิงคลได้อีกด้วย 

ภาพกิจกรรม

SCAN MAP

 "ปราชญ์จักสานไซ"
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นายบุญธรรม หมื�นมหายศ

วัน/เดือน/ป�เกิด: : ๑๐ เมษายน ๒๔๙๑
ที�อยู่ : ๖/๑ หมู่๓ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ : ๐๖๓-๘๗๖๓๖๖๐
 

 
         คํากล่าวของคนสมยัก่อนวา่"ปลา" มคีณุค่าต่อวถีิชวีติของคนในอดตีทกุบา้นจะสานไซไวใ้ช้
เองโดยจะนาํไซไปดกัไวต้ามคลองที�นํ�าไหลผา่น ซึ�งสถานที�ดักก็จะมอียูทั่�วไปตามไรต่ามนาในฤดฝูน
มนีํ�าหลากชาวบา้นออกไปทําไร ่ทํานา ก็จะนาํไซไปดกัทิ�งไวด้้วย ก็จะไดปู้ปลาต่าง ๆ มากมายบาง
ครั�งอาจยกไซไมไ่ดเ้นื�องจากหนกัเพราะดกัปลาไดเ้กือบเต็มไซปลาที�ได้ก็จะนาํไปประกอบอาหาร
สาํหรบัทกุคนในครอบครวัหรอืนาํปลามาขายเป�นรายไดเ้สรมิได้ และยงัมคีวามเชื�อวา่หลังจากที�เรา
สานไซเสรจ็มกัจะนาํไซไปแขวนไวต้ามหนา้รา้นค้าประตบูา้นหรอืใชผ้กูเสาเอกในพธิลีงเสาเอกบา้น
เรอืนเป�นเครื�องรางที�จะชว่ยดกัเงินทองโชคลาภได้เพื�อความเป�นสริมิงคลได้อีกด้วย 

ภาพกิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์จักสานไซ"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายอาคม ธวิรรณา

วัน/เดือน/ป�เกิด: : ๕ มีนาคม ๒๕๒๒ 
ที�อยู่ : ๔๐/๑ หมู่ ๓ ตําบลรมิป�ง
อําเภอเมือง จ.ลําพูน
โทรศัพท์ : ๐๖๓-๕๔๗๖๒๙๙

 

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
 

ภาพกิจกรรม

          โคมไฟของชาวเหนอืที�มมีาแต่โบราณนั�นทําดว้ยมอืทกุชิ�นเรยีกไดว้า่เป�นงาน Handmade
อีกทั�งโคมไฟกับประเพณยีี�เป�งถือเป�นของคู่กันมาตั�งแต่นานนมแถมยงัเป�นงานศิลปะชนดิหนึ�ง
เพราะต้องทําดว้ยความบรรจง รวมทั�งมกีารประดบัลวดลายต่าง ๆ แบบทางภาคเหนอืลงไปแต่ใน
ป�จจุบนันี�โคมไฟถกูนาํไปใชอ้ยา่งแพรห่ลาย เชน่ ตกแต่งตามโรงแรม หรอืสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ
เพื�อความสวยงาม ซึ�งโคมไฟล้านนาเองก็ได้รบัความนยิมทั�งในประเทศไทย และต่างประเทศ อีก
ทั�งยงัมหีลากหลายรูปแบบอีกดว้ย

SCAN MAP

"ปราชญ์ทําโคมล้านนา"
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 นางเกษรา ป�งชยั
 

 วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๑๕
 ที�อยู่ : ๕๐ หมู่ ๑ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จ.ลําพูน
เบอรโ์ทรศัพท์ : ๐๙๒-๗๓๐๐๓๕๒

 
          จากอดตีถึงป�จจุบนัชาวบา้นไดน้าํภมูปิ�ญญาท้องถิ�นดา้นการจกัสานวสัดุ
ไมไ้ผ,่หวาย,ใบจาก,ใบตองที�หาไดจ้ากธรรมชาติใหเ้ป�นเครื�องมอืเครื�องใชใ้นชวีติประจาํวนั
เชน่ กระติบขา้ว หวดนึ�งขา้ว ตะกรา้และกระบุง ที�ได้สบืทอดกันมาอยา่งยาวนานอาศัยทักษะ
ฝ�มอืดา้นการจกัสานของชุมชนในยุคโบราณนาํมาประยุกต์โดยใชเ้สน้พลาสติกแทนวสัดจุาก
ธรรมชาติสานใหเ้ป�นรูปทรงต่างๆเริ�มจากตะกรา้ใสข่องหลากหลายขนาด จากนั�นก็ไดพ้ฒันา
ใหม้รูีปแบบที�ทันสมยัมากขึ�นและมสีสีนัที�สวยงาม ซึ�งการใชเ้สน้พลาสติกสามารถทําไดง่้าย
กวา่เพราะมคีวามอ่อนนิ�ม เหนยีว ยดืหยุน่ไดดี้ สามารถหกัพบัได้วสัดมุคีวามคงทนทําใหส้าน
ไดง่้ายและรวดเรว็ซึ�งคนในชุมชนสามารถนาํมาพฒันาเป�นอาชพีเสรมิเพื�อสรา้งงาน สรา้ง
รายไดเ้ป�นอาชพีใหแ้ก่ครวัเรอืนไดอ้ยา่งมั�นคงแท้จรงิ

ภาพกิจกรรม

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
 

SCAN MAP

"ปราชญ์สานตะกร้าพลาสติก"
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  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
 

 นางอํานวย ไชยวนั

 
ที�อยู่ : ๖๗/๑ หมู่ ๔ ตําบลรมิป�ง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๖๖๑๕๓๙๒

 

ภาพกิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์จักสานใบตาล"

          นางอํานวย ไชยวนั ไดทํ้าการสาธติภมูปิ�ญญาท้องถิ�น การสานกล่องขา้ว,ใบตาล ฯลฯ
อีกทั�งยงันาํผลงานไปจดัแสดงที� ถนนสายวฒันธรรมล้านนาและหรภิญุไชย ๒๕๕๙  นอกจาก
นั�นยงัไดร้บั เครื�องหมายที�ไดม้าตรฐานวตัถธุรรมจาํกัด เป�นเครื�องหมายการนัตีสนิค้าของ
กลุ่มจกัสานใบตาล
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  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
 

ภาพกิจกรรม

SCAN MAP

         นางฟองจนัทร ์ มณวีรรณ เป�นผูถ่้ายทอดองค์ความรูต้าม"โครงการภมูบิา้น ภมูเิมอืง ภมูปิ�ญญา
งานชา่ง"อีกทั�งเป�นชา่งฝ�มอืพื�นบา้นจากสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ ผลิตภัณฑ์
ที�ทางกลุ่มไดจ้ดัทํา ไดแ้ก่ สาดแหยง่ (ลาย ๒ ลาย ๓) ราคาเริ�มต้นของผลิตภัณฑ์อยูที่� ๒๐๐-๑๕๐๐ บาท 

 นางฟองจนัทร ์ มณีวรรณ

ที�อยู่ : ๖๗/๒ หมู่ ๔ ตําบลรมิป�ง
อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๘๐-๐๖๕๓๐๙๙

 

"ปราชญ์สาดแหย่ง"
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         เมื�อครั�นเรยีนจบชั�นระดบัประถมศึกษาป�ที� ๔  นายอินคํา กณุรงัษี ไดช้ว่ยบดิาทําสวนทําไร ่จน
กระทั�งผูเ้ป�นบดิาไดล้องชกัชวนใหไ้ปเรยีนทําไมก้วาดทางมะพรา้วที�วดัโดยมปีราชญช์าวบา้นในสมยันั�น
เป�นผูส้อนใหค้วามรู ้เมื�อไดล้องเรยีน นายอินคํา กณุรงัษี จงึเกิดความชื�นชอบจงึไดล้องทําไมก้วาดทาง
มะพรา้วขายตามตลาดนดัจวบจนถึงป�จจุบนันี� ไมก้วาดทางมะพรา้วของพอ่อินคํา กณุรงัษี ไดม้ลีวดลาย
มเีอกลักษณ ์ทนทานแขง็แรงสามารถใชง้านได้นานซึ�งแตกต่างจากเจา้อื�นที�ขายตามท้องตลาด ป�จจุบนั
นายอินคํา กณุรงัษี ไดเ้ป�นวทิยากรสอนใหค้วามรูแ้ก่เยาวชนและเด็กนกัเรยีนตามงานต่าง ๆ โดยไมเ่ก็บ
ค่าใชจ้า่ย

นายอินคํา  กณุรงัษี

 
 

ภาพกิจกรรม

 วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑๓ สิงหาคม ๒๔๘๔
ที�อยู่ :  ๑ หมู่ ๕ ตําบลรมิป�ง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๖๔๑๐๐๕๒

SCAN MAP

"ปราชญ์ไม้กวาดทางมะพร้าว"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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          สานยอ สานจมั เป�นงานสานที�ต้องใชค้วามละเอียดและใชเ้วลานานในการรงัสรรค์ นางตา หลวงพรม
 ไดอ้ธบิายวา่การสานยอสานจมัแต่ละครั�งต้องใชเ้วลา เดก็สมยัใหมจ่งึไมค่่อยสนใจที�จะเรยีนรู ้นางตา หลวง
พรหมไดเ้ล่าใหฟ้�งวา่เมื�อครั�นอายุ ๑๕ ป�ไดเ้รยีนการสานยอ สานจมั จากปราชญ์ชาวบา้น สมยัก่อนนางตา หลวง
พรหม    เคยนาํยอที�สานเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วไปวางขายตามท้องตลาดปรากฏวา่ค้าขายไดร้าคางาม มนีายทนุมา
ติดต่อขอซื�อไปขายต่อ ป�จจุบนันี�นางตา หลวงพรหมยงัเป�ดขายยอ แต่รบัเป�นตามออเดอรที์�ลกูค้าสั�งซื�อแต่
เพยีงเท่านั�น

นางตา  หลวงพรหม

 
 

ภาพกิจกรรม

 
วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒ พฤกษภาคม ๒๔๘๐
ที�อยู่ :  ๙ หมู่ ๕ ตําบลรมิป�ง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : -

SCAN MAP

"ปราชญ์สานยอ,สานจัม"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายวรรณา ป�นตาวะนา

 
 

         สมยัเดก็นายวรรณา ป�นตาวะนา ไดเ้ริ�มฝ�กทํางานจกัสารโดยงานจกัสานชิ�นแรกที�พอ่
ลองฝ�กหดัทําคือการเหลาก้านไมไ้ผ ่ก้ามมะพรา้ว และเมื�อเรยีนจบชั�นประถมศึกษาป�ที� ๔ นาย
วรรณ ป�นตาวะนา ไมไ่ดเ้รยีนต่อ ในตอนนั�นได้ลองทําสุม่ไก่ขายราคา ๒ บาทปรากฎวา่สุม่ไก่ที�
ทําขายนั�นขายไดเ้ป�นจาํนวนมาก นบัตั�งแต่นั�นมานายวรรณา ป�นตาวะนา จงึได้ทําอาชพี
จกัสานสุม่ไก่เลี�ยงยงัชพีมาจวบจนถึงป�จจุบนั 

ภาพกิจกรรม

 
วัน/เดือน/ป�เกิด: : ๑๐ สิงหาคม๒๔๘๔
ที�อยู่ :  ๖๐/๒ หมู่ ๕  ตําบลรมิป�ง   
 อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : -

"ปราชญ์สุม่ไก่" 

SCAN MAP

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายพนัคํา จนัต๊ะพงิค์

 
 

      เดมิทีนายพนัคํา จนัต๊ะพงิค์ ไดทํ้าอาชพีเกษตรกรสาวชวนแต่ในภายหลังได้ลอง
นาํดนิจากการเกษตรมาป�� นลองผดิลองถกูจนไดส้ตูรป�� นดนิที�เป�นความลับเฉพาะ
ของตนเองในการป�� นพระพุทธรูป ในแต่ละครั�งค่อนขา้งใชเ้วลาทําใหง้านป�� นของ 
นายพนัคํา จนัต๊ะพงิค์มคีวามเป�นเอกลักษณ์คงความวจิติรสวยงาม เป�นที�ต้องการ
ของท้องตลาด ป�จจุบนันายพนัคํา จนัต๊ะพงิค์ เป�ดใหเ้ขา้ชมการป�� นพระพุทธรปูที�
บา้นสวนหมู ่ ๔ ตําบลรมิป�ง จงัหวดัลําพูน ตั�งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นา�ิกา ถึง ๑๓.๓๐
นา�ิกา

ภาพกิจกรรม

 วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑ มิถุนายน ๒๕๐๑
ที�อยู่ :  ๘๑/๓ หมู่ ๔ ตําบลรมิป�ง    
 อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๖๗๒๔๗๘๘

SCAN MAP

"ปราชญ์งานป�� นรูปเหมือน" 

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นางเกี�ยงคํา  โยวงั        

 
 

        นางเกี�ยงคํา โยวงั เป�นที�รูจ้กัของชาวบา้นในชุมชน ถือวา่เป�นผูม้ฝี�มอืด้านงานประดษิฐ์
การทําตงุ การทําดอกไมจ้นั รวมไปถึงการทําขนม นางเกี�ยงคํา โยววั มกัจะถกูเชญิมาเป�น
วทิยากรสอนใหค้วามรูแ้ก่เดก็และเยาวชนในงานหรอืกิจกรรมต่างๆ การทําตงุของนางเกี�ยง
คําเป�นที�ลือเลื�องเนื�องดว้ยความงดงามและลวดลายที�วจิติรงดงามคงความเป�นเอกลักษณ์
ของตงุล้านนา ซึ�งแตกต่างจากตงุของท้องที�อื�นจนได้รบัรางวลัการนัตีความสามารถ ป�จจุบนั
นางเกี�ยงคํายงัคงเป�ดสอนใหค้วามรูแ้ก่เดก็และเยาวชนบางตามโอกาสที�ไดร้บั

ภาพกิจกรรม

 วัน/เดือน/ป�เกิด : ๔ มีนาคม ๒๔๘๒
ที�อยู่ :  ๒๔๐ หมู่ ๕  ตําบลรมิป�ง    
 อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๙๘-๒๖๔๑๒๕๖

SCAN MAP

"ปราชญ์ทําตุง,ทําดอกไม้จัน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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      เดมิทีนายสมเกียรติ เขยีวกันทา ไดฝ้�กอาชพีจากศูนยเ์รยีนรูอ้าชพีจากจงัหวดั
เชยีงใหม ่ก่อนที�จะนาํเงินทนุมาเป�ดรา้นป�� น และหล่อพระพุทธรปู เมื�อทดลองขายปรากฏ
วา่ผลงานจากฝ�มอืของ  นายสมเกียรติ เขยีวกันทา เป�นที�นยิมจากบรรดารา้นค้าต่างๆ
จนกระทั�งเมื�อป�พุทธศักราช ๒๕๕๙ นายสมเกียรติ เขยีวกันทา ไดย้า้ยถิ�นฐานและยา้ย
อุปกรณก์ารทําพระพุทธรูปและประติมากรรรมชนดิต่างๆมายงัพื�นที�บา้นเจดยีข์าว ตําบล
รมิป�ง จงัหวดัลําพูน ป�จจุบนัทางรา้นไดเ้ป�ดใหบุ้คคลภายนอกได้เขา้ไปศึกษาเรยีนรูก้าร
ทําประติมากรรมทกุวนัตั�งแต่เวลา ๐๙.๐๐ จนถึงเวลา ๑๕.๓๐ นา�ิกา

นายสมเกียรติ  เขยีวกันทา

 
 

ภาพกิจกรรม

 วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒๘ พฤกษภาคม ๒๕๑๒ 
ที�อยู่ :  หมู่ ๕ ตําบลรมิป�ง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๖๑-๘๐๘๒๒๔         

SCAN MAP

"ปราชญ์ป�� นพระพุทธรูป,งานป�� นรูปเหมือน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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                  นางสมศร ีป�งยศ เคยพูดไวว้า่ เราเป�นคนภาคเหนอื "ถ้าหากนกึถึงคําวา่ สวยดอก ก็จะฉดุนกึออกใน

ทันทีวา่ สวยดอก ในที�นี�หมายถึงกรวยดอกไมส้าํหรบัไหวก้ราบพระบูชา"  ถ้าหากเราลองไปถามบุคคลรุน่หลังดลูอง

ฉดุคิดดสูวิา่เดก็ๆจะรูจ้กัหรอืไมคํ่าตอบก็คือไม ่เพราะอะไรนั�นก็เป�นเพราะในป�จจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มา เดก็ๆนยิมไป

วดันอ้ยลง สวยดอก บายศร ีที�สมยัก่อนมกีารพบัประกวดก็จะค่อยหายเลือนไปตามกาลเวลา นางสมศร ีป�งยศ จงึได้

อาสารบัหนา้ที�เป�นวทิยากรสอนใหค้วามรูใ้นแขนงวชิางานประดษิฐใ์หแ้ก่นกัเรยีนและเยาวชนในโรงเรยีนเทศบาลตําบล

รมิป�ง  เพื�อใหส้วยดอก (กรวยดอกไม)้ บายศร ีรวมไปถึงการมว้นพบัใบเตยใหเ้ป�นชอ่ดอกไม ้ใหไ้ดก้ลายเป�นที�รูจ้กั

มากยิ�งขึ�น อีกทั�งนางสมศร ีป�งยศ ยงัไดเ้ล็งเหน็ถึงวา่การนั�งทําสวยดอก บายศร ีเป�นงานที�ต้องอาศัยความละเอียด

และตั�งใจ เสมอืนเป�นการฝ�กสมาธชิว่ยสง่เสรมิพฒันาการใหแ้ก่เดก็ๆอีกดว้ย

นางสมศร ี ป�งยศ

 
 

ภาพกิจกรรม

 
วัน/เดือน/ป�เกิด : ๗ ธันวาคม ๒๕๐๐
ที�อยู่ :  ๑๕๓/๑ หมู่ ๖  ตําบลรมิป�ง   
 อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๘๓-๐๕๗๙๒๕๔

"ปราชญ์กรวยดอกไม"้

SCAN MAP

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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      นายอินตา เล็กตั�ว เป�นผูส้งูอายุที�มผีลงานเดน่ในดา้นของการจกัสานไมก้วาดทาง
มะพรา้ว งานจกัสานที�นายอินตา เล็กตั�ว ได้รงัสรรค์เป�นลวดลายที�มเีอกลักษณแ์ละมคีวาม
คงทนซึ�งแตกต่างจากทีอื�น ป�จจุบนันายอินตา เล็กตั�ว ไดเ้ป�ดสอนใหค้วามรูแ้ก่บุคคล
บุคคลที�สนใจ 

นายอินตา เล็กตั�ว
 

 
 

ภาพกิจกรรม

 
วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒๔ ธันวาคม ๒๔๘๒ 
ที�อยู่ :  ๑๕๗ หมู่ ๖  ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๖๒-๐๒๙๓๕๖๘
    

"ปราชญ์ไมก้วาดทางมะพรา้ว"

SCAN MAP

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นางนวลนอ้ย วงศ์ศิลปมรกต
 

 
 

      เดมิทีนั�นนางนวลนอ้ย วงศ์ศิลปมรกต ไดทํ้าอาชพีค้าขาย จนกระทั�งป�พุทธศักราช ๒๕๔๐ นางนวล

นอ้ย วงศ์ศิลปมรกตไดเ้หน็ฮ่อม (สาํหรบัใสข่องสาํหรบัถวายพระ) กําลังจะสญูหายไปจากสงัคมเดก็และ

เยาวชนรุน่หลังไมรู่จ้กั นางนวลน้อย วงศ์ศิลปมรกต จงึไดล้องนําเศษวสัดเุหลือใชที้�มอียูม่าปรบัประยุกต์

ดว้ยการนาํซองเปล่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ปรบัผา้นุม่ ผลิตภัณฑ์ซกัผา้ มาทําเป�นฮ่อมโดย

ทําการปรบัประยุกต์ใหเ้ป�นรปูต่างๆเพิ�มความนา่สนใจ เมื�อทดลองนําไปจดัแสดงก็สามารถสรา้งรายได้

นางนวลนอ้ย วงศ์ศิลปมรกต ไดอ้ธบิายวา่ใน ๑ วนัสามารถทําฮ่อมไดเ้พยีงแค่ ๑ ชิ�นเนื�องดว้ยมนัต้องใช้

เวลาในการทํางานต้องมคีวามละเอียดและประณตี ป�จจุบนัป�านอ้ยไดถ้กูรบัเชญิไปเป�นวทิยากรสอนใหกั้บ

บุคคลที�สนใจ

ภาพกิจกรรม

 
วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๘๖ 
ที�อยู่ :  ๑๘๔/๒ หมู่ ๖ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๕๓-๐๐๐๑๖๕

SCAN MAP

"ปราชญ์งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้" 

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
 

         งานป�� นดนิเหนยีว จากฝ�มอืของนกัเรยีนโรงเรยีนตําบลรมิป�ง เป�นงานฝ�มอืที�ถกู
ประดษิฐจ์ากความตั�งใจของคณุครจูติตราพร  สงิมะโน และนกัเรยีนโรงเรยีนตําบลรมิป�ง 
ที�ไดร้ว่มกันสรา้งสรรค์นาํดนิเหนยีวมาป�� นใหม้ลีวดลาย อาทิ การทําต่างหจูากดินป�� น การทํา
ดอกไมป้ระดษิฐ ์การป�� นดนิเหนยีว ถือวา่เป�นการสรา้งรายไดเ้สรมิใหกั้บเด็กๆ นอกเหนอืจาก
นี�ทางสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต ๑ เป�นการการนัตีความสามารถ

นางจติตราพร  สงิมะโน
 

 
 

ภาพกิจกรรม

 
วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑๖ กันยายน ๒๕๑๕
ที�อยู่ :  ๒๔๗ หมู่ ๖ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๘๐-๐๓๒๔๑๗๕

SCAN MAP

"ปราชญ์งานประดิษฐ์จากดิน,งานป�� นดิน" 
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นางทรงศร ีทรงสวสัดิ�

    นางทรงศร ี ทรงสวสัดิ� ประกอบอาชพีขา้ราชการคร ูณ โรงเรยีนป�ายางสอนทกุวชิาแต่มคีวาม
เชี�ยวชาญพเิศษในทํากระเป�าผา้,งานคิ�วผา้ญี�ปุ�น,ของชาํรว่ยงานแต่งและมคีวามสามารถในการเพาะ
พนัธุก์ระบองเพรชโดยเลี�ยงต้นกระบองเพชรไวเ้ป�นจาํนวนหนึ�งซึ�งมทัี�งพนัธุที์�หายากและราคาสงู
และนางทรงศร ี ทรงสวสัดิ�เป�นเจา้ของบา้นไมโ้บราณซึ�งบา้นอายุมากกวา่ ๘๐ ป� สรา้งขึ�นเมื�อก่อน
สงครามโลกครั�งที� ๒ เป�นบา้นไม ้๒ ชั�น ชั�นล่างเป�นที�สะสมของเก่า ของโบราณ โดยชั�น ๒ ม ี๓ หอ้ง
แบง่เป�น ๒ หอ้งนอน กับ ๑ หอ้งพระ ถือวา่เป�นบา้นที�ควรค่าแก่การอนรุกัษ์
 

กิจกรรม

  
วนั/เดือน/ป�เกิด : ๒๙ มนีาคม ๒๔๙๒
อายุ : ๗๑ ป�
ที�อยู ่๑๔ หมู ่๗ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมอืง จงัหวดัลําพูน
โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๑๑๘๗๘๙

SCAN MAP

"ปราชญ์เย็บกระเป�าผ้า"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายเจรญิ พรมมนิทร์

     อดตีนายเจรญิ พรมมนิทร ์หลังจากจบการศึกษาระดบัประถมป�ที�๔ นายเจรญิ พรมมนิทร ์ไดด้าํรงชพี
ดว้ยการรบัจา้งทั�วไป จนกระทั�งอายุ ๖๐ กวา่ป� เริ�มนาํการจกัสานมาเป�นอาชพีหลัก โดยไดเ้รยีนรูก้าร
จกัสานจากเพื�อนฝูงและผูใ้หญใ่นชุมชนจากรุน่สูรุ่น่ นายเจรญิ พรมมนิทรก์ล่าววา่การเริ�มทําจกัสานถือ
เป�นอาชพีที�ใชต้้นทนุการผลิตที�ไมส่งูมาก โดยวสัดทีุ�ใชใ้นงานจกัสานมกัเป�นวสัดจุากธรรมชาติหาไดทั้�วไป
ในชุมชน เชน่ ไมไ้ผ ่หวาย ปอ กระจูด เป�นต้น และการขายก็สามารถขายไดต่้อเนื�อง นายเจรญิ พรมมนิทร์
มคีวามสามารถในการทําจกัสานหลากหลายชนดิ อาทิ สานไซสานขอ้งโดยถือวา่เป�นภมูปิ�ญญาท้องถิ�นของ
งานชา่งฝ�มอืที�มคีวามประณตีสวยงามที�ควรค่าแก่การสบืทอด อีกทั�งยงัมคีวามสามารถในการทําสุม่ไก่
ไมก้วาดทางมะพรา้ว ฟ�กมดี โดยงานจกัสานคณุตาเจรญิถือเป�นงานหตัถกรรมอยา่งหนึ�งและนบัเป�นงาน
ศิลปะประเภททัศนศิลป�ไดด้ว้ย เนื�องจากการจกัสานเป�นการนาํวสัดขุนาดเล็กและยาว มาขดัหรอืสานกัน
จนเป�นชิ�นงาน

กิจกรรม

วนั/เดือน/ป�เกิด  : ๒๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ 
อาย : ๘๒ ป�
ที�อยู ่: ๔๔/๑ หมู ่๘ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมอืง จงัหวดัลําพูน
โทรศัพท์ : -

SCAN MAP

"ปราชญ์จักสาน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายสพุฒัน ์กาละพงิค์

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๔ ตุลาคม ๒๔๙๔
อายุ : ๗๐ ป�
ที�อยู่ : ๓๓/๑ หมู่๘ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ : -

กิจกรรม

        นายสพุฒัน ์กาละพงิค์  เป�นบุคคลที�ชอบไก่ชนตั�งแต่วยัรุน่ จงึนาํไก่ชนมาเลี�ยงและ
นาํไก่ชนพนัธุต่์างๆมาเพาะพนัธุไ์ก่ชนขึ�นใหม ่ และมคีวามรูใ้นการรกัษาไก่ชนพื�นฐานจาก
นั�นจงึตั�งชื�อซุม้ไก่ชนวา่  "ซุม้  ก.เจรญิทรพัย ์" เนื�องมโีรคระบาด (โควดิ-19)  ขึ�นมาจงึ
ต้องป�ดซุม้ลงตามมาตราการของรฐับาล  แต่ก็คงมกีารจาํหนา่ยขายไก่ชนอยูถ้่ามบุีคคล
สนใจ

SCAN MAP

"ปราชญ์ไก่ชน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายสง่า บุญสง่

วัน/เดือน/ป�เกิด  : ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๔
อายุ : ๗๐ ป�
ที�อยู่ : ๑๘๒ หมู่ ๘ ตําบลรมิป�ง 
อําเถอเมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ :๐๘๙-๙๑๓๐๖๗๖

 

        นายตาสง่า บุญสง่ เริ�มจกัสานตั�งแต่อายุ ๑๖-๑๗ ป� โดยไดร้บัความรูง้านฝ�มอืจากกลุ่ม
เพื�อนและผูใ้หญใ่นชุมชนสบืต่อมาจากรุน่สูรุ่น่ ป�จจุบนัมอีาชพีหลักเป�นเกษตรกรและมอีาชพีเสรมิ
ทํางานจกัสานจากไมไ้ดห้ลากหลายประเภท นายสง่า บุญสง่ มคีวามสามารถด้านจกัสาน อาทิ สาน
ไซ, สานขอ้ง,สุม่ไก่เนื�องจากสานไดง่้ายและมรีาคาถกูขายไดต้ลอดเนื�องจากชุมชนบา้นป�ายางและ
จงัหวดัลําพูนมกีารเลี�ยงไก่ชนจาํนวนมาก

กิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์จักสาน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายบุญยวง รวมไทย

วัน/เดือน/ป�เกิด  : ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๑
อายุ : ๗๓ ป�
ที�อยู่ ๓๐ หมู่ ๘ ตําบลรมิป�ง 
อําเถอเมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ :  -

 

     อดตีถึงป�จจุบนันายบุญยวง รวมไทย มอีาชพีเกษตรกรทํานาสวนลําใยเป�นหลัก โดยนายตา
บุญยวง รวมไทย เริ�มการจกัสานตั�งแต่อายุ ๓๐ ป� ซึ�งอาศัยการเรยีนรูแ้บบครพูกัลักจาํคอย
สงัเกตผุูเ้ฒา่ผูแ้ก่กลุ่มเพื�อนที�สามารถจกัสานเป�นและนาํมาลองฝ�กฝนเป�นงานหตัถกรรมงาน
จกัสานดว้ยตนเองและนาํมาต่อยอดเป�นองค์ความรูจ้กัสานพฒันามาเป�นอาชพีเสรมิ 
โดยป�จจุบนัมคีวามสามารถดา้นการจกัสาน อาทิ สานไซสานขอ้ง สุม่ไก่ แหตกปลา เป�นต้น

กิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์จักสาน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายพเิดช อุ่นใจ

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๐๓
อายุ : ๖๑ ป�
ที�อยู่ : ๑๐๘/๓ หมู่ ๙ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๖๗-๙๔๒๘๓๓๐

 

        นายพเิดช อุ่นใจ เดมิอาศัยอยูที่�บา้นแมข่อ่ง จงัหวดัเชยีงใหม ่ต่อมาไดแ้ต่งงานจงึไดย้า้ยมา
อยูที่�บา้นสบปะ จงัหวดัลําพูน โดยไดเ้ริ�มสานจาํตอนอายุประมาณ ๑๖-๑๗ ป� โดยไดเ้รยีนรูจ้าก
ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ญาติพี�นอ้งที�มคีวามสามารถในการสานจาํในหมูบ่า้นบา้นสบและแมข่อ่ง ป�จจุบนั
นายพเิดช อุ่นใจมคีวามสามารถเชี�ยวชาญในงานหตัถกรรมจกัสานคือสานจาํ,สานไซ,ตะกรา้,สุม่ไก่
และสานแห

กิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์จักสาน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นางพรรณี แก้วพงิค์

 วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒๓ พฤษภาคม
๒๔๘๒
อายุ : ๗๓   ป�
ที�อยู่ : ๑๒๐ หมู่ ๙ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๗๑๖๒๘๘๕

 

           อดตีคนสว่นใหญม่กัจะสานจาํเพื�อนาํไปขาย นาํไปตกจํ�า (คือการตกปลาดว้ยจาํนั�นเอง)
นางพรรณ ีแก้วพงิค์ ก็คือหนึ�งในนั�นที�สานจาํเพื�อการดาํรงชวีติและประกอบอาชพีค้าขาย              
 โดยไดร้บัความรูจ้ากญาติผูใ้หญอั่นไดแ้ก่ ญาติพี�นอ้งและเพื�อนๆที�สอนให ้ในสมยัก่อนมกัจะนาํจาํ
มาสานดว้ยกันที�บา้นของคนใดคนหนึ�งเพื�อที�จะไดม้าพบปะพูดคยุกันไปดว้ยและสานจาํไปดว้ย สว่น
มากก็จะเป�นเพื�อนกันที�จะมานั�งคยุและสานจาํไปดว้ยกัน แต่ป�จจุบนันี�นางพรรณ ีแก้วพงิค์ ไดส้านจาํ
อยูที่�บา้นของตนเองเนื�องจากเพื�อนของป�าไมค่่อยจะสานกันแล้ว อาจจะเป�นเพราะวา่ดว้ยสายตาเริ�ม
ฝ�าฟางประกอบกับอายุที�มากขึ�นจงึทําใหเ้ลิกสานกันไป

กิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์สานจํ�า"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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เกษตรกรรม

25



       ผกัเป�นอาหารประจาํวนัของมนษุยเ์ป�นแหล่งอาหารใหแ้รธ่าตวุติามนิที�มคีณุค่าทางอาหารสงู ผกั
สวนครวั หรอืพชืสวนครวั เชน่ พรกิ กระเพรา โหระพา แมงลัก ตะไคร ้มะกรดู พรกิไทย คือแนวทาง
ประกอบการพจิารณาเลือกปลกูพชืผสมพชืหลายชนดิใชทํ้าประโยชน์ไดม้ากกวา่หนึ�งอยา่งหากเลือก
ปลกูพชืผสมหลายอยา่งในพื�นที�เดยีวกันต้องอาศัยคําแนะนาํทางวชิาการ และประสบการณ์หรอื
ภมูปิ�ญญาชาวบา้น เพราะพชืบางชนดิจะปลกูรว่มกันได้บางชนดิปลกูไมไ่ด ้การประกอบอาชพีแบบ
เศรษฐกิจพอเพยีงปลกูผกัสวนครวัลดรายจา่ยดา้นอาหารในครอบครวัและสง่เสรมิรายไดใ้ห้
เกษตรกร

  นางคําหนอ้ย สงวนศิลป�
 

 

  วัน/เดือน/ป�เกิด : ๕ ธันวาคม
๒๕๐๗
 ที�อยู่ : ๗๙/๑ หมู่.๑ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
เบอรโ์ทรศัพท์ : ๐๘๒-๙๒๙๒๙๓๒

  
 
 

ภาพกิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์ปลูกผักพื�นบ้าน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นางบวัเรยีว สวุรรณา

 วัน/เดือน/ป�เกิด: ๓ มิถุนายน
๒๕๐๘
 ที�อยู่ : ๘๘/๒ ม.๑ ตําบลรมิป�ง
อําเภอเมือง จ.ลําพูน
 เบอรโ์ทรศัพท์ : ๐๘๒-๘๙๘๘๗๘๒

 

    การตอนกิ�งเป�นวธิกีารขยายพนัธุที์�ง่าย สะดวกและรวดเรว็ ตลอดจนไดต้้นลําไยตรง
ตามพนัธุที์�ต้องการแต่จะไดต้้นพนัธุที์�ไมม่รีากแก้วและมกัโค่นล้มเมื�อมลีมพายุ การตอนกิ�ง
ควรทําชว่งต้นฤดฝูนคือเดอืนพฤษภาคมหรอืเดือนมถินุายนซึ�งจะทําใหกิ้�งตอนออกรากได้
ง่ายและรวดเรว็ นอกจากนี�ก็ยงัอาจใชกิ้�งที�ไดต้อนไวน้าํปลกูในชว่งกลางฤดฝูนไดอี้กดว้ย
อุปกรณที์�ใชใ้นกํารตอนกิ�งลําไยไดแ้ก่ มดี กรรไกรตัดแต่งกิ�ง คีมปากแหลม ขุยมะพรา้วถงุ
พลาสติกใส และเชอืกฟาง

ภาพกิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์ตอนกิ�งลําไย"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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      นายทองอินทร ์วงศ์จนัเสอื เป�นบุคคลที�มคีวามรูค้วามสามารถในหลากหลายดา้น หนึ�งในดา้นที�มชีื�อ
เสยีงคือ การทําสวนเกษตรผสมดว้ยวถีิเศรษฐกิจพอเพยีงตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช (ร.๙) นายทองอินทร ์วงศ์จนัเสอื ถือไดว้า่เป�นบุคคล
ที�นา่นบัถือ เป�นที�เคารพของคนในชุมชน นอกจากนั�นนายทองอินทร ์วงศ์จนัเสอื ไดเ้ป�นวทิยากรสอนให้
ความรูแ้ก่เดก็และเยาวชนในโครงการต่างๆ เพื�อต่อยอดการเกษตรแบบพอเพยีงใหบุ้คคลในรุน่หลังได้
รบัรูแ้ละยดึถือปฏิบติัตาม

นายทองอินทร ์ วงศ์จนัเสอื

 
 

ภาพกิจกรรม

 
วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๐
ที�อยู่ :  ๖๐/๑ หมู่ ๕  ตําบลรมิป�ง    
 อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๘๗๗๖๓๐

SCAN MAP

"ปราชญ์เกษตรผสมผสาน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายรส  สรุยิะโต้ 

 
 

     ในชว่งสมยัหนึ�งการเกษตรแบบใชส้ารกําจดัวชัพชืเป�นที�นยิมเนื�องจากเป�นที�นยิมของท้องตลาด
เพราะวา่ผกัและผลไมที้�ใสส่ารเคมมีคีวามสวยงามนา่รบัประทาน จนกระทั�งนกัวชิาการไดอ้อกมา
ยนืยนัวา่ยาที�ใสส่ารเคมนีั�นเกิดผลเสยีต่อสขุภาพในระยะยาว นายรส สรุยิะโต้  ไดต้ระหนกัถึงป�ญหา
ดงักล่าวจงึไดเ้ป�นผูร้เิริ�มในการทําการเกษตรแบบปลอดสารพษิ โดยการนาํเกษตรอินทรยีเ์ขา้มา
ปรบัใชใ้นสวนของตนเองก่อนที�จะกระจายความรูที้�ได้ศึกษามาใหกั้บบุคคลอื�นในชุมชน ป�จจุบนันาย
รส สรุยิะโต้  ไดเ้ป�ดศูนยก์ารเรยีนรูด้า้นการเกษตรที�ลานครบูาศรวีชิยั เพื�อใหบุ้คคลทั�วไปไดเ้ขา้มา
ศึกษาเรยีนรู้

ภาพกิจกรรม

 
วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑๕  ธันวาคม ๒๔๙๕
ที�อยู่ :  ๘๒/๓ หมู่ ๕ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๘๓-๕๖๔๒๓๗๓          

SCAN MAP

"ปราชญ์เกษตรแบบอินทรีย์"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายเอนก นนัทะพงษ์

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๐๓
อายุ : ๖๐ ป�
ที�อยู่ : ๒๐๐ หมู่ ๘ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน   
โทรศัพท์ : ๐๘๓-๕๗๘๑๒๐๓

      อดตีนายเอนก นนัทะพงษ์ เป�นผูใ้หญบ่า้นป�ายาง หลังจากหมดวาระในการเป�นผูใ้หญบ่า้น
จงึมคีวามคิดที�จะเปลี�ยนแปลงการปลกูผกัในพื�นที�ของตน จงึรเิริ�มปลกูผกัสวนครวัหลากหลาย
ชนดิเพื�อการค้า โดยปลกูทั�งมะเขอืยาวมะเขอืพวง ถั�วฟ�กยาวผกัสลัดต่างๆ ซึ�งถือวา่เป�นที�นยิม
ในป�จจุบนั เนื�องจากคนรุน่ใหมห่นักลับมารกัสขุภาพรบัประทานผกักันมากขึ�นจงึทําใหย้อดขาย
ผกัสลัดเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง โดยผกัทั�งหมดในสวนเป�นปลอดสารพษิซึ�งนายเอนก นนัทะพงษ์
จะเก็บผกัเพื�อนาํไปขายในทกุวนัจนัทร-์ศุกร ์โดยนาํไปขายที�โรงพยาบาลลําพูน อีกทั�งยงัปลกูต้น
กล้วยเพื�อเป�นแนวกันสารเคมโีดยเป�นการปลกูผกัแบบผสมผสาน

กิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์เกษตรผสมผสาน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นางสพุนิ ศรยีาบ

        หลังจากสถานการณโ์ควดิ-๑๙ นางสพุนิ ศรยีาบ ไดย้า้ยกลับมาตําบลรมิป�งซึ�งเป�น
ภมูลํิาเนาและไดร้เิริ�มความคิดที�จะปลกูผกัปลกูออรแ์กนนกิแบบผสมผสานเพื�อเป�นการหารายได้
ในการดาํรงชพีเพื�อใหส้อดคล้องกับสถานการณใ์นป�จจุบนั โดยนางสพุนิ ไดล้องปลกูผกัสลัด
ตระกลูต่างๆ อาทิ กรนีโอ๊ค เรดโอ็ค คอส เรดบนัตาเวยี ขาย-สง่ต่อผูที้�สนใจไมว่า่จะนาํไปขายต่อ
หรอืสนใจในการบรโิภคในราคาที�ยอ่มเยาวอี์กทั�งไดม้กีารเลี�ยงไสเ้ดอืนเพื�อทําปุ�ยธรรมชาติเพื�อ
ลดต้นทนุในการเพาะปลกู เพื�อจะไดน้าํมาเป�นอาชพีหลักเกษตรกรแบบเต็มตัว

กิจกรรม

วนั/เดือน/ป�เกิด : ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
อายุ : ๔๘ ป�
ที�อยู ่: ๒๐๐ หมู ่๘ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมอืงลําพูน จงัหวดัลําพูน
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๑๗๔๒๔๐๔

SCAN MAP

"ปราชญ์เกษตร"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายสเุทพ พรมมนิทร์
นายพนัธการ ศรยีาบ

        นายสเุทพและนายพนัธการ ไดร้ว่มกันทําเกษตรแบบผสมผสาน โดยมกีารทําฟารม์เลี�ยงววั
นมเป�นหลัก มวีวันมแมพ่นัธุแ์ละลกูววันมกวา่ ๖๐ ตัวและมกีารปลกูหญ้าเนเป�ยร ์ซึ�งเป�นหญา้ไวใ้ห้
เป�นอาหารววัที�มอีายุหลายป� มลัีกษณะเป�นกอและมต้ีนสงู ๒ – ๓ เมตร เจรญิเติบโตไดด้ใีนสภาพ
ดนิที�มคีวามอุดมสมบูรณส์งู ซึ�งเหมาะกับพื�นที�ตําบลรมิป�งซึ�งเป�นที�ราบลุ่มแมน่ํ�าป�งและหญ้าเน
เป�ยรม์ศัีกยภาพในการใหผ้ลผลิตสงูกวา่หญ้าชนดิอื�นๆ ดงันั�นจงึเหมาะสาํหรบัเกษตรกรที�มพีื�นที�
จาํกัด แต่ต้องการผลผลิตหญา้ในปรมิาณที�มากเพื�อนาํไปเลี�ยงโค-กระบอื และยงัมกีารทําผกัสวน
ครวัแบบปลอดสารพษิเพื�อนาํไปจาํหนา่ยประกอบกับเลี�ยงไก่พนัธุไ์ข ่เพื�อการจาํหนา่ยอีกทั�งยงันาํ
ขี�ไก่มาทําเป�นปุ�ยไสเ้ดอืนเพื�อนาํไปต่อยอดในการเพาะปลกูผกัต่างๆสง่ผลใหผ้ลิตปราศจากสาร
พษิแบบ ๑๐๐ เปอรเ์ซน ถือวา่เป�นฟารม์ต้นแบบเกษตรผสมสาน

กิจกรรม

วนั/เดอืน/ป�เกิด : ๒๗ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๑๓/ ๘ ตลุาคม
พ.ศ.๒๕๑๘
อายุ :  ๕๑ ป� / ๔๖ ป�
ที�อยู ่: ๔๔/๑ หมู ่๘ ตําบลรมิป�ง อําเภอเมอืง จงัหวดัลําพูน
          ๒๐๐ หมู ่๘ ตําบลรมิป�ง อําเภอเมอืง จงัหวดัลําพูน
โทรศัพท์ : ๐๘๓-๕๗๙๓๘๘๘ /๐๙๓-๖๕๙๔๖๔๓

SCAN MAP

"ปราชญ์เกษตรผสมผสาน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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ประเพณีศิลปะ
และวฒันธรรรม

33



       "สวยดอก" หรอื "กรวยดอกไม ้เกิดจากการใชใ้บตองหรอืกระดาษมว้นเป�นกรวยเพื�อใส่
ดอกไมธู้ปเทียน เพื�อความเป�นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะดวกในการนาํไปไหวห้รอืคารวะบูชามี
การสนันษิฐานวา่กรวยดอกไมอ้าจเกิดจากการหลอมรวมทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์
ต่างๆในอดตีที�มาอยูร่วมกันในล้านนาทําใหเ้กิดการถ่ายทอดหรอืแลกเปลี�ยนวฒันธรรมซึ�งกัน
และกันและไปสูก่ารสรา้งเอกลักษณที์�เกี�ยวกับวถีิแหง่วฒันธรรมประกอบกับชาวล้านนามคีวาม
เลื�อมใสศรทัธาในพุทธศาสนา 

ภาพกิจกรรม

SCAN MAP

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นางปราณี สวุรรณา 

 
 
 

"ปราชญ์กรวยกดอกไม"้

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒๕ กันยายน ๒๔๙๙ 
ที�อยู่ : ๔๐/๑ หมู่ ๓ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๐๑๕๒๒๒๕



 นายสนั�น โปธา
 

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒๘ เมษายน ๒๓๖๗
ที�อยู่ : ๕๐ หมู่ ๒ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๙๖-๙๕๑๙๕๓๗

 

       ฮํ�ากะโลง เป�นโคลงคําประพนัธช์นดิหนึ�งของล้านนาที�กวนีพินธใ์ชแ้ต่งวรรณกรรม
เรื�องต่างๆ เชน่ วรรณกรรมคําสอนทางศาสนา ประวติัศาสตร ์นริาศ และวรรณกรรมที�
ใหค้วามบนัเทิงใจ ซึ�งเป�นผลสะท้อนของอารมณที์�มนษุยม์อียูใ่นจติใจคนล้านนา 

ภาพกิจกรรม

SCAN MAP

 "ปราชญ์ฮํ�ากะโลง"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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         พระครูถาวรธรรมกิติ�  ไดเ้ล่าขยายถึงประวติัความเป�นมาของการประเพณีสลากยอ้มล้านนา
เล่าถึงวธิกีารทําต้นฉลากยอ้มใหส้วยงาม ตั�งแต่เริ�มขั�นตอนการขึ�นโครงลวดลายของต้นฉลากล้าน
นาที�เต็มไปดว้ยเอกลักษณ ์ป�จจุบนัต้นฉลากยอ้มเหลือเพยีงไมกี่�ที�ในทั�วท้องถิ�นภาคเหนอื ผูที้�ทํา
สลากยอ้มไดเ้ริ�มเขา้สูช่ว่งสงูวยัทําใหต้้นฉลากยอ้มในป�จจุบนั เริ�มเลือนรางไปตามเวลา ทางท่าน
พระครูถาวรธรรมกิต์ ไดเ้ล็งเหน็ถึงความสาํคัญของประเพณีที�สาํคัญท่านจงึได้เป�นผูอ้นรุกัษ์อบรม
สั�งสอนใหค้วามสาํคัญแก่เดก็และเยาวชนรุน่ใหมต่ามวาระโอกาสต่าง ๆ

พระครูถาวรธรรมกิต์

 
 

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑
ที�อยู่ : ๑๑๕ หมู่ ๔ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๘๙๒๐๗๔๓

ภาพกิจกรรม

 

SCAN MAP

"ปราชญ์ต้นฉลากย้อม,อักษรล้านนา"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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สามเณรชติตะวนั โนวรรณา

 
 

   สามเณรชติตะวนั โนวรรณา เป�นสามเณรที�ได้รบัรางวลั UNESCO การนัตีความสามารถ
ในดา้นการเผยแพรค่วามรูป้ระเพณใีนดา้นสลากยอ้มใหเ้ป�นที�รูจ้กัแก่สากล ป�จจุบนัสามเณร
ชติตะวนั โนวรรณา ไดทํ้าการสอนในเรื�องของฉลากยอ้มใหแ้ก่เยาวชนและบุคคลที�สนใจผา่น
ชอ่ง YouTube นอกเหนอืจากนั�นองค์ความรูที้�ท่านสามเณรเผยแพรย่งัคงแสดงใหเ้หน็อยู่
บนชอ่งคลิปวดิโีอขององค์กร UNESCO  ซึ�งเป�ดใหบุ้คคลจากทั�วโลกไดเ้ขา้ไปรบัชม

ภาพกิจกรรม

 วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖
ที�อยู่ : ๑๑๕ หมู่ ๔ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๙๐-๒๑๘๙๘๕๖ 

SCAN MAP

"ปราชญ์ต้นฉลากย้อม,อักษรล้านนา"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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           นางภัทร ี ศรสีตุา เมื�อครั�งเยาวว์ยัแมค่รูได้ศึกษาเล่าเรยีนดนตรพีื�นบา้น อันได้แก่ สะล้อ
ซอ ซงึ เมื�ออายุยา้งเขา้ได้ ๑๗ ป�  ได้ไปศึกษาต่อที�กรุงเทพมหานครในสาขาครุศาสตร ์เมื�อครั�นที�
เรยีนนั�นได้มโีอกาสศึกษาดนตรพีื�นบา้นเพิ�มเติมจนทําใหแ้มค่รูมคีวามรูใ้นแขนงวชิาการดนตรพีื�น
บา้น ในยามที�ท่านกําลังจะจบการศึกษาชั�นระดับมหาวทิยาลัยท่านได้มโีอกาสไปชมการแสดงดนตรี
พื�นเมอืง ท่านได้เหน็และประทับใจเป�นอยา่งยิ�งจงึได้ตั�งจติตั�งใจนําความรูค้วามสามารถที�เรยีนมา
นํากลับมาสอนพฒันาใหกั้บเด็กนักเรยีน เพื�อใหต้ระหนักถึงความสาํคัญของดนตรพีื�นบา้นและ
วฒันธรรมของทางภาคเหนือ แมค่รูภัทรจีงึได้รเิริ�มทําการสอนดนตรนีับตั�งแต่นั�นมาจวบจนเป�น
ระยะเวลารว่ม 40 ป�และในป�จจุบนัท่านได้เป�ดใหเ้ด็กนักเรยีนที�สนใจมาเรยีนฟร ีณ ที�บา้นโดยไมม่ี
ค่าใชจ้า่ย 

นางภัทร ี ศรสีตุา
 

 
 

ภาพกิจกรรม

 
วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒๘ กันยายน ๒๔๘๓
ที�อยู่ :  ๖๐/๒ หมู่ ๖ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ :   -    

"ปราชญ์ดนตรพีื�นบา้น"

SCAN MAP

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นางตมุมา  ศรธีพิงิค์

 
 

        นางตมุมา ศรธีพิงิค์ เป�นผูม้ฝี�ไมล้ายมอืในดา้นการทําตงุ ทําฉลาก รวมไปถึงเครื�อง
บูชาไทยทานประเภทอื�นๆ ฝ�ไมล้ายมอืของแมต่มุมา ศรธีพิงิค์ เป�นที�ยอมรบัของคนในท้อง
ถิ�นรวมไปถึงต่างจงัหวดั รางวลัที�แมต่มุมา ศรธีพิงิค์ ได้รบัมมีากมายหลายรางวลั
ป�จจุบนัแมต่มุมา ศรธีพิงิค์ ไดเ้ป�นวทิยากรถ่ายทอดใหค้วามรูแ้ก่บุคคลที�สนใจโดยไมม่ค่ีา
ใชจ้า่ย

ภาพกิจกรรม

 
วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒๑ มิถุนายน ๒๔๘๘
ที�อยู่ : ๖๘ หมู่ ๖ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๙๔-๗๑๘๓๒๖๔
         

"ปราชญ์ทําตงุ,ทําเครื�องบูชาไทยทาน" 

SCAN MAP

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
 

นางบวัเกี�ยง พรหมมทิร์

วัน/เดือน/ป�เกิด ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔
อายุ  :๘๐ ป�
ที�อยู่ : ๓๔ หมู่ ๘ ตําบลรมิป�ง 
อําเถอเมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๙๑๖๙๒๒๒

 

          นางบวัเกี�ยง พรหมมทิร ์มคีวามสามารถดา้นงานหตัถกรรมเกี�ยวกับงานใบตองงาน
ประดษิฐต่์างๆ โดยคณุยายบวัเกี�ยงมคีวามชาํนาญพเิศษในการทําบายศร ีซึ�งจะมกีารทํา
บายศรต่ีอเมื�อมกีารทําพธิกีรรมต่างๆทางศาสนา และยงัรบัจา้งทําบายศรหีากมบุีคคลสนใจ
หรอืต้องการงานบายศรทีี�ประณตีสวยงามแต่ต้องติดต่อก่อนล่วงหนา้ เพราะต้องใชร้ะยะ
เวลาประมาณนงึในการทํางานบายศร ีและยงัมคีวามสามารถในการทําสวยดอกเพื�อนาํไปบูชา
ในงานต่างๆ

กิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์บายศรี,สวยดอก"
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นางอิ�นแก้ว สมพงิค์ 

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๕
อายุ : ๗๙ ป�
ที�อยู่ : ๖๑ หมู่.๘ ต.รมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ : -

 

       นางอิ�นแก้ว สมพงิค์ มคีวามสามารถดา้นงานหตัถกรรมดา้นงานใบตองโดยมคีวาม
ชาํนาญพเิศษ ในการทําบายศร ีซึ�งเป�นภาชนะที�ตกแต่งสวยงามเป�นพเิศษ เพื�อเป�นสาํรบัใส่
อาหารคาว หวานในพธิถีวายบูชาและพธิทํีาขวญัต่าง ๆ ทั�งพระราชพธิแีละพธิขีองราษฎร์
"บายศรหีลวง”  คือบายศรทีี�ใชใ้นการประกอบราชพธิต่ีาง ๆ สว่น “บายศรรีาษฎร”์ คือ บายศรทีี�
ใชส้าํหรบัสามญัชนทั�วไป ดว้ยบายศรเีป�นสิ�งสาํคัญเกี�ยวขอ้งกับความเป�นความตาย การ
ประดษิฐบ์ายศรจีงึต้องระมดัระวงั ประดษิฐอ์งค์ประกอบต้องครบถ้วน และควรระมดัระวงั
การนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม เพื�อความเป�นมงคลสริสิวสัดิ�ในชวีติ ป�จจุบนัคณุยายอิ�นแก้ว สม
พงิค์ จงึทําบายศรใีนงานพธิกีรรมในทางศาสนาต่าง ๆ เป�นสว่นใหญ่ และรบัจา้งทําบายศรเีป�น
อาชพีเสรมิ

กิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์บายศรี"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายสรุพล บุญมา    

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖ 
อายุ : ๖๗ ป�
ที�อยู่ : ๒๘ หมู่ ๙ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน      
โทรศัพท์ : ๐๘๐-๕๐๑๙๓๒๓

 

กิจกรรม

        นายสรุพล บุญมา เป�นหนาน (มคัทายก) ของหมู ่๙ บา้นสบปะเนื�องจากนายสรุพล
เคยบวชเป�นพระมาก่อนจงึทําใหท้กุคนเรยีกวา่ "หนานพล" นายสรุพล บุญมา มคีวามรู ้
เกี�ยวกับประวติัศาสตรม์ากมายไมว่า่จะเป�น ความเป�นมาของหมูบ่า้นสบปะ ความเป�นมา
ของเสื�อบา้นและความรูด้า้นต่าง ๆ เกี�ยวกับบทสวดมนต์ในทางพุทธศาสนามากมาย 
นายสรุพล บุญมา ไดร้บัความรูจ้ากการเล่าการเป�ดตําราอ่านจงึทําใหม้คีวามรูเ้กี�ยวกับ
ประวติัต่าง ๆ เมื�อครั�งที�ไดบ้วชเป�นพระ

SCAN MAP

"ปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนา"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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อาหารถิ�นและ
อาหารพื�นบา้น
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นางบวัถา โปธา

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒๘ เมษายน ๒๔๙๗
ที�อยู่ : ๕๐ หมู่ ๒ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๙๖-๙๕๑๙๕๓๗

 
 

 
นางบวัถา โปธา มคีวามเชี�ยวชาญทางดา้นการทํานํ�าพรกิตาแดง ซึ�งมสีว่นประกอบจาก
เครื�องเทศและสมุนไพรพื�นบา้นหลายชนดิ ที�มสีารต้านอนมูุลอิสรและเบต้าแคโรทีน ลทีูน ซึ�ง
เป�นการป�องกันการก่อเกิดโรคมะเรง็และโรคเรื�อรงัต่าง ๆ เมื�อรบัประทานคู่กับผกัสดและผกั
ลวก จงึถือเป�นเมนสูขุภาพอีกเมนหูนึ�งเลยทีเดยีว

ภาพกิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์นํ�าพริกตาแดง"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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           นางพรรณ ีจนัวนันา มคีวามเชี�ยวชาญดา้นการทําขนมจนีแป�งสด โดยใชว้ธิกีาร
ผสมแป�ง ขนมจนีแป�งสดเสน้จะมขีนาดใหญก่วา่ขนมจนีแป�งหมกั เสน้มสีขีาว อุ้มนํ�า
มากกวา่ ตัวเสน้นุม่ แต่จะเหนยีวนอ้ยกวา่แป�งหมกั วธิทํีาจะคล้ายๆกับขนมจนีแป�งหมกั
แต่จะทําง่ายกวา่เพราะไมต้่องแชข่า้วหลายวนัและได้เสน้ขนมจนีที�มสีขีาว นา่รบัประทาน
การเลือกซื�อขนมจนีแป�งสด ควรเลือกที�ทําใหม ่ๆ เสน้จบัวางเรยีงตัวกันอยา่งเป�นระเบยีบ
เสน้ขนมจนีไมข่าด ดมดไูมม่กีลิ�นเหมน็แป�ง ไมม่เีมอืก ขนมจนีแป�งสดจะเก็บได้ไมน่าน ควร
นาํมานึ�งก่อนกิน

ภาพกิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์เส้นขนมจีน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นางพรรณี จนัวนันา

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓
ที�อยู่ : ๓๒/๒ หมู่.๓ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ :๐๘๖-๖๗๒๔๗๘๘

 
 

 
 
 



         นางนงนชุ โดดาธรรม มคีวามชาํนาญด้านการทําขนมไทยพื�นบา้น ภมูปิ�ญญาการทําอาหาร
ของล้านนานบัวา่เป�นเอกลักษณที์�ไมม่ทีี�ใดเหมอืน ภมูปิ�ญญาการทําขนมของชาวล้านนานับวา่ไม่
เป�นรองใครในภาคใด ขนมของคนเมอืงที�รูจ้กัมกัคุ้นเป�นอาหารประเภทของหวาน ปรุงดว้ยแป�ง,
กะทิ, และ นํ�าตาลหรอืนํ�าอ้อย โดยปกติมกัจะทําขนมเมื�อมเีทศกาล โอกาสพเิศษหรอืพธิกีรรม
เท่านั�น ซึ�งมกัจะเป�นการเตรยีมเพื�อทําบุญ เชน่ วนัพระ, วนัสาํคัญทางพุทธศาสนา, วนัสงกรานต์,
งานประเพณี, และงานบุญต่างๆ  ขนมที�นยิมทํา เชน่ ขนมเทียน, ขา้วต้มมดั, ขนมลิ�นหมา, ขา้วต,ู
ขนมกล้วย, ขนมศิลาอ่อน(ซาลาอ่อน), และขนมวง ขนมทั�งหมดสมารถนํามาเป�นอาชพีเพื�อเลี�ยง
ชพีใหแ้ก่ครอบครวัไดอี้กดว้ย

 

นางนงนชุ โดดาธรรม

วนั/เดือน/ป�เกิด : ๑๗ ตลุาคม ๒๕๐๗ 
ที�อยู่ :๔๑ หมู่ ๓ ตําบลรมิป�ง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ : ๐๘๗-๑๘๗๐๕๘๘

ภาพกิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์ขนมไทยพื�นบ้าน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
 

46



      นางอัมพร สรุยิะโต้ ไดเ้ป�ดทําขนมมาตั�งแต่อายุ ๒๐ ป�เดิมที นางอัมพร  ไดทํ้าอาชพี
ค้าขายแต่ดว้ยความชอบการทําขนมของตนจงึมาทําขนมทองมว้นการชอบทําอาหารชอบ
ทําขนม ปรากฎวา่เดก็ๆในหมูบ่า้นชื�อชอบฝ�มอืการทําขนมของ นางอัมพร  จงึไดเ้ป�ดสอน
ทําขนมใหเ้ดก็และเยาวชนนบัตั�งแต่นั�นมา ป�จจุบนัได้เป�ดสอนทําขนมรว่มกับกลุ่มสตรแีม่
บา้นที�ลานครบูาศรวีชิยัทกุวนัพฤหสับดี

นางอัมพร  สรุยิะโต้

 
 

ภาพกิจกรรม

 วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๘    
ที�อยู่ :  ๘๒/๓ หมู่ ๕ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๖๒-๐๒๙๓๕๖๘

SCAN MAP

"ปราชญ์ทําขนมทองม้วน"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นางวรรณา วงค์วริาช

 วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒๓ พฤษภาคม
๒๔๘๒
อายุ : ๘๒   ป�
ที�อยู่ :  ๘๘ หมู่ ๙ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๐๘๓๗๗๔๙

SCAN MAP

      นางวรรณา วงค์วริาช มคีวามรูเ้กี�ยวกับงานใบตองไมว่า่จะเป�นการทําสวยดอกไม ้บายศรี
การหอ่ขนมดว้ยใบตองและทกุอยา่งที�เกี�ยวกับใบตองมาตั�งแต่ตนเองยงัเป�นสาว โดยไดร้บัความ
รูม้าจากบรรพบุรุษไมว่า่จะเป�น ยาย แม ่ญาติพี�นอ้ง ที�ได้สอนใหต้นเองมคีวามรูด้า้นงานใบตองก็
เนื�องจากสมยัก่อนถ้ามงีานบุญแต่ละครั�งก็จะต้องไดทํ้าสวยดอกไม ้หอ่ขนมจากใบตองเพื�อนาํไป
ถวายวดัหรอืไปทําบุญ จงึทําใหม้กีารสอนลกูสอนหลานใหส้บืทอดต่อๆกันมาในรุน่ของ 
นางวรรณา วงค์วริาช

กิจกรรม

"ปราชญ์บายศรี,สวยดอก"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นางบวัผดั ไชยวงค์
 
 

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑๑ เมษายน ๒๔๘๘ 
ที�อยู่ : ๒๓๕ หมู่ ๑๐ ตําบลรมิป�ง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
เบอรโ์ทรศัพท์ : ๐๖๔ - ๕๑๕๒๖๖๑๗

           นางบวัผดั ไชยวงค์ ขา้วต้มมดัเป�นหนึ�งในขนมไทยที�นอ้ยคนนกัจะบอกวา่ไมรู่จ้กัเนื�องจากเป�นขนมที�
มปีระโยชน์ และมคีณุค่าทางอาหาร สามารถหาวตัถดุบิในการทําไดง่้ายในท้องถิ�นนอกจากนี�ยงัเป�นขนมที�นาํ
ขา้ว ซึ�งเป�นอาหารหลักของคนไทยนํามาประยุกต์ปรงุแต่งเป�นขนมหวานจงึถือไดว้า่ขา้วต้มมดัเป�นหนึ�งใน
ภมูปิ�ญญาท้องถิ�นของบรรพบุรษุไทยไมใ่ชเ่พยีงขนมที�ใชร้บัประทานเท่านั�นหากแต่ขา้วต้มมดัยงัแฝงไปดว้ย
คณุค่าทางวฒันธรรมไวด้ว้ยอยา่งเต็มเป�� ยมคงจะเป�นการดไีมน่อ้ยหากทกุคนในสงัคมชว่ยกันอนรุกัษ์และให้
ความสาํคัญกับขนมไทยสมกับที�บรรพบุรุษของเราไดคิ้ดค้นและพยายามทําขึ�นมาเพื�อใหข้นมไทยอยูคู่่คนไทย
และประเทศไทยไมเ่ลือนหายไปตามกาลเวลาและคณุป�าบวัผดัไดทํ้าการเรยีนรูแ้ละสะสมประสบการณม์ากจาก
คณุแมที่�มกัจะทําในงานประเพณต่ีางๆนํามาสรา้งเป�นอาชพีสรา้งรายไดแ้ก่ครอบครวัและไดย้งัเผยแพรค่วาม
รูใ้นขั�นตอนวธิทํีาใหแ้ก่ผูที้�สนใจที�จะนําไปสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัอีกดว้ย

กิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์ข้าวต้มมัดห่อใบเตย"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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ภาษาล้านนา

50



วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑ พฤษภาคม ๒๔๘๓
อายุ : ๗๑ ป�
ที�อยู่ : ๓๗ หมู่ ๗ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ : ๐๘๓-๔๖๗๖๑๒๖

กิจกรรม

นายณรงค์ ศิรต๊ิะ

     นายณรงค์ ศิรต๊ิะ มคีวามเชี�ยวชาญดา้นการเขยีนและอ่านอักษรล้านนาโบราณ โดย
สามารถสอนภาษาล้านนาไดแ้ละมทัีกษะในการพูดที�ดีสามารถนาํเสนองานต่างๆไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่วและสามารถทํางานจกัสานไดโ้ดยมคีวามชาํนาญในการทําไมก้วาดทางมะพรา้ว
ป�จจุบนัเป�นประธานชมรมผูส้งูอายุประจาํตําบลรมิป�ง

SCAN MAP

"ปราชญ์อักษรล้านนา" 

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายณรงค์ชยั สงิห์ชยั  

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๓
อายุ : ๖๑ ป� 
ที�อยู่ :๙๖ หมู่ ๘ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๘๐-๑๒๔๒๕๗๗

 

            นายณรงค์ชยั สงิหช์ยั ในอดตีเคยบวชเป�นพระเพื�อศึกษาหลักธรรมคําสอนพุทธ
ศาสนา ป�จจุบนัจงึถือ ขนานนามวา่ พอ่หนานรงค์ของชาวบา้นป�ายาง และเมื�อไดศึ้กษาหลัก
ธรรมในอดตีจงึไดศึ้กษาอักษรล้านนาหรอืตั�วเมอืง ซึ�งพฒันามาจากอักษรมอญโบราณ เชน่
เดยีวกับอักษรพมา่ อักษรชนดินี�ใชใ้นอาณาจกัรล้านนาเมื�อราว พ.ศ.๑๘๐๒ จนกระทั�งถกูพมา่
ยดึครองใน พ.ศ.๒๑๐๑ ป�จจุบนัใชใ้นงานทางศาสนา พบได้ทั�วไปในวดัทางภาคเหนอืของ
ประเทศไทย โดยไดร้บัความรูศ้าสตรด์า้นภาษาจากพระครบูาต่างๆมากมาย จงึสามารถเขยีน
และอ่านตัวอักษรล้านนาไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว อีกทั�งยงัสามารถสอนบุคคลที�สนใจจะเรยีนตัว
อักษรล้านนาเพื�อการอนรุกัษ์อักษรล้านนาสบืต่อไปรุน่ต่อรุน่

กิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์อักษรล้านนา"

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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ปราชญด้์านอื�นๆ

53



       นางสมหมาย เชดิชู ในการแขง่ขนักีฬาเปตอง บุคคลที�มชีื�อเสยีงและมเีอกลักษณใ์นดา้น
การเล่นกีฬาประเภทนี� คงจะหนไีมพ่น้ นางสมหมาย นกักีฬาเปตองผูม้คีวามสามารถ หากแมว้า่
นางสมหมาย ลงแขง่กีฬาประเภทนี�ทีไรมกัยอ่มไดร้บัเหรยีญและถ้วยรางวลัติดไมติ้ดมอืมา
เสมอ เดมิทีไดเ้คยบอกกล่าวไวว้า่ "ท่านเล่นกีฬาเพื�อคลายเครยีดแต่เมื�อนานวนัเขา้ไดเ้ล่นกีฬา
ประเภทนี�แล้วท่านเกิดความนยิมชมชอบ อีกทั�งยงัเป�นการออกกําลังกายอีกด้วยจงึทําใหท่้าน
เล่นกีฬาเปตองมาถึงป�จจุบนั" อีกทั�งในยามวา่งท่านไดทํ้าการสง่เสรมิและสนบัสนนุการเล่น
กีฬาประเภทนี�ใหแ้ก่เดก็และเยาวชนในชุมชนอีกด้วย

นางสมหมาย เชดิชู
 

 
 

ภาพกิจกรรม

 
วัน/เดือน/ป�เกิด : 
ที�อยู่ :  ๘๙/๒ หมู่ ๖ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โทรศัพท์ : ๐๖๔๙๖๔๒๙๖๒

"ปราชญ์กีฬาเปตอง"

SCAN MAP

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการตําบลร �มป�ง   
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นายศร ี จนัทิมา 

ภาพกิจกรรม

 
วัน/เดือน/ป�เกิด : ๑ เมษายน ๒๔๘๕
อายุ : ๘๐ ป� 
ที�อยู่ : ๑๐๔ หมู่ ๗ ตําบลรมิป�ง    
 อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ : -

        นายศร ีจันทิมา ป�จจุบันเลี�ยงปลากัดพันธุ์ญี�ปุ�นและมีความรูเ้กี�ยวกับการเพาะ
พันธุ์ทั�งปลากัดไทยและปลากัดญี�ปุ�น และเลี�ยงไก่พันธุ์พม่ากับพันธ์ไทย ประกอบกับ
มีความรูเ้กี�ยวกับการเพาะพันธุ์ไก่ชนโดยคุณลุงศรบีอกเล่าว่า โดยขายปลากัดและ
ไก่ชนเป�นอาชีพหลักโดยมีราคาประมาณคํานวณตามระยะเวลาการเลี�ยงและลักษณะ
ขนาดของสัตว์
- เลี�ยงปลากัดมาได้ ๖ – ๗ เดือน  ขายราคา ๑๐ บาทขึ�นไป
- เลี�ยงไก่ชน มาได้ ๖๐ กว่าป�  ขายราคา ๑,๐๐๐ บาทขึ�นไป
และคุณลุงศรยีังมีความรูด้้านพืชพันธุ์ยาโบราณและสมุนไพรรกัษาไก่ชนเนื�องจาก
เลี�ยงไก่มานานกว่า ๕๐-๖๐ ป�

SCAN MAP

"ปราชญ์เลี�ยงปลากัด" 
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นายดวงติ�บ นอ้ยแสนเสา

วนั/เดือน/ป�เกิด : ๑๐ มถินุายน ๒๔๘๗
อายุ : ๗๗ ป�

อําเภอเมอืง จงัหวดัลําพูน
โทรศัพท์ :  -  

ที�อยู ่: ๕๘ หมู ่๗ ตําบลรมิป�ง 

กิจกรรม

               นายดวงติ�บ นอ้ยแสนเสา มคีวามเชี�ยวชาญพเิศษด้านตีมดีหลากหลายรปูแบบทั�งมดีฟ�นไม้
หรอืมดีประกอบอาหาร โดยสามารถทําของมคีมที�ตีจากเหล็กทกุชนดิ ถือเป�นมรดกทางชาติพนัธุอ์ยา่ง
แท้จรงิเสมอืนงานศิลปะที�งดงามอ่อนชอ้ย ผสมผสานความคิดสรา้งสรรค์ออกมาเป�นผลงานมดี ไม่
เฉพาะแค่รูปที�วจิติรงดงามชวนหลงใหลแล้ว ความคงทนใชง้านไดอ้ยา่งยาวนานและยงัรกัษาคมได้
อยา่งเป�นเอกลักษณโ์ดย นายดวงติ�บยดึ อาชพีตีมดีมานานกวา่ ๕๐ ป� โดยป�จจุบนัรบัจา้งตีมดีทกุชนดิ
ตามที�มคีนต้องการและจะหยุดตีมดีทกุวนัพระ

SCAN MAP

"ปราชญ์ตีมีด" 
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นางพทันรนิทร ์คําภิชยั  

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๒๙ ตุลาคม ๒๔๙๙    
อายุ : ๖๔ ป�
ที�อยู่ : ๒๕ หมู่ ๘ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๑๒๔๒๕๙๙

 
           นางพทันรนิทร ์คําภิชยั เดมิมอีาชพีรบัขา้ราชการเป�นคณุครมูคีวามรูด้้านเภสชัสมุนไพร
ยาหมอ่งลกูประคบซึ�งเป�นภมูปิ�ญญาไทยมมีาตั�งแต่โบราณที�นาํมานวดรกัษาผูป้�วย
 นางพทันรนิทร ์คําภิชยั เล่าวา่มกัจะนาํเอาสมุนไพรที�อยูใ่นหอ่ผา้ ซึ�งเราเรยีกวา่ 
“ลกูประคบ” มาประคบใหห้ลังจากการนวด หรอืบางอาการที�ไมเ่หมาะกับการนวดหมอก็จะใชล้กู
ประคบมาประคบตามสว่นต่างๆของรา่งกายที�มอีาการปวดเมื�อยทําใหเ้รารูส้กึผอ่นคลายสบายตัว
และรบัรูไ้ดถึ้งอาการปวดเมื�อยดขีึ�น อาการปวด ตึงได้คลายลง อีกทั�งนางพทันรนิทร ์คําภิชยั 
ยงัมคีวามรูเ้กี�ยวยาโบราณอีกทั�งยงัมคีวามรูด้า้นศาสตรก์ารปรงุยาโบราณ และมโีรงเรยีนสอน
นวดแผนไทย ชื�อวา่ “โรงเรยีนนวดแผนไทยพทันวลัยลักษณ์” รบัสอนบุคคลทั�วไปที�สนใจที�เกี�ยว
กับการนวดแผนไทยเพื�อนาํไปประกอบชพี โดยมใีบรบัรองอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย

กิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์นวดแผนไทย"
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นายประเวศ ไชยชนะ
 
 

วัน/เดือน/ป�เกิด : ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
อายุ : ๖๘ ป�
ที�อยู่ : ๘๐ หมู่ ๙ ตําบลรมิป�ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ : ๐๖๕-๘๔๘๔๗๖๕

             นายประเวศ ไชยชนะ ไดเ้ล่าถึงวา่ความเป�นมาและการใชช้วีติของผูค้นตําบลรมิป�งจะเนน้ไป
ทางการทําการเกษตรกรรมและการเลี�ยงสตัวโ์ดย นายประเวศ เล็งเหน็ถึงการเลี�ยงไก่เพราะไก่อยูคู่่
กับวถีิชุมชนของผูค้นมาชา้นานไมว่า่จะเลี�ยงไวเ้ป�นอาหารหรอืเลี�ยงไวเ้ป�นไก่ชน จนกระทั�ง
นายประเวศ มอีายุมากขึ�น และดว้ยยิ�งอายุมากขึ�นจงึคิดวา่จะทําเวลาวา่งใหเ้กิดประโยชนจ์งึรเิริ�มเพาะ
พนัธุไ์ก่ขายทําใหเ้กิดรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวั และยงัเป�นการทําเวลาวา่งของตนเองใหเ้กิดประโยชน์
มากขึ�น ประกอบกับเป�นการอนรุกัษ์พนัธุไ์ก่ชนพื�นเมอืง และทําทดลองการผสมพนัธุไ์ก่ขา้มสายพนัธุ์
เพื�อใหเ้ป�นพนัธุไ์ก่ชนที�ดทีี�สดุ

กิจกรรม

SCAN MAP

"ปราชญ์เพาะพันธุ์ไก่ชน"
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