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แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดพวงคํา 

 
ที่ตั้ง    วัดพวงคํา  หมูที่  9  บานปวงคํา  ตําบลลี้  อําเภอลี้  จงัหวัดลําพูน 
 

การจัดแสดง   จัดแสดงและรวบรวมอุปกรณ เครื่องใชในการประกอบอาชีพพืน้บานสมัยกอนที ่

     หาดูยาก  อุปกรณตีขาว  เครื่องที่ใชในการประกอบพิธีกรรมพื้นบาน ภูมิปญญา 

     ทองถิ่น เชน เครื่องทอผา กีท่อผา อุปกรณการจับปลาเครื่องใชในพิธกีรรม 

     ลานนา  เปนตน 
 

การเปดใหชม  เปดใหชมทกุวันและมีการสาธิตการทอผาพืน้บานโดยกลุมผูสูงอายุ การตดัเย็บ 

     เสื้อผา และการทําของที่ระลกึจากเศษผาพื้นเมือง 
 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่   :   กองการศกึษาเทศบาลตําบลลี ้
      สํานักงานเทศบาลตําบลลี้  96  หมูที่  7 
      ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
      โทรศพัท / โทรสาร  0 5359  6520  ตอ  11 
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คํานํา 

 

  ภูมิปญญาทองถิ่น เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของชาติและทองถิ่น         จําเปนที่ทุกภาคสวนตองรวมกันดูแลปองกันมิให

สูญหายไปจากชุมชนและสังคมไทย โครงการสํารวจรวบรวมและจัดทําเอกสารขอมูลความรูภูมิปญญาในเขตเทศบาลตําบลลี้  เปนโครงการที่มี

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่นในดานตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใชในอดีต จัดทําเปนรูปเลมเอกสาร เพื่อถายทอด

และเผยแพรใหเยาวชนคนรุนหลังและผูที่สนใจ ไดศกึษาตลอดจนเปนแหลงเรียนรูภายในชุมชน / หมูบาน ทางคณะผูจัดทําหวังวาคงเปนประโยชน

ตอผูที่สนใจ 

 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่มีสวนชวยเหลือและสนับสนุนการรวบรวมขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่น

ดานตาง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลลี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี 

 

 

คณะผูจัดทํา 

กองการศึกษา 

เทศบาลตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
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6 โครงการสํารวจ รวบรวมและจัดทําเอกสารขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลลี้   
 

หลักการและเหตุผล 
 

  ภูมิปญญาทองถิ่นเปนมรดกทางวัฒนธรรมอนัล้ําคาของชาติ  ที่ทุกภาคสวนตองรวมกันดูแลปองกันมิใหสูญหายไปจากสงัคมชุมชน  ภูมิปญญาเปน

พื้นฐานความรูความสามารถ ความคดิ ความเช่ือ ความสามารถทางพฤตกิรรม ความสามารถในการแกไขปญหา โดยใชประสบการณที่สัง่สมไวในการปรับตัว และ

ดํารงชีพในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ โดยใชประสบการณทีส่ั่งสมไวในการปรบัตัว และดํารงชีพในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่ไดมีการพัฒนาสืบสานกนัมา อันเปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวใหเขากับสภาพตาง ๆ ในพื้นที่ที่กลุมชนเหลานั้นตั้งถิ่นฐานอยู รวมทั้งไดมีการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุมอ่ืน  ดังนัน้ ภูมิปญญาไทย จึงเปน องคความรูในดานตาง ๆ ของการดํารงชีวติของคนไทยที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณทั้งทางตรง 

และทางออม ที่ประกอบดวยแนวคิดในการแกปญหาของตนเองจนเกิดการหลอมรวมเปนแนวความคดิสําหรบัแกปญหาที่มลีักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งสามารถ

พัฒนาความรูดังกลาว แลวนํามาประยุกตใชในการแกปญหาและการดํารงชีวิต ไดอยางเหมาะสมตามกาลเวลาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิสังคมวัฒนธรรม

ตามกระแสโลกาภิวัฒนทําใหเกิดผลกระทบอยางมากกบัวิถีชีวิต ความเปนอยู การศึกษา พฤติกรรม และวัฒนธรรมในดานตาง  ๆ  การเปลี่ยนแปลงในบางอยาง 

ทําใหเกิดผลกระทบกับเยาวชน ประชาชน และนับวนัการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจงึมีมากขึ้น  

เทศบาลตําบลลี้ ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทีม่ีภารกิจในการรกัษา ดูแลสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของทองถิน่ใหคงอยู    จงึไดจดัทํา 

โครงการสํารวจ รวบรวม และจัดทําเอกสารขอมลูความรูภูมปิญญาในเขตเทศบาลตําบลลี้ เพื่อรักษาอนุรกัษศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี ภูมิปญญาทองถิน่ และ

รวมกันสืบสานใหคงอยูตลอดไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสํารวจ รวบรวมและจัดทําเอกสารขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ ในเขตเทศบาล ตําบลลี้             

2. เพื่อสรางคณุคาและสงเสริมใหเกิดการสืบสอดขอมลูความรู ภูมปิญญาทองถิ่น   

  3. เพื่อสืบทอด ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตวัฒนธรรมทองถิ่น 

  4.  เพื่อสงเสริมใหศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลลี้  เปนศูนยวัฒนธรรมทีส่มบูรณมากยิ่งขึน้เพราะจัดกจิกรรมไดครอบคลุม  และเปนแหลง 

       เรียนรูของชุมชน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ      นางลัดดา           นามสกุล     เกิดฤทธิ ์

ที่อยูบานเลขที่     28/1    หมูที่   1   ตําบลลี ้   อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -     
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา     

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  อาหารและโภชนาการ        
 

๒.๒ ความรูความสามารถ           การถนอมอาหาร 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  - วัตถุดิบที่มตีามทองถิน่  
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา           

       ๑.บรรยายประกอบการสาธติ       ๒.ฝกปฏิบัติจรงิ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ     

           ๒.สาธติประกอบการบรรยาย    

            ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.6 ประโยชน / คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนภูมิปญญาในการถนอมอาหารของคนในทองถิน่ สามารถเกบ็ถนอมอาหารไวนาน ๆ   

  - เพิ่มมูลคาของอาหาร 

  - เปนการอนรุักษภูมิปญญาทองถิ่น , สามารถทําเปนอาชีพเสริม 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป       ชื่อ  นายสมบูรณ     นามสกุล    หมื่นเมา     เกิดวันที ่ 13   เมษายน  2483  การศกึษาระดับ   ชั้น ป.4 

    ที่อยูบานเลขที ่  57    หมูที่   1  ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -    
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญา ศาสนา ประเพณี และพธิีกรรม 
  

๒.๒ ความรูความสามารถ  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, พิธกีรรมลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ขาวตอก    ๒.ดอกไม      ๓.ธูปเทยีน 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบาย สาธิต        

            ๒.ฝกปฏิบัติจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.สาธิต   

           ๒.ฝกปฏิบัติ        

            ๓.แสดงผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - ประกอบพิธีกรรมศาสนาตลอดจนขั้นตอนของพิธกีารตางๆ ของชาวลานนาที่สบืทอดมาแตโบราณกาล 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นายยนื   นามสกลุ วันชัย    เกิดวันที ่  16  มีนาคม  2485     การศกึษาระดับ   ชัน้ ป.4 

    ที่อยูบานเลขที ่ -  หมูที ่  1  ตําบลลี้    อําเภอลี้     จังหวัดลําพูน    รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -     
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ผูรูดานสมนุไพร 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถดุิบ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลิตผลงานของภูมปิญญาทองถิ่น 

-  สมุนไพรในบานและในปา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

           ๑.การบรรยายประกอบการสาธิตการใชสมนุไพร       

           ๒.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

            ๑.เตรียมสมุนไพร      

           ๒.สาธิตวิธกีารใชสมุนไพร 

            ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - การใชสมุนไพรถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสขุภาพของคนไทยที่ไดรับการสืบทอดมาชานาน  

  - สมุนไพรที่หางายในทองถิ่น เชน เหงาไพล  ขมิ้นออย ขมิ้นชัน ตะไครใบมะขามและใบสมปอย 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑. ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ  นางแกว           นามสกุล    คําศิร ิ

ที่อยูบานเลขที่  5  หมูที ่ 1 ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย   ๕๑๑๑๐    โทรศัพท ๐๘๙-๑๙๑๙๖๕๐  
   

๒. ขอมูลภูมิปญญา   
 

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การตดัเย็บเสื้อผา  ทอผาลายยกดอก  
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการตัดเยบ็เสื้อผา,ทอผาลายยกดอก 
   

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

         ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย    ๓.ใหทดลองปฏิบตัิจรงิและแนะนําเพื่อปรับปรงุแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธติและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอยีดเพื่อความสวยงาม                
 

๒.๖. ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

- สืบสานภูมปิญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

   ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป       ชื่อ   นายอุดม    นามสกุล  ชัยปนตา      เกิดวนัที่   28  สิงหาคม  2498  การศกึษาระดับ   ชั้นประถมศึกษา 

   ที่อยูบานเลขที่  45  หมูที ่1 ตําบลลี้  อําเภอลี้  จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0-8618-7672-0   
 

  ๒.ขอมูลภูมปิญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      ตัดตงุพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการตัดตุง 

 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม                
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหถักรรมพืน้บานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกิดความรกัและความ 

                       ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป            ชื่อ   นายติ๊บ           นามสกุล      ปนกันทะ        การศึกษาระดับ   - 

    ที่อยูบานเลขที ่ 172  หมูที ่ 2   ตําบลลี้   อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -      
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

   ๒.๒ ความรูความสามารถ     ตีมดี 
 

   ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

-  วัสดุและอุปกรณสําหรับการตีมดี 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

             ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรงุแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู  ๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

             ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม         
       

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

   - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและ 

                                  ความภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ      นายเสารแกว           นามสกุล  จอเรือง    

ที่อยูบานเลขที่  96/1  หมูที ่ 2   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐    โทรศัพท  -    
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ดานสมุนไพร 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- สมุนไพรในบานและในปา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

             ๑.การบรรยายประกอบการสาธติการใชสมุนไพร       

              ๒.ทดลองปฏิบัติจริง 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

             ๑.เตรียมสมุนไพร      

             ๒.สาธติวิธีการใชสมุนไพร 

             ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๖     ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

   - การใชสมุนไพรถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสขุภาพของคนไทยที่ไดรับการสืบทอดมาชานาน  

   - สมุนไพรที่หางายในทองถิ่น เชน เหงาไพล  ขมิ้นออย ขมิ้นชัน ตะไครใบมะขามและใบสมปอย 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป     ชื่อ      นายนะ       นามสกลุ      จอเรือง             การศกึษาระดับ   - 

   ที่อยูบานเลขที่  99  หมูที่  2   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -    
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ผลิตยารักษาแผลสด 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- สมุนไพรในบานและในปา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

             ๑.การบรรยายประกอบการสาธติการใชสมุนไพร       

              ๒.ทดลองปฏิบัติจริง 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

             ๑.เตรียมสมุนไพร      

             ๒.สาธิตวิธีการใชสมุนไพร 

             ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๖     ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

   - การใชสมุนไพรถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสขุภาพของคนไทยที่ไดรับการสืบทอดมาชานาน  

   - สามารถสืบทอดการรักษาแผลสดดวยสมุนไพรใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ   นายนะ         นามสกลุ   จอเรือง             การศกึษาระดับ   - 

   ที่อยูบานเลขที่  99  หมูที่  2    ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -    
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  เครื่องเลนดนตรีพืน้เมือง (ชะลอ ซอ ซงึ) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            - อุปกรณดนตรีพืน้เมือง ชะลอ ซอ  ซึง     
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา เนื้อหา      ๒.เทคนิคการเลน     ๓.สาธิตการเลนใหผูเรยีนหรือผูสนใจไดทราบ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

            ๑.เตรียมบทเพลง เนื้อรอง  โดยใชภาษาที่ฟงงายและสอดคลอง คลองจองกัน          ๒.เตรียมวงดนตรีชะลอ  ซอ  ซึง 

           ๓.เลนชะลอ ซอ  ซึง พรอมบรรยายจังหวะการเลน    ๔.ใหผูเรียนทดลองเลน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  เปนการอนุรกัษการเลนเครื่องดนตรีพื้นบาน 

  -  สงเสริมใหมกีารละเลนเครื่องดนตรีพืน้บาน 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป             นายนะ       นามสกลุ  จอเรือง           การศกึษาระดับ   - 

   ที่อยูบานเลขที่  99  หมูที่  2  ถนน –  ซอย –  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จงัหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การทําสตวงเพื่อประกอบพิธกีรรมทางศาสนา, พิธกีรรมลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ขาวตอก    ๒.ดอกไม       ๓.ธูปเทียน        4.กาบกลวย        5.ไมตอก        6.มีด       ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - ประกอบพิธีกรรมศาสนาตลอดจนขั้นตอนของพิธกีารตางๆ ของชาวลานนาที่สบืทอดมาแตโบราณกาล 

  - สามารถสืบทอดการทําสตวงใหคงอยูตอไป 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        นายเปง    นามสกุล       กานันตา        เกดิวันที่     เดือน        พ.ศ.2493     การศกึษาระดับ   - 

   ที่อยูบานเลขที่  1  หมูที่  2   ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การทําสตวงเพื่อประกอบพิธกีรรมทางศาสนา, พิธกีรรมลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ขาวตอก    ๒.ดอกไม       ๓.ธูปเทียน        4.กาบกลวย        5.ไมตอก        6.มีด       ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - ประกอบพิธีกรรมศาสนาตลอดจนขั้นตอนของพิธกีารตางๆ ของชาวลานนาที่สบืทอดมาแตโบราณกาล 

  - สามารถสืบทอดการทําสตวงใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ    นายเปง    นามสกลุ       กานันตา     เกิดวนัที่        เดือน   พ.ศ.2493     การศึกษาระดับ   - 

   ที่อยูบานเลขที่  1  หมูที่  2   ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  เครื่องเลนดนตรีพืน้เมือง  
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            - อุปกรณดนตรีพืน้เมือง  
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา เนื้อหา      ๒.เทคนิคการเลน     ๓.สาธิตการเลนใหผูเรยีนหรือผูสนใจไดทราบ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

            ๑.เตรียมบทเพลง เนื้อรอง  โดยใชภาษาที่ฟงงายและสอดคลอง คลองจองกัน          ๒.เตรียมวงดนตรีพื้นเมือง 

           ๓.เลนดนตรีพืน้เมืองพรอมบรรยายจงัหวะการเลน    ๔.ใหผูเรียนทดลองเลน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  เปนการอนุรกัษการเลนเครื่องดนตรีพื้นบาน 

  -  สงเสริมใหมกีารละเลนเครื่องดนตรีพืน้บาน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นายเปง    นามสกุล       กานนัตา        เกิดวนัที่      เดือน   พ.ศ.2493      การศกึษาระดับ   - 

   ที่อยูบานเลขที่  1  หมูที่  2   ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ผลิตยารักษาแผลสด 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- สมุนไพรในบานและในปา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

             ๑.การบรรยายประกอบการสาธติการใชสมุนไพร       

              ๒.ทดลองปฏิบัติจริง 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

             ๑.เตรียมสมุนไพร      

             ๒.สาธิตวิธีการใชสมุนไพร 

             ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๖     ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

   - การใชสมุนไพรถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสขุภาพของคนไทยที่ไดรับการสืบทอดมาชานาน  

   - สามารถสืบทอดการรักษาแผลสดดวยสมุนไพรใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป     นายเปง    นามสกุล       กานันตา        เกิดวนัที่        เดือน   พ.ศ.2493      การศึกษาระดับ   - 

   ที่อยูบานเลขที่   1  หมูที ่ 2   ตําบลลี ้   อําเภอลี้     จังหวดัลําพูน    รหัสไปรษณีย    ๕๑๑๑๐    โทรศัพท  -        
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การสานกระจาด  พดั  
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการสานกระจาด  พัด 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ     

           ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย    

           ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไม  

๒.ใหปฏบิัติจริง และดูผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาการจกัสานพืน้บานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันได   

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ   นายดอก     นามสกุล    กานันตา 

   ที่อยูบานเลขที่  74 / 1 หมูที่  2  ถนน –  ซอย –  ตาํบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท -  
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  เครื่องเลนดนตรีพืน้เมือง เครื่องดีดและเครื่องเปา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            - อุปกรณพื้นเมอืง เครื่องดีด และเครื่องเปา       
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา เนื้อหา      ๒.เทคนิคการเลน     ๓.สาธิตการเลนใหผูเรยีนหรือผูสนใจไดทราบ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

            ๑.เตรียมบทเพลง เนื้อรอง  โดยใชภาษาที่ฟงงายและสอดคลอง คลองจองกัน          ๒.เตรียมวงดนตรีเครื่องดดีและเครื่องเปา  

           ๓.เลนเครื่องดีดและเครื่องเปา พรอมบรรยายจงัหวะการเลน    ๔.ใหผูเรียนทดลองเลน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  เปนการอนุรกัษการเลนเครื่องดนตรีพืน้บาน 

  -  สงเสริมใหมกีารละเลนเครื่องดนตรีพืน้บาน 

 

  



20 

 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป       ชื่อ    นายบุญเพ็ญ           นามสกุล  เทพปน 

    ที่อยูบานเลขที ่ 67  หมูที ่ 2  ถนน –  ซอย – ตําบลลี้  อําเภอลี้  จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณยี  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  - 
 

  ๒.ขอมูลภูมปิญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      ตัดตงุพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการตัดตุง 

 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธติและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอยีดเพื่อความสวยงาม                
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

                       ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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  แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      นายติ๊บ     นามสกุล   อุดสาพะแล        เกิดวนัที่   3 กันยายน   2479     การศกึษาระดับ   - 

   ที่อยูบานเลขที่  99  หมูที่  2   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การทําสตวงเพื่อประกอบพิธกีรรมทางศาสนา, พิธกีรรมลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ขาวตอก    ๒.ดอกไม       ๓.ธูปเทียน        4.กาบกลวย        5.ไมตอก        6.มีด       ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - ประกอบพิธีกรรมศาสนาตลอดจนขั้นตอนของพิธกีารตางๆ ของชาวลานนาที่สบืทอดมาแตโบราณกาล 

  - สามารถสืบทอดการทําสตวงใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      นายติ๊บ     นามสกุล    อุดสาพะแล        เกดิวันที่   3 กันยายน   2479      การศึกษาระดับ   - 

   ที่อยูบานเลขที่  99  หมูที่  2   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การสานกระจาด  พดั  ตะกรา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการสานกระจาด  พัด  ตะกรา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ     

           ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย    

           ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไม  

๒.ใหปฏบิัติจริง และดูผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาการจกัสานพืน้บานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันได   

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป     นายติ๊บ     นามสกุล    อุดสาพะแล        เกดิวันที่   3 กันยายน   2479      การศึกษาระดับ   - 

   ที่อยูบานเลขที่  99  หมูที่  2    ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การทําเครื่องมอืดักจับสตัว 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการทําเครื่องมือดกัจับสัตว 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ     

           ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย    

           ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณ เชน มีด และไม  ฯลฯ 

๒.ใหปฏบิัติจริง และดูผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาการจกัสานพืน้บานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันได   

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป       นายหวั๋น     นามสกุล   เงินมลู        เกดิวันที ่  7   เมษายน   2491    การศึกษาระดบั   - 

   ที่อยูบานเลขที่  33  หมูที ่ 2     ตําบลลี้    อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน    รหัสไปรษณีย   ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การสานกระจาด  พดั  ตะกรา   ขันโตก 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการสานกระจาด  พัด  ตะกรา  ขนัโตก 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ     

           ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย    

           ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไม  

๒.ใหปฏบิัติจริง และดูผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาการจกัสานพืน้บานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันได   

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 



25 

 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        นายหวัน๋     นามสกุล   เงินมลู        เกดิวันที ่  7   เมษายน   2491   การศึกษาระดบั   - 

   ที่อยูบานเลขที่  33   หมูที่  2    ตําบลลี ้   อําเภอลี้    จังหวัดลําพูน   รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การทําสตวงเพื่อประกอบพิธกีรรมทางศาสนา, พิธกีรรมลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ขาวตอก    ๒.ดอกไม       ๓.ธูปเทียน        4.กาบกลวย        5.ไมตอก        6.มีด       ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - ประกอบพิธีกรรมศาสนาตลอดจนขั้นตอนของพิธกีารตางๆ ของชาวลานนาที่สบืทอดมาแตโบราณกาล 

  - สามารถสืบทอดการทําสตวงใหคงอยูตอไป 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        นายหวัน๋     นามสกุล   เงินมลู        เกดิวันที ่  7   เมษายน   2491    การศึกษาระดบั   - 

   ที่อยูบานเลขที่  33   หมูที ่  2    ตําบลลี้    อําเภอลี้    จังหวดัลําพูน    รหัสไปรษณีย    ๕๑๑๑๐     โทรศพัท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  เปาคาถารักษาคนไข   
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ดินสอ     2.ปากกา    3.บทคาถา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สงผลทางดานจิตใจของคนไขใหมีกําลังใจดีขึ้น 

  - สามารถสืบทอดคาถาใหคงอยูตอไป 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        นายหวัน๋     นามสกุล   เงินมลู        เกดิวันที ่  7   เมษายน   2491   การศึกษาระดบั   - 

   ที่อยูบานเลขที่  33  หมูที ่ 2    ตําบลลี ้    อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน    รหัสไปรษณีย   ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  ทําฝายแมวดวยไมหลกั   
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ไมหลกั     2.คอน    3.มีด  ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - รกัษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูสภาพเดิม 

  - สามารถสืบทอดการทําฝายแมวดวยไมหลกัใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป       ชื่อ  นางบุญเปง    นามสกุล  อินถาปน    เกิดวันที ่ 15  พฤษภาคม  2496   การศกึษาระดับ   - 

   ที่อยูบานเลขที่  161  หมูที่  2   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -      
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทอผาชนเผา  
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการทอผา  
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอ 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป     ชื่อ นางบุญปุด        นามสกุล    อุนใจเงิน      เกดิวันที ่ 8  กุมภาพันธ  2498    การศกึษาระดับ   - 

   ที่อยูบานเลขที ่ 161 / 1  หมูที่  2   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวดัลําพนู  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -      
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทอผาชนเผา  
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการทอผา  
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอ 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
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๑.ขอมูลทั่วไป          ชื่อ   นายสุข      นามสกลุ    นปุากรณ 

ที่อยูบานเลขที่  27  หมูที ่ 3    ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท   -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การสานไมกวาด 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการสานไมกวาด 
 

  ๒.๔    วิธีการถายทอดของภูมิปญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ     

            ๒.สาธติประกอบการบรรยาย    

            ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไม  

๒.ทําการสานไมกวาดตามภูมิปญญาชาวบาน 
 

๒.๖    ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาการจกัสานพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรักและความ 

                       ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
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๑.ขอมูลทั่วไป          ชื่อ   นายคํา         นามสกลุ หวันจี ๋

   ที่อยูบานเลขที่  28  หมูที ่ 3     ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐    โทรศัพท   -  
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การสานไมกวาด 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการสานไมกวาด 
 

 ๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

          ๑.เตรียมอุปกรณ     

          ๒.สาธติประกอบการบรรยาย    

            ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไม  

๒.ทําการสานไมกวาดตามภูมิปญญาชาวบาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาการจกัสานพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
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๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ   นายบุญมา           นามสกุล    นปุากรณ 

   ที่อยูบานเลขที่  77  หมูที ่ 3   ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท   -      
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การสานไมกวาด 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการสานไมกวาด 
 

 ๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ     

           ๒.สาธติประกอบการบรรยาย    

            ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕   ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไม  

๒.ทําการสานไมกวาดตามภูมิปญญาชาวบาน 
 

๒.๖    ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาการจกัสานพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
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๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ    นายหนอ           นามสกุล     ใจสุยะ 

ที่อยูบานเลขที่  19  หมูที่  3  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท   -  
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การสานเครื่องมือทําประมง 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการสานเครื่องมือทําประมง 
 

  ๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ     

            ๒.สาธติประกอบการบรรยาย    

            ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕    ขัน้ตอนการถายทอดของภูมปิญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณสานเครื่องมือทําประมง 

๒.สาธติทําสานเครื่องมือประมงตามภูมิปญญาชาวบาน 
 

๒.๖    ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาการจกัสานพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
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๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ   นายอํานาจ           นามสกุล    มะโนสาร 

ที่อยูบานเลขที่  86  หมูที่  3    ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท   -  
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        ดานการเกษตรอินทรีย 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      ปลูกผกัปลอดสารพิษ 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
 

  ๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ     

            ๒.สาธิตประกอบการบรรยายใหความรู    

            ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณและวตัถดุิบในการปลูกผกัปลอดสารพษิ 

๒.สาธิตการปลกูผักปลอดสารพิษ 
 

๒.๖.  ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาการปลูกผกัพื้นบาน การดูแล รกัษา และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิในในทองถิน่ของตนเอง 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
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๑.ขอมูลทั่วไป             นายบุญ     นามสกุล โดคํา     เกิดวนัที่   1   พ.ค.2496      การศกึษาระดับ  ช้ัน ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  68  หมูที่  3  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0861981654 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การทําสตวงเพื่อประกอบพิธกีรรมทางศาสนา, พิธกีรรมลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ขาวตอก    ๒.ดอกไม       ๓.ธูปเทียน        4.กาบกลวย        5.ไมตอก        6.มีด       ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธติ  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - ประกอบพิธีกรรมศาสนาตลอดจนขั้นตอนของพิธกีารตางๆ ของชาวลานนาที่สบืทอดมาแตโบราณกาล 

  - สามารถสืบทอดการทําสตวงใหคงอยูตอไป 

 

 

 

 

 



36 

 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป             นายบุญ     นามสกุล โดคํา     เกิดวนัที่   1   พ.ค.2496    การศกึษาระดับ  ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  68  หมูที่  3  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0861981654 
 

  ๒.ขอมูลภูมปิญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      ตัดตงุพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการตัดตุง 

 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม                
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหถักรรมพืน้บานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกิดความรกัและความ 

                       ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป             นายบุญ     นามสกุล โดคํา     เกิดวนัที่   1   พ.ค.2496   การศกึษาระดับ  ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  68  หมูที่  3  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0861981654 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      งานจักสาน  เชน   การสานกระจาด  พัด  ตะกรา   ฯลฯ 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการงานจกัสาน 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ     

           ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย    

           ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไม  

๒.ใหปฏบิัติจริง และดูผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาการจกัสานพืน้บานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันได   

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                ชื่อ    นางสาวสะอาด       นามสกุล     แกวสําโรง 

    ที่อยูบานเลขที ่ ๑๓๑/๕  หมูที่  ๔  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท - 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การนวดแผนไทยผสานหมอพืน้บาน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เบาะนวด      ๒.หมอนึง่ลกูประคบ ลกูประคบ ประมาณ ๒ ลกู และจานรองลกูประคบ       ๓.ผาขนหนู ๒ ผนื 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.การบรรยายประกอบการสาธติการนวด        ๒.ทดลองปฏิบัตจิริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมอุปกรณการนวด      ๒.สาธิตประกอบการนวด     ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิกบัผูปวย 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - การนวดแผนไทย ถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสุขภาพการผอนคลายกลามเนื้อและเสนสายตึง แมวาความเจริญกาวหนาทางดาน 

     เทคโนโลยีอนัทันสมัยของการแพทยแผนปจจุบันจะมีบทบาทสําคัญในการดแูละสุขภาพของคนทั่วไป แตหลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่น 

     ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป             ชื่อ    นายเสนห             นามสกุล    จนิาจันทร 

ที่อยูบานเลขที่  -  หมูที่  ๔   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐       โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, พิธกีรรมลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ขาวตอก     ๒.ดอกไม        ๓.ธูปเทียน 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบาย สาธติ        ๒.ฝกปฏิบตัิจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.สาธิต  ๒.ฝกปฏิบัติ       ๓.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - ประกอบพิธีกรรมศาสนาตลอดจนขั้นตอนของพิธกีารตางๆ ของชาวลานนาที่สบืทอดมาแตโบราณกาล 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ   นายเสารแกว           นามสกุล    ยาวิชัย 

ที่อยูบานเลขที่    43/1  หมูที่  5   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท   - 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การสานไมกวาด 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการสานไมกวาด 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ     

           ๒.สาธติประกอบการบรรยาย    

           ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไม  

๒.ทําการสานไมกวาดตามภูมิปญญาชาวบาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาการจกัสานพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอ 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ   นายเสารคํา           นามสกุล    เลิศอนนัต 

   ที่อยูบานเลขที่      หมูที ่ 5    ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท   -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การสานไมกวาด 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการสานไมกวาด 
 

  ๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ     

            ๒.สาธติประกอบการบรรยาย    

            ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไม  

๒.ทําการสานไมกวาดตามภูมิปญญาชาวบาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาการจกัสานพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 
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 รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ   นายโกล           นามสกุล    เลิศอนนัต 

   ที่อยูบานเลขที่      หมูที ่   5    ตําบลลี้    อําเภอลี้    จังหวัดลําพูน    รหัสไปรษณีย    ๕๑๑๑๐   โทรศัพท   - 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การสานเครื่องมือทําประมง 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการสานเครื่องมือทําประมง 
 

  ๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ     

            ๒.สาธติประกอบการบรรยาย    

            ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณสานเครื่องมือทําประมง 

๒.สาธติทําสานเครื่องมือประมงตามภูมิปญญาชาวบาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาการจกัสานพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ      นายศร            นามสกลุ    ยาวิชัย 

   ที่อยูบานเลขที่  -  หมูที่   5    ตําบลลี ้   อําเภอลี้    จังหวดัลําพูน   รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -  
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ดานสมุนไพร 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- สมุนไพรพื้นบานและในปา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

            ๑.การบรรยายประกอบการสาธติการใชสมุนไพร       

            ๒.ทดลองปฏิบัติจริง 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

            ๑.เตรียมสมุนไพร      

           ๒.สาธติวิธีการใชสมุนไพร 

            ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - การใชสมุนไพรถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสขุภาพของคนไทยที่ไดรับการสืบทอดมาชานาน  

  - สมุนไพรที่หางายในทองถิ่น เชน เหงาไพล  ขมิ้นออย ขมิ้นชัน ตะไครใบมะขามและใบสมปอย 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป          ชื่อ   นายอิ่นคํา           นามสกุล    เสารสาร 

   ที่อยูบานเลขที่  -  หมูที่  5   ตําบลลี้    อําเภอลี้    จงัหวัดลําพูน    รหัสไปรษณีย    ๕๑๑๑๐    โทรศัพท  - 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ดานสมุนไพร 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- สมุนไพรในบานและในปา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

            ๑.การบรรยายประกอบการสาธติการใชสมนุไพร       

        ๒.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมสมุนไพร      

            ๒.สาธติวิธีการใชสมุนไพร 

            ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - การใชสมุนไพรถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสขุภาพของคนไทยที่ไดรับการสืบทอดมาชานาน  

  - สมุนไพรที่หางายในทองถิ่น เชน เหงาไพล  ขมิ้นออย ขมิ้นชัน ตะไครใบมะขามและใบสมปอย 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ    นางทับ    นามสกุล  ชัยรังษ ี      เกดิวันที่  15   มนีาคม  2491     การศกึษาระดับ   - 

   ที่อยูบานเลขที ่ 98 / 1  หมูที่  5   ตําบลลี ้ อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -        
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทอผาพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการทอผา  
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ    นางทับ        นามสกุล    ชัยรงัษ ี    เกดิวันที่  15   มนีาคม  2491     การศกึษาระดับ   - 

    ที่อยูบานเลขที่  98 / 1  หมูที ่ 5   ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพนู  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -        

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทําบายสี และกรวยดอกไม 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- ใบตอง       - กรรไกร         - เข็ม        - ดาย     ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการทําบายสีและกรวยดอกไมไมใหสูญหาย     - สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และทําเปนอาชีพเสริมสรางรายได 

                        ใหแกครอบครัว       - ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ    นางสาวสายทอง   นามสกุล     ใจสุยะ   เกิดวันที ่ 10  มกราคม  2500  การศึกษาระดับ  ชั้น ป.4 

  ที่อยูบานเลขที่  105  หมูที ่ 5   ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0826110076    
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การถกัทอสวิง,ยอ และกระซัง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- ไมไผ  - ดาย  - กรรไกร    - กระสวยเลก็     ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการถกัทอสวิง,ยอ และกระซังไมใหสูญหาย   - สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และทําเปนอาชีพเสริมสรางรายได 

                        ใหแกครอบครัว     - ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกิดความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ    นางสาวสายทอง    นามสกลุ   ใจสุยะ   เกิดวันที ่ 10  มกราคม  2500    การศกึษาระดับ  ชัน้ ป.4 

    ที่อยูบานเลขที ่ 105  หมูที ่ 5   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0826110076    
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทําบายสี และกรวยดอกไม 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- ใบตอง       - กรรไกร         - เข็ม        - ดาย     ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการทําบายสีและกรวยดอกไมไมใหสูญหาย    - สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและทําเปนอาชีพเสริมสรางรายได 

                       ใหแกครอบครัว    - ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรักและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ    นางสาวสมศร ี นามสกุล   วงคศรีใส   เกดิวันที่  17  สิงหาคม  2496  การศกึษาระดับ  ชั้น ป.4 

    ที่อยูบานเลขที ่ 35  หมูที่  5  ตําบลลี้  อําเภอลี้  จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท   0826110076    
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทําบายสี และกรวยดอกไม 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- ใบตอง       - กรรไกร         - เข็ม        - ดาย     ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู              ๒.ทําการสาธติและถายทอดความรู ตามที่ลกัษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการทําบายสีและกรวยดอกไมไมใหสูญหาย  

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และทําเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัว 

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ   นางดี    นามสกลุ   ยาวลิะ   เกดิวันที่  8   พฤษภาคม  2497  การศกึษาระดับ  ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  104/3  หมูที่  5  ตําบลลี ้ อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0849508184    
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทําบายสี และกรวยดอกไม 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- ใบตอง       - กรรไกร         - เข็ม        - ดาย     ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู       ๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามที่ลักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการทําบายสีและกรวยดอกไมไมใหสูญหาย  

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และทําเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัว 

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ    นางเพ็ญศรี    นามสกลุ    ยาวิละ    เกดิวันที่  28   ตุลาคม  2496    การศกึษาระดับ  ชั้น ป.6 

   ที่อยูบานเลขที่  101/1  หมูที ่ 5  ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท  0938727512    
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทําบายสี และกรวยดอกไม 
 

 ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- ใบตอง       - กรรไกร         - เข็ม        - ดาย     ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการทําบายสีและกรวยดอกไมไมใหสูญหาย  

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และทําเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัว 

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นางบุญทนิ    นามสกุล    ยาวชิัย    เกิดวนัที่  10   มกราคม  2498   การศึกษาระดับ  ชั้น ป.4 

    ที่อยูบานเลขที ่ 43  หมูที่  5   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0931968047    
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทําโคมไฟลานนา 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- กระดาษ       - ไม         - กาว        - มีด     ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู          ๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการทําโคมไฟลานนาไมใหสญูหาย  

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และทําเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัว 

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 

 



53 

 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ    นางบุญทนิ   นามสกุล     ยาวิชัย     เกดิวันที ่ 10   มกราคม  2498   การศกึษาระดับ  ชั้น ป.4 

    ที่อยูบานเลขที ่ 43  หมูที่  5   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0931968047    
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทําบายสี และกรวยดอกไม 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- ใบตอง       - กรรไกร         - เข็ม        - ดาย     ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการทําบายสีและกรวยดอกไมไมใหสูญหาย  

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และทําเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัว 

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป     ชื่อ    นางยอด     นามสกลุ    ใจสุยะ    เกิดวนัที่  5   พฤศจกิายน  2491   การศึกษาระดับ  ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที ่ 98 / 1 หมูที่  5  ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท 0801342141       
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทอผาพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการทอผา  
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ    นางยอด     นามสกลุ  ใจสุยะ    เกดิวันที่  5   พฤศจิกายน  2491    การศกึษาระดับ  ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที ่ 98 / 1  หมูที่  5  ตําบลลี้  อําเภอลี้  จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท 0801342141       
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การถกัทอสวิง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- ไมไผ  - ดาย  - กรรไกร         ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู        ๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการถกัทอสวิงไมใหสูญหาย  

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และทําเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัว 

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   นายผัด    นามสกุล   เลิศอนันต   เกดิวันที่   8   เดือน  มกราคม  พ.ศ.2481   การศกึษาระดับ  ชัน้ ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  93  หมูที่  5   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การทําสตวงเพื่อประกอบพิธกีรรมทางศาสนา, พิธกีรรมลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ขาวตอก    ๒.ดอกไม       ๓.ธูปเทียน        4.กาบกลวย        5.ไมตอก        6.มีด       ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - ประกอบพิธีกรรมศาสนาตลอดจนขั้นตอนของพิธกีารตางๆ ของชาวลานนาที่สบืทอดมาแตโบราณกาล 

  - สามารถสืบทอดการทําสตวงใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป     นายแกว    นามสกลุ  ไชยรังษ ี  เกิดวันที ่8 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2488  การศึกษาระดับ  ชัน้ ป.3 

    ที่อยูบานเลขที ่  98  หมูที่  5   ตําบลลี ้   อําเภอลี้     จังหวดัลําพูน    รหัสไปรษณีย    ๕๑๑๑๐    โทรศัพท  -        
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การจกัสารไมไผ  (จักสานพดั กระจาด  ตะกรา ฯลฯ) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการจกัสาน 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ     

           ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย    

           ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไม  

๒.ใหปฏบิัติจริง และดูผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาการจกัสานพืน้บานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันได   

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 



58 

 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ      นางสาวปราณี           นามสกุล    คําสุภา 

ที่อยูบานเลขที่  -  หมูที่  ๖    ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -    
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทอผาและยอมผา   
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการทอผา  
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธติและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอยีดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอ 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป           ชื่อ   นางสาวปราณี           นามสกุล    คําสุภา 

   ที่อยูบานเลขที่  -  หมูที่  6   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  - 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การตดัตุงพืน้เมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

 - วัสดุและอุปกรณสําหรับการตดัตุง 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย     ๓.ใหทดลองปฏิบตัิจรงิและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธติและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอยีดเพื่อความสวยงาม               
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

 - สืบสานภูมปิญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความภาคภูมิใจใน  

             ทองถิน่ของตนเอง 
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 รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ   นายบุญชิด          นามสกุล    วงคเขื่อน 

   ที่อยูบานเลขที่  -  หมูที่  7   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -  
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การแทงหยวก 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

๑.วัสดแุละอุปกรณสําหรับการทอผา         ๒.วัสดแุละอุปกรณสําหรบัการตัดตุง 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธติและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอยีดเพื่อความสวยงาม           
      

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ   นางสาวปราณี   นามสกลุ    อินธยิะ   เกิดวนัที่  17   ธันวาคม  2501  การศึกษาระดับ ปริญญาตร ี

   ที่อยูบานเลขที่  ๑๐๗  หมูที่  ๘  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท ๐๘๕-๗๐๘๔๒๐๔   
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  งานจักสาน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการจกัสาน 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           1.สาธิตประกอบการบรรยาย    

           2.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไม  

๒.ใหปฏบิัติจริง และดูผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาการจกัสานพืน้บานไมใหสูญหาย   - สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   - สรางรายไดใหแตตนเองและครอบครัว 

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
   

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ นางสาวปราณ ี  นามสกุล  อินธิยะ  เกดิวันที่  17   ธันวาคม  2501  การศึกษาระดับ ปริญญาตร ี

    ที่อยูบานเลขที ่ ๑๐๗  หมูที ่๘  ตําบลลี้  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท  ๐๘๕-๗๐๘๔๒๐๔ 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การแกะสลกั  
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

 - เครื่องมอืแกะสลกั   และอื่น   ฯลฯ 
  

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา       

          ๑.การสาธิตการประกอบการบรรยาย       

            ๒.ฝกปฏิบัติจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณเครื่องมือแกะสลัก 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหดสูวยงามและรายละเอียดเพื่อความสวยงาม      
           

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เพื่อใหเด็กและเยาวชน ไดตระหนกัถงึคุณคาของภูมิปญญาชาวบาน และมีความภาคภูมิใจในศิลปะที่ประณีตงดงามของภูมิปญญาทองถิ่น และ 

     นํามาสรางมูลคาเพิ่ม สรางรายไดใหแกครอบครัว 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ  นางสาวปราณี    นามสกลุ  อินธยิะ  เกดิวันที ่ 17   ธันวาคม  2501  การศึกษาระดับ ปริญญาตร ี

   ที่อยูบานเลขที่  ๑๐๗  หมูที่ ๘  ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท ๐๘๕-๗๐๘๔๒๐๔   
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ตัดตงุพื้นเมือง 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการตัดตุงพื้นเมือง 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.สาธิตประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน และใหปฏบิตัิจรงิ 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม                
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการตดัตุงพืน้เมืองไมใหสูญหาย   

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และนําไปประกอบเปนอาชพีสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ  นางสาวปราณี    นามสกลุ    อินธิยะ    เกิดวนัที่  17   ธันวาคม  2501   การศึกษาระดับ ปริญญาตร ี

   ที่อยูบานเลขที่  ๑๐๗  หมูที่  ๘ ตําบลลี้  อําเภอลี ้ จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  ๐๘๕-๗๐๘๔๒๐๔   
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ผลิตสมุนไพรอบตัว 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- สมุนไพรในบานและในปา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

             ๑.การบรรยายประกอบการสาธติการใชสมุนไพร       

              ๒.ทดลองปฏิบัติจริง 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

             ๑.เตรียมสมุนไพร      

             ๒.สาธิตวิธีการใชสมุนไพร 

             ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๖     ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

   - การใชสมุนไพรถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสขุภาพของคนไทยที่ไดรับการสืบทอดมาชานาน  

   - สามารถสืบทอดการอบสมุนไพรใหคงอยูตอไป  - นําไปเปนอาชีพสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ  นางสาวปราณี    นามสกลุ   อินธยิะ  เกดิวันที ่ 17   ธันวาคม  2501  การศึกษาระดับ ปริญญาตร ี

   ที่อยูบานเลขที่  ๑๐๗  หมูที่  ๘ ตําบลลี้  อําเภอลี ้ จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  ๐๘๕-๗๐๘๔๒๐๔ 
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การทําบายสีและกรวยดอกไมใบตอง 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- ใบตอง       - กรรไกร         - เข็ม        - ดาย     ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           1.สาธิตประกอบการบรรยาย   2.ใหทดลองปฏิบตัิจริงและแนะนําเพื่อปรับปรงุแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการทําบายสีและกรวยดอกไมไมใหสูญหาย  

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และทําเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัว 

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ  นางมาลี   นามสกุล  อินตะเทพ    เกิดวันที่   17  ตุลาคม  2497    การศึกษาระดบั  ช้ัน  ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่ ๑๒๘/๑  หมูที่  ๘ ตําบลลี้  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท 0810399410  
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  จอย ซอ เลนดนตรีพืน้บาน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            ๑.สะลอ ซอ ซงึ และขลุย         ๒.วงสะลอ ซอ ซงึและคูซอ         ๓.คูซอ (ชาย-หญิง) 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา เนื้อหา ซอ บทซอ     ๒.เทคนิคการซอ     ๓.สาธิตการจอยซอใหผูเรียนหรือผูสนใจไดทราบ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมบทซอทีส่ละสลวย  โดยใชภาษาที่ฟงงายและสอดคลอง คลองจองกนั          ๒.เตรียมวงดนตรีสะลอ ซอ ซึง และคูซอ (ชาย-หญิง)    

            ๓.ขับรองเพลงทีจ่อยซอ พรอมบรรยายจังหวะการผอนเสียง เอื้อนเสียงตามจังหวะ     ๔.ใหผูเรียนทดลองขับรองใหเขากับดนตร ี
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - การขับซอพืน้เมือง คือการรองเพลงซอของชาวลานนาในอดีต การซอมีทั้งการขับรองเดี่ยวและคู ซึ่งเรียกวา “คูถอง” มีดนตรีประกอบไดแก ป  

     ซึ่งเปนชุดเรียกวา “ปจุม” เสียงเพลงซอและเสียงดนตรี เปนเครื่องขับกลอมใหคลายทกุข เปนเครื่องจรรโลงใจใหเบิกบาน หรือบางครัง้ทําใหเกิด 

   อาลัยอาวรณความสละสลวยของภาษาที่นํามาใชและถายทอดเปนบทกลอนที่มีความนุมนวลมีคุณคาบงบอกถึงเอกลกัษณของตัวเองและความ 

 เปนทองถิ่นลานนา มีความสอดคลองกับดนตรีพื้นเมืองและที่สําคัญคือ การบรรยายบอกเลาเรื่องราวที่เกดิขึ้นเปนภาษาพื้นเมอืงของคนลานนาโดยเฉพาะ 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ    นางสาวอนุสรา            นามสกุล   ไชยปญญา    

   ที่อยูบานเลขที่ ๑๒๘/๑  หมูที่  ๘   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน   รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐     โทรศัพท๐๘๙-๑๙๑๙๖๕๐ 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การแสดงพืน้บาน เชน จอย ซอ เลนดนตรีพืน้บาน ฯลฯ 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            ๑.สะลอ ซอ ซึง และขลุย         ๒.วงสะลอ ซอ ซึงและคูซอ         ๓.คูซอ (ชาย-หญิง) 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา เนื้อหา ซอ บทซอ     ๒.เทคนิคการซอ     ๓.สาธิตการจอยซอใหผูเรียนหรือผูสนใจไดทราบ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมบทซอทีส่ละสลวย  โดยใชภาษาที่ฟงงายและสอดคลอง คลองจองกนั          ๒.เตรียมวงดนตรีสะลอ ซอ ซึง และคูซอ (ชาย-หญิง)    

            ๓.ขับรองเพลงทีจ่อยซอ พรอมบรรยายจังหวะการผอนเสียง เอือ้นเสียงตามจังหวะ     ๔.ใหผูเรียนทดลองขับรองใหเขากับดนตร ี
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - การขับซอพื้นเมือง คือการรองเพลงซอของชาวลานนาในอดีต การซอมีทั้งการขับรองเดี่ยวและคู ซึ่งเรียกวา “คูถอง” มีดนตรีประกอบไดแก ป  

     ซึ่งเปนชุดเรียกวา “ปจุม” เสียงเพลงซอและเสียงดนตรี เปนเครื่องขับกลอมใหคลายทกุข เปนเครื่องจรรโลงใจใหเบิกบาน หรือบางครัง้ทําใหเกิด 

   อาลัยอาวรณความสละสลวยของภาษาที่นํามาใชและถายทอดเปนบทกลอนที่มคีวามนุมนวลมีคุณคาบงบอกถึงเอกลกัษณของตัวเองและความ 

 เปนทองถิ่นลานนา มคีวามสอดคลองกับดนตรีพืน้เมืองและที่สําคัญคือ การบรรยายบอกเลาเรื่องราวที่เกดิขึ้นเปนภาษาพ้ืนเมอืงของคนลานนาโดยเฉพาะ 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
    

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ  นางวิมาลา   นามสกลุ    คําสันทราย  เกิดวนัที่  19   ธันวาคม  2503  การศกึษาระดับ ชั้น ป.7 

    ที่อยูบานเลขที ่๑30 / 1 หมูที่ ๘ ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0849505621   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การแกะสลกัไม   
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

 - เครื่องมอืแกะสลกั   และอื่น   ฯลฯ 
    

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา       

          ๑.การสาธิตการประกอบการบรรยาย       

            ๒.ฝกปฏิบัติจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณเครื่องมือแกะสลัก 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหดสูวยงามและรายละเอียดเพื่อความสวยงาม      
           

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เพื่อใหเด็กและเยาวชน ไดตระหนกัถงึคุณคาของภูมิปญญาชาวบาน และมีความภาคภูมิใจในศิลปะที่ประณีตงดงามของภูมิปญญาทองถิ่น และ 

     นํามาสรางมูลคาเพิ่ม สรางรายไดใหแกครอบครัว 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ  นางวิลาวัลย   นามสกลุ  รณซติพาณิชยกิจ  เกิดวันที ่3 มกราคม  2496  การศกึษาระดับ  ช้ัน ม.ศ.3 

   ที่อยูบานเลขที่  125  หมูที่  8   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0870344482     
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทอผาพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการทอผา  
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอ 



70 

 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ  นายสมฉาย    นามสก ุ  แดงชัย    เกดิวันที่  7  สิงหาคม  2495    การศกึษาระดับ  ชั้น ป.6 

   ที่อยูบานเลขที ่  21  หมูที ่ ๘ ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท  0947264572   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ฟอนดาบ ฟอนเจิง 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            ๑.ดาบ         ๒.ชุดตกีลอง         ๓.เครื่องแตงกายตามความเหมาะสม 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา เนื้อหาทาฟอน และเทคนคิการฟอน         2.สาธิตใหด ู      3.ใหปฏิบัติจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมชุดการแสดง เชน ดาบ ชดุตกีลอง          ๒.ใหปฏิบัติจรงิ       
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  สงเสริมและอนรุักษศิลปะอันสวยงามใหคงอยูตอไป 

  -  ความภูมิใจในศิลปะในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ  นายปน     นามสกลุ  สิงหชัย    เกดิวันที ่ 7  ตุลาคม  2495   การศึกษาระดับ  ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่ 159  หมูที่  ๘  ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท  0639605571 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภาษาและวรรณกรรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  เขียนและอานภาษาคําเมืองลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            ๑.ปากกา  ดินสอ         ๒.สมุด         ๓.กระดาน     
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา และตัวอกัษรลานนา         2.ฝกปฏิบัติอาน เขียน จริง       
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมอุปกรณการถายทอด       ๒.ฝกปฏิบัติอาน เขยีน จริง       
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  สงเสริมและอนรุักษภาษาคําเมืองลานนาใหคงอยูตอไป 

  -  ความภูมิใจภาษาทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ  นายมนตรี     นามสก ุทาปญญา    เกิดวนัที่  23  พฤศจกิายน  2502   การศกึษาระดบั  ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่ 63  หมูที ่ ๘ ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท  0871841020 
   

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ตีกลองพื้นเมือง 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            1.ชุดตีกลอง         ๓.เครื่องแตงกายตามความเหมาะสม 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา และเทคนิคการตีกลอง         2.สาธิตใหด ู      3.ใหปฏิบัติจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมชุดตีกลอง          ๒.ใหปฏิบัตจิริง       
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  สงเสริมและอนรุักษศิลปะอันสวยงามใหคงอยูตอไป 

  -  ความภูมิใจในศิลปะในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ  นายสมศกัดิ ์   นามสกุล   เปงมณี     เกิดวนัที่   30   กรกฎาคม   2502  การศึกษาระดับ  ชัน้ ม.3 

   ที่อยูบานเลขที่  178 / 1  หมูที่  ๘ ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพนู  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท  090469983 
   

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  เลนซงึพื้นเมือง 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            1.ซงึพื้นเมือง         ๓.เครื่องแตงกายตามความเหมาะสม 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา และเทคนิคการดีดซงึ         2.ใหปฏิบัตจิริง 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมซึงพืน้เมือง          ๒.ใหปฏิบัติจริง       
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  สงเสริมและอนรุักษการดีดซึ้งพืน้เมืองใหคงอยูตอไป 

  -  ความภูมิใจในศิลปะในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ  นายอํานาจ   นามสกุล   ปูอุตร ี   เกิดวนัที่   18  กรกฎาคม  2501   การศึกษาระดับ  ชัน้ ม.ศ.3 

    ที่อยูบานเลขที ่ 133  หมูที่ 8 ตําบลลี ้ อําเภอลี้  จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0861903301   
 

  ๒.ขอมูลภูมปิญญา   
 

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      ตัดตงุพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการตัดตุง 

 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม                
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

                       ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ  นายสุจติต   นามสกุล  โปธิกา    เกดิวันที่  25  สิงหาคม  2495   การศึกษาระดับ  ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่ 79 / 1  หมูที ่ ๘  ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท  0639605571 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภาษาและวรรณกรรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  คาวลานนา (กลอนลานนา) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            ๑.ปากกา  ดินสอ         ๒.สมุด         ๓.กระดาน     
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา และเทคนิคการแตงกลอนลานนา         2.ฝกปฏิบัติแตงกลอนลานนา 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมอุปกรณการถายทอด       ๒.ฝกปฏิบัตแิตงกลอนลานนา     
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  สงเสริมและอนรุักษคาวลานนา หรือกลอนลานนาใหคงอยูตอไป 

  -  ความภูมิใจวัฒนธรรมและภาษาทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ   นายบุญโชติ    นามสกลุ   แสงคํา    เกิดวนัที่  30   มกราคม  2497  การศกึษาระดับ  ปริญญาตร ี

   ที่อยูบานเลขที่ ๑31/5  หมูที่  ๘  ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท๐629194589    
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ดนตรีพื้นเมือง เชน สะลอ ซอ ซงึ   
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            ๑.สะลอ ซอ ซงึ         ๒.วงสะลอ ซอ ซงึและคูซอ         ๓.คูซอ (ชาย-หญิง) 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา เนื้อหา ซอ บทซอ     ๒.เทคนิคการซอ     ๓.สาธิตการจอยซอใหผูเรียนหรือผูสนใจไดทราบ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมบทซอทีส่ละสลวย  โดยใชภาษาที่ฟงงายและสอดคลอง คลองจองกนั          ๒.เตรียมวงดนตรีสะลอ ซอ ซึง และคูซอ (ชาย-หญิง)    

            ๓.ขับรองเพลงทีจ่อยซอ พรอมบรรยายจังหวะการผอนเสียง เอื้อนเสียงตามจังหวะ     ๔.ใหผูเรียนทดลองขับรองใหเขากับดนตร ี
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - การขับซอพืน้เมือง คือการรองเพลงซอของชาวลานนาในอดีต การซอมีทั้งการขับรองเดี่ยวและคู ซึ่งเรียกวา “คูถอง” มีดนตรีประกอบไดแก ป  

     ซึ่งเปนชุดเรียกวา “ปจุม” เสียงเพลงซอและเสียงดนตรี เปนเครื่องขับกลอมใหคลายทกุข เปนเครื่องจรรโลงใจใหเบิกบาน หรือบางครัง้ทําใหเกิด 

   อาลัยอาวรณความสละสลวยของภาษาที่นํามาใชและถายทอดเปนบทกลอนที่มีความนุมนวลมีคุณคาบงบอกถึงเอกลกัษณของตัวเองและความ 

 เปนทองถิ่นลานนา มีความสอดคลองกับดนตรีพื้นเมืองและที่สําคัญคือ การบรรยายบอกเลาเรื่องราวที่เกดิขึ้นเปนภาษาพื้นเมอืงของคนลานนาโดยเฉพาะ 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ    นางศรีเวช           นามสกุล  ขันธินนท 

    ที่อยูบานเลขที ่ 60  หมูที ่ 9    ตําบลลี้   อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  - 
 

  ๒.ขอมูลภูมปิญญา   

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      ตัดตงุพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการตัดตุง 

 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธติและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอยีดเพื่อความสวยงาม                
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

                       ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ    นางอินผัน           นามสกุล  สุวรรณ 

   ที่อยูบานเลขที่  32  หมูที ่ 9  ตําบลลี ้ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -  
 

  ๒.ขอมูลภูมปิญญา   
 

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      ตัดตงุพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการตัดตุง 

 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธติและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอยีดเพื่อความสวยงาม                
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

                       ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ    นายสวั่น           นามสกุล  ตาสุมา 

    ที่อยูบานเลขที ่ 140  หมูที ่ 9  ตําบลลี ้ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -  
 

  ๒.ขอมูลภูมปิญญา   
 

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      ตัดตงุพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการตัดตุง 

 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธติและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอยีดเพื่อความสวยงาม                
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

                       ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ    นายดวงดี     นามสกุล   ขดัธินนท     

    ที่อยูบานเลขที ่ 60  หมูที ่ 9   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย   ๕๑๑๑๐    โทรศัพท  -  
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ดานสมุนไพร 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- สมุนไพรในบานและในปา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

            ๑.การบรรยายประกอบการสาธติการใชสมนุไพร       

        ๒.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมสมุนไพร      

            ๒.สาธติวิธีการใชสมุนไพร 

            ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - การใชสมุนไพรถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสขุภาพของคนไทยที่ไดรับการสืบทอดมาชานาน  

  - สมุนไพรที่หางายในทองถิ่น เชน เหงาไพล  ขมิ้นออย ขมิ้นชัน ตะไครใบมะขามและใบสมปอ 



81 

 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป         ชื่อ    นางสุพรรณ ี      นามสกุล  ตะขวา 

   ที่อยูบานเลขที่  ๕๒   หมูที่  ๙   ตําบลลี้    อําเภอลี ้  จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐     โทรศัพท  ๐๘๗-๑๘๙๘๙๖๖         
                         

๒.ขอมูลภมูิปญญา     

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  อาหารและโภชนาการ        
 

๒.๒ ความรูความสามารถ           ทําถั่วเหลืองทรงเครื่อง  (ถั่วเนาแข็บ) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถดุิบ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลิตผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ถั่วเหลือง     ๒.เครื่องปรุง (กระเทียม , ขิง , พรกิ ,เกลือ)      ๓.น้ํามันพืช  กระทะ       ๔.เครื่องบด , อุปกรณครัว 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา           

            ๑.บรรยายประกอบการสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

๑.คัดเลือกถั่วเหลืองที่เมลด็สมบรูณ นําไปตมเปอย   ๒.นําไปหมัก ๓-๔ วัน    ๓.โขลกเครื่องปรุงนําไปคลุกกับถั่วใหเขากนัแลวนําไปบดใหละเอียด           

           ๔.ปนเปนกอนกลมพอประมาณ บดเปนแผน ตากใหแหง      ๕.นําไปทอดหรือยางไฟจนสกุ 
 

๒.๖ ประโยชน / คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนภูมิปญญาในการถนอมอาหารของคนในทองถิน่โดยนําเอาถั่วเหลืองหมัก มีคุณคาทางโภชนาการสูงแตราคาถูก 

  - รสชาติอาหารจะกลมกลอม หอมกลิ่นถั่วเนาผสมกับสมุนไพรคือ พรกิ ขิง เกลือ ซ่ึงสามารถนําไปประกอบอาหาร ปรงุเปนอาหารพืน้บาน หรือ 

   นําแผนถั่วเนาแข็บไปตากแดดใหแหง ทําใหสุกโดยการปงหรือทอด (เปนอาหารพื้นเมือง) 

 - เปนการอนุรกัษภูมิปญญาทองถิน่ , สามารถทําเปนอาชพีเสริม 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ    นางมาลัย   นามสกุล    เตจะสา     เกดิวันที่  1  มกราคม  2487     การศกึษาระดับ ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  ๙๔/๑  หมูที่  ๙   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0992429995 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การประดษิฐกรวยดอกไม ,บายศรี ,กระทงใบตอง 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น     

             ๑.ใบตอง          ๒.กรรไกร ,มีด        ๓.ดอกไม ธูป เทียน      ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา         

           ๑.อธิบาย         

            ๒.สาธิต ฝกปฏิบัต ิ
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

            ๑.เตรียมวสัดุ อปุกรณ         2.อธิบายข้ันตอน และวธิกีาร   3.ปฏิบัติจริง         4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - กรวยดอกไม เปนภาชนะใบตองหลายรูปแบบ ซึ่งบรรจงประดษิฐไดอยางสวยงาม ใชบรรจุดอกไม ธูปเทียน ขาวตอก สําหรับถวายพระ การเย็บ 

     กรวยดอกไมใหสวยงามตองอาศัยฝมือซ่ึงแสดงถึงความตั้งใจในการทําบุญ          - ใชประกอบพิธกีรรมทางศาสนาของชาวลานนา 

  - เปนการอนรุักษภูมิปญญาทองถิ่น นําวัสดุในทองถิน่มาสรางมูลคาเพิ่มทางดานจิตใจและธุรกจิ นอกจากนี้ทําใหเกิดความรักและหวงแหน ความ 

                 ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ    นางมาลัย   นามสกุล    เตจะสา     เกดิวันที่  1  มกราคม  2487   การศกึษาระดับ ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  ๙๔/๑  หมูที่  ๙   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0992429995 
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ      การทอผาและยอมผา  
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

๑.วัสดแุละอุปกรณสําหรับการทอผา         
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ     ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย    ๓.ใหทดลองปฏิบตัิจรงิและแนะนําเพื่อปรับปรงุแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป     ชื่อ   นางบุญรัง    นามสกลุ   สงิหนาท   เกดิวันที่   2  มกราคม  2488    การศกึษาระดับ ชั้น  ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  ๑๐๓  หมูที่  ๙  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท 0818837814 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

 ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา      อาหารและโภชนาการ      
 

 ๒.๒ ความรูความสามารถ    อาหารหวานพืน้บาน (ขนมกะหรี่ปบ ขนมเทียน ปนขลิบ) 
 

 ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

๑.แปงหมี ่         ๒.ถั่วเขียว     น้ําตาล         ๓.น้ํามันพืช        ๔. กระทะ  ตะหลิวและกระชอน   ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.การบรรยายวธิีและขั้นตอนการทําขนม ประกอบการสาธิต     ๒.ลงมือปฏิบัตจิริง 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

๑. เตรียมอุปกรณการทําขนม 

2. ปฏิบัติจริง พรอมคําแนะนํา และแสดงผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - กะหรี่ปบ ขนมเทียน ปนขลบิ  เปนขนมของวางที่เหมาะสําหรับรับประทานกับน้ําชากาแฟ หรือจดัเสริฟเปนของวางในงานจัดเลี้ยงตางๆ มีคุณคา 

                        ทางโภชนาการมี ประโยชนตอรางกาย ประกอบไปดวยโปรตนีจากไสถั่วเขียว คารโบไฮเดรตจากแปงและน้ําตาล 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ นางคําเฟอน    นามสกลุ    ทาปญญา   เกิดวันที ่ 10  กันยายน   2482  การศกึษาระดับ  ช้ัน ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  108  หมูที่   9  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0855295865  
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา     
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  อาหารและโภชนาการ        
 

๒.๒ ความรูความสามารถ           การถนอมอาหาร  (น้ําพริกถั่วเนา) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  1.ถั่วเนา 2.พริกชี้ฟาแดง / เขียว     3.กระเทียม       4.น้ํามันพืช        5.เครื่องปรงุรส   ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา           

       ๑.บรรยายขัน้ตอนการทําน้ําพรกิถั่วเนาพรอมประกอบการสาธิต       ๒.ฝกปฏิบัติจรงิ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณการทําน้ําพริกถั่วเนา    

           2.ใหปฏบิัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรงุแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.6 ประโยชน / คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนภูมิปญญาในการถนอมอาหารของคนในทองถิน่ สามารถเกบ็ถนอมอาหารไวนาน ๆ   

  - เพิ่มมูลคาของอาหาร         - เปนการอนรุักษภูมิปญญาทองถิ่น  

- สามารถทําเปนอาชีพเสริม 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ นางคําเฟอน    นามสกลุ   ทาปญญา   เกิดวันที ่10  กันยายน   2482  การศกึษาระดับ   ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  108  หมูที่   9  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0855295865 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทําบายสี และกรวยดอกไม 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- ใบตอง       - กรรไกร         - เข็ม        - ดาย     ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู           ๒.ทําการสาธติและถายทอดความรู ตามที่ลกัษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการทําบายสีและกรวยดอกไมไมใหสูญหาย  

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และทําเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัว 

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ  นายเสาร   นามสกลุ  สุขสุวรรณ   เกดิวันที ่ 25  กุมภาพันธ  2485  การศกึษาระดบั  ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่    ๕๓/๑   หมูที่ ๙  ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวัดลําพูน    รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐     โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒. ความรูความสามารถ      การจกัสานวสัดุเปนของใชดวยไมไผ  (กวย ชะลอม  ตะกราของ ฯลฯ)  
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

๑.ไมไผ (สําหรับจัดทําตอก)          ๒.อุปกรณจักสาน (มีดเหลาดามยาว , มดีจักตอก)      
 

 ๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไมสําหรับจักตอก 

๒.ทําการจักสานตามลกัษณะของภาชนะนั้นๆ ตามที่ตองการ 

            ๓.ตกแตงลวดลายใหดูสวยงามและรายละเอียดเพื่อความสวยงาม        
         

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาการจกัสานพืน้บานไมใหสูญหาย   -สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ทําเปนอาชีพสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 



88 

 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ   นางสุนีย   นามสกลุ  ทองสัมฤทธิ์   เกิดวนัที่   14  มีนาคม  2495  การศึกษาระดับ  ปริญญาตร ี

   ที่อยูบานเลขที่  72  หมูที ่ ๙  ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท 0946251551    
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ      ตดัตงุพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการตัดตุง 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ     ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย    ๓.ใหทดลองปฏิบตัิจรงิและแนะนําเพื่อปรับปรงุแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู     ๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามที่ลักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ   นางสุนีย   นามสกลุ   ทองสัมฤทธิ์    เกิดวันที ่ 14  มีนาคม  2495  การศกึษาระดับ  ปริญญาตร ี

   ที่อยูบานเลขที่  72  หมูที ่ ๙  ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท 0946251551    
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ      การทอผาพื้นเมือง ผาตนีจก  และยอมผา  
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

-วัสดแุละอุปกรณสําหรับการทอผา           
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ     ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย    ๓.ใหทดลองปฏิบตัิจรงิและแนะนําเพื่อปรับปรงุแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป       ชื่อ  วันชัย  นามสกลุ    อาจหาญ   เกิดวนัที่   2  มีนาคม  2497    การศกึษาระดับ  ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  60  หมูที่  ๙   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0884006017 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การตดัตุง , การตัดกระดาษตามความเช่ือของลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณ สําหรับการผลิตผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.กระดาษวาว              ๒.กรรไกร 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบาย       ๒.สาธิต ฝกปฏิบตัิจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ศึกษาดูตัวอยางผลงานที่ทําสําเร็จเรียบรอยแลว             ๒.อธิบายถงึความสําคัญ สวนประกอบของผลงาน     

            ๓.วิทยากรสาธิต                                                       ๔.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

- ตุงเปนสัญลกัษณแสดงถงึความเชื่อตางๆ ใชประกอบพิธีกรรมในลานนา อนุชนรุนหลงัไดตระหนกัถึงคุณคาของภูมปิญญาทองถิ่น เกดิความ     

   ภาคภูมิใจในศิลปะที่ประณีตงดงามของภูมิปญญาทองถิ่น 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ  วันชัย   นามสกุล   อาจหาญ   เกดิวันที่   2  มีนาคม  2497   การศกึษาระดับ  ช้ัน ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  60  หมูที่  ๙   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0884006017 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  โคมไฟลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณ สําหรับการผลิตผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

   อุปกรณทําโคมไฟลานนา  เชน  กาว  ไม   กระดาษ  ผ  ผา  ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบาย       ๒.สาธิต ฝกปฏิบตัิจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ศึกษาดูตัวอยางผลงานที่ทําสําเร็จเรียบรอยแลว             ๒.อธิบายถงึความสําคัญ สวนประกอบของผลงาน     

            ๓.วิทยากรสาธิต                                                       ๔.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

-  ความภาคภูมิใจหัตถกรรมลานนา  (โคมไฟ) 

-  อนุรักษ และ สงเสริมการทําโคมไฟลานนาใหคงอยูตอไป 

-  สงผลทางดานจติใจของชาวพุทธ ใหมีความสุขใจ เมื่อจุดโคมไฟ 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ  นางสกุานดา   นามสกลุ  อาจหาญ   เกิดวนัที่   29  เมษายน  2504  การศึกษาระดับ ชั้น ป.4 

    ที่อยูบานเลขที ่ 60  หมูที ่ ๙   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0900503520 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  โคมไฟลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณ สําหรับการผลิตผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

   อุปกรณทําโคมไฟลานนา  เชน  กาว  ไม   กระดาษ   ผา  ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบาย       ๒.สาธิต ฝกปฏิบตัิจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ศึกษาดูตัวอยางผลงานที่ทําสําเร็จเรียบรอยแลว             ๒.อธิบายถงึความสําคัญ สวนประกอบของผลงาน     

            ๓.วิทยากรสาธิต                                                       ๔.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

-  ความภาคภูมิใจหัตถกรรมลานนา  (โคมไฟ) 

-  อนุรักษ และ สงเสริมการทําโคมไฟลานนาใหคงอยูตอไป 

-  สงผลทางดานจติใจของชาวพุทธ ใหมีความสุขใจ เมื่อจุดโคมไฟ 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ   นางสกุานดา  นามสกุล   อาจหาญ   เกิดวันที ่ 29  เมษายน  2504  การศกึษาระดับ ชั้น ป.4 

    ที่อยูบานเลขที ่ 60  หมูที ่ ๙   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0900503520 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การตดัตุง , การตัดกระดาษตามความเช่ือของลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณ สําหรับการผลิตผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.กระดาษวาว              ๒.กรรไกร 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบาย       ๒.สาธิต ฝกปฏิบตัิจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ศึกษาดูตัวอยางผลงานที่ทําสําเร็จเรียบรอยแลว             ๒.อธิบายถงึความสําคัญ สวนประกอบของผลงาน     

            ๓.วิทยากรสาธิต                                                       ๔.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

- ตุงเปนสัญลกัษณแสดงถงึความเชื่อตางๆ ใชประกอบพิธีกรรมในลานนา อนุชนรุนหลงัไดตระหนกัถึงคุณคาของภูมปิญญาทองถิ่น เกดิความ     

   ภาคภูมิใจในศิลปะที่ประณีตงดงามของภูมิปญญาทองถิ่น 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป             ชื่อ    นายอินจนัทร             นามสกุล    แกวเงนิ 

   ที่อยูบานเลขที่  70/2  หมูที่  ๙   ตําบลลี ้  อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน   รหัสไปรษณีย   ๕๑๑๑๐     โทรศัพท -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การประกอบพิธีสะเดาะเคราะห 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ขาวตอก    ๒.ดอกไม        ๓.ธูปเทียน 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบาย สาธติ       ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.สาธิต   ๒.ฝกปฏิบัติ        ๓.แสดงผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - ประกอบพิธีกรรมศาสนาตลอดจนขั้นตอนของพิธกีารตางๆ ของชาวลานนาที่สบืทอดมาแตโบราณกาล 

  - อนุรกัษและสืบทอดพิธีสะเดาะเคราะหใหชนรุนเหลังตอไป 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ    นายอินสม       นามสกุล  เดชฤทธิ ์

   ที่อยูบานเลขที่  178 หมูที่  ๙  ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐     โทรศัพท -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การประกอบพิธีสะเดาะเคราะห 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ขาวตอก    ๒.ดอกไม        ๓.ธูปเทียน 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบาย สาธติ       ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.สาธิต   ๒.ฝกปฏิบัติ        ๓.แสดงผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - ประกอบพิธีกรรมศาสนาตลอดจนขั้นตอนของพิธกีารตางๆ ของชาวลานนาที่สบืทอดมาแตโบราณกาล 

  - อนุรกัษและสืบทอดพิธีสะเดาะเคราะหใหชนรุนเหลังตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ นางสายพันธ    นามสกุล    ทันอินทรอาจ   เกิดวนัที่  28  มีนาคม   2485  การศกึษาระดับ  - 

   ที่อยูบานเลขที่  8๗  หมูที ่ 9   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐    โทรศัพท  - 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ความรูเกี่ยวกบัพืชผักสวนครัวสมนุไพรพืน้บาน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- สมุนไพรในบาน 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

             ๑.การบรรยายประกอบการสาธติการใชสมุนไพร       

              ๒.ทดลองปฏิบัติจริง 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

             ๑.เตรียมสมุนไพร      

             ๒.สาธิตวิธีการใชสมุนไพร 

             ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๖     ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

   - การใชสมุนไพรถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสขุภาพของคนไทยที่ไดรับการสืบทอดมาชานาน  

   - สามารถสืบทอดความรูเกี่ยวกันสมุนไพรพื้นบานใหคงอยูตอไป    
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป     ชื่อ    นางนารี   นามสกุล      เปงกนัทา    เกิดวันที ่  3  พฤษภาคม  2492     การศกึษาระดับ ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  43  หมูที ่ ๙   ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท 0955180961 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

 ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา      อาหารและโภชนาการ      
 

 ๒.๒ ความรูความสามารถ    อาหารหวานพืน้บาน (ขนมปาด) 
 

 ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

๑.มะพราวขูด          ๒.แปง         3.น้ําตาล           ๔. กระทะ  ตะหลิว        5.เกลือ    ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.การบรรยายวธิีและขั้นตอนการทําขนม ประกอบการสาธิต     ๒.ลงมือปฏิบัตจิริง 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

๑. เตรียมอุปกรณการทําขนม 

2. ปฏิบัติจริง พรอมคําแนะนํา และแสดงผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  อนรุักษและสงเสริมการทําขนมปาดโบราณไมใหสูญหาย 

  -  ทําเปนอาชีพสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ   นางบัวผัน   นามสกุล   สุวรรณ   เกดิวันที่   13   เมษายน  2483  การศกึษาระดบั ชั้น ม.3 

   ที่อยูบานเลขที่  32  หมูที ่9 ตําบลลี้  อําเภอลี ้ จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0948107254   
 

  ๒.ขอมูลภูมปิญญา   
 

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      ตัดตงุพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการตัดตุง 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม                
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

                       ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ   นางบัวผัน    นามสกุล     สุวรรณ    เกิดวนัที่   13   เมษายน  2483   การศกึษาระดับ ชั้น ม.3 

   ที่อยูบานเลขที่  32  หมูที ่ 9  ตําบลลี ้ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน   รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐    โทรศัพท  0948107254 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทําบายสี และกรวยดอกไม 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- ใบตอง       - กรรไกร         - เข็ม        - ดาย     ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู         ๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการทําบายสีและกรวยดอกไมไมใหสูญหาย  

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และทําเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัว 

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ   นางบัวผัน  นามสกลุ   สุวรรณ  เกิดวนัที่  13   เมษายน  2483  การศกึษาระดบั ชั้น ม.3 

   ที่อยูบานเลขที่  32  หมูที ่9 ตําบลลี้  อําเภอลี ้ จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0948107254 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ      การทอผาพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

๑.วัสดแุละอุปกรณสําหรับการทอผา           
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ     ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย    ๓.ใหทดลองปฏิบตัิจรงิและแนะนําเพื่อปรับปรงุแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย  

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ นางอรพิน  นามสกลุ    จนัทะ  เกดิวันที่   19  เมษายน   2507  การศกึษาระดับ ปริญญาตร ี

   ที่อยูบานเลขที่  36  หมูที่ ๙  ตําบลลี้  อําเภอลี ้ จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท 0849175313 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

 ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา      อาหารและโภชนาการ      
 

 ๒.๒ ความรูความสามารถ    อาหารหวานพืน้บาน (ขนมถั่วแปบ ขนมชัน้)  
 

 ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

๑.แปงทําขนมช้ันและขนมถั่วแปบ          ๒.ถั่วเหลือง       3.น้ําตาล         4.น้ํามันพืช        5. กระทะ  ตะหลิวและกระชอน   ฯลฯ 

 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.การบรรยายวธิีและขั้นตอนการทําขนม ประกอบการสาธิต     ๒.ลงมือปฏิบัตจิริง 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

๑. เตรียมอุปกรณการทําขนม 

2. ปฏิบัติจริง พรอมคําแนะนํา และแสดงผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - ขนมถั่วแปบ และขนมช้ัน เปนขนมของวางที่เหมาะสําหรับรับประทานกับน้ําชากาแฟ หรือจดัเสริฟเปนของวางในงานจัดเลี้ยงตางๆ มีคุณคา 

                        ทางโภชนาการมี ประโยชนตอรางกาย ประกอบไปดวยโปรตนีจากไสถั่ว คารโบไฮเดรตจากแปงและน้ําตาล 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป  ชื่อ  นางมาลัย    นามสกลุ   เขื่อนปญญา   เกิดวันที ่ 3  กรกฎาคม  2477  การศกึษาระดบั  ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  48  หมูที ่ 9   ตําบลลี้  อําเภอลี ้ จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0861823948 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทําบายสี และกรวยดอกไม 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- ใบตอง       - กรรไกร         - เข็ม        - ดาย     ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู          ๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานการทําบายสีและกรวยดอกไมไมใหสูญหาย  

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และทําเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัว 

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        นายอุดร   นามสกุล  ไชยวรรณะ    เกิดวนัที่ 10  กันยายน   2491  การศึกษาระดับ  ชัน้ ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  65/1   หมูที่   9   ตําบลลี้   อําเภอลี้     จงัหวดัลําพูน    รหสัไปรษณีย   ๕๑๑๑๐   โทรศพัท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  เปาคาถารักษาคนไขโดนงูกดั และคนไขทั่วไป 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ดินสอ      2.ปากกา      3.บทคาถา        4.ไขไก         5.น้ําสมปอย       
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สงผลทางดานจิตใจของคนไขใหมีกําลังใจดีขึ้น เปนทีพ่ึ่งของคนในชุมชน 

  - อนุรักษจารีต ประเพณี  ความเช่ือ และสบืทอดคาถาใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป     ชื่อ    นางศรีวรรณ   นามสกลุ   เทพนัน   เกิดวันที่  24   มิถุนายน  2500  การศึกษาระดับ   ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที ่ 121/1 หมูที่  9  ตําบลลี ้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0843648270        
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทอผาฝาย ผาตีนจก 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการทอผา  
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           1.สาธิตประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบตัิจรงิและแนะนําเพื่อปรับปรงุแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ใหปฏบิัติงานจริง 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย     - ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรักและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และประกอบเปนอาชีพสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป     ชื่อ  นางบุญเนือง   นามสกุล   วงคปาลีย  เกิดวนัที่  31 พฤษภาคม  2501 การศกึษาระดับ  ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  119  หมูที่ 9  ตําบลลี้  อําเภอลี้  จงัหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0810348851        
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ      การทอผาฝาย ผาตีนจก 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการทอผา  
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           1.สาธิตประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบตัิจรงิและแนะนําเพื่อปรับปรงุแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ใหปฏบิัติงานจริง 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย     - ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรักและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 

- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   และประกอบเปนอาชีพสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ นายประเศษ  นามสกุล  เทพปน   เกิดวนัที่  24  พฤษภาคม  2499  การศกึษาระดับ   ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  ๑๒1/๑  หมูที ่ ๙  ตําบลลี ้ อําเภอลี้  จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0633350166 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การสรางและประกอบกี่ทอผา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  -วัสด ุอุปกรณสรางและประกอบกี่ทอผา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบาย  สาธิต         ๒.ฝกปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมวสัดุ อปุกรณสรางและประกอบกี่ทอผา          ๒.อธิบายขั้นตอน  วิธกีาร       

            ๓.ปฏิบัติจริง                ๔.แสดงผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -   อนุรกัษและสืบทอดกี่ทอผาใหคงอยู   

-  สามารถนํามาเปนอาชีพและสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป  ชื่อ นายชม   นามสกุล   เสนปาหมุน  เกิดวันที่  16   กรกฎาคม   2485  การศึกษาระดับ  ชัน้ ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่    16 / ๑   หมูที่ ๙  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพนู    รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐     โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒. ความรูความสามารถ      การจกัสานวสัดุเปนของใชดวยไมไผ  (กวย ชะลอม  ตะกราของ ฯลฯ)  
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

๑.ไมไผ (สําหรับจัดทําตอก)          ๒.อุปกรณจักสาน (มีดเหลาดามยาว , มดีจักตอก)      
 

 ๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธติประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัตจิริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไมสําหรับจักตอก   ๒.ทําการจักสานตามลกัษณะของภาชนะนั้นๆ ตามที่ตองการ 

            ๓.ตกแตงลวดลายใหดูสวยงามและรายละเอียดเพื่อความสวยงาม        
         

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาการจกัสานพืน้บานไมใหสูญหาย   -สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ทําเปนอาชีพสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ  นายชม  นามสกุล  เสนปาหมุน   เกิดวนัที่  16 กรกฎาคม  2485  การศกึษาระดับ   ชัน้ ป.4 

    ที่อยูบานเลขที ่   16 / ๑   หมูที ่๙  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพนู    รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐     โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  เปาคาถา และแหก  รกัษาคนไขทั่วไป 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ดินสอ      2.ปากกา      3.บทคาถา        4.ไขไก         5.น้ําสมปอย       
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สงผลทางดานจิตใจของคนไขใหมีกําลังใจดีขึ้น เปนทีพ่ึ่งของคนในชุมชน 

  - อนุรักษจารีต ประเพณี  ความเช่ือ และสบืทอดคาถาและการแหกรกัษาคนไขใหคงอยูตอไป 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ  นายกณุทีป   นามสกุล  ทาปญญา  เกดิวันที่  9   ธันวาคม   2494  การศกึษาระดับ   ชั้น ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่   7   หมูที ่๙    ตําบลลี้    อําเภอลี้     จังหวัดลําพูน     รหสัไปรษณีย     ๕๑๑๑๐     โทรศพัท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  พิธีกรรมสะเดาะเคราะห  พิธีเรียกขวัญ   มัทคทายก 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.สวยดอก     2.ดอกไม  ธูปเทียน      3.บทคาถา        4.น้ําสมปอย  ฯลฯ     
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.บอกเลา         ๒.ทองจํา     3.ฝกปฏิบัต ิ
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณสําหรับพิธกีรรมตาง  ๆ     2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สงผลทางดานจิตใจของคนไขใหมีกําลังใจดีขึ้น เปนทีพ่ึ่งของคนในชุมชน 

  - อนุรักษจารีต ประเพณี  ความเช่ือ และพธิกีรรมสะเดาะเคราะห  พิธีเรียกขวัญ   มัทคทายก ใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ      นายคํา           นามสกุล     เตติตัง 

    ที่อยูบานเลขที ่ 38    หมูที่  10  ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  - 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ดานสมุนไพร 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- สมุนไพรในบานและในปา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

            ๑.การบรรยายประกอบการสาธติการใชสมนุไพร       

        ๒.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมสมุนไพร         ๒.สาธติวิธกีารใชสมนุไพร         ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - การใชสมุนไพรถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสขุภาพของคนไทยที่ไดรับการสืบทอดมาชานาน  

  - สมุนไพรที่หางายในทองถิ่น เชน เหงาไพล  ขมิ้นออย ขมิ้นชัน ตะไครใบมะขามและใบสมปอย 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป          ชื่อ    นางพงษศริ ิ         นามสกุล     อุดสาพะแล 

   ที่อยูบานเลขที่  41/3  หมูที่  10  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -     
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การประดษิฐกรวยดอกไม ,การบายศร ี
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น     

             ๑.ใบตอง           ๒.กรรไกร ,มีด         ๓.ดอกไม ธูป เทียน 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา         

           ๑.อธิบาย          ๒.สาธิต ฝกปฏิบัต ิ
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

            ๑.ศึกษาเรียนรูผลงานทีส่ําเร็จแลว      ๒.อธบิายความสําคัญ วิธกีารทํา     ๓.วิทยากรสาธติ      ๔.ฝกปฏิบัต ิ     ๕.แสดงผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - กรวยดอกไม เปนภาชนะใบตองหลายรูปแบบ ซึ่งบรรจงประดษิฐไดอยางสวยงาม ใชบรรจุดอกไม ธูปเทียน ขาวตอก สําหรับถวายพระ การเย็บ 

     กรวยดอกไมใหสวยงามตองอาศัยฝมอืซ่ึงแสดงถึงความตั้งใจในการทําบุญ         - ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวลานนา 

  - เปนการอนรุักษภูมิปญญาทองถิ่น นําวัสดุในทองถิน่มาสรางมูลคาเพิ่มทางดานจิตใจและธุรกจิ นอกจากนี้ทําใหเกิดความรักและหวงแหน ความ 

                 ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ    นางผัด           นามสกุล     ปนนะส ุ

    ที่อยูบานเลขที ่ 119  หมูที ่ 10   ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -  
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ      การทอผา  
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการทอ  
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ     ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย    ๓.ใหทดลองปฏิบตัิจรงิและแนะนําเพื่อปรับปรงุแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธติและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอยีดเพื่อความสวยงาม    
             

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

     ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 

 



113 

 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ    นางเกี๋ยงคํา            นามสกุล    สิทธริุงเรือง 

   ที่อยูบานเลขที่ 7๘/3  หมูที่  10  ตําบลลี้   อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน   รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท - 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ซอพื้นเมือง 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            ๑.สะลอ ซอ ซึง และขลุย         ๒.วงสะลอ ซอ ซึงและคูซอ         ๓.คูซอ (ชาย-หญิง) 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา เนื้อหา ซอ บทซอ     ๒.เทคนิคการซอ     ๓.สาธิตการจอยซอใหผูเรียนหรือผูสนใจไดทราบ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมบทซอทีส่ละสลวย  โดยใชภาษาที่ฟงงายและสอดคลอง คลองจองกนั          ๒.เตรียมวงดนตรีสะลอ ซอ ซึง และคูซอ (ชาย-หญิง)    

            ๓.ขับรองเพลงทีจ่อยซอ พรอมบรรยายจังหวะการผอนเสียง เอือ้นเสียงตามจังหวะ     ๔.ใหผูเรียนทดลองขับรองใหเขากับดนตร ี
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - การขับซอพื้นเมือง คือการรองเพลงซอของชาวลานนาในอดีต การซอมีทั้งการขับรองเดี่ยวและคู ซึ่งเรียกวา “คูถอง” มีดนตรีประกอบไดแก ป  

     ซึ่งเปนชุดเรียกวา “ปจุม” เสียงเพลงซอและเสียงดนตรี เปนเครื่องขับกลอมใหคลายทกุข เปนเครื่องจรรโลงใจใหเบิกบาน หรือบางครัง้ทําใหเกิด 

   อาลัยอาวรณความสละสลวยของภาษาที่นํามาใชและถายทอดเปนบทกลอนที่มคีวามนุมนวลมีคุณคาบงบอกถึงเอกลกัษณของตัวเองและความ 

 เปนทองถิ่นลานนา มคีวามสอดคลองกับดนตรีพืน้เมืองและที่สําคัญคือ การบรรยายบอกเลาเรื่องราวที่เกดิขึ้นเปนภาษาพ้ืนเมอืงของคนลานนาโดยเฉพาะ 
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 แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป       ชื่อ    นายรัตน          นามสกุล    ตาลาน                

   ที่อยูบานเลขที่   2   หมูที ่11  ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน    รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐     โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  เปาคาถาไลพิษ 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ดินสอ      2.ปากกา      3.บทคาถา            
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธติ  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สงผลทางดานจิตใจของคนไขใหมีกําลังใจดีขึ้น เปนทีพ่ึ่งของคนในชุมชน 

  - อนุรักษจารีต ประเพณี  ความเชื่อ และสบืทอดคาถาและการแหกรกัษาคนไขใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป       ชื่อ    นางรวิภา         นามสกุล    กนัทาอินตะ         

    ที่อยูบานเลขที ่ 103  หมูที ่ 11  ตําบลลี้  อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0645989304 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การประดษิฐตกแตงบายศร ี
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น     

             ๑.ใบตอง           ๒.กรรไกร ,มีด         ๓.ดอกไม ธูป เทียน      ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา         

           ๑.อธิบาย          ๒.สาธิต ฝกปฏิบัต ิ

 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

            ๑.ศึกษาเรียนรูผลงานทีส่ําเร็จแลว      ๒.อธบิายความสําคัญ วิธกีารทํา     ๓.วิทยากรสาธติ      ๔.ฝกปฏิบัต ิ     ๕.แสดงผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - กรวยดอกไม เปนภาชนะใบตองหลายรูปแบบ ซึ่งบรรจงประดษิฐไดอยางสวยงาม ใชบรรจุดอกไม ธูปเทียน ขาวตอก สําหรับถวายพระ การเย็บ 

     กรวยดอกไมใหสวยงามตองอาศัยฝมอืซ่ึงแสดงถึงความตั้งใจในการทําบุญ          - ใชประกอบพิธกีรรมทางศาสนาของชาวลานนา 

  - เปนการอนรุักษภูมิปญญาทองถิ่น นําวัสดุในทองถิน่มาสรางมูลคาเพิ่มทางดานจิตใจและธุรกจิ นอกจากนี้ทําใหเกิดความรักและหวงแหน ความ 

                 ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ   มวน   นามสกลุ   อุปปนใจ   เกดิวันที่  6  กันยายน  2486  ระดับการศึกษา  ม.ศ.3 

   ที่อยูบานเลขที่  59 / 1 หมูที ่11  ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0835757737   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  พิธีกรรมในทองถิ่นพืน้บาน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.สวยดอก     2.ดอกไม  ธูปเทียน      3.บทคาถา        4.น้ําสมปอย   5.ตําราศาสนพิธใีนงานตาง ๆ     
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.บอกเลา         ๒.ทองจํา     3.ฝกปฏิบัต ิ
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณสําหรับพิธกีรรมตาง  ๆ     2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สงผลทางดานจิตใจของคนใหมีกําลงัใจดีเปนที่พึง่ของคนในชุมชน 

  - อนุรักษจารีต ประเพณี  ความเช่ือ และพธิกีรรมตาง ๆ ใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป       ชื่อ   นางเปง    นามสกุล   พุทธิวงค      เกิดวนัที่   21   มกราคม   2492    ระดับการศึกษา  ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่  132 / 2  หมูที่  ๑1   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณยี  ๕๑๑๑๐     โทรศพัท  - 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ดานสมุนไพร 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- สมุนไพรในบานและในปา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

            ๑.การบรรยายประกอบการสาธติการใชสมนุไพร       

        ๒.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมสมุนไพร        ๒.สาธติวิธีการใชสมุนไพร      ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - การใชสมุนไพรถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสขุภาพของคนไทยที่ไดรับการสืบทอดมาชานาน  

  - สมุนไพรที่หางายในทองถิ่น เชน เหงาไพล  ขมิ้นออย ขมิ้นชัน ตะไครใบมะขามและใบสมปอย 

  - อนุรกัษการทํายาสมุนไพรใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      นายอาจ    นามสกุล       โปธา        เกิดวนัที่   9    เดือน   มีนาคม  พ.ศ.2490   การศกึษาระดับ  ป.4       

   ที่อยูบานเลขที่   47  หมูที่  11   ตําบลลี ้   อําเภอลี้     จงัหวดัลําพูน    รหสัไปรษณีย    ๕๑๑๑๐    โทรศัพท  -  
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา   
 

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      การจกัสารไมไผ  (จักสานพดั กระจาด  ตะกรา ฯลฯ) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุ อุปกรณการจกัสาน 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ         ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย       ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

  ๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณจกัสาน เชน มีด และไม  

๒.ใหปฏบิัติจริง และดูผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาการจกัสานพืน้บานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันได   

- ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรกัและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป       ชื่อ    นางรตัน       นามสกลุ  อะโนตะ         เกดิวันที ่         

   ที่อยูบานเลขที่  69/3    หมูที่   ๑1   ตําบลลี ้  อําเภอลี้    จังหวัดลําพูน    รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐    โทรศพัท - 
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  หมอตําแย,หมอนวดจับเสน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- เครื่องมือทําคลอด       - เครื่องมอืนวดจับเสน   
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

            ๑.การบรรยายประกอบการสาธิตการนวดจับเสน       ๒.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมเครื่องมือทําคลอด  เครื่องมือนวดจับเสน 

            2.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  อนรุักษภูมิปญญาทองถิ่นดานการนวดจับเสนและการทําคลอดโดยหมอตําแยใหคงอยูตอไป  

  -  ดานการนวดสามารถนํามาเปนอาชีพสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 

  -  ดานการคลอดตามธรรมชาติสามารถนําความรูมาใชในยามฉุกเฉนิ 

 



120 

 

แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป       ชื่อ    นายบาน   นามสกลุ    ชุมภูวัน    เกิดวนัที่  30  มิถุนายน  2498   การศึกษาระดับ  ป.4 

   ที่อยูบานเลขที่   74   หมูที่ 11  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน    รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐     โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  เปาคาถารักษาคนไข 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ดินสอ      2.ปากกา      3.บทคาถา            
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สงผลทางดานจิตใจของคนไขใหมีกําลังใจดีขึ้น เปนทีพ่ึ่งของคนในชุมชน 

  - อนุรักษจารีต ประเพณี  ความเช่ือ และสบืทอดคาถาและการแหกรกัษาคนไขใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ  นางสมพร   นามสกลุ    อนกุุล  เกิดวนัที่   24   เมษายน   2508  การศึกษาระดับ  ปวส. 

    ที่อยูบานเลขที ่ 11/1  หมูที่  11  ตําบลลี้  อําเภอลี ้ จังหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0846149453 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การประดษิฐตกแตงบายศร ี
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น     

             ๑.ใบตอง           ๒.กรรไกร ,มีด         ๓.ดอกไม ธูป เทียน      ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา         

           ๑.อธิบาย          ๒.สาธิต ฝกปฏิบัต ิ
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

            ๑.ศึกษาเรียนรูผลงานทีส่ําเร็จแลว      ๒.อธิบายความสําคัญ วิธีการทํา     ๓.วทิยากรสาธิต      ๔.ฝกปฏิบัต ิ     ๕.แสดงผลงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - กรวยดอกไม เปนภาชนะใบตองหลายรูปแบบ ซึ่งบรรจงประดษิฐไดอยางสวยงาม ใชบรรจุดอกไม ธูปเทียน ขาวตอก สําหรับถวายพระ การเย็บ 

     กรวยดอกไมใหสวยงามตองอาศัยฝมือซ่ึงแสดงถึงความตั้งใจในการทําบุญ        - ใชประกอบพิธกีรรมทางศาสนาของชาวลานนา 

  - เปนการอนรุักษภูมิปญญาทองถิ่น นําวัสดุในทองถิน่มาสรางมูลคาเพิ่มทางดานจิตใจและธุรกจิ นอกจากนี้ทําใหเกิดความรักและหวงแหน ความ 

                 ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ  นายสมาน    นามสกุล    สาธนนัชัย    เกดิวันที ่ 5  สิงหาคม   2495   การศกึษาระดับ  ป.4     

   ที่อยูบานเลขที่  22 / 2 หมูที่ 11 ตําบลลี้  อําเภอลี ้ จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0871624480   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  เปาคาถาไลพิษ 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น  

  ๑.ดินสอ      2.ปากกา      3.บทคาถา            
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สงผลทางดานจิตใจของคนไขใหมีกําลังใจดีขึ้น เปนทีพ่ึ่งของคนในชุมชน 

  - อนุรักษจารีต ประเพณี  ความเช่ือ และสบืทอดคาถาและการแหกรกัษาคนไขใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ      นางสีไลย           นามสกุล     ปนตาแสน 

   ที่อยูบานเลขที่  85/3  หมูที ่ 12   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0841517063   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา     
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  อาหารและโภชนาการ        
 

๒.๒ ความรูความสามารถ           การถนอมอาหาร  (น้ําพริกถั่วเนา) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  1.ถั่วเนา 2.พริกชี้ฟาแดง / เขียว 3 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา           

       ๑.บรรยายประกอบการสาธติ       ๒.ฝกปฏิบัติจรงิ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ       ๒.สาธติประกอบการบรรยาย    

            ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.6 ประโยชน / คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนภูมิปญญาในการถนอมอาหารของคนในทองถิน่ สามารถเกบ็ถนอมอาหารไวนาน ๆ   

  - เพิ่มมูลคาของอาหาร 

  - เปนการอนรุักษภูมิปญญาทองถิ่น , สามารถทําเปนอาชีพเสริม 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ      นางอรทัย           นามสกุล     อนุกลุ 

    ที่อยูบานเลขที ่ 69/4  หมูที่  12   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0620890360  
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา     
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  อาหารและโภชนาการ        
 

๒.๒ ความรูความสามารถ           การถนอมอาหาร  (น้ําพริกถั่วเนา) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  1.ถั่วเนา 2.พริกชี้ฟาแดง / เขียว 3 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา           

       ๑.บรรยายประกอบการสาธติ       ๒.ฝกปฏิบัติจรงิ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ       ๒.สาธติประกอบการบรรยาย    

            ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.6 ประโยชน / คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนภูมิปญญาในการถนอมอาหารของคนในทองถิน่ สามารถเกบ็ถนอมอาหารไวนาน ๆ   

  - เพิ่มมูลคาของอาหาร 

  - เปนการอนรุักษภูมิปญญาทองถิ่น , สามารถทําเปนอาชีพเสริม 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ      นางกัลยา           นามสกุล     เมืองขวา 

    ที่อยูบานเลขที ่ 85/1  หมูที ่ 12  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0857176184   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา     
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  อาหารและโภชนาการ        
 

๒.๒ ความรูความสามารถ           การถนอมอาหาร  (น้ําพริกลาบ) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  วัตถุดบิในการทําพรกิลาบ  เชน  พรกิแหง  หอม  กระเทียม  เครื่องเทศ ฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา           

       ๑.บรรยายประกอบการสาธติ       ๒.ฝกปฏิบัติจรงิ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ      ๒.สาธติประกอบการบรรยาย    

            ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.6 ประโยชน / คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนภูมิปญญาในการถนอมอาหารของคนในทองถิน่ สามารถเกบ็ถนอมอาหารไวนาน ๆ   

  - เพิ่มมูลคาของอาหาร 

  - เปนการอนรุักษภูมิปญญาทองถิ่น , สามารถทําเปนอาชีพเสริม 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ      นางสมศร ี          นามสกุล     ทองแสงธรรม 

    ที่อยูบานเลขที ่ 54/4  หมูที่  12  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0848086978         
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา     
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  อาหารและโภชนาการ        
 

๒.๒ ความรูความสามารถ           การถนอมอาหาร  (น้ําพริกลาบ) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  วัตถุดบิในการทําพรกิลาบ  เชน  พรกิแหง  หอม  กระเทียม  เครื่องเทศ ฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา           

       ๑.บรรยายประกอบการสาธติ       ๒.ฝกปฏิบัติจรงิ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

            ๑.เตรียมอุปกรณ       ๒.สาธติประกอบการบรรยาย    

            ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.6 ประโยชน / คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนภูมิปญญาในการถนอมอาหารของคนในทองถิน่ สามารถเกบ็ถนอมอาหารไวนาน ๆ   

  - เพิ่มมูลคาของอาหาร 

  - เปนการอนรุักษภูมิปญญาทองถิ่น , สามารถทําเปนอาชีพเสริม 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ   นายแดง        นามสกลุ     หลาอุตม 

   ที่อยูบานเลขที่  281  หมูที่  12  ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท 0819939193   
    

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การแกะสลกัไมทําเฟอรนิเจอร 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

   - อุปกรณการแกะสลัก เชน คอน  ตะปู  ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

         ๑.เตรียมอุปกรณ               ๒.สาธติประกอบการบรรยาย      ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริง และแนะนําเพื่อปรับปรงุใหดียิง่ๆ ขึน้ไป 
 

  ๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมอุปกรณการแกะสลกั เชน คอน มดี  ฯลฯ     

            ๒.ทําการแกะสลกัตามที่ตองการ  ๓.ตกแตงลวดลายใหดูสวยงาม และรายละเอียดเพื่อความสวยงาม 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมปิญญาการจกัสานพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ทําใหอนุชนคนรุนหลงัเกดิความรักและความ 

   ภาคภูมิใจในทองถิน่ของตนเอง 

  -เพิ่มมูลคาราคาของสินคา 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ   นายกาบ           นามสกุล    ใจสุยะ 

    ที่อยูบานเลขที ่7๓/7  หมูที่  12  ตําบลลี ้ อําเภอลี้  จงัหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท ๐808540750   
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การจกัสาน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.อุปกรณในการจกัสาน   เชน  ไมไผ         2.กรรไกร , มดี   ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา          

         ๑.สาธิตประกอบการบรรยาย     ๒.ฝกทดลองปฏิบัตจิรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ เชน มดี กรรไกร  ไมไผ   ฯลฯ 

๓.สาน หรือประกอบเปนของใชตามประเภทการใชงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป 

  - สามารถนํามาใชประโยชนในวถิีชีวิตประจําวันได 

  - เพิ่มมูลคาใหกับสนิคาพ้ืนบาน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ   นายศักดิ์           นามสกุล     กาอินตา 

    ที่อยูบานเลขที ่77/10 หมูที่ 12  ตําบลลี ้ อําเภอลี้  จงัหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท ๐988168178  
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การจกัสาน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.อุปกรณในการจกัสาน   เชน  ไมไผ   ฯลฯ      2.กรรไกร , มดี   ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา          

         ๑.สาธิตประกอบการบรรยาย     ๒.ฝกทดลองปฏิบัตจิรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ เชน มดี กรรไกร  ไมไผ   ฯลฯ 

๓.สาน หรือประกอบเปนของใชตามประเภทการใชงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป 

  - สามารถนํามาใชประโยชนในวถิีชีวิตประจําวันได 

  - เพิ่มมูลคาใหกับสนิคาพ้ืนบาน 

 



130 

 

รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ  นายอุดม       นามสกลุ  กันทามะ 

   ที่อยูบานเลขที่  140/1 หมูที่  12  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท   0835670646  
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  เครื่องเลนดนตรีพืน้เมือง เครื่องดีดและเครื่องเปา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            - อุปกรณพื้นเมอืง เครื่องดีด และเครื่องเปา       
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา เนื้อหา      ๒.เทคนิคการเลน     ๓.สาธิตการเลนใหผูเรยีนหรือผูสนใจไดทราบ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

            ๑.เตรียมบทเพลง เนื้อรอง  โดยใชภาษาที่ฟงงายและสอดคลอง คลองจองกัน          ๒.เตรียมวงดนตรีเครื่องดดีและเครื่องเปา  

           ๓.เลนเครื่องดีดและเครื่องเปา พรอมบรรยายจงัหวะการเลน    ๔.ใหผูเรียนทดลองเลน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  เปนการอนุรกัษการเลนเครื่องดนตรีพืน้บาน 

  -  สงเสริมใหมกีารละเลนเครื่องดนตรีพืน้บาน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป     ชื่อ นายอาทิตย   นามสกุล   เสนสุภา     เกิดวันที ่  26  พฤษภาคม  2534   การศกึษาระดับ   ปริญญาตร ี

   ที่อยูบานเลขที่  88  / 1  หมูที่  12    ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน   รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท  0938766980  
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  เครื่องเลนดนตรีพืน้เมือง (ตกีลอง  ชะลอ  ซงึ) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            - อุปกรณดนตรีพืน้เมือง  ชุดกลอง  ชะลอ   ซงึ     
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา เนื้อหา      ๒.เทคนิคการเลน     ๓.สาธิตการเลนใหผูเรยีนหรือผูสนใจไดทราบ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

            ๑.เตรียมบทเพลง เนื้อรอง           ๒.เตรียมวงดนตรีชุดกลอง  ชะลอ    ซึง    ๓.เลนตีกลอง ชะลอ   ซึง พรอมบรรยายจงัหวะการเลน    

 ๔.ใหผูเรียนทดลองเลน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  เปนการอนุรกัษการเลนเครื่องดนตรีพื้นบาน   -  สงเสริมใหมกีารละเลนเครื่องดนตรีพืน้บาน 

  -  สามารถนํามาเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหแกตนเอง และครอบครัว 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป          ชื่อ  นางกุหลาบ        นามสกลุ      เงินมลู 

    ที่อยูบานเลขที ่ ๗๑/๑  หมูที ่ ๑๓  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  - 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  การแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การนวดแผนไทย ผสานหมอพืน้บาน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

๑.เบาะนวด        ๒.หมอนึ่งลูกประคบ ลูกประคบ ประมาณ ๒ ลกู และจานรองลกูประคบ      ๓.ผาขนหน ู๒ ผนื 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

            ๑.การบรรยายประกอบการสาธติการนวด       ๒.ทดลองปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมอุปกรณการนวด      ๒.สาธิตประกอบการนวด     ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิกบัผูปวย 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - การนวดแผนไทย ถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสุขภาพของคนไทยทีไ่ดรบัการสืบทอดมาชานาน  

  - ชวยผอนคลายกลามเนือ้และเสนสายตึง 

  - สมุนไพรที่ทําลกูประคบหางายในทองถิน่ เชน เหงาไพล  ขมิ้นออย ขมิ้นชัน ตะไครใบมะขามและใบสมปอย 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป    ชื่อ  นายบุญตัน   นามสกุล  เปยอาย   เกิดวนัที่  18  พฤศจกิายน  2499   การศึกษาระดบั ชั้น ป.4 

    ที่อยูบานเลขที ่ 32 / 2 หมูที่ 13 ตําบลลี ้ อําเภอลี ้ จังหวัดลําพูน  รหสัไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท 0816528180 
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การจกัสาน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.อุปกรณในการจกัสาน   เชน  ไมไผ   ฯลฯ      2.กรรไกร , มดี   ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา          

         ๑.สาธิตประกอบการบรรยาย     ๒.ฝกทดลองปฏิบัตจิรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมวสัดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ เชน มดี กรรไกร  ไมไผ   ฯลฯ 

๓.สาน หรือประกอบเปนของใชตามประเภทการใชงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป 

  - สามารถนํามาใชประโยชนในวถิีชวีิตประจําวันได 

  - เพิ่มมูลคาใหกับสนิคาพื้นบาน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป       ชื่อ    นายสองเมือง      นามสกลุ     ปนโปธา      เกิดวนัที ่  16  ตุลาคม   2500 การศึกษาระดับ  ชัน้ ป.4 

    ที่อยูบานเลขที ่ 39/1  หมูที ่ 13   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวดัลําพนู  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  0827668359 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การตดัตุง , การตัดกระดาษตามความเช่ือของลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณ สําหรับการผลิตผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.กระดาษวาว              ๒.กรรไกร        
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบาย       ๒.สาธิต ฝกปฏิบตัิจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ศึกษาดูตัวอยางผลงานที่ทําสําเร็จเรียบรอยแลว             ๒.อธิบายถงึความสําคัญ สวนประกอบของผลงาน     

            ๓.วิทยากรสาธิต                                                       ๔.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

- ตุงเปนสัญลกัษณแสดงถงึความเชื่อตางๆ ใชประกอบพิธีกรรมในลานนา อนุชนรุนหลงัไดตระหนกัถึงคุณคาของภูมปิญญาทองถิ่น เกดิความ     

   ภาคภูมิใจในศิลปะที่ประณีตงดงามของภูมิปญญาทองถิ่น 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป   ชื่อ นายศรีทวน   นามสกุล   เมอืงสุสา   เกิดวันที ่  23  สิงหาคม   2490   การศึกษาระดบั  ชั้น ป.4 

    ที่อยูบานเลขที ่ 21/1 หมูที่ 13  ตําบลลี ้ อําเภอลี้  จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท  0827668359 
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การตดัตุง , การตัดกระดาษตามความเช่ือของลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณ สําหรับการผลิตผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.กระดาษวาว              ๒.กรรไกร       ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบาย       ๒.สาธิต ฝกปฏิบตัิจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ศึกษาดูตัวอยางผลงานที่ทําสําเร็จเรียบรอยแลว             ๒.อธิบายถงึความสําคัญ สวนประกอบของผลงาน     

            ๓.วิทยากรสาธิต                                                       ๔.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

- ตุงเปนสัญลกัษณแสดงถงึความเชื่อตางๆ ใชประกอบพิธีกรรมในลานนา อนุชนรุนหลงัไดตระหนกัถึงคุณคาของภูมปิญญาทองถิ่น เกดิความ     

   ภาคภูมิใจในศิลปะที่ประณีตงดงามของภูมิปญญาทองถิ่น 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ    นางสาวอนสุรา            นามสกุล     ไชยปญญา 

   ที่อยูบานเลขที่  - หมูที่  13  ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -  
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  จอย ซอ เลนดนตรีพืน้บาน ศิลปะการแสดง การฟอนกายลาย ตีกลองสะบัดชัย ฯลฯ 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            ๑.สะลอ ซอ ซึง และขลุย         ๒.วงสะลอ ซอ ซึงและคูซอ         ๓.คูซอ (ชาย-หญิง) 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา เนื้อหา ซอ บทซอ     ๒.เทคนิคการซอ     ๓.สาธิตการจอยซอใหผูเรียนหรือผูสนใจไดทราบ 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมบทซอทีส่ละสลวย  โดยใชภาษาที่ฟงงายและสอดคลอง คลองจองกนั          ๒.เตรียมวงดนตรีสะลอ ซอ ซึง และคูซอ (ชาย-หญิง)    

            ๓.ขับรองเพลงทีจ่อยซอ พรอมบรรยายจังหวะการผอนเสียง เอือ้นเสียงตามจังหวะ     ๔.ใหผูเรียนทดลองขับรองใหเขากับดนตร ี

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - การขับซอพื้นเมือง คือการรองเพลงซอของชาวลานนาในอดีต การซอมีทั้งการขับรองเดี่ยวและคู ซ่ึงเรียกวา “คูถอง” มีดนตรีประกอบไดแก ป  

     ซึ่งเปนชุดเรียกวา “ปจุม” เสียงเพลงซอและเสียงดนตรี เปนเครื่องขับกลอมใหคลายทุกข เปนเครื่องจรรโลงใจใหเบิกบาน หรือบางครั้งทําใหเกิด 

     อาลัยอาวรณ ความสละสลวยของภาษาที่นํามาใชและถายทอดเปนบทกลอนที่มคีวามนุมนวลมีคุณคาบงบอกถึงเอกลักษณของตัวเองและความ 

     เปนทองถิ่นลานนา มีความสอดคลองกับดนตรีพืน้เมือง และที่สําคัญคือ การบรรยายบอกเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเปนภาษาพื้นเมืองของคนลานนา 

     โดยเฉพาะ 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป         ชื่อ นายธีรพล             นามสกุล    วิสามลู   

   ที่อยูบานเลขที่  ๑๑๑/๒  หมูที ่ ๑๔   ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐    โทรศัพท -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น ศาสนา ประเพณี และพิธกีรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การทําขวัญนาค , ทําขวัญเจาบาว เจาสาว 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น       

             ๑.พานบายศรีสูขวัญ      ๒.ตําราการทําขวัญนาค 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.บรรยายประกอบการสาธติ       ๒.แสดงผลงาน (พานบายศรสีูขวัญ) 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น       

            ๑.บอกสวนประกอบและความหมายของวัสดุทีประกอบเปนพานบายศร ี

   ๒.บอกเลาถึงความสําคัญและที่มาของการทําขวัญนาค          

            ๓.สาธิตใหดูการทําขวัญนาค 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - เพื่อเปนการอนรุักษ  สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนพิธกีรรมพื้นบานชาวลานนา ในขณะเดยีวกนัก็เปนการสรางขวัญและกําลงัใจใหกับผู 

     เขาพิธกีรรม และเพ่ือใหเดก็ อนุชนคนรุนหลังไดตระหนักถึงคุณคาและรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีดัง้เดิมสบืไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป            ชื่อ  นางเนตรดาว       นามสกลุ   สมฝน 

   ที่อยูบานเลขที่  -  หมูที่  16 ตําบลลี้  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐  โทรศัพท ๐835758468  
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  แพทยแผนไทยและสมนุไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การทําสบูสมุนไพร 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.วัตถดุิบในการทําสบูตามทองถิ่น    เชน  ขมิน้   ดอกอัญชัน    2.กรรไกร   มดี   หมอ  ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา          

         ๑.สาธิตประกอบการบรรยาย     ๒.ฝกทดลองปฏิบัตจิรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ เชน มดี กรรไกร  หมอ   ฯลฯ 

๓.สาธิตการทําสบูสมุนไพร 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป 

  - สามารถนํามาใชประโยชนในวถิีชีวิตประจําวันได 

  - เพิ่มมูลคาใหกับสนิคาพ้ืนบาน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ   นายแกว      นามสกลุ   หลาหมี ๋   การศึกษาระดับ  (ไมไดเรียน) 

   ที่อยูบานเลขที่  132  หมูที่ 16   ตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน   รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท   -      
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การจกัสาน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.อุปกรณในการจกัสาน   เชน  ไมไผ   ฯลฯ      2.กรรไกร , มดี   ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา          

         ๑.สาธิตประกอบการบรรยาย     ๒.ฝกทดลองปฏิบัตจิรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมวสัดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ เชน มดี กรรไกร  ไมไผ   ฯลฯ 

๓.สาน หรือประกอบเปนของใชตามประเภทการใชงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป 

  - สามารถนํามาใชประโยชนในวถิีชวีิตประจําวันได 

  - เพิ่มมูลคาใหกับสนิคาพื้นบาน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป                  ชื่อ  นายแดง    นามสกุล   สนุสุข 

    ที่อยูบานเลขที ่ 165  หมูที่ 16  ตําบลลี้  อําเภอลี ้ จังหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐ โทรศัพท   080502417    
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การจกัสาน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.อุปกรณในการจกัสาน   เชน  ไมไผ   ฯลฯ      2.กรรไกร , มดี   ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา          

         ๑.สาธิตประกอบการบรรยาย     ๒.ฝกทดลองปฏิบัตจิรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ เชน มดี กรรไกร  ไมไผ   ฯลฯ 

๓.สาน หรือประกอบเปนของใชตามประเภทการใชงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป 

  - สามารถนํามาใชประโยชนในวถิีชีวิตประจําวันได 

  - เพิ่มมูลคาใหกับสนิคาพ้ืนบาน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป        ชื่อ   นายเสาร      นามสกุล   มีแฮ         การศึกษาระดับ  (ไมไดเรียน) 

   ที่อยูบานเลขที่  135  หมูที่ 16   ตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน   รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท   -      
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การจกัสาน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.อุปกรณในการจกัสาน   เชน  ไมไผ   ฯลฯ      2.กรรไกร , มดี   ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา          

         ๑.สาธิตประกอบการบรรยาย     ๒.ฝกทดลองปฏิบัตจิรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมวสัดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ เชน มดี กรรไกร  ไมไผ   ฯลฯ 

๓.สาน หรือประกอบเปนของใชตามประเภทการใชงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป 

  - สามารถนํามาใชประโยชนในวถิีชวีิตประจําวันได 

  - เพิ่มมูลคาใหกับสนิคาพื้นบาน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นายแกว   นามสกุล   ปวนทา   เกิดวนัที่  15  ธันวาคม  2485    การศึกษาระดับ  (ไมไดเรียน) 

    ที่อยูบานเลขที ่ 178  หมูที่  17  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพนู  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  การแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ผูรูดานสมนุไพร 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

-  สมุนไพรในบานและในปา 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา     

            ๑.การบรรยายประกอบการสาธิตการใชสมนุไพร       ๒.ทดลองปฏิบัติจริง 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

            ๑.เตรียมสมนุไพร     ๒.สาธิตวธิีการใชสมุนไพ  ๓.ทดลองปฏิบตัิจรงิ 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - การใชสมุนไพรถือเปนศาสตรและศิลปะชวยในเรื่องสขุภาพของคนไทยที่ไดรับการสืบทอดมาชานาน  

  - สมุนไพรที่หางายในทองถิ่น เชน เหงาไพล  ขมิ้นออย ขมิ้นชัน ตะไครใบมะขามและใบสมปอย 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นายแกว    นามสกุล  ปวนทา    เกิดวันที ่ 15  ธันวาคม  2485   การศึกษาระดับ  (ไมไดเรียน) 

   ที่อยูบานเลขที่  178  หมูที่  17  ตําบลลี ้ อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การจกัสาน 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.อุปกรณในการจกัสาน   เชน  ไมไผ   ฯลฯ      2.กรรไกร , มดี   ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา          

         ๑.สาธิตประกอบการบรรยาย     ๒.ฝกทดลองปฏิบัตจิรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมวสัดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ เชน มดี กรรไกร  ไมไผ   ฯลฯ 

๓.สาน หรือประกอบเปนของใชตามประเภทการใชงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป   - สามารถนํามาใชประโยชนในวถิีชวีิตประจําวันได 

  - เพิ่มมูลคาใหกับสนิคาพื้นบาน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นายแกว  นามสกลุ ปวนทา  เกิดวนัที่  15  ธันวาคม  2485   การศกึษาระดับ  (ไมไดเรียน)  

   ที่อยูบานเลขที่  178  หมูที่  17  ตําบลลี ้ อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  เครื่องเลนดนตรีพืน้เมือง   (กลอง และฆอง) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            - อุปกรณดนตรีพืน้เมือง  
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา เนื้อหา      ๒.เทคนิคการเลน     ๓.สาธิตการเลนใหผูเรยีนหรือผูสนใจไดทราบ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

            ๑.เตรียมบทเพลง เนื้อรอง  โดยใชภาษาที่ฟงงายและสอดคลอง คลองจองกัน          ๒.เตรียมวงดนตรีพื้นเมือง 

           ๓.เลนดนตรีพืน้เมืองพรอมบรรยายจงัหวะการเลน    ๔.ใหผูเรียนทดลองเลน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  เปนการอนุรกัษการเลนเครื่องดนตรีพื้นบาน 

  -  สงเสริมใหมกีารละเลนเครื่องดนตรีพืน้บาน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นายแกว    นามสกุล ปวนทา   เกิดวนัที่  15  ธันวาคม  2485  การศึกษาระดับ  (ไมไดเรียน)  

   ที่อยูบานเลขที่  178  หมูที่  17  ตําบลลี ้ อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ศิลปะการแสดงและดนตร ี
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  ฟอนดาบ ฟอนเจิง 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น   

            ๑.ดาบ         ๒.ชุดตกีลอง         ๓.เครื่องแตงกายตามความเหมาะสม 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา   

            ๑.อธิบายประวัติความเปนมา เนื้อหาทาฟอน และเทคนคิการฟอน         2.สาธิตใหด ู      3.ใหปฏิบัติจรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น    

           ๑.เตรียมชุดการแสดง เชน ดาบ ชดุตกีลอง          ๒.ใหปฏิบัติจรงิ       
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  -  สงเสริมและอนรุักษศิลปะอันสวยงามใหคงอยูตอไป 

  -  ความภูมิใจในศิลปะในทองถิ่นของตนเอง 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นายแกว    นามสกุล  ปวนทา   เกิดวนัที่  15  ธันวาคม  2485    การศึกษาระดับ  (ไมไดเรียน)  

   ที่อยูบานเลขที่  178  หมูที่  17  ตําบลลี ้ อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
 

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  เปาคาถารักษาคนไขโดนงูกดั และคนไขทั่วไป 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ดินสอ      2.ปากกา      3.บทคาถา        4.ไขไก         5.น้ําสมปอย       
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สงผลทางดานจิตใจของคนไขใหมีกําลังใจดีขึ้น เปนทีพ่ึ่งของคนในชุมชน 

  - อนุรักษจารีต ประเพณี  ความเช่ือ และสบืทอดคาถาใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นายใหม   นามสกลุ    อินถาปน    เกิดวันที ่ 1  สิงหาคม  2489    การศึกษาระดับ  (ไมไดเรียน)  

   ที่อยูบานเลขที่  178  หมูที่  17  ตําบลลี ้ อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การจกัสาน (ตะกรา  กระจาด  ฯลฯ) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.อุปกรณในการจกัสาน   เชน  ไมไผ   ฯลฯ      2.กรรไกร , มดี   ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา          

         ๑.สาธิตประกอบการบรรยาย     ๒.ฝกทดลองปฏิบัตจิรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมวสัดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ เชน มดี กรรไกร  ไมไผ   ฯลฯ 

๓.สาน หรือประกอบเปนของใชตามประเภทการใชงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป 

  - สามารถนํามาใชประโยชนในวถิีชวีิตประจําวันได 

  - เพิ่มมูลคาใหกับสนิคาพื้นบาน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นายใหม    นามสกลุ   อินถาปน   เกดิวันที่  1  สิงหาคม  2489   การศกึษาระดับ  (ไมไดเรียน)  

   ที่อยูบานเลขที่  178  หมูที่  17  ตําบลลี ้ อําเภอลี ้  จงัหวัดลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
  

  ๒.ขอมูลภูมปิญญา   
 

  ๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา        หตัถกรรม 
 

  ๒.๒ ความรูความสามารถ      ตัดตงุพื้นเมือง 
 

  ๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

- วัสดุและอุปกรณสําหรับการตัดตุง 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา      

           ๑.เตรียมอุปกรณ    ๒.สาธิตประกอบการบรรยาย   ๓.ใหทดลองปฏิบัติจริงและแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไป 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น      

๑.เตรียมอุปกรณที่จะสาธติและถายทอดความรู 

๒.ทําการสาธิตและถายทอดความรู ตามทีล่ักษณะงาน 

            ๓.ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอยและเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม                
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - สืบสานภูมิปญญาดานหตัถกรรมพื้นบานไมใหสูญหาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได  ทําใหอนุชนคนรุนหลังเกดิความรักและความ 

                       ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
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แบบเก็บรวบรวมขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นของตําบลลี้   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นายใหม   นามสกลุ อินถาปน   เกิดวนัที่  1  สิงหาคม  2489  การศึกษาระดับ  (ไมไดเรียน)  

    ที่อยูบานเลขที ่ 178  หมูที่  17  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพนู  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศาสนา ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 

๒.๒. ความรูความสามารถ  การทําสตวงเพื่อประกอบพิธกีรรมทางศาสนา, พิธกีรรมลานนา 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.ขาวตอก    ๒.ดอกไม       ๓.ธูปเทียน        4.กาบกลวย        5.ไมตอก        6.มีด       ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา 

  ๑.อธิบายและสาธติ        ๒.ฝกปฏิบัติจริง 
 

๒.๕. ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

   1.เตรียมอุปกรณ    2.สาธิต  3.ฝกปฏิบัติ       4.แสดงผลงาน 
 

๒.๖.ประโยชน/ คุณคาของภมูิปญญาและผลงาน 

  - ประกอบพิธีกรรมศาสนาตลอดจนขั้นตอนของพิธกีารตางๆ ของชาวลานนาที่สบืทอดมาแตโบราณกาล 

  - สามารถสืบทอดการทําสตวงใหคงอยูตอไป 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นายแกว   นามสกุล   ยอดแปง   เกิดวนัที่  3  กุมภาพันธ  2490   การศกึษาระดับ  (ไมไดเรียน)  

   ที่อยูบานเลขที่  37 / 1 หมูที่  17  ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การจกัสาน (ตะกรา  กระจาด  ฯลฯ) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.อุปกรณในการจกัสาน   เชน  ไมไผ   ฯลฯ      2.กรรไกร , มดี   ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา          

         ๑.สาธิตประกอบการบรรยาย     ๒.ฝกทดลองปฏิบัตจิรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ เชน มดี กรรไกร  ไมไผ   ฯลฯ 

๓.สาน หรือประกอบเปนของใชตามประเภทการใชงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป 

  - สามารถนํามาใชประโยชนในวถิีชีวิตประจําวันได 

  - เพิ่มมูลคาใหกับสนิคาพ้ืนบาน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นายดอก   นามสกุล   สายวัง   เกิดวนัที่  1  เมษายน  2474   การศกึษาระดับ  (ไมไดเรียน)  

   ที่อยูบานเลขที่  166 หมูที่  17  ตําบลลี ้ อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การจกัสาน (ตะกรา  กระจาด  ฯลฯ) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.อุปกรณในการจกัสาน   เชน  ไมไผ   ฯลฯ      2.กรรไกร , มดี   ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา          

         ๑.สาธิตประกอบการบรรยาย     ๒.ฝกทดลองปฏิบัตจิรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมวสัดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ เชน มดี กรรไกร  ไมไผ   ฯลฯ 

๓.สาน หรือประกอบเปนของใชตามประเภทการใชงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป   - สามารถนํามาใชประโยชนในวถิีชวีิตประจําวันได 

  - เพิ่มมูลคาใหกับสนิคาพื้นบาน 
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รายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลลี้   อาํเภอลี้   จังหวัดลําพูน 
 

๑.ขอมูลทั่วไป      ชื่อ  นายจั๋น   นามสกลุ    แดงสิงห   เกิดวันที ่ 2  มีนาคม  2500   การศึกษาระดับ  (ไมไดเรียน)  

    ที่อยูบานเลขที ่ 45 / 1 หมูที่  17  ตําบลลี้  อําเภอลี้   จังหวดัลําพนู  รหัสไปรษณีย  ๕๑๑๑๐   โทรศัพท  -   
  

๒.ขอมูลภมูิปญญา 
 

๒.๑ ชื่อขอมูลภูมิปญญา  หัตถกรรม 
 

๒.๒ ความรูความสามารถ  การจกัสาน (ตะกรา  กระจาด  ฯลฯ) 
 

๒.๓ วัสดุ/วตัถุดบิ/สื่อ/อุปกรณสําหรับการผลติผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.อุปกรณในการจกัสาน   เชน  ไมไผ   ฯลฯ      2.กรรไกร , มดี   ฯลฯ 
 

๒.๔ วิธีการถายทอดของภูมปิญญา          

         ๑.สาธิตประกอบการบรรยาย     ๒.ฝกทดลองปฏิบัตจิรงิ 
 

๒.๕ ขั้นตอนการถายทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ๑.เตรียมวสัดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ เชน มดี กรรไกร  ไมไผ   ฯลฯ 

๓.สาน หรือประกอบเปนของใชตามประเภทการใชงาน 
 

๒.๖ ประโยชน/ คุณคาของภูมปิญญาและผลงาน 

  - เปนการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป 

  - สามารถนํามาใชประโยชนในวถิีชวีิตประจําวันได 

  - เพิ่มมูลคาใหกับสนิคาพื้นบาน 
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