
ข้อมูลเกี่ยวกบัปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

 
1. ชื่อ  นายสิงห์โต    สารคุณไพศาล                  เกิดเมื่อวันที่    11    เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.  2474 
อายุ    78  ปี   ที่อยู่บ้านเลขที่   49   หมู่ที่ 4  บ้านจ๋ง   ต าบลทุ่งกว๋าว    อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง    
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ ทางด้านหมอสมุนไพร  หมอแผนโบราณ  หมอชาวบ้าน 
ประสบการณ์   เคย  ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว   บ่อยครั้ง  ทั้ง
แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
หลักการด ารงชีวิตของตน คือ  ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 ผลิตปรุงยาสมุนไพรของแพทย์แผนโบราณ  รักษาอาการของโรคเบื้องต้น และโรคเร้ือรัง  เช่น หืด 
หอบ  เบาหวาน  และโรคมะเร็ง  ดูดวงชะตาราศี  สะเดาะเคราะห์  สืบดวงชะตาอายุ   ผู้ประสงค์จะให้ท า
ส่งเสริมภูมิปัญญาเด็ก  และเยาวชน  ให้มีสติปัญญา  ด้วยพิธีปลุกเสก(กินอ้อปัญญา) ตามพิธีโบราณ 

 

 
2. ชื่อ  นายอรรถพล       คมจริง             เกิดเมื่อวันที่    5    เดือนพฤศจิกายน    พ.ศ.  2495 
อายุ    57  ปี   ที่อยู่บ้านเลขที่   83   หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งข่วง   ต าบลทุ่งกว๋าว    อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง    
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ ทางด้านหมอบายศรีสู่ขวัญ 
ประสบการณ์   เคย  ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว   
บ้าง  ไม่บ่อยคร้ังนัก  และแบบไม่เป็นทางการ 
หลักการด ารงชีวิตของตน คือ  ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   พึ่งพาตนเอง 
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 ท าขวัญ   สะเดาะเคราะห์   ท าพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 



 

 
3. ชื่อ  นายดวงดี       นพคุณ                    เกิดเมื่อวันที่     9     เดือนมีนาคม    พ.ศ.  2476 
อายุ    74  ปี   ที่อยู่บ้านเลขที่    203   หมู่ที่ 5   บ้านทุ่งกว๋าว  ต าบลทุ่งกว๋าว    อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง    
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ ทางด้านหมอบายศรีสู่ขวัญ 
ประสบการณ์   เคย  ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว   บ่อยครัง้  ทั้ง
แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
หลักการด ารงชีวิตของตน คือ  ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ หรือพิธีกรรมทางศาสนาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชุมชน  
ที่กระท าสืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายส่วนหน่ึงของพิธีกรรมที่ส าคัญทางศาสนา 

 

 
4. ชื่อ  นายหมื่น          มะนุภา              เกิดเมื่อวันที่    20     เดือนมีนาคม    พ.ศ.  2485 
อายุ    64   ปี   ที่อยู่บ้านเลขที่   214   หมู่ที่ 5  บ้านทุ่งกว๋าว   ต าบลทุ่งกว๋าว    อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง    
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ ทางด้านดนตรีพื้นเมือง 
ประสบการณ์   เคย  ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว   
บ้าง  ไม่บ่อยครั้งนัก  และแบบไม่เป็นทางการ 
หลักการด ารงชีวิตของตน คือ  ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   พึ่งพาตนเอง 
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 ดนตรีเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีการสืบทอดต่อๆกันมาในหลายช่วงอายุคน  การถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
ดนตรีพื้นบ้านจึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นเอาไว้  และที่สามารถ
ด าเนินการไดง้่ายที่สุดคือการถ่ายทอดสู่นักเรียน 



 

 
5. ชื่อ  นายเขียว          ใจจู                    เกิดเมื่อวันที่     7     เดือนธันวาคม    พ.ศ.  2475 
อายุ    77  ปี   ที่อยู่บ้านเลขที่    27   หมู่ที่ 6   บ้านทุ่งปง   ต าบลทุ่งกว๋าว    อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง    
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ ทางด้านหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน 
ประสบการณ์   เคย  ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว   บ่อยครั้ง  ทั้ง
แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
หลักการด ารงชีวิตของตน คือ   ขยัน   อดทน   พอเพียง  
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 หัตถกรรมเคร่ืองจักสาน  ส่วนใหญ่ท ามาจากไม้ไผ่  หวาย  ใบลาน  ทางมะพร้าว   ผลิตภัณฑ์จาก
เคร่ืองจักสาน  ได้แก่  ตะกร้าแม้ว  ไม้กวาดทางมะพร้าว  ไม้กวาดดอกหญ้า  กล่องข้าว  ฆ้อง  เป็นต้น 

 

 
6. ชื่อ  นายจันทร์ตา          การดื่ม                 เกิดเมื่อวันที่    15     เดือนมีนาคม    พ.ศ.  2471 
อายุ    81   ปี   ที่อยู่บ้านเลขที่    33    หมู่ที่ 7  บ้านปลายนา   ต าบลทุ่งกว๋าว    อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง    
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ ทางด้านหมอพื้นบ้าน(บายศรีสู่ขวัญ) 
ประสบการณ์   เคย  ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว   
บ้าง  ไม่บ่อยครั้งนัก   และแบบไม่เป็นทางการ 
หลักการด ารงชีวิตของตน คือ   ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอน 
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 ค าโวหาร  แผนโบราณ ตามต าราที่ว่าด้วยการสืบชะตาชีวิตให้ยืนยาว ซึ่งเป็นความเชื่อของคนใน
ท้องถิ่นซึ่งสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ยังมีการท าบายศรีสู่ขวัญกันอยู่จนถึงทุกวันน้ี 
 



 
 

 
7. ชื่อ  นายบุญยง           สมคะเน                    เกิดเมื่อวันที่     -     เดือน    -     พ.ศ.  2486 
อายุ    66  ปี   ที่อยู่บ้านเลขที่    44   หมู่ที่ 7   บ้านปลายนา   ต าบลทุ่งกว๋าว    อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง    
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ ทางด้านดนตรีพื้นบ้าน 
ประสบการณ์   เคย  ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว   บ้าง  ในรูปแบบ
ที่ไม่เป็นทางการ 
หลักการด ารงชีวิตของตน คือ   กินอยู่อย่างพอเพียง  
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 การอนุรักษ์เคร่ืองดนตรีพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน  เช่น การน ากะลามะพร้าวมาท าเป็นซออู้  ซึ่ง
การท าอาจจะยาก แต่เมื่อส าเร็จแล้วน ามาเล่นก็จะมีความไพเราะ  ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มี การสูญหาย  การอนุรักษ์
เคร่ืองดนตรีพื้นบ้านกันน้อยมาก  แต่ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้าง  เช่น  เมื่อมีประเพณีท้องถิ่นประจ าหมู่บ้านก็จะ
มีการน ากลอง  ฆ้อง ฉิ่ง  มาแห่ร้องร าท าเพลงกันอยู่ 
 

 
 

8.ชื่อ  นายสม       เหล็กหล่อ               เกิดเมื่อวันที่    5     เดือนมีนาคม    พ.ศ.  2483 
อายุ    69 ปี   ที่อยู่บ้านเลขที่    32   หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งจี้   ต าบลทุ่งกว๋าว    อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง    
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ ทางด้านหมอพื้นบ้าน 
ประสบการณ์   เคย  ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว   
บ้าง  ไม่บ่อยครั้งนัก   และแบบไม่เป็นทางการ 
หลักการด ารงชีวิตของตน คือ   ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 

 
9. ชื่อ  นายหลั่น         คมจริง                 เกิดเมื่อวันที่    18    เดือนมีนาคม    พ.ศ.  2504 
อายุ    46  ปี   ที่อยู่บ้านเลขที่   114   หมู่ที่ 10  บ้านหัวทุ่ง   ต าบลทุ่งกว๋าว    อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง    
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ ทางด้านปราชญ์ทางธรรม 
ประสบการณ์   เคย  ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว   บ้าง  แบบไม่
เป็นทางการ 
หลักการด ารงชีวิตของตน คือ   อยู่อย่างไม่เบียดเบียนใคร  ใช้ชีวิตที่พอเพียง   
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 หมั่นศึกษาและปฏิบัติธรรม  ตามหลักค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 

 
10. ชื่อ  นายบุญมี         เหล็กเทศ               เกิดเมื่อวันที่    18     เดือนเมษายน    พ.ศ.  2494 
อายุ    58  ปี   ที่อยู่บ้านเลขที่   78   หมู่ที่ 11   บ้านป่าเวียง   ต าบลทุ่งกว๋าว    อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง    
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ ทางด้านช่างท าประสาทและโรงศพ 
ประสบการณ์   เคย  ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว   
บ้าง  ไม่บ่อยครั้งนัก  และแบบไม่เป็นทางการ 
หลักการด ารงชีวิตของตน คือ  ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 การได้ท าประสาทและโรงศพ  เป็นงานช่างที่สามารถตอบสนอง  ต่อความต้องการของชุมชนเมื่อ
เกิดการเสียชีวิต   เป็นอาชีพที่คนทั่วไปไม่อยากกระท ากัน  แต่ส าหรับตนเองแล้ว  คิดว่าเป็นงานที่ดู
เหมือนกับได้ช่วยผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว  และจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีอาชีพนี้ 
 

 



  

 
11. ชื่อ  นายสุทัศน์            ชัยวงศ์ค า               เกิดเมื่อวันที่    22     เดือนพฤษายน    พ.ศ.  2496 
อายุ    58  ปี   ที่อยู่บ้านเลขที่   25   หมู่ที่ 11   บ้านป่าเวียง   ต าบลทุ่งกว๋าว    อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง    
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ ทางด้านหมอพื้นบ้าน(หมอเป่า) 
ประสบการณ์   เคย  ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว  บ้าง  ไม่บ่อยครั้ง
นัก  และแบบไม่เป็นทางการ 
หลักการด ารงชีวิตของตน คือ   ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย   
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 หมอพื้นบ้าน  หมอเป่า  เป็นงานพิธีกรรมทางไสยศาสตร์   ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ  เพื่อ
ปัดเป่าและบรรเทาทุกข์ภัยให้แก่ผู้เดือดร้อน 
 
 

 
12. ชื่อ  นายปั๋น             สอดสี             เกิดเมื่อวันที่     -    เดือน   -    พ.ศ.  2482 
อายุ    70  ปี   ที่อยู่บ้านเลขที่   91   หมู่ที่ 12   บ้านแพะใหม่   ต าบลทุ่งกว๋าว    อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง    
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ ทางด้านหมอพื้นบ้าน 
ประสบการณ์   เคย  ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว  บ้าง  ไม่บ่อยครั้ง
นัก  และแบบไม่เป็นทางการ 
หลักการด ารงชีวิตของตน คือ   ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และช่วยเหลือชุมชน 
 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี) 

ที่อยู่  ข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 นายเหนี่ยม     ลือหาร 68 211 หมู่ 1 บ้านถ้ า ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ. ล าปาง 

-ผลิตเคร่ืองดนตรีพื้นบ้าน 
-ดนตรีพื้นบ้าน 

2 นายมา      ขนครัว - 50 หมู่ 1 บ้านถ้ า ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ. ล าปาง 

-หมอพื้นบ้าน(หมอเป่า) 
-หมอยาสมุนไพร 

3 นางมี     รู้เกณฑ์ - 111 หมู่ 1 บ้านถ้ า ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ. ล าปาง 

-หมอยาสมุนไพร 

4 นายสุข       เยียดยัด 80 57 หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน  
จ. ล าปาง 

-หมอพื้นบ้าน(หมอเป่า) 

5 นางแก้ว     อ้อนแอ้น 70 145 หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง 

-โหราศาสตร์ 

6 นายอรรถพล   คมจริง 55 83 หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน  
จ. ล าปาง 

-หมอพื้นบ้าน(บายศรีสู่ขวัญ) 

7 นายมอน      อ้อนแอ้น 66 144 หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง 

-หมอยาสมุนไพร 

8 นายติ๊บ    รู้เกณฑ์ 87 86 หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน  
จ. ล าปาง 

-หมอพื้นบ้าน(หมอเป่า) 

9 นายปั๋น     เสวิกา 70 70 หมู่3 บ้านทุ่งแท่น  ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง 

-จักสานไม้ไผ่ 

10 นายเสน่ห์      ตั้งเพียร 46 - หมู่3 บ้านทุ่งแท่น  ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน  
จ. ล าปาง 

-พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ 

11 นายเสนี่ยม    ค าฝั้น 45 - หมู่3 บ้านทุ่งแท่น  ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน  
จ. ล าปาง 

-หมอพื้นบ้าน(หมอเป่า) 



12 นางวรรณศรี    ศรีวงค์ 48 117 หมู่ 4 บ้านจ๋ง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง 

-หัตถกรรมจักสาน 

13 นายสิงห์โต    สารคุณ
ไพศาล 

78 49 หมู่ 4 บ้านจ๋ง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง 

-หมอพื้นบ้าน(สมุนไพร) 

14 นายแสงเมือง   ยายอบ 47 103  หมู่ 4 บ้านจ๋ง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง 

-ดนตรีพื้นบ้าน 
 

15 นายขาว      คมใน 70 98  หมู่ 5 บ้านทุ่งกว๋าว  ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง 

-หัตถกรรมจักสาน 

16 นายดวงดี     นพคุณ 74 203 หมู่ 5 บ้านทุ่งกว๋าว  ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง 

-บายศรีสู่ขวัญ 

17 นายหมื่น     มะนุภา 65 214 หมู่ 5 บ้านทุ่งกว๋าว  ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง 

-ดนตรีพื้นบ้าน 

18 นายเส้า           ดินสอ 83 51 หมู่ 6 บ้านทุ่งปง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ. ล าปาง 

-ดนตรีพื้นบ้าน 
-หัตถกรรมจักสาน 

19 นายดี           วงค์เวียน 70 หมู่ 6 บ้านทุ่งปง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ. ล าปาง 

-ดนตรีพื้นบ้าน 
 

20 นายแก้ว        โกวฤทธิ์ 58 หมู่ 6 บ้านทุ่งปง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ. ล าปาง 

-ดนตรีไทย 
 

21 นายเคร้า       ขัดสายะ 64 64 หมู่ 6 บ้านทุ่งปง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ. ล าปาง 

-หัตถกรรมจักสาน 

22 นายสุข         พรมเดช 75 34 หมู่ 6 บ้านทุ่งปง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ. ล าปาง 

-หัตถกรรมจักสาน 

23 นายเขียว      ใจจู 74 27 หมู่ 6 บ้านทุ่งปง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ. ล าปาง 

-หัตถกรรมจักสาน 

24 นายตุ๋ย       มูลแก้ว 66 26 หมู่ 6 บ้านทุ่งปง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ. ล าปาง 

-หัตถกรรมจักสาน 

25 นางน้อย    พรมเดช 67 48 หมู่ 6 บ้านทุ่งปง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ. ล าปาง 

-หัตถกรรมจักสาน 

26 นายศรี     สับสน 79 53 หมู่ 6 บ้านทุ่งปง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ. ล าปาง 

-หมอเมือง 
-หัตถกรรมจักสาน 

27 นายจันทร์ตา    การดื่ม 80 34 หมู่ 7 บ้านปลายนา   ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง 

-หมอพื้นบ้าน(บายศรีสู่ขวัญ) 

28 นายบุญยง    สมคะเน 66 44 หมู่ 7 บ้านปลายนา   ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง 

-ดนตรีพื้นบ้าน 



29 นายเจริญ     นพคุณ 58 33 หมู่ 7 บ้านปลายนา   ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง 

-หัตถกรรมจักสาน 

30 นายผัด       เกินหน้า - 136 หมู่8 บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน  
จ. ล าปาง 

-หมอพื้นบ้าน 

31 นายสม      เหล็กหล่อ - 110 หมู่8 บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน  
จ. ล าปาง 

-หมอพื้นบ้าน 

32 นางศรีวรรณ    สับสน - 185 หมู่8 บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน  
จ. ล าปาง 

-อาหารพื้นบ้าน 

33 นายแก้วมูล หมายคอย 54 104 หมู่8 บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน  
จ. ล าปาง 

-ดนตรีพื้นบ้าน 

34 นายอินแก้ว   กลิ่นส่ง 
 

53 41 หมู่8 บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง 

-ดนตรีพื้นบ้าน 

35 นายเสริฐ     สอดสี 40 204 หมู่8 บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน  
จ. ล าปาง 

-ดนตรีพื้นบ้าน 

36 นายอ้าย      สอดสี 56 3  หมู่8 บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง 

-ดนตรีพื้นบ้าน 

37 นายมูล        พอใจ 68 11  หมู่8 บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง 

-ดนตรีพื้นบ้าน 

38 นายโหม้      สอดสี 57 6 หมู่8  บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
  จ. ล าปาง 

-ดนตรีพื้นบ้าน 

39 นายณรงค์      สอดสี 55 52 หมู่ 8 บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง                                                      

-ดนตรีพื้นบ้าน 

40 นายแก้วมา    สมคะเน 70 123 หมู่ 9 บ้านเฮี้ย ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง                                                      

-หัตถกรรมจักสาน 

41 นายจันทร์     ใจช่วย 68 147  หมู่ 9 บ้านเฮี้ย ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง 

-หมอยาพื้นบ้าน 

42 นายสม       การเก่ง 77 137  หมู่ 9 บ้านเฮี้ย ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง 

-หมอพื้นบ้าน(หมอเป่า) 

43 นายเสาร์      ใจช่วย 81 20 หมู่ 10 บ้านหัวทุ่ง  ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง 

-หมอยาพื้นบ้าน 

44 นายหลั่น      คมจริง 46 114 หมู่ 10 บ้านหัวทุ่ง  ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง 

-ปราชญ์ทางธรรม 

45 นายสมบูรณ์   เยียดยัด 50 14 หมู่ 10 บ้านหัวทุ่ง  ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง 

-หมอพื้นบ้าน(หมอเป่า) 



46 นายบุญมี    เหล็กเทศ - 87 หมู่ 11 บ้านป่าเวียง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง                                                      

-ช่างท าประสาทและโลงศพ 

47 นายมูล         โกวฤทธิ์ - 139 หมู่ 11 บ้านป่าเวียง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง                                                      

-จักสานขันโตก 
-หมอพื้นบ้าน(หมอเป่า) 

48 นายสุทัศน์   ชัยวงค์ค า - 25 หมู่ 11 บ้านป่าเวียง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง                                                      

-หมอพื้นบ้าน(หมอเป่า) 

49 นางเอ้ย       แอบอุ่น 60 2  หมู่ 12 บ้านแพะใหม่ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง                                                      

-หัตถกรรมจักสาน 

50 นายปั๋น      สอดสี 70 91 หมู่ 12 บ้านแพะใหม่ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง                                                      

-หมอพื้นบ้าน(หมอเป่า) 

51 นางน้อย     เพชรเก่า 72 94 หมู่ 12 บ้านแพะใหม่ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง
ปาน  จ. ล าปาง                                                      

-หัตถกรรมจักสาน 

52 นายแก้วมูลเครืออินตา 53 19 หมู่ 13  บ้านหลวง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง                                                      

-หมอพื้นบ้าน(ต่อกระดูก) 

53 นายมูล    โวมาก 75 22 หมู่ 13  บ้านหลวง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง                                                      

-หมอไสยศาสตร์ 

54 นายปั๋น    วาวแวว 71 24 หมู่ 13  บ้านหลวง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง                                                      

-หัตถกรรมจักสาน 

55 นายจริต      วาวแวว 47 66 หมู่ 13  บ้านหลวง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน   
จ. ล าปาง                                                      

-หมอพื้นบ้าน(ต่อกระดูก) 

56 นายอินทร  ทะนะสาร 56 62 หมู่ 14  บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ  ต.ทุ่งกว๋าว 
 อ.เมืองปาน  จ. ล าปาง                                                      

-ดนตรีพื้นบ้าน 

57 นายเจริญ        สอดสี 53 51 หมู่ 14  บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ  ต.ทุ่งกว๋าว 
 อ.เมืองปาน  จ. ล าปาง 

-ดนตรีพื้นบ้าน 

58 นายสม         มณียศ 77 31 หมู่ 14  บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ  ต.ทุ่งกว๋าว 
 อ.เมืองปาน  จ. ล าปาง 

-หมอพื้นบ้าน 

หมายเหตุ  :  ส ารวจเมื่อ    วันที่      1     มิถุนายน      2551                     
 


