
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตําบลน ําเกี๋ยน 
นายกุศล ศรสีดา   
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100072622 
เกิดวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 อายุ 61 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี 4 บ้านน้ําเกี๋ยนใต้ หมู่ที่1 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นายกุศล ศรสีดา อดีตผู้ใหญ่บ้านน ้าเกี๋ยนใต้ เป็นผู้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้านการเกษตรกรรม 
สมุนไพร ที่ได้รับมาจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และการถ่ายทอดจากพ่อแม่ เครือญาติ ผู้สูงอายุชุมชน 
ตลอดจนการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนามาจากกลุ่มองค์กรต่างๆ  โดยมีด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะ
ทางเกษตรกรรมและโภชนาการ 
นายจรัส ดีปินตา   
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100078524  
เกิดวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2491 อายุ 53 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี 54 บ้านน้ําเกี๋ยนใต้ หมู่ที ่1 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นายจรัส ดีปินตา ช่างตีเหล็กแห่งตําบลน้ําเกี๋ยน ได้วิชาตีเหล็กโดยเรียนรู้มาจากปู่ย่าตายาย และพัฒนา
เพ่ิมเติมจากการอบรมของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนซึ่งได้ทดลองทํางานตีเหล็กของตนเอง เช่น มีด เสียม 
จนเกิดความชํานาญกลายเป็นอาชีพให้บริการตีเหล็ก มีด จอบ เสียมและเครื่องมืออ่ืนๆภายในชุมชน 
นายบุญชู ดีพรมกุล  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100083056  
เกิดวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2495 อายุ 65 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี 145 บ้านน้ําเกี๋ยนใต้ หมู่ที ่1 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นายบุญชู ดีพรมกุล อดีตผู้ใหญ่บ้านน้ําเกี๋ยนใต้ เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านพิธีกรรมการเป่ารักษากระดูกที่
ได้รับมาจากการศึกษาเรียนรู้ผู้ใหญ่ในชุมชนและได้สืบทอดมาจนปัจจุบัน   
นางปรีดา ดีวุฒิ  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100081478  
เกิดวันที่20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2513 อายุ 47 ปี 
สถานที่ทํางาน/กลุ่ม        
เลขที่ 138 บ้าน ใหม่พัฒนา หมู่ที ่4  ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
โทรศัพท์ 0837642116  
นางปรีดา ดีวงค์ ปัจจุบันกลายเป็นผู้มีความรู้ในการด้านแพทย์แผนไทย สมุนไพร การทําเครื่องสําอาง
สมุนไพรซึ่งได้เรียนรู้มาจากการฝึกอบรมพัฒนามาจากกลุ่มองค์กรต่างๆ อาทิ หลักสูตรแพทย์แผนไทยได้
ศึกษาเรียนรู้จากศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 



นางภานุมาส ดีค่ายคํา  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100080154 
เกิดวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2501 อายุ 59 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี 81 บ้านน้ําเกี๋ยนใต้ หมู่ที1่ ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นางภานุมาส ดีค่ายคํา เป็นผู้มีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่อง สมุนไพรพ้ืนบ้าน การผลิตยาหม่อง
สมุนไพร การทําลูกประคบสมุนไพรและการนวดแผนไทยที่ได้รับมาจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์จากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทร จังหวัด พิษณุโลก 
นายยงยุทธ  ดีคําวงค์  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100081134 
เกิดวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2507 อายุ 53 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี 174 บ้านน้ําเกี๋ยนใต้ หมู่ที ่1 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นายยงยุทธ ดีคําวงค์เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน โดยได้รับการศึกษา
เรียนรู้จากโรงเรียน ศึกษาจดจําจากพ่อแม่ ทดลองเรียนรู้ด้วยตนเองนอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จากเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตามโครงการต่างๆที่ทางราชการจัดขึ้นจนสามารถประสบ
ความสําเร็จในการทําการเกษตรปลอดสารพิษในตําบลน้ําเกี๋ยน 
นายสําราญ สารอินทร์  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100205925 
เกิดวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2509 อายุ 51 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี 169 บ้านน้ําเกี๋ยนใต้ หมู่ที่1 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นายสําราญ สารอินทร์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ศิลปกรรม การประดับตกแต่ง เป็นอย่างมาก ซึ่งองค์
ความรู้ด้านศิลปกรรมนี้ได้รับมาจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับจากสถานศึกษา กศน. ตลอดจน
ถ่ายทอดจากพ่อแม่ เครือญาติ ผู้สูงอายุชุมชน และการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนามาจากกลุ่มองค์กรต่างๆ 
จนเกิดความชํานาญ  
นางละไม ดีกัลลา 
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100520278 
เกิดวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 อายุ 69 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี 44 บ้านน้ําเกี๋ยนเหนือ หมู่ที ่2 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นางละไม ดีกัลลา มีความเชี่ยวชาญในการทอผ้า ได้เรียนรู้การทอผ้ามาตั้งแต่เด็กจากแม่ของตนเอง 
หลังจากนั้นได้มาเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าทอมือลายโบราณตําบลน้ําเกี๋ยน ซึ่งกลุ่มเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนา
ผ้าทอมือจนสามารถมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายและได้รางวัลจากการประกวดผ้าทอภายในจังหวัด  ปัจจุบัน
นางละไมได้ทําอาชีพทอผ้าเป็นหลัก ต่อเนื่องมาประมาณ 15 ปีมีรายได้จากการทอผ้าถุงขายและถ่ายทอด
วิธีการทอผ้าให้กับผู้ที่สนใจมาเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน 



นางสีมา ธนะวงค์  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100519709 
เกิดวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 อายุ 80 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)  
บ้านเลขท่ี 62 บ้านน้ําเกี๋ยนเหนือ หมู่ที ่2 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นางสีมามีความสามารถในการทอผ้าถุง ผ้าห่ม และผ้าขาวม้าโดยส่วนใหญ่แล้วผ้าทอจะเก็บไว้ใช้เอง มีจะ
ทอผ้าขายตามท่ีมีคนสั่งทําทําให้มีรายได้เสริมในครัวเรือน 
นายอนันต์ นุเสน  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100520316 
เกิดวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2489 อายุ 77 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี 75 บ้านน้ําเกี๋ยนเหนือ หมู่ที ่2 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นายอนันต์ นุเสน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้แพทย์แผนไทยจากนายปัญญา เงินสร้อย ซึ่งเป็นหมอยา
พ้ืนบ้าน เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา และได้ศึกษาเรียนรู้หมอยาท่านอ่ืนๆในชุมชน จนกระทั่งมีองค์ความรู้ด้านการ
นําสมุนไพรมาปรุงเป็นยารักษาโรคและแปรรูปเพ่ือจําหน่ายในชุมชน จากนั้นได้ รับการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร 
นายเคี่ยน  ธนะวงค์  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100519695 
เกิดวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2481 อายุ 78 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี 62 บ้านน้ําเกี๋ยนเหนือ หมู่ที ่2 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นายเคี่ยน  ธนะวงค์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้ด้านการตีเหล็กที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนในชุมชน
เมื่อ 35 ปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพรับตีเหล็กและจักสานที่บ้าน นายเคี่ยน มีความสามารถใน
การตีเหล็ก ทําและซ่อมแซมมีด พร้า จอบ เสียม  
นายชูศิลป์  สารรัตนะ  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100518915 

เกิดวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 อายุ 65 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี 44 บ้านน้ําเกี๋ยนเหนือ หมู่ที ่2 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นายชูศิลป์ สารรัตนะเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบและเรียนรู้เองจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ตามโอกาสต่างๆที่
เอ้ืออํานวยและศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมจากสื่อและการฝึกอบรม ทดลองปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรมในหลายๆ
ด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี สืบสานให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไป เช่น การแห่กัณฑ์อายุ แห่คัวตาน 
 
 
 
 



นายถนัด ธนะวงค์  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100528210 
เกิดวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2493 อายุ 66 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี 40 บ้านต้นกอก หมู่ที ่3 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นายถนัด ธนะวงค์ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้พ่อแม่ ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนจากนั้นได้ฝึกฝนด้วยตนเองจน
เกิดความเชี่ยวชาญจนสามารถสานได้อย่างหลากหลาย เช่น ตะกร้าขนาดต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ใน
เรื่องคาถาพิธีกรรมรักษาโรคเป่าอาการเจ็บปาก ผดผื่นตามร่างกาย   
นางพิกุล ธนะวงค์  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100528228 
เกิดวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2494 อายุ 65 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี 40 บ้านต้นกอก หมู่ที ่3 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นางพิกุล ธนะวงค ์มีความเชี่ยวชาญด้านจักสานสามารถผลิตและจําหน่ายเป็นรายได้ของตนเอง ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้พ่อแม่ ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนจากนั้นได้ฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญจน
สามารถสานได้อย่างหลากหลาย เช่น ตะกร้าขนาดต่างๆ  
นายเกษมศักดิ์ ดีพิชัย  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจําตัวประชาชน 3550100080723 
เกิดวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2522 อายุ 37 ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี 103 บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที ่5 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 
นายเกษมศักดิ์ ดีพิชัย มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีพ้ืนเมือง ได้รับเป็นวิทยาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ดนตรีพ้ืนเมืองตามโรงเรียนต่างๆ อีกทั้งยังได้ช่วยเหลือชุมชนโดยการนําเยาวชนเล่นดนตรีพ้ืนเมืองตาม
กิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น และรับจ้างเล่นดนตรีพื้นเมืองในงานพิธีภายนอกชุมชน   

 
 

 


