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พระธาตแุมย่ิง่  วัดพระธาตแุมย่ิ่ง 
 

ประวตัปิระธาตุแมย่ิง่ 

            พระธาตุองค์นี้ ได้สร้างขึ้นครั้งแรก ตามประวัติเดิมกล่าวว่า 
พระนางจามเทวีแห่งเมืองหริภุญชัยหรือจังหวัดล าพูนในปัจจุบัน ได้
เดินทางมาท าธุระ ณ เมืองเขลางค์นคร(จังหวัดล าปางในปัจจุบัน) 
ระหว่างทางท่ีพระนางจามเทวีเสด็จมา พระนางก็ได้สร้างพระวิหารไว้
หลังหนึ่ง ท่ีวัดพระธาตุล าปางหลวง (ปัจจุบันพระวิหารจามเทวีก็ยังมี
ไว้ให้ดูอยู่) ต่อมาพระนางจามเทวี ก็ได้เดินทางมาตาม “สันมะเทวี” 
และ เป็นระยะทางมาจนถึงเขตต าบลหนองหล่ม ถึงบ้านแม่ยิ่ง ก็ได้มา
สร้างพระธาตุเจดีย์องค์เล็ก ๆ ไว้ติดกับล าห้วยแม่ยิ่ง ก็ได้มาสร้างพระ
ธาตุแม่ยิ่งองค์นี้ขึ้นให้ชาวต าบลหนองหล่ม ได้ไปนมัสการทุกปี 
 

             จนกระท่ังพระธาตุท่ีพระนางจามเทวีสร้างขึ้น ได้ช ารุดทรุดโทรมลง ต่อมาในปี พ .ศ. 2474 ได้มีพระครู
บานันทา นันโท แห่งวัดทุ่งม่านใต้ ได้ปฏิสังขรณ์ก่อสร้างขึ้นมาอีกครั้ง แต่พระธาตุองค์นี้อยู่ได้ประมาณ 1 ปีเศษ ก็ได้
ช ารุดหักพังมาอีกครั้ง ต่อจากนั้นมาเป็นระยะเวลาจนกระท่ังปี พ.ศ. 2516 ได้มีพ่ออาจารย์หนานแสน เครือตา บ้าน
หล่ิงก้าน ก็ได้มาหารือกับผู้ใหญ่บ้านแม่ยิ่ง คือพ่อหนานโม๊ะ วงศ์แก้ว พร้อมกับผู้ช่วยและกรรมการในหมู่บ้านแม่ยิ่ง
พร้อมท้ัง พระศรีรัตน์ ปิยะสีโร (เจ้าอาวาสวัดแม่ยิ่งในขณะนั้น) จากการปรึกษาหารือจึงได้เดินจึงได้เดินทางไปนิมนต์ 
ท่านครูบาชุ่ม โพธิโก วัดชัยมงคล จังหวัดล าพูน ได้มาเป็นองค์ประธาน สร้างพระธาตุองค์นี้ขี้น ท่านครูบาชุ่ม ได้
ติดตามประวัติเดิมว่า พระธาตุองค์นี้พระนางจามเทวีได้สร้างขึ้น จึงได้ปรึกษาก านันทอน มาละใจ ก านันต าบลหนอง
หล่ม โดยขอเอาช่ือแม่หลวงค า มาละใจ ซึ่งเป็นภรรยาของท่านก านัน มาเป็นประธานปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุองค์นี้
ขึ้นมาจนเป็นผลส าเร็จ จึงได้ปรึกษากันต้ังประเพณีสรงน้ าพระธาตุขึ้นในเดือนแปดเหนือ เพ็ญขึ้น 15 ค่ า (เดือนแปด
เป็ง )  ซึ่ ง ตรงกับวันวิสาขบูชาของ ทุกปี  ประ เพณีสรงน้ าพระธา ตุนี้ ไ ด้ ปฏิบั ติกันมาสืบจนถึ งปัจ จุบันนี้ 
หนึ่งเดียวในจังหวัดล าปาง และอาจเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยท่ีผู้หญิงเป็นคนสร้างซึ่งผู้ชายสร้างแล้วก็ล้มมาตลอด
ในฐานะผมเป็นคนในหมู่บ้านนั้นก็อยากเชิญชวนไปเท่ียวดูความสวยงามของพระธาตุและความเก่าแก่ท่ีคู่ควรสักการะ
ขององค์พระธาตุครับและท่ีส าคัญขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระวิหารหลังใหม่ของบ้านแม่ยิ่งซึ่งด าเนินการ
สร้างมาได้ 80% แล้วครับแต่ยังขาดปัจจัยอีกมากครับ สนใจร่วมท าบุญติดต่อเจ้าอาวาสวัดแม่ยิ่งได้เลยนะครับ  
อย่าลืมทุกๆปีจะมีงานสรงน้ าพระธาตุ ในเดือนแปดเหนือ เพ็ญขึ้น 15 ค่ า (เดือนแปดเป็ง)ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของ
ทุกป ี

 

 



การเขา้ยาเมอืง (สมนุไพรพืน้บา้น) 

 

     

การเขา้ยาเมอืง โดยแมห่ลวงไผแ่กว้ วงศป์งิ 

   การเข้ายาเมือง (สมุนไพรพื้นบ้าน) นี้ท าโดยแม่หลวงไผ่แก้ว วงศ์ปิง อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 131 หมู่ 3 บ้าน
หล่ิงก้าน ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง แม่หลวงไผ่แก้ว วงศ์ปิงได้ท าการเข้ายาเมืองเอง เป็นยา
ส าหรับแก้ลมต่าง ๆ โดยเฉพาะสตรีคลอดบุตรใหม่ สามารถใช้เป็นยาแก้ลมผิดเดือนได้ ซึ่งแม่หล่วงไผ่แก้ว วงศ์ปิง ได้
สืบทอดภูมิปัญญา มาจาก พ่อปู่เย็น เช่ือไทย ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว ด้วยวัย 92 ปี พ่อปู่เย็น เช่ือไทย เคยเป็นหมอใน
โรงพยาบาลแวนเซมวูช มาก่อน และได้ลาออกมาเป็นหมอพื้นบ้าน โดยเฉพาะเป็นหมอท าคลอดเด็ก เมื่อท่านได้
เสียชีวิต แม่หลวงไผ่แก้ว วงศ์ปิง ซื่งเป็นลูกหลานจึงเข้ามารับมรดกทางภูมิปัญญาของท่าน โดยทางการเข้ายา เพื่อใช้
แก้การเป็นลม ลมผิดเดือนของสตรีคลอดบุตร และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีตัวยาดังนี้  

1. ขม้ิน  2. ข่า  3. ปูเลย  4. ดีปลี  5. ผักหนอง (ใบบัวบก) 
6. ฮ่อมเกี่ยว 7. ผักเผ็ด ฯลฯ 
           นอกจากภูมิปัญญาด้านการเข้ายาแล้ว แม่หลวงไผ่แก้ว วงศ์ปิง ยังได้สืบทอดภูมิปัญญาไทยอีกอย่างหนึ่ง คือ 
เครื่องโห่มยา แบบสมัยโบราณ ตกทอดมาจากพ่อปู่เย็น เช่ือไทย อีกด้วย 



พิธบีวงสรวงเจา้หลวงค าแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พธิบีวงสรวงเจ้าหลวงค าแดง 

พิธีบวงสรวงเจ้าหลวงค าแดงขึ้น ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ า เดือน 9 เหนือ ปี (กั๊ดยี)  ณ หอเจ้าหลวงค าแดง บ้าน
ป่าไคร้เหนือ หมู่ท่ี 9 เพื่อสืบสานประเพณีพื้นบ้าน ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ และได้ปฏิบัติเป็น
ประเพณีทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีประชาชนในพื้นท่ี ต าบลหนองหล่มและพื้นท่ีใกล้เคียงมาร่วมงานดังกล่าว
เป็นจ านวนมากในทุกๆปี 

 



กลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งหนังบา้นหนองขาม 

 

      

ช่ือ นายชุมพล ทวีวัฒน์      เกิดวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2507 
การศึกษา       -  ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
                   -  มศ.1 - มศ.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
                   -  ม.ปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน    63/2 หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  โทร : 054-822168 
ประวัติการท างาน     มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหนัง เป็นเวลา 22 ปี โดยท างานอยู่ท่ีร้าน เครื่องหนังล าปาง 
 
ประวตัิชวีติสว่นตวัและผลงาน 
-     เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังบ้านหนองขาม เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดล าปาง ได้ รับตรา    
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของล าปาง 
-     สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและครอบครัว สร้างรายได้ให้กับครอบครัว เป็นอาชีพเสริมให้กับ
ประชากรในหมู่บ้าน เป็นสินค้า 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์ของต าบลหนองหล่ม 
 



ศิลปดษิฐ์  ภาพวาด ด้านงานปนูปัน้ ดา้นการท ากระทงขนาดใหญ่ 

 

ขอ้มูลประวตัิสว่นตวั 
ช่ือ นายบุญมี ไชยมงคล  เกิด วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2507 
ปัจจุบันอยู่ที่ / สถานท่ีติดต่อ 31 หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โทร.08-6183-9738 
คติในการท างาน  1. คิดดี ท าดี มีคุณธรรม    2. ได้ยินกับหู ได้ดูกับตา พิจารณาวิเคราะห์ วิจารณ์ในใจ 
 
ประวตักิารศกึษา 
-  ศึกษาระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนทุ่งหนองขาม และชอบงานศิลปะตั้งแต่เด็ก เช่น วาดภาพ 
-  ศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน (90วัน) ในหลักสูตรช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์ 
-  ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ี กศน.ห้างฉัตร 
 

ประสบการณก์ารท างาน 
ปี พ.ศ.2534 เริ่มงานเกี่ยวกับการท าขบวนกระทง 
1. ปี พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลชนะลิศ อันดับท่ี 1 ในระดับอ าเภอท่ีอ าเภอห้างฉัตร  
2. ปี พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลชนะลิศ อันดับท่ี 3 ในระดับจังหวัด ท่ีจังหวัดล าปาง 
3. ปี พ.ศ. 2546 ได้ท าขบวนกระทงให้มหาวิทยาลัยโยนก เป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดท่ี กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ อันดับท่ี 3   และได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 
ปัจจุบัน  ท างานเกี่ยวกับศิลปะ ด้านภาพวาด ด้านงานปูนปั้น ด้านการท ากระทงขนาดใหญ่มาโดยตลอด  

 

 



ศนูย์ฝกึอาชพีชมุชนต าบลหนองหลม่ (กลุม่เพาะเหด็อนิทรยีบ์า้นหัวทุง่) 

ประวตัแิละความเปน็มาของกลุม่เพาะเห็ดบา้นหวัทุง่ 

        หมูบ่้านหัวทุ่งร่วมมือกับกศน.ต าบลหนองหล่ม  ได้ด าเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต าบลหนองหล่ม ใน
การผึกวิชาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555 จนถึงปัจจุบัน ผลการด าเนินงานสมาชิกในกลุ่ม
สามารถท าอาชีพเพาะเห็ด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และกลุ่ม มีงานในการออมทรัพย์ และสามารถจัดต้ัง
กลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ในปีงบประมาณ 2557 มีการสร้างโรงเรือนเพาะ  ก่อสร้างห้องส าหรับเขี่ยเนื้อเยื่อเห็ดขึ้นมา
โดยเฉพาะ อีกท้ัง ยังได้มีหม้อนึ่งแรงดันส าหรับนึ่งเมล็ดข้าวฟาง เพื่อใช้ส าหรับการเพาะเนื้อเยื่อเห็ด เพราะสมาชิกใน
กลุ่มมีความต้องการเช้ือเห็ดเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และในปีงบประมาณ 2558 กรมวิชาการเกษตรได้รับรองให้เห็ดของ
กลุ่มเพาะเป็นเห็ดปลอดภัยได้รับรองมาตรฐาน (GAP) กลุ่มได้มีการด าเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดอย่างต่อเนื่องสามารถ
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหัวทุ่ง และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต าบลหนองหล่ม (กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านหัวทุ่ง) ได้ด าเนินงานในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
มีผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพดังนี้  
1. ดอกเห็ดนางฟ้า-นางรมสด ราคา กิโลกรัมละ 40 - 50 บาท 
2. ก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า-นางรม ราคาก้อนละ 6 บาท  
3. ปุ๋ยหมักจากก้อนเช้ือเห็ดเก่า ราคาถุงละ 20 บาท  
4. ข้าวเกรียบเห็ด ราคาถุงละ 10 บาท  
5. เห็ดสวรรค์ ราคาถุงละ 20 บาท 
6. น้ าพริกเห็ด ราคากระปุกละ 20 บาท  
7. ขนมจีนน้ ายาเห็ด ราคาชุดละ 20 บาท  
8. เห็ดทอดกรอบ ราคาชุดละ 20 บาท  
 

 



ปราชญ์ชาวบา้น ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 

ช่ือ  นายภกัดี      สกุล  หลวงค าฝัน้           
      เกิดวันท่ี   4   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2496  อายุ 64 ปี 
      ท่ีอยู่   82  หมู่ท่ี 3 บ้านหล่ิงก้าน  ต าบลหนองหล่ม   
      อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-368-218  
 
ประวตักิารศกึษา  

- ประถมศึกษา   โรงเรียนบ้านหล่ิงก้าน 
- มัธยมศึกษา  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
ประวตักิารท างาน  
  -  ปี พ.ศ. 2511 - 2519  งานเหมืองแร่จังหวัดเพชรบุรี ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลหนักแทรกเตอร์ 
 -   ปี พ.ศ. 2520  - 2541 เป็นพนักงานขับรถธนาคาร BBC   
 -   ปี พ.ศ. 2543  - 2545 เป็นพนักงานขับรถ สมาชิกสภาจังหวัดสระแก้ว   

-  ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน ท างานด้านการเกษตร และท าโรงงานสุรากล่ันชุมชน  
 

ผลงานทีน่า่ภาคภมูิใจ  
- ผลิตสุรากล่ันชุมชน ส่งขายเป็นรายได้สม่ าเสมอ 

 
ความรูค้วามสามารถพเิศษ 

- มีความรู้ความเข้าใจในด้านช่างยนต์  การเกษตร  และผลิตสุรากล่ันชุมชน 
 
อืน่ ๆ  

- เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  และอาสากู้ภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

 
คตใินการท างาน 

- ท างานด้วยความมุ่งมั่น ท างานให้ดีท่ีสุด 
 

 



ปราชญ์ชาวบา้น ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
 
ช่ือ  นายจกัรพงศ์     สกุล  วงศ์ค า   
     เกิดวันท่ี  2   เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2502  อายุ 58 ปี 
     ท่ีอยู่  -   หมู่ท่ี 34 บ้านป่าไคร้ใต้   ต าบลหนองหล่ม   
                 อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง   
                 หมายเลขโทรศัพท์ 081-0253211  
 
ความรูค้วามสามารถทางดา้น   การท าเช้ือเห็ด 
 
ประวตักิารศกึษา  

- ประถมศึกษา    โรงเรียนป่าใคร้ใต้  ต.หนองหล่ม 
     อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
-    มัธยมศึกษา   โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
 

วฒุกิารศกึษา อืน่ ๆ      ปรญิญาตร ีม.สโุขทยัธรรมาธริาช            
 
ประวตักิารท างาน  

- ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านป่าไครัใต้  ล าปาง 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
- วิทยากรอบรมการท าเช้ือเห็ด 

 
ผลงานทีน่า่ภาคภมูิใจ  

- ประธานกลุ่มเกษตรกรต าบลหนองหล่ม 
 
ความรูค้วามสามารถพเิศษ 

- เพาะเช้ือเห็ดได้หลายชนิด   
 
อืน่ ๆ  

-   เปน็วิทยากรให้ความรู้การท าเช้ือเห็ด 
 
คตใินการท างาน 

-    ท างานเพื่อชุมชน  



 

ปราชญ์ชาวบา้น ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

ช่ือ  นายจตพุร       สกุล  ตื้อยศ    

     เกิดวันท่ี 5  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2518  อายุ 42 ปี 
     ท่ีอยู่  157 หมู่ท่ี 1 บ้านป่าไคร้ใต้   ต าบลหนองหล่ม   
                    อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง   
                    หมายเลขโทรศัพท์ 089-480-8790  
ความรูค้วามสามารถทางดา้น   ตีก๋องปู่จา 

ประวตักิารศกึษา  

-    ประถมศึกษา    โรงเรียนป่าใคร้ใต้  ต.หนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
-    มัธยมศึกษา   โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง     
                 

วฒุกิารศกึษา อืน่ ๆ      ครุศาสตรบ์ัณฑติ                

ประวตักิารท างาน  
- บัณฑิตอาสา 
- บัณฑิตกองทุนหมู่บ้าน 
- สถานีทดลองพืชสวนห้างฉัตร 
- ช่างเทคนิค 
- แห่วงปี่พาทย์   ในต าบลหนองหล่ม  และพื้นท่ีใกล้เคียง 

ผลงานทีน่า่ภาคภมูิใจ  

-   ชนะเลิศ   การแข่งขันตีก๋องปู่จา  จังหวัดล าปาง  4  ปีซ้อน คือ 
-   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตีก๋องปู่จาอ าเภอห้างฉัตร  ปี  พ.ศ. 2548                     
-   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตีก๋องปู่จาจังหวัดล าปาง    ปี  พ.ศ. 2549 
-   รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตีก๋องปู่จาจังหวัดล าปาง  ปี  พ.ศ. 2551       
-   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตีก๋องปู่จาจังหวัดล าปาง  ปี  พ.ศ. 2552   
-   สอนการตีก๋องปู่จา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  ชุมนุมตีก๋องปู่จา และรายวิชา ส 30211  ภูมิปัญญาล้านนา   

 
ความรูค้วามสามารถพเิศษ 

-    ตีก๋องปู่จา  ตีแส้  ตีฉาบ  และแห่พื้นเมือง  
-    สามารถฟ้อนเจิงได้ 


