ฐานข้อมูลวัฒนธรรม
ศาสนา
- ศิลปะ
- วัฒนธรรม
- ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-

-

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
ฐานข้อมูลด้านศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์
มัสยิด ศำลเจ้ำ โบสถ์ คริตส์จักร

10 แห่ง
แห่ง
แห่ง
1 แห่ง

วัดในเขตพื้นที่ตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1 บ้ำนห้วยสัก
2 บ้ำนป่ำซำงงำม
3 บ้ำนหนองป่ำก่อ
4 บ้ำนวังเขียว
5 บ้ำนศรีบุญเรือง
6 บ้ำนใหม่พัฒนำ
7 บ้ำนคีรีสุวรรณ
8 บ้ำนวังเขียว
9 บ้ำนทุ่งโป่ง
10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้

ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ

วัดห้วยสัก
วัดป่ำซำงงำม
วัดหนองป่ำก่อ
วัดวังเขียว
วัดศรีบุญเรือง
วัดบ้ำนใหม่สำมัคคีธรรม
วัดสุวรรณคีรี
วัดวังเขียว
วัดศรีสว่ำงวัฒนำ
วัดบ้ำนใหม่พัฒนำ

โบสถ์ คริตส์จักรในเขตพื้นที่ตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
-

หมู่ที่ 8 บ้ำนวังเขียว

การนับถือศาสนาของประชากรในเขตพื้นที่ตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ตำบลหนองป่ำก่อ มีประชำกรในอยู่อำศัยในเขตพื้นที่ ทั้งหมด 4,652 คน แยกเป็น
- ประชำกรที่นับถือศำสนำพุทธ คิดเป็นร้อยละ 95 ของประชำกรทั้งหมด
- ประชำกรที่นับถือศำสนำคริตส์ คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชำกรทั้งหมด

กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตาบลหนองป่าก่อ
1. บ้านห้วยสัก หมู่ 1
- กลุ่มอาชีพ 5
กลุม่
ได้แก่
1. กลุ่มข้ำวโพด 50 หลังคำ
100 คน
2. กลุ่มน้ำบวก+ใจ ถวำยในหลวง (ประมง) 30 คน
3. กลุ่มธนำคำรข้ำว
123 คน
4. กลุ่มเลี้ยงหมู
20
คน
5. กลุ่มเลี้ยงวัว
60
คน
6. กลุ่มทอผ้ำ
65
คน

ผู้มีความรู/้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ในชุมชน
แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพืน้ บ้าน ได้แก่
1. นำยแก้ว
วังมำ
ที่อยู่ 73 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
2. นำยสุข
ปวงมำลัย ที่อยู่ 28 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
3. นำยเป็ง
ลำคลึ
ที่อยู่ 37 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
4. นำยผัด
ลำคลึ
ที่อยู่ 13 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
5. นำยคำ
รุ้งดี
ที่อยู่ 94 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
6. นำยวงศ์
สุใจ
ที่อยู่ 68/1 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
7. นำยสุขแก้ว เสำร์แก้ว ที่อยู่ 45 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก

รำยละเอียดทำพิธีสะเดำะเครำะห์
รำยละเอียดใช้คำถำเป่ำ หมอดู
รำยละเอียดใช้คำถำเป่ำ หมอดู
รำยละเอียดใช้คำถำเป่ำ
รำยละเอียด ใช้คำถำเป่ำ หมอดู
รำยละเอียดใช้คำถำเป่ำ หมอดู
รำยละเอียดใช้คำถำเป่ำ หมอสมุนไพร

ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่
1. นำยสมบูรณ์ สมเมือง ที่อยู่ 16 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก รำยละเอียด ปู่จำรย์
2. นำยสุข ปวงมำลัย ทีอ่ ยู่ 28 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก รำยละเอียด หัวหน้ำเผ่ำพิธีกรรมของหมู่บ้ำน
3. นำยบุญปั๋น ก้ำงยำง ที่อยู่ 88 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก รำยละเอียด หัวหน้ำเผ่ำพิธีกรรมของหมู่บ้ำน
งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผ้า ได้แก่
1. นำยสีจันทร์ ลำพำแว ทีอ่ ยู่ 89 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
รำยละเอียด
2. นำยคำ คำปำ
ที่อยู่ 49 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
รำยละเอียด
3. นำยก้องหล้ำ วิชำเร็ว ทีอ่ ยู่ 61 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
รำยละเอียด
4. นำยลี้ซำย ใจดี ที่อยู่ 86 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
รำยละเอียด
5. นำยบุญนำค ก้ำงยำง ที่อยู่ 4 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
รำยละเอียด

ช่ำงไม้/ช่ำงปูน
ช่ำงปูน
ช่ำงไม้
ช่ำงไม้/ช่ำงปูน
ช่ำงแกะสลัก

6. นำงตุ่นแก้ว ไชยลังกำ ที่อยู่ 6 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก รำยละเอียด หัตถกรรมชนเผ่ำ (ทอผ้ำแบบมือ)
7. นำยศุกร คำต๊ะ ที่อยู่ 69 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก รำยละเอียด ช่ำงปูน
ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธ์ การปรับใช้เทคโนโลยี ได้แก่
1. นำยสุชำติ ลี้ซำย ที่อยู่ 55 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก รำยละเอียด
กำรเพำะกล้ำไม้
2. นำยสำยทอง ลำพำแว ที่อยู่ 40 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก รำยละเอียด กำรเพำะเมล็ดพันธุ์ข้ำว
3. นำยอุดม มำสุข
ที่อยู่ 79 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
รำยละเอียด กำรเพำะพันธ์กล้ำไม้
ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/คน ได้แก่
1. นำยแก้ว สุวรรณ์ ที่อยู่ 22 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
2. นำยอุ่นเรือน ไชยลังกำ ที่อยู่ 6 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
3. นำยสีจันทร์ ลำพำแว ที่อยู่ 89 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
4. นำงศรีทอง ก้ำงยำง ที่อยู่ 70/1 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก
5. นำยสุขมำ วันรส ที่อยู่ 98 หมู่ 1 บ้ำนห้วยสัก

รำยละเอียด กองทุนหมู่บ้ำน
รำยละเอียด กลุ่มออมทรัพย์
รำยละเอียด กลุ่มปุ๋ยหมัก
รำยละเอียด กลุ่มทอผ้ำปวำกะญอ
รำยละเอียด กลุ่มผู้ใช้น้ำ

2. บ้านป่าซางงาม หมู่ 2
กลุ่มอาชีพ
ได้แก่

5
กลุม่
1. กลุ่มข้ำวโพด 30 หลังคำ
60 คน
2. กลุ่มน้ำบวก+ใจ ถวำยในหลวง (ประมง) 18 คน
3. กลุ่มธนำคำรข้ำว
120 คน
4. กลุ่มเลี้ยงหมู
20
คน
5. กลุ่มเลี้ยงวัว
30
คน

ผู้มีความรู/้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ในชุมชน
แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นำยขำว
จันตำ ที่อยู่ 106 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด
2. นำยแก้ว
รุ้งดี ที่อยู่ 40/1 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด
3. นำยจำเริญ ก้ำงยำง ที่อยู่ 21 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด
ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่
1. นำยสุแก้ว ลี้ซำย ที่อยู่ 10 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม
2. นำยเต็ม
อุมำ ที่อยู่ 36 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม
3. นำยจันทร์ ก้ำงยำง ที่อยู่ 13 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม

รำยละเอียด
รำยละเอียด
รำยละเอียด

ทำพิธีสะเดำะเครำะห์
ใช้คำถำเป่ำ หมอดู
จับเส้นเอ็น นวด
ปู่จำรย์
ดอนปู่ตำ (หัวหน้ำเจ้ำที่)
ดอนปู่ตำ (หัวหน้ำเจ้ำที่)

งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผ้า ได้แก่
1. นำยดีแก้ว ดอกจุ้ย ที่อยู่ 111 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด ช่ำงไม้
2. นำงอุสนำ ปวนทำ ที่อยู่ 41 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด หัตถกรรมชนเผ่ำ (ทอผ้ำแบบมือ)
3. นำยศรีมูล ลี้ซำย ที่อยู่ 18 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด ช่ำงปูน
4. นำยแก้วดี พิใจ ที่อยู่ 71 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด จักสำน
ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธ์ การปรับใช้เทคโนโลยี ได้แก่
1. นำยกัง
คำต๊ะ ที่อยู่ 58 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด กำรปลูกยำงพำรำ
2. นำยจันทร์แก้ว ก้ำงยำง ที่อยู่ 117 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด กำรเพำะเมล็ดพันธุ์ข้ำว ก.ข.6
3. นำยจินดำ ก้ำงยำง ที่อยู่ 103/1 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด กำรเพำะหวำยหนำมขำว

ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร ได้แก่
1. นำงจันทร์สม คำต๊ะ ที่อยู่ 58 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด กำรทำแหนม
2. นำงวิไล ก้ำงยำง
ที่อยู่ 148 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด กำรทำไส้กรอก
3. นำงแก้วนภำ ก้ำงยำง ที่อยู่ 117 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด ทำอำหำรพื้นเมือง(ปลำร้ำ)
ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ/โหราศาสตร์/ไสยศาสตร์ ได้แก่
1. นำยดี ลำครึ
ที่อยู่ 5 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด
2. นำงฟองแก้ว ก้ำงยำง ที่อยู่ 6 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด
3. นำงปุ๊ด จันตำ
ที่อยู่ 106 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด

โหรำศำสตร์ (คำถำเป่ำ)
โหรำศำสตร์ (ดูโชคชะตำ)
โหรำศำสตร์ (ดูโชคชะตำ)

ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/คน ได้แก่
1. นำงจันทร์ญำ ก้ำงยำง ที่อยู่ 489 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียดจัดตั้งร้ำนค้ำชุมชน (กลุ่มทำนำ)
2. นำยวินชำย ก้ำงยำง ที่อยู่ 103/2 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด
กองทุนหมู่บ้ำน
3. นำงวรรณ์ดี ก๋ำนันตำ ที่อยู่ 89 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด กองทุนกลุ่มเลี้ยงหมู
4. นำยจินดำ ก้ำงยำง ที่อยู่ 103/1 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด กลุ่มออมทรัพย์
5. นำยก๋องคำ ปีหนู ที่อยุ่ 69 หมู่ 2 บ้ำนป่ำซำงงำม รำยละเอียด กลุ่มผู้ใช้น้ำ

3. บ้านหนองป่าก่อ หมู่ 3
-

กลุ่มอาชีพ
4
กลุม่
ได้แก่
1. กลุ่มเกษตรกร
2. กลุ่มข้ำวโพด
3. กลุ่มทอผ้ำ
4. กลุ่มจักสำน

ผู้มีความรู/้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ในชุมชน
แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นำยแก้ว มูลแจ่ม ที่อยู่ 46 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ รำยละเอียด ยำสมุนไพรหมอเมืองล้ำนนำ
ยำสมุนไพรหมอเมืองล้ำนนำ มี 5 อย่ำง คือ
1. ยำแก้ลมมะเฮ็งคุด ออกหู ออกตำ
2. ยำแก้ปวดเยี่ยวขั้น
3. ยำแก้มดตะคืดลงลิง แก้ปวดแสบ ปวดร้อน
4. ยำแก้โรคสำร
5. ยำแก้โรคลมผิดเดือน แก้กินผิด สำบผิด
2. นำยสุน อุปคุตฆ์ ที่อยู่ 12 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ

รำยละเอียด ทำพิธีสะเดำะเครำะห์

ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่
1. นำยอุ๊ด จินะสำม ที่อยู่ 50 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ รำยละเอียด ทำบ้องไฟ
2. นำยยืน แอฤทธิ์ ที่อยู่ 8 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ รำยละเอียด ทำโคมลอย
งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผ้า ได้แก่
1. นำยตัน ทำเต็ม ที่อยู่ 100 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ รำยละเอียด ช่ำงไม้
2. นำงกุหลำบ กัลยำ ที่อยู่ 182 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ รำยละเอียด ทอผ้ำ
3. นำยบ้ง สุทธิรักทรัพย์ ที่อยู่ 150 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ รำยละเอียด จักสำน

ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธ์ การปรับใช้เทคโนโลยี ได้แก่
1. นำยทองม้วน ดอนเทพพล ที่อยู่ 57 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ รำยละเอียด ด้ำนกำรเกษตรหม้อดิน
2. นำยวัน แก้วดำ ที่อยู่ 99 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ
รำยละเอียด ขยำยพันธุ์ข้ำวโพด
3. นำยตัน
ทำเต็ม ที่อยู่ 100 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ
รำยละเอียด ด้ำนปุ๋ยชีวภำพ
ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร ได้แก่
1. นำงแดง
พำนิช
2. นำงดวงครำญ สีสงค์
3. นำงอั้ว
ชุมแวงวำปี

ที่อยู่ 7 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ
ที่อยู่ 328 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ
ที่อยู่ 19 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ

รำยละเอียด แกงแคหวำย
รำยละเอียด ลำบหมู
รำยละเอียด ขนมชั้น,ขนมจีน

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ/โหราศาสตร์/ไสยศาสตร์ ได้แก่
1. นำงหล้ำ พุทธะ ที่อยู่ 73 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ
รำยละเอียด โหรำศำสตร์ (คำถำเป่ำ)
2. นำงดอก
มีปัญญำ ที่อยู่ 330 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ
รำยละเอียด โหรำศำสตร์ (หมอดู)
ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/คน ได้แก่
1. นำยวัน แก้วดำ ที่อยู่ 99 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ รำยละเอียด ประธำนกลุ่มออมทรัพย์
2. นำยบุญยืน ก้ำงยำง ที่อยู่ 82 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ รำยละเอียด ประธำนกองทุนหมู่บ้ำน
3. นำยวัชรภูมิ กุมพันธ์ ที่อยู่ 89 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ รำยละเอียด ประธำนกลุ่ม SML.
4. นำยเมี้ยน ปงลังกำ ที่อยู่ 69 หมู่ 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ รำยละเอียด ประธำนกลุ่มทอผ้ำ

4. บ้านหนองกล้วย หมู่ 4
- กลุ่มอาชีพ
3
กลุม่
ได้แก่
1. กลุ่มเลี้ยงหมู
2. กลุ่มปลำร้ำหมัก
3. กลุ่มพัฒนำสตรี

สมำชิกกลุ่ม 30 คน
สมำชิกกลุ่ม 15 คน
สมำชิกกลุ่ม 20 คน

นำงทองคำ มำแสง
ประธำน
นำงรัชนี ธำนีวรรณ์ ประธำน
นำงบังอร โชติอมรศักดิ์ ประธำน

ผู้มีความรู/้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ในชุมชน
แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นำยเคน
แสนวัด ที่อยู่ 24 หมู่ 4 บ้ำนหนองกล้วย รำยละเอียด นำสมุนไพรที่มีตำม
ชุมชนมำทำเป็นยำมัด ปรุงเป็นยำรักษำโรคให้กับคนในชุมชน
ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่
1. นำยหอง เตรอด ที่อยู่ 20 หมู่ 4 บ้ำนหนองกล้วย
2. นำยจำปี เลขนอก ที่อยู่ 1 หมู่ 4 บ้ำนกล้วย

รำยละเอียด ผู้นำฝึกสอนหมอลำดนตรีพื้นบ้ำน
รำยละเอียด ผู้นำทำพิธีทำงศำสนำ
หรือพิธีกรรมต่ำงๆ ในชุมชน

งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผ้า ได้แก่
1. นำยสำลี พลพิมพ์ ที่อยู่ 25 หมู่ 4 บ้ำนหนองกล้วย รำยละเอียด ช่ำงจักสำนไม้ไผ่
2. นำยเข็มทอง สุขสำรำญ ที่อยู่ 13 หมู่ 4 บ้ำนหนองกล้วย
รำยละเอียด ช่ำงทอผ้ำ
ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธ์ การปรับใช้เทคโนโลยี ได้แก่
1. นำยอุทัย โชติอมรศักดิ์
ที่อยู่ 21 หมู่ 4 บ้ำนหนองกล้วย รำยละเอียด หมอดินอำสำ
2. นำยธีรเดช มำแสง
ที่อยู่ 62 หมู่ 4 บ้ำนหนองกล้วย รำยละเอียด เกษตรอำสำเป็นปศุสัตว์อำสำ
ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร ได้แก่
1. นำงทองคำ มำแสง ที่อยู่ 62 หมู่ 4 บ้ำนหนองกล้วย รำยละเอียด

กำรทำหน่อไม้อัดทำผลไม้ดอง ปลำ
แดดเดียว ปลำร้ำหมัก

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ/โหราศาสตร์/ไสยศาสตร์ ได้แก่
1. นำงสวัสดิ์ สมหวำน ที่อยู่ 18 หมู่ 4 บ้ำนหนองป่ำก่อ รำยละเอียด หมอดู สะเดำะห์เครำะห์
ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/คน ได้แก่
1. นำยสมำน สมหวำน ที่อยู่ 17 หมู่ 4 บ้ำนหนองกล้วย

รำยละเอียด เมล็ดพันธุ์พืชดี

5. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5
- กลุ่มอาชีพ 4
ได้แก่

กลุม่

1. กลุ่มจักสำน

มีสมำชิกทั้งหมด

9

คน

2. กลุ่มไม้กวำด

มีสมำชิกทั้งหมด

7

คน

3. กลุ่มอำหำรหมู

มีสมำชิกทั้งหมด.

62

คน

4. กลุ่มแปรรูปอำหำร

มีสมำชิกทั้งหมด

15

คน

ผู้มีความรู/้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ในชุมชน
แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นำยสำม จัญโญ
ที่อยู่ 19 หมู่ 5 บ้ำนศรีบุญเรือง
รู้จักสมุนไพร นำมำต้มเป็นยำรักษำโรค

รำยละเอียด ทำพิธีสะเดำะเครำะห์

ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่
1. นำยผล ไชยวุฒิ ที่อยู่ 112 หมู่ 5บ้ำนศรีบุญเรือง รำยละเอียด ทรำบรำยละเอียดของงำนประเพณี
2. นำยสำม จัญโญ ที่อยู่ 19 หมู่ 5 บ้ำนศรีบุญเรือง รำยละเอียด ปู่จำรย์ ทำพิธีบำยศรี สู่ขวัญ
งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผ้า ได้แก่
1. นำยหมอก ยืนยง ที่อยู่ 158 หมู่ 5 บ้ำนศรีบุญเรือง รำยละเอียด
2. นำยส่อง จริอินทร์ ที่อยู่ 15 หมู่ 5 บ้ำนศรีบุญเรือง รำยละเอียด
3. นำงยอด จอมนำริน ที่อยู่ 36 หมู่ 5 บ้ำนศรีบุญเรือง รำยละเอียด

ช่ำงไม้
ช่ำงไม้
ช่ำงไม้

ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธ์ การปรับใช้เทคโนโลยี ได้แก่
1. นำยผล ไชยวุฒิ ที่อยู่ 112 หมู่ 5บ้ำนศรีบุญเรือง รำยละเอียด
กำรเพำะพันธุ์ ขยำยพันธุ์พืช
2. นำยคนอง จับใจนำย ที่อยู่ 132 หมู่ 5 บ้ำนศรีบุญเรือง รำยละเอียด กำรเพำะเมล็ดพันธุ์ข้ำว
ผู้มีความรู้การถนอมอาหาร ได้แก่
1. นำงคำผง สำยมณี ที่อยู่ 18 หมู่ 5บ้ำนศรีบุญเรือง รำยละเอียด
2. นำงน้อย จอมนำริน ที่อยู่ 121 หมู่ 5บ้ำนศรีบุญเรือง รำยละเอียด

ทำแหนม,กำรถนอมอำหำร
ทำกล้วยฉำบ กล้วยตำก

ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/คน ได้แก่
1. นำยผล ไชยวุฒิ ที่อยู่ 112 หมู่ 5 บ้ำนศรีบุญเรือง รำยละเอียด กำนันตำบลหนองป่ำก่อ

6. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 6
- กลุ่มอาชีพ
4
กลุม่
ได้แก่
1. กลุ่มแม่บ้ำน
2. กลุ่มแปรรูปผ้ำพื้นเมือง
3. กลุ่มจักสำน
4. กลุ่มเลี้ยงหมู

ผู้มีความรู/้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ในชุมชน
แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นำยจันดี ชัยยำงบำง ที่อยู่ 142 หมู่ 6 บ้ำนใหม่พัฒนำ รำยละเอียด ยำสมุนไพรหมอเมือง
ล้ำนนำ

7. บ้านคีรีสุวรรณ หมู่ 7
- กลุ่มอาชีพ
1
ได้แก่
1. กลุ่มไพคำ

กลุม่

ผู้มีความรู/้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ในชุมชน
แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นำยสวำท สุยะเดช ที่อยู่ 86/1 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด หมอพื้นบ้ำน ต่อกระดูก
2. นำงคำ
นำมแก้ว ที่อยู่ 69 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ
รำยละเอียด หมอยำสมุนไพร
3. นำยบุญศรี อิ่นแก้ว
ที่อยู่ 29 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ
รำยละเอียด หมอเป่ำ
ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่
1. นำยมำนิตย์ ปิมลือ
ที่อยู่ 46 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ
2. นำยวสันต์ ธรรมกำศ
ที่อยู่ 49 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ
3. นำยบุญเป็ง ทำป้อม
ที่อยู่ 36 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ

รำยละเอียด
รำยละเอียด
รำยละเอียด

วงดนตรีพื้นเมือง
ฟ้อนรำต่ำงๆ
ปู่จำรย์

งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผ้า ได้แก่
1. นำยมนัส ปิมลือ ที่อยู่ 40 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด บอกมีด
2. นำยแก้ว นำหลวง ที่อยู่ 61 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด ไม้กวำด ชั่งมะพร้ำว
3. นำงพำน จับใจนำย ที่อยู่ 85 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด ดอกไม้ประดิษฐ์
4. นำยวสันต์ ธรรมกำศ
ที่อยู่ 49 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด งำนใบตอง
ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธ์ การปรับใช้เทคโนโลยี ได้แก่
1. นำยธวัช
วงค์ธิ ที่อยู่ 83 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด กำรปลูกยำงพำรำ ข้ำวโพด
2. นำยบุญมำ จันวัน ที่อยู่ 110 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด กำรปลูกยำงพำรำ
ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร ได้แก่
1. นำงวันดี
ปิมลือ ที่อยู่ 46 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด กำรทำแหนม
2. นำงอำพรรณ สุยะเดช ที่อยู่ 86/1หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด กำรทำปลำร้ำ

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ/โหราศาสตร์/ไสยศาสตร์ ได้แก่
1. นำยสวำท สุยะเดช ที่อยู่ 86 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด ไสยศำสตร์ ต่อกระดูก
2. นำยเกรียงชัย ลือชัย ที่อยู่ 99/1 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด ไสยศำสตร์
ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/คน ได้แก่
1. นำยมำนิตย์ ปิมลือ ที่อยู่ 46 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด ประธำนที่ปรึกษำกลุ่มต่ำงๆ
2. นำยสมบูรณ์ จี้อำทิตย์ ที่อยู่ 67 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด ผู้ใหญ่บ้ำน
3. นำงสำวเสำร์แก้ว นำมแก้ว ที่อยู่ 69 หมู่ 7 บ้ำนคีรีสุวรรณ รำยละเอียด กลุ่มแม่บ้ำน

8. บ้านวังเขียว หมู่ 8
- กลุ่มอาชีพ
5
กลุม่
ได้แก่
1. กลุ่มผู้เลี้ยงโค
2. กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร
3. กลุ่มกล้วยตำก
4. กลุ่มแปรรูปอำหำร
5. กลุ่มทำน้ำยำอเนกประสงค์

ผู้มีความรู/้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ในชุมชน
แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นำยมงคล สุริคำ ที่อยู่ 58 หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว
รำยละเอียด ยำสมุนไพร
2. นำยปั๋น
เขื่อนปัญญำ
ที่อยู่
หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว รำยละเอียด พิธีสะเดำะเครำะห์
3. นำยปั๋น
หมดใส ทีอ่ ยู่ 7 หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว
รำยละเอียด ยำสมุนไพร
ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่
1. นำยประเสริฐ จอมบุญเรือง ที่อยู่ 70 หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว
2. นำยมงคล
สุริคำ
ที่อยู่ 58 หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว

รำยละเอียด ดนตรีพื้นเมือง
รำยละเอียด ดนตรีพื้นเมือง

งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผ้า ได้แก่
1. นำยพิพัฒน์ ปิ่นทอง
ที่อยู่ 11 หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว
2. นำยจันทร์ ปำนแก้ว
ที่อยู่ 5 หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว
3. นำยบุญทำ กันจินะ
ที่อยู่
หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว
4. นำยจำเริญ ขันตี
ที่อยู่
หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว
5. นำงทองใบ หมื่นวงศ์
ที่อยู่
หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว

รำยละเอียด จักสำน
รำยละเอียด จักสำน
รำยละเอียด จักสำน
รำยละเอียด จักสำน
รำยละเอียด จักสำน

ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธ์ การปรับใช้เทคโนโลยี ได้แก่
1. นำยสมเกียรติ กันธิพันธ์ ที่อยู่ 7 หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว รำยละเอียด กำรเพำะพันธุ์ ขยำยพันธุ์พืช
2. นำยชำญณรงค์ อินทะจักร ที่อยู่ 45 หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว รำยละเอียด กำรเพำะพันธุ์ ขยำยพันธุ์พืช

ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร ได้แก่
1. นำงศรีวิไล สิงห์ศิริ ที่อยู่ หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว รำยละเอียด ทำแหนม ถนอมอำหำร
2. นำงพัชรำ ชื่นสำลี ที่อยู่ หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว รำยละเอียด ทำกล้วยฉำบ กล้วยตำก
3. นำงแสง วรรณวงษ์ ที่อยู่
หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว
รำยละเอียด ทำแหนม ถนอมอำหำร
ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/คน ได้แก่
1. นำยสมเกียรติ กันธิพันธ์ ที่อยู่ 7 หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว รำยละเอียด กลุ่มงำนทุกกลุ่มในชุมชน
2. นำยบุญลพ ขันตี
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว รำยละเอียด กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน/เลี้ยงสุกร
3. นำยประเสริฐ จอมบุญเรือง ที่อยู่ 70 หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว รำยละเอียด กลุ่มออมทรัพย์ ปลูกข้ำวโพด
4. นำงสุดำพร ใจฟู ที่อยู่ 5 หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว รำยละเอียด กลุ่มทำน้ำปลำ
5. นำยธีรภัทร ใจฟู
ที่อยู่ 5 หมู่ 8 บ้ำนวังเขียว
รำยละเอียด กลุ่มเลี้ยงโค

9. บ้านทุ่งโป่ง หมู่ 9
กลุ่มอาชีพ
1
กลุม่
ได้แก่ 1. กลุม่ ทอเสื่อกก

ผู้มีความรู/้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ในชุมชน
แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นำยศรีจันทร์ ศรีวิจี ทีอ่ ยู่ หมู่ 9 บ้ำนทุ่งโป่ง รำยละเอียด หมอคำถำ เป่ำรักษำ
งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผ้า ได้แก่
1. นำยสิทธิศักดิ์ แสนยอด ที่อยู่
หมู่ 9 บ้ำนทุ่งโป่ง
รำยละเอียด
2. นำยเตี่ยม ปัจจัย ที่อยู่ หมู่ 9 บ้ำนทุ่งโป่ง
รำยละเอียด
3. นำยทองพลอย ศรีลำงค์ ที่อยู่ หมู่ 9 บ้ำนทุ่งโป่ง
รำยละเอียด
4. นำยบุญชุ่ม
พงษ์อินท์วงค์ ที่อยู่ หมู่ 9 บ้ำนทุ่งโป่ง
รำยละเอียด
5. นำงสำวดอกไม้ ปะเมโท
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้ำนทุ่งโป่ง
รำยละเอียด

ก่อสร้ำงช่ำงไม้ ช่ำงปูน
ก่อสร้ำงช่ำงไม้ ช่ำงปูน
ช่ำงเชื่อมโลหะ
ช่ำงเชื่อมโลหะ
ทอเสื่อกก

10. บ้านใหม่พัฒนาใต้ หมู่ 10
กลุ่มอาชีพ

1
กลุม่
ได้แก่ 1. กลุ่มจักสาน

11. ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ในชุมชน
แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่
1. นำยผัด
อูปป้อ
ที่อยู่ 9 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
รำยละเอียด ยำนิ้ว
2. นำงปวีณำ สมเล็ก ที่อยู่ 97 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
รำยละเอียด ยำภูมิคุ้มกันโรคเอดส์
3. นำยเรียบ อุดคำ
ที่อยู่ 98 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
รำยละเอียด เป่ำตุ่ม เป่ำฝี
ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่
1. นำยทองคำ ดงปำลี
ที่อยู่ 55 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
2. นำยเสมียน นำมวงค์ ที่อยู่ 8 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
3. นำยอ้ำย
ก๋องแก่น ที่อยู่ 20 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้

รำยละเอียด วงดนตรีพื้นเมือง
รำยละเอียด ปู่จำรย์
รำยละเอียด ไวยวัจกร

งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผ้า ได้แก่
1. นำยศรีทอน รำชจันต๊ะ
ที่อยู่ 15 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
รำยละเอียด ช่ำงไม้
2. นำยหวัน อภิวงษ์งำม ที่อยู่ 37 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้ รำยละเอียด สำนขันโตก ไม้กวำด
3. นำงแสง ใจมุข ที่อยู่ 40 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
รำยละเอียด สำนหมวก
ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธ์ การปรับใช้เทคโนโลยี ได้แก่
1. นำยเสำวภำ ธรรมวุฒิ ที่อยู่ 59 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
รำยละเอียด ขยำยพันธุ์ข้ำว
2. นำยมนเฑียร ดำวุธ ที่อยู่ หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้ รำยละเอียด ทำเครื่องมือ
3. นำยประยูร พรมมำ
ที่อยู่ 177 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้ รำยละเอียด ปรับใช้เทคโนโลยีฯ
ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร ได้แก่
1. นำงบัวเนียม ภิระบัน ที่อยู่ 34 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้ รำยละเอียด กำรทำผักกำดดอง
2. นำงจันดี แสนแพทย์ ที่อยู่ 33 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้ รำยละเอียด กำรทำปลำร้ำ
3. นำงสำยสวำท คำอ้ำย ที่อยู่ 30 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้ รำยละเอียด ทำแคบหมู

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ/โหราศาสตร์/ไสยศาสตร์ ได้แก่
1. นำยตัน คำมงคล ที่อยู่ 1 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
รำยละเอียด หมอดู
2. นำยยัง ปงกันคำ ที่อยู่ 21 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
รำยละเอียด เป่ำพิษแมลง
3. นำยเป็ง
ปงลังกำ ทีอ่ ยู่ 86 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
รำยละเอียด เป่ำขนบ้ง
ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/คน ได้แก่
1. นำยเสำวภำ ธรรมวุฒิ ที่อยู่ 59 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
รำยละเอียด ประธำนกลุ่ม
2. นำงดำรินทร์ อภิวงษ์งำม
ที่อยู่ 31 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
รำยละเอียด เกษตรเพื่อน
3. นำยสุเมธ ธนะวัง ที่อยู่ 61 หมู่ 10 บ้ำนใหม่พัฒนำใต้
รำยละเอียด ประธำนกลุ่มธนำคำร

ประเพณีที่สาคัญของชนเผ่าปกาเกอญอ
แก่นและคุณค่าของประเพณี (ที่มีต่อชุมชน)
1. แก่นของประเพณี
“ประเพณีกำบ้ำน”

มีแก่นที่สำคัญ คือ เป็นกฎของหมู่บ้ำน ซึ่งเชื่อกันว่ำคนทุกคน สัตว์ รวมทั้งสิ่งต่ำงๆ ใน

หมู่บ้ำน จะอยู่ร่วมกันอย่ำงร่มเย็นเป็นสุข เป็นกำรสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนชนเผ่ำปวำเก่อญอ
2. คุณค่าของประเพณี
“ประเพณีกำบ้ำน” มีคุณค่ำที่สำคัญ คือ กำรสอนให้คนในชุมชนมีควำมรัก มีควำมสำมัคคี รู้จักกำรให้อภัยกันอยู่
ร่วมกันอย่ำงร่มเย็นเป็นสุข เชื่อและเคำรพในบรรพบุรุษ และพร้อมที่จะอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนสืบต่อไป

3. สาระสาคัญในการปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ประเพณี (ถ้ามี)
ส่วนที่เป็นรูปแบบ
ประเด็นสาระสาคัญ

ในอดีต

1. สถำนที่ประกอบพิธี - ศำลชำวบ้ำน
2. ผู้ทำพิธี
- จ้ำบ้ำน
3. เวลำทำพิธี
4. เครื่องบูชำ

- เวลำประมำณ 13.00 น. – 16.00 น.
- ข้ำว,ไก่, หมู, ข้ำวตอก, ดอกไม้ เหล้ำ, บุหรี่

ปัจจุบัน
- ศำลชำวบ้ำน
- จ้ำบ้ำน (อุ้ยสุข ปวงมำลัยและนำยบุญปั๋น
ก้ำงยำง)
- เวลำประมำณ 13.00 น. – 16.00 น.
- ข้ำว, ไก่, หมู, ข้ำวตอก, ดอกไม้ เหล้ำ, บุหรี่
- เหมือนในอดีตไม่มีกำรปรับเปลี่ยนพิธีกรรม

5. ขั้นตอนพิธีกรรม

- จ้ ำบ้ ำ นเป็ น จะก ำหนดวั น เวลำ และ
ประกำศให้ ช ำว บ้ ำ นเข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ก รรม
ครัวเรือนละ 1 คน ห้ำมผู้หญิงเข้ำร่วม
- ให้ผู้หญิง ที่ยังไม่เคยแต่งงำน ตำแป้งเหล้ำ
และทำกำรผสมแป้งเหล้ำ
- เก็ บ ข้ ำ วสำรหลั ง คำละ 1 ลิ ต ร เก็ บ ไก่
หลังคำละ 1 ตัว และหมูปีละ 1 ตัว โดยเก็บ
เวียนกันไปตำมครัวเรือน
- นำแป้งเหล้ำแจกเป็นหมวด หมวดละ 2 ลูก
- นำของไปเลี้ยงที่ศำลชำวบ้ำน จำกนั้นก็ทำ
กำรกำบ้ำน โดยติดป้ำยห้ำมคนเข้ำในหมู่บ้ำน
ภำยใน 3 วัน

ส่วนที่เป็นแก่นและคุณค่าของประเพณี
ประเด็นสาระสาคัญ
1. กฎของหมู่บ้ำน

ในอดีต

ปัจจุบัน

- ในกำรประกอบพิธี ห้ ำมผู้ ห ญิ งเข้ ำ h.เหมื อ นในอดี ต ทุ ก คนต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำม
ร่วมพิธี ห้ำมทำเสียงดัง ห้ำมถ่ำยรูป ประเพณีอย่ำงเคร่งครัด
ห้ำมบันทึกเรื่องต่ำงๆ และในระหว่ำง
กำบ้ำน 3 วัน ห้ำมทำเสียงดังทุกอย่ำง
ห้ำมขับรถที่มีเสียงดังในหมู่บ้ำน ห้ำม
เปิดวิทยุ ฯลฯ

2. คุณค่ำของประเพณี

a. สอนให้คนในชุมชนรักกัน
b. มีควำมสำมัคคี
c. รู้จักให้อภัย
d. อยู่ร่วมกันอย่ำงร่มเย็นเป็นสุข
e. ส่งเสริมกลุ่มอำชีพในชุมชน
f. มีควำมเชื่อและเคำรพบรรพบุรุษ
g. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชน
เผ่ำ
ฯลฯ

i. นำคุณค่ำที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
j. กิ จ ก ร ร ม เ ข้ ำ ค่ ำ ย อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม
k. กิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม ฟังธรรม
l. กิ จ กรรมกำรเสริ ม สร้ ำ งรำยได้ ใ ห้ กั บ
ชุมชน ฯลฯ

หลักฐาน/เอกสารที่สาคัญในอดีตและปัจจุบัน
- บรรณำนุกรม
- ผู้ให้ข้อมูล
-

อุ้ยสุข ปวงมำลัย ตำแหน่ง จ้ำบ้ำน บ้ำนห้วยสัก

-

นำยบุญปั๋น ก้ำงยำง ตำแหน่ง จ้ำบ้ำน บ้ำนห้วยสัก

-

นำยจรินทร์

-

อุ้ยจันทร์ขำว ก้ำงยำง ผู้อำวุโสในหมู่บ้ำน

รุ้งดี ตำแหน่ง ส.อบต.

