
ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 14 บ้านดอนไชยป่าแขม 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

1 โภชนาการ การทําน้ําปู๋ นางป้อ  บุญธรรม 51 
2 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1. สานหิง , ตระกร๎า , 

ก๐วย ทอสาด(แยํง) 
2. การทําธรรมจากใบลาน 
3. การทอผ๎า 

นายปัน  มั่งค่ัง 
 
นายสนั่น  บุญถึง 
นางทอง  บุญธรรม 

40 
 

136 
25 

3 แพทย๑แผนไทย 1.เป่า, หํา ,ผําจ๎าน ยาต๎ม
ตํางๆ 
2.หมอตํอกระดูก , เอ็น 

1.นายมูล  กุสาวดี 
 
นายยศ  บุญชื่น 

88 
 

87 
4 การจัดการทรัพยากร การบวชป่า  นายยศ บุญชื่น 87 
5 ภาษาและวรรณกรรม สํงเคราะห๑ , สํูขวัญ ,ครําว 

,จ๎อย ,ซอ , ต๋ัวเมือง 
นายแขม  เทียมใจ 23 

6 องค๑กรชุมชน การทําดอกไม๎จันทน๑ พุํม
ดอกไม๎  ดอกบัวและขันสํู
ขวัญ 

นางปัว คิดดี 45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 13 บ้านดอนเจรญิ 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

1 ปรัชญา ศาสนาและประเพณี ปรัชญาความเช่ือ นายจาลี  บุญเติม 65 
2 เกษตรกรรม 1.เล้ียงไกํ 1.นายคํา  ศรีลา 97 

2.เล้ียววัว,เล้ียงปลา 1.นายสํวน  สวยสม 86 
2.นายสมเพชร  ดอนเงิน 124 

3 ศิลปกรรม นาฎศิลป์ 1.นางสังวาลย๑ ภิรบรรณ  
2.นางฉลอง  บุญถึง  

4 องค๑กรชุมชน 1.ร๎านค๎าชุมชน นางนา  รักดี  
2.ทอผ๎า นางไล สัมพันธ๑สิทธิ์  
3.ออมทรัพย๑ นางพวงทอง  กันทร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 12 บ้านดอนทอง 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชือ่ – สกุล บ้านเลขที ่

1 การแพทย๑แผนไทย 1.หมอเมือง นายเพชร  ธีระมูล 22 
2.นวดแผนโบราณ นางเขียว  ฉลาด 30 

2 อุตสาหกรรม,หัตถกรรม 1.จักสาน ,การทําไหข๎าว 1.นายประทวน  สิงห๑คํา 50 
2.นายคํา  ผัดวงค๑ 85 

2.การทอ 1.นางเจ่ือ  สุนันต๏ะ 34 
2.นางยวง  บุญธรรม 41 

3 เกษตรกรรม การขยายพันธ๑พืช นายเพชร ฉลาด 73 
4 ศิลปกรรม การจ๎อย นางปั๋น  ดอนเงิน 53 
5 องค๑กรชุมชน ร๎านค๎าชุมชน นางวิจัยยา ยอดยิ่ง  
6 โภชนาการ การแปรรูปอาหาร 1.นางซอน สิงห๑คํา 79 

2.นางอําไภ  สุนันต๏ะ 13 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 11 บ้านหล่ายใหม ่

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

1 โภชนาการ 
การทําแอบถั่วเนํา 

1.นางบุญยวง  สุรินทร๑ 21 
2.นางจําปี สุนันต๏ะ 58 

2 อุตสาหกรรม หัตถกรรม 
การจักสาน 

1.นายแสวง  ทองสุข 7 
2.นายหวัน  ปิมแปง 10 
3.นายศรี  ใจกว๎าง 13 

การทอผ๎า 
1.นางบุญ  ใจซื่อ 11 
2.นางไกํ ปิมแปง 10 

3 กองทุนและธุรกิจชุมชน 
กองทุนสวัสดิการและคํา
รักษาพยาบาล 

1.นายแสวง  ทองสุข  
2.นางสีดา บุญเติม  
3.นายน๎อย  บรรจง  

4 ภาษาและวรรณกรรม หมอขวัญ นายสวําง  สุนันต๏ะ  
5 ปรัชญาศาสนาและประเพณี การสะเดาะเคราะห๑ นายสวําง สุนันต๏ะ  
6 เกษตรกรรม 

การเกษตรผสมผสาน 
1.นายอุํน  สุนันต๏ะ 1 
2.นายแสวง  ทองสุข 7 

7 ศิลปกรรม  
การฟ้อนรําตํางๆ 

1.นางสาวอรกนก สมควร 70 
2.นางสาวกนกอร  สมควร 70 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 10 บ้านหนองขวาง 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

1 เกษตรกรรม การขยายพันธ๑พืช 
(กิ่งมะนาว) 

นางจิตรลดา ออกาซัน 9 

2 หัตถกรรม ทําไม๎กวาดดอกหญ๎าและ
จักสานตํางๆ 

1.นางขอดแก๎ว  แขํงขัน  
2.นายต๋ี  สอนใจ  

3 กองทุนและธุรกิจชุมชน 1.กองทุนสงเคราะห๑
ผ๎ูสูงอายุ 

นายทอง  แสงคํา 33 

2.กลํุมออมทรัพย๑   
4 ปรัชญา ศาสนาและประเพณี เล้ียงผีเจ๎าบ๎าน นายสมเพียร  ดอนเงิน  
5 โภชนาการ การทําปลาทู นายลพ  บุญเติม  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 9 บ้านแม่ทาย 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

1 เกษตรกรรม 
1.การเล้ียงสัตว๑ 

1.นายใจ  บัวอิ่น  
2.นายบุญชํวย  สุพะนัน  
3. นายเชวง  น๎อยปิม  

2.เกษตรผสมผสาน 1.นายบญุชํวย  สุพะนัน  
2 ดนตรี 

การเลํนดนตรีพื้นเมือง 
2.นายสมยศ ภิญโญยง  
นายเสถียร  เฉลียว  

3 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
จักสาน 

1.นายเหล่ียน  วงศ๑ษา  
2.นางเรียม  ยอดหล๎า  
3.นางปิ่นแก๎ว  บุญก้ํา  

  ตีมีด 1.นายเปล่ียน  สิงห๑คํา  
4 โภชนาการ 

การทําน้ําปู๋ 

2.นายหน ชาญประเสริฐ  
1.นางหวั่น  มณีอภัย 61 
2.นางวอน  สุพะนนั  
3.นางอํารรณ๑  บัวอิ่น  

การทํากล๎วยฉาบ 
1.นางเรียม ยอดหล๎า 73 
2.นางศรีวัย  วงศ๑ษา 38 
3.นางนกน๎อย สิงห๑คํา 75 

5 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

การจักสาน 

1.นายเปล่ียน สิงห๑คํา 75 
2.นายหน  ชาญประเสริฐ 24 
3.นายเหลา  สนั่นป่า  
4. นางสุดาพร  เฉลียว  

6 การแพทย๑แผนไทย นวดแผนโบราณ 1.นางจันทร๑เพ็ญ  มุงเมิน 2 
หมอสมุนไพร 1.นายสวัสด์ิ  ชัยอักษร  
 2.นางนาง ศรีวงศ๑ 42 

7 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม 

การบวชป่า 
1.นายอุทัย  คมแก๎ว  
2.นายเหล่ียน วงค๑ษา  

   3.นายบุญสํง  โนจิตต๑  

                   

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 8 บ้านป่าแพะ 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

1 เกษตรกรรม 1.เพาะเมล็ดผักหวาน 1.นายใจ  จันทร๑แสง 71 
2.เล้ียงสัตว๑แบบ
ผสมผสาน (ไกํ วัว หมู กบ 
เป็ด หําน ปลา 

1.นายชัยรัตน๑  สุนันต๏ะ 9 

2 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1.การปั่นฝ้าย นายสุข  สุดใจ 32 
  2.การทอผ๎า ผ๎าถุง ตุง ถุง

ยําม และผ๎าขาวม๎า 
นางไหล  ขันทะเขียว 8 

3.การทําบายศรีสํูขวัญ นายเมือง  วงค๑ชัยชนะ 22 
3 การแพทย๑แผนไทย 1.การผลิตยาต๎ม (ยานิ่ว) นายเมือง  วงค๑ชัยชนะ 22 

ยาบํารุงรํางกาย   
4 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม 

การบวชป่า 
เจ๎าอาวาสวัดไชยพฤษ๑  

5 กองทุนและธุรกิจชุมชน สวัสดิการผ๎ูสูงอายุ นายใจ  จันทร๑แสง 71 
6 ภาษาและวรรณกรรม 1.การอํานต๋ัวเมือง นายเมือง วงค๑ชัยชนะ 22 

2.การเป่า นายใจ  จันทร๑แสง 71 
7 โภชนาการ การทําน้ําปู๋ นางไหล  ขันทะเขียว 8 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 7 บ้านฝายแก้ว 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

1 เกษตรกรรม การขยายพันธ๑พืช นายจํารูญ  โกสม 73 
2 หัตถกรรมและอุตสาหกรรม การจักสาน  นายโม๎  เงินฮอม 28 

ตีมีด นายปัน ทนทาน 17 
3 การแพทย๑แผนไทย ยาต๎ม นายหยัด  เจนใจ 79 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 6 บ้านหลวง 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

1 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1.สานข๎อง สํุม ซ๎าหวด 
และจักสานตํางๆ 

นายอิน บุญชื่น 54 

2.ทอเส่ือ 

1.นางทอง คมทอง 53 
2.นางเท่ียง  บุญนํา 51 
3.นางต๋ิม ธิยศ 54 
4.นางนงเยาว๑ บุญนํา 86 
5.นางหนุน บุญนํา 77 
6.นางสุข  บุญตํอ 106 

3.การทําบายศรีสํูขวัญ นางคํา บุญนํา  
2 ศิลปกรรม การวาดรูปตามวัดและ

ประตูตํางๆ ,แกะสลัก 
นายลพ   บุญเทพ  

3 ภาษาและวรรณกรรม 1.หมอสํูขวัญ,สังคหะบ๎าน 1.นายเต๎า บุญนํา  
  สังคหะตํง 2.นายดุลย๑ บุญนํา  

2.ตั๋วเมือง นายดุลย๑ บุญนํา  
3.สํูขวัญควาย นายหวัง  บุญตํอ  

4 การแพทย๑แผนไทย การต๎มยาหม๎อ นายอิ่นคํา เจตะวัน  

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 5 บ้านตน้ฝาง 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

1 โภชนาการ การทําน้ําปู๋  นางป้าน  คมบาง 36 
2 การแพทย๑แผนไทย เป่าตํุม , ยาต๎ม และย่ําขาง 1.นางป้าน  คมบาง 36 

 2.นายเขื่อน ไชยวรรณ๑  
3 ภาษาและวรรณกรรม หมอสํูขวัญ รดน้ํา สํง

เคราะห๑ ตํอดวง ปูจาเทียน
และต๋ัวเมือง 

1.นางบุญ  ทนทาน 
2.นายใจ  ศรีทนนท๑ 

4 

4 ศิลปกรรม แกะสลัก ดนตรีพื้นเมือง 
วาดภาพ 

นายบุญธรรม  ถาพะยอม  

5 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1.จักสานตํางๆ นายขํวน  ดอกคํา  
2.ตีเหล็ก ตีมีด นายวงค๑  สุดใจ  

3.การทําบายศรีสํูขวัญ 
การทําตุง การสานหิง 

และทําดอกไม๎ประดับใน
งานตํางๆ 

1.นางป้าน  คมบาง 
2.นางคํา ทองอินต๏ะ 
3.นางน๎อย  อินถา 

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 4 บ้านหล่าย 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

1 โภชนาการ 
1.การทําน้ําปู๋ 

1.นางตามล  ใจซื่อ 101 
2.นางลัย  สุนันต๏ะ 86 
3.นางเหมย  คําผา 75 

2.ทําข๎าวแต๐น นางสังวาล  คําผา 109 

3.หนํอไม๎อัดปี๊บ 
1.นางเลย  ชาญเช่ียว 4 
2.นางยุพิน  บุญเรือง 3 

2 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
1.การจักสาน 

1.นายถา  ใจซื่อ 79 
  2.นายมูล บุญเติม 108 

3.นายสํวย  ดอกคํา  

2.การทอผ๎า 
1.นางเบ๎า  มณีชัย  
2.นางตามล  ใจซื่อ 101 

3.ทําโต๏ะ สร๎างบ๎าง 
1.นายหลาย  แสงแก๎ว  
2.นายสุวิทย๑  ชาญเช่ียว  
3.นายมูล  จันทร๑ขาว  

3 แพทย๑แผนไทย 
หมอเป่าโรคตํางๆ 

1.นายทาง  ใจซื่อ 83 
2.นายตา  สิงห๑คํา 99 

4 ภาษาและวรรณกรรม 1.ตั๋วเมือง นายสาวิก  สุวรรณโน  
2.สํูขวัญ นายแก๎ว  ทนทาน 62 

5 ศิลปกรรม ดีดซึง นายสาวิก  สุวรรณโน  
6 องค๑กรชุมชน 1.กลํุมออมทรัพย๑ นายทวี  สุวรรณโน  

2. กลํุมจักสาน นายทา  ใจซื่อ  
3.กลํุมข๎าวแต๐น นางสังวาล  คําผา  
4.กลํุมทอผ๎า นางเบ๎า  มณีชัย  

                   

  

  

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 3 บ้านดอนไชยป่าแขม 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

1 เกษตรกรรม การขยายพันธ๑พืช สัตว๑
และเกษตรแบบผสมผสาน 

นายอภินันท๑  บุญธรรม 161 

2 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1.การสานกระชังใสํปลา แมํแปลง  ทองดี 97 
2.ทําไม๎กวาดทางมะพร๎าว  นายก๐องแก๎ว  ทองดี 97 
3.ไม๎กวาดดอกหญ๎า นายมูล  มั่งค่ัง 124 
4.สานส๎าหวด แกะสลัก นางใต๎  หมั่นขัน 74 
5.การทอเส่ือกก 1.นางทํานอง  ศรีนาเมือง 248/1 

2.นางถวิล  ใหญํผา 164 
6.การเย็บตุงผ๎า นางมา  สุปิณะ 55 
7.การทําเฟอร๑นิเจอร๑ นายกมล  ปานแม๎น 86 

3 การแพทย๑แผนไทย 1.ยาสมุนไพร ยาต๎ม  1.นายเพชร  เทียมใจ 106 
2.ลูกประคบ 2.นายแป๋ง  เช่ียวชาญ 241 

4 ภาษาและวรรณกรรม 1.การอํานและเขียนต๋ัว
เมือง การสีสล๎อ การเลํน
ซอง การดีดซึง 

นายเพชร  เทียมใจ 106 

  2.การทําขวัญ เรียกขวัญ 
รดน้ํา บูชาเทียน 

นายจันทร๑แสง  คําปัญญา 132 

5 โภชนาการ ก๐วนข๎าวทิพย๑ ทําน้ําปู๋ นางทํานอง  ศรีนาเมือง 248/1 
6 องค๑กรชุมชน กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎า กลํุมแมํบ๎าน  
  กลํุมทอเส่ือ 1.นางทํานอง  ศรีนาเมือง 248/1 

2.นางถวิล  ใหญํผา 164 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 2 บ้านดอนแก้ว 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

1 เกษตรกรรม 1.การเล้ียงสุกรแบบ
อินทรีย๑ 

นางศรีรัตน๑  สบบง 217 

2 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1.จักสาน (โคมไฟ) นายเพชร  อิทธิยา 210 
2.เฟอร๑นิเจอร๑ (ไม๎)   

3 ภาษาและวรรณกรรม 1.การฟ้อนดาบ นายลําพันธิ์  หลักเมือง 245 
2.เลํนดนตรีพื้นเมือง นายยอด  อุํนเมือง 218 

4 องค๑กรชุมชน ถํานอัดแทํง นายยอด  อุํนเมือง 218 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิน่ 
หมูท่ี่ 1 บ้านดอนเงนิ 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

1 
2 

โภชนาการ 1.ทําน้ําพริกป่น แกงอํอม นางจันทร๑  ฉลาด 170 

2.ทําน้ําปู๋ 

1.นางบุญแยง ฉลาด  
2.นางน๎อย บุญช่ืน 173 
3.นายหํวง  อะทะเทพ 195 
4.นางปัน  สุนันต๏ะ 237 

3 เกษตรกรรม 1.ปลูกผักสวนครัวแบบ
ผสมผสาน 

นางบุญสม มโนรส 22 

2.ขยายพันธ๑ต๎นมะนาว นายไล  มโนรส 22 
4 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1.การสานสวิง 1.นางเขียว  ตาคํา58  

2.ทําไม๎กวางทางมะพร๎าว 

2.นางมูล  บุญชื่น  
1.นายอิน  มั่งค่ัง 153 
2.นายจันทร๑ คิดดี 274 
3.นายอิ๊ด  ฉลาด 41 

3.สานสํุมไกํ ส๎าหวด 
ชะลอม กระบวยมะพร๎าว 
ทัพพี 

1.นายต๋ัน  วงศ๑คํา 
2.นายแก๎ว  สมศรี 
3.นายคํา  สุนันต๏ะ 
4.นายปา สุนันต๏ะ 

194 
196 

 
227 

4.ทอผ๎า 

1.นางน๎อย บุญช่ืน 173 
2.นางจันทร๑  ฉลาด 170 
3.นางสุพัฒน๑  เฉลียว 144 
4.นางมา  กุสาวดี 199 

5 การแพทย๑แผนไทย 1.การทําลูกประคบ นางสม  มโนรส 22 
2.นวดแผนโบราณ นางป๋อน  บุญเทพ 244 

5 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม 

การบวชป่า การสืบชะตา
แมํน้ํา 

นายไล  มโนรส 22 

6 กองทุนและธุรกิจชุมชน กองทุนสวัสดิการผ๎ูสูงอายุ
ด๎านการรักษาพยาบาล 

1.นายจันทร๑  ฉลาด 
2.นายสุทัศน๑  สุนันต๏ะ 

170 
102 

7 ภาษาและวรรณกรรม 1.การเขียนต๋ัวเมือง เขียน
ภาษาบาลี 

1.นายไล  มโนรส 
2.นายหริ่ง  บุญเทพ 

22 

2.จ๎อย ซอ 
1.นายชุม เฉลียว  
2.นางเขียว ต๐าคํา  

8 ปรัชญา ศาสนาและประเพณี 1.การสะเดาะเคราะห๑ สํู
ขวัญ 

นายไล  มโนรส 22 

2.การทรงเจ๎า นางแสงเดือน สุนันต๏ะ 312 

 



 

 
ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่

9 ด๎านศิลปกรรม การตีกลองสะบัดชัย 1.นายหล่ิง  บุญเทพ  
2.นายไล  มโนรส 22 

10 องค๑กรชุมชน 1.กลํุมจักสาน 1.นายตัน  วงศ๑คํา  
  2.กลํุมทอผ๎า ปั่นฝ้าย 2.นายจันทร๑ คิดดี  

1.นางจันทร๑  ฉลาด  
2.นางน๎อย บุญช่ืน  

  3.กองทุนสวัสดิการกรณี
นอนโรงพยาบาลของ
ผ๎ูสูงอายุ 

1.นายจันทร๑  ฉลาด 
2.นายสุทัศน๑ สุนันต๏ะ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฐานขอ้มลูภมูปัิญญา

ทอ้งถ่ิน 
 
 

 
 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลออย 
อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 

 


