
ลักษณะ ชื่อรายการ ขอ้มลูโดยสังเขป พ้ืนทีป่ฏิบัติ ชื่อผู้ถือปฏิบัตแิละผู้สืบทอด สถานะการคงอยู่ หมายเหตุ
3. ดา้นการแพทย์ไทย

1 ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการท า
ยาสมุนไพร

บ้านเลขที ่287/1        
หมู่ที ่2  ต าบลอ่าวน้อย

นายกรด  ตุ่มอ่อน    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

2 ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการท า
ยาสมุนไพร

บ้านเลขที ่78              
หมู่ที ่3  ต าบลอ่าวน้อย

นางทัศนีย์  แซ่โง้ว    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

3 ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ
หมอพืน้บ้าน

เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการท า
ยาสมุนไพร       กวาดยาเด็ก

บ้านเลขที ่105             
หมู่ที ่5  ต าบลอ่าวน้อย

นายสมาน  ท ามานก    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

4 ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ
หมอพืน้บ้าน

เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการต้ม
ยาสมุนไพร บดยากวาดยา

บ้านเลขที ่216             
หมู่ที ่7  ต าบลอ่าวน้อย

นายประจวบ  พูลเกษม    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

5 นวดแผนโบราณ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
นวดแผนโบราณ

บ้านเลขที ่774/3        
หมู่ที ่7  ต าบลอ่าวน้อย

นางมาเรียม  เด็วงแพร    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

6 หมอต าแย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการท า
คลอด

บ้านเลขที ่115/6        
หมู่ที ่8  ต าบลอ่าวน้อย

นางดี  บุญพา    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

7 หมอพืน้บ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการต้ม
ยาสมุนไพร บดยากวาดยา

บ้านเลขที ่882             
หมู่ที ่10  ต าบลอ่าวน้อย

นายอุดร  บุญณี    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

8 นวดแผนโบราณ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
นวดแผนโบราณ

บ้านเลขที ่838/2         
หมู่ที ่10 ต าบลอ่าวน้อย

นางรอไม  มินิ    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

9 นวดแผนโบราณ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
นวดแผนโบราณ

บ้านเลขที ่959/1        
หมู่ที ่10 ต าบลอ่าวน้อย

นางอ าพร  หวังเจริญ    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

10 หมอพืน้บ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการต้ม
ยาสมุนไพร บดยากวาดยา

บ้านเลขที ่67/7            
หมู่ที ่11 ต าบลอ่าวน้อย

นายวรวุฒิ  นิลประเสริฐ    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

11 หมอพืน้บ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการต้ม
ยาสมุนไพร บดยากวาดยา

บ้านเลขที ่449/1         
หมู่ที ่11 ต าบลอ่าวน้อย

นางชงค์  เรืองโรจน์    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

ฐานขอ้มลูภูมปิัญญาท้องถ่ิน ประจ าปี 2563
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12 นวดแผนโบราณ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการ

นวดแผนโบราณ
บ้านเลขที ่86              
หมู่ที ่13 ต าบลอ่าวน้อย

นางเชาว์  ชุ่มกล่ิน    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

13 หมอพืน้บ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการต้ม
ยาสมุนไพร

บ้านเลขที ่123             
หมู่ที ่14 ต าบลอ่าวน้อย

นางบุญล้วน  อยู่สุข    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

14 นวดแผนโบราณ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
นวดแผนโบราณ จับเส้น

บ้านเลขที ่216             
หมู่ที ่14 ต าบลอ่าวน้อย

นางส าเภา  เขียวบริสุทธิ์    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

15 หมอต าแย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการท า
คลอด

บ้านเลขที ่ 137           
หมู่ที ่15 ต าบลอ่าวน้อย

นางเฉื่อย  ชุ่มจิตต์    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

16 หมอพืน้บ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการต้ม
ยาสมุนไพร โรคเริม ป่วง

บ้านเลขที ่81/2          
หมู่ที ่15 ต าบลอ่าวน้อย

นางจันทร์  อาจสัญจร    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

17 หมอพืน้บ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการต้ม
ยาสมุนไพร โรคฝี ดริม คางทูม

บ้านเลขที ่63              
หมู่ที ่15 ต าบลอ่าวน้อย

นายทองสุข  พันธ์พานิช    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

18 นวดแผนไทย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
นวดแผนไทย

บ้านเลขที ่115/6         
หมู่ที ่16 ต าบลอ่าวน้อย

นายลาบภูมิ  ศิลปะธน    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

19 นวดแผนโบราณ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
นวดแผนโบราณ

บ้านเลขที ่80/2            
หมู่ที ่16 ต าบลอ่าวน้อย

นายสงวน  เพิม่อิ่ม    ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต     
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)


