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5. ดา้นศิลปกรรม

1 การต่อเรือ ภูมิปัญญาชาวบ้านการต่อ
เรือประมง

บ้านเลขที ่253            
หมู่ที ่2  ต าบลอ่าวน้อย

นายแสวง  สายทอง     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

2 ช่างไม้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีทักษะ
การประยุกต์ใช้ไม้ในการ
ท างานช่าง

บ้านเลขที ่115/2         
หมู่ที ่2  ต าบลอ่าวน้อย

นายสันทัด  หอมหวล     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

3 ศิลปกลองยาว ภูมิปัญญาชาวบ้านมีทักษะการ
แสดงกลองยาว

บ้านเลขที ่258/2        
หมู่ที ่3  ต าบลอ่าวน้อย

นายอ านวย  พูลทวี     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

4 ช่างไม้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีทักษะ
การประยุกต์ใช้ไม้ในการ
ท างานช่าง

บ้านเลขที ่189            
หมู่ที ่3  ต าบลอ่าวน้อย

นายรีชา  มังกรแก้ว     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

5 ช่างไม้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีทักษะ
การประยุกต์ใช้ไม้ในการ
ท างานช่าง

บ้านเลขที ่14              
หมู่ที ่3  ต าบลอ่าวน้อย

นายมณี  ประดิษฐ์     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

6 ช่างไม้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีทักษะ
การประยุกต์ใช้ไม้ในการ
ท างานช่าง

บ้านเลขที ่177/1         
หมู่ที ่3  ต าบลอ่าวน้อย

นายพาน  แดงโร่     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

7 ช่างไม้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีทักษะ
การประยุกต์ใช้ไม้ในการ
ท างานช่าง

บ้านเลขที ่-                 
หมู่ที ่5  ต าบลอ่าวน้อย

นายประเทือง  กล่อมเกล้ียง     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

8 ช่างก่อสร้าง ภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีทักษะ
การในการท าส่ิงก่อสร้าง

บ้านเลขที ่599             
หมู่ที ่7 ต าบลอ่าวน้อย

นายนวน  กิมยู่ฮะ     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

ฐานขอ้มลูภูมปิัญญาท้องถ่ิน ประจ าปี 2563
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9 ช่างไม้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีทักษะ

การประยุกต์ใช้ไม้ในการ
ท างานช่าง

บ้านเลขที ่770/4        
หมู่ที ่7  ต าบลอ่าวน้อย

นายอนุชา  ธรรมมะ     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

10 ช่างปัน้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีทักษะ
การประดิษฐ์งานฝีมือโดยการ
ปัน้

บ้านเลขที ่253            
หมู่ที ่8  ต าบลอ่าวน้อย

นายสง่า  รอดสุด     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

11 ช่างก่อสร้าง ภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีทักษะ
การในการท าส่ิงก่อสร้าง

บ้านเลขที ่115/2         
หมู่ที ่8 ต าบลอ่าวน้อย

นายพะยอม  นาคน้อย     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

12 ช่างไม้ ช่างแกะ ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีทักษะ
การประยุกต์ใช้ไม้ในการ
ท างานช่าง

บ้านเลขที ่941       หมู่ที่
 10  ต าบลอ่าวน้อย

นายมงคล  วันทอง     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

13 ช่างก่อสร้าง ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีทักษะ
การในการท าส่ิงก่อสร้าง

บ้านเลขที ่601/2        
หมู่ที ่10 ต าบลอ่าวน้อย

นายปิยะ  กล่ินมาลัย     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

14 ช่างก่อสร้าง ภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีทักษะ
การในการท าส่ิงก่อสร้าง

บ้านเลขที ่409            
หมู่ที ่10 ต าบลอ่าวน้อย

นายประเสริฐ  มินิ     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

15 ช่างไม้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีทักษะ
การประยุกต์ใช้ไม้ในการ
ท างานช่าง

บ้านเลขที ่1                
หมู่ที ่11  ต าบลอ่าวน้อย

นายยิ้ม  ศรีจันทร์     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

16 ช่างก่อสร้าง ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีทักษะ
การในการท าส่ิงก่อสร้าง

บ้านเลขที ่409             
หมู่ที ่10 ต าบลอ่าวน้อย

นายเส็ก  เรืองโรจน์     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

17 กลองยาว ภูมิปัญญาชาวบ้านมีทักษะการ
แสดงกลองยาว

บ้านเลขที ่-                 
หมู่ที ่12 ต าบลอ่าวน้อย

นายสนั่น  หัตเถื่อน     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)
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18 ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีทักษะ

การประยุกต์ใช้ไม้ในการ
ท างานช่างและการท า
ส่ิงก่อสร้าง

บ้านเลขที ่86               
หมู่ที ่15  ต าบลอ่าวน้อย

นายประจักร  จันทร์หอม     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

19 ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีทักษะ
การประยุกต์ใช้ไม้ในการ
ท างานช่างและการท า
ส่ิงก่อสร้าง

บ้านเลขที ่11/5           
หมู่ที ่15 ต าบลอ่าวน้อย

นายวารินทร์  ชัยณรา     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)

20 จักสาน  หัตถกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีทักษะ
การในการจักสานไม้ไผ่เป็น
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

บ้านเลขที ่11/1           
หมู่ที ่15 ต าบลอ่าวน้อย

นายบุญมี  พุม่พวง     ปฏิบัติอยู่ในวีชีวิต    
(เส่ียงต่อการสูญเสีย)


