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ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
สาขาเกษตรกรรม 

 
 เกษตรกรรรม  หมายถึง  สามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การท า
การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   การแก้ปัญหาการเกษตร  เป็นต้น   
 

ที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ด้านความสามารถ หมายเหตุ 
1 นายประสิทธิ    พกพุ่ม 56  หมู่ที่ 9  ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา ด้านการเกษตร  

2 นายประสิทธิ    จ่าเขียว 52/1  หมู่ที่ 9 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา ด้านการเกษตร  

3 นางสาวสังเวียน  โนมาศ 4  หมู่ที่  7  ต.รว่มจิต อ.ท่าปลา ด้านการเกษตรผสมผสาน  

4 นายสมเพชร   แก้วรากมุก 11/1 หมู่ที่  7  ต.รว่มจิต อ.ท่าปลา ด้านการเลี้ยงสัตว์  (ไก่พ้ืนเมือง)  

5 นางสาวเมษา   อ้นเจ๊ก 53  หมู่ที่ 7  ต.ร่วมจิต  อ.ทา่ปลา ด้านการเลี้ยงสัตว์  (จิ้งหรีด)  

6 นายสืบ    ค าวงษา 21  หมู่ที่ 7 ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา ด้านการเกษตร  

7 นายอเนก    ปาโน 22 หมู่ที่  7  ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา ด้านการเลี้ยงสัตว์ (เลี้ยงวัว)  

8 นางเจือ    ถาพุฒ 27  หมู่ที่ 6  ต.ร่วมจิต  อ.ทา่ปลา ด้านการเกษตรผสมผสาน  

9 นายวิรัตน์    ใช่วงษ ์ 16/2  หมู่ที่ 6 ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา ด้านการเกษตร  

10 นายสง่า    เมืองพุ่ม 22  หมู่ที่  6  ต.รว่มจิต  อ.ท่าปลา ด้านการเกษตร  

11 นายสมบุญ   บุญเรือง 96  หมู่ที่  6  ต.รว่มจิต  อ.ท่าปลา ด้านการเลี้ยงสัตว์ (เลี้ยงวัว)  

12 นางขวัญหล้า   ปัญแก้ว 52/1  หมู่ที่ 6 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา ด้านการเลี้ยงสัตว์ (เลี้ยงวัว)  

13 นางบุญรอด    ฟันอ้น 83  หมู่ที่ 6 ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา ด้านการเลี้ยงสัตว์ (เลี้ยงสุกร)  

14 นายเมธา    ถาพุฒ 9809  หมูที่ ่6 ต.รว่มจิต อ.ท่าปลา ด้านเกษตรกรรม  

15 นางยุพิน   แดงจันตา 72   หมู่ที่  6  ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา ด้านการเลี้ยงสัตว์ (เลี้ยงวัว)  

16 นายสายยน  พูลบุญ 6/1   หมู่ที่ 6  ต.รว่มจิต อ.ท่าปลา ด้านเกษตรกรรม  

17 นายอ้อย    บัวสมบูรณ์ 68   หมู่ที่  6  ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา ด้านการเกษตร  

18 นางส าราญ    บุญนิตย์ 36  หมู่ที่ 6  ต.ร่วมจิต  อ.ทา่ปลา ด้านเกษตรกรรม  

19 นายเสิญ    ศริวิลัย 33/1  หมู่ที่ 6  ต.รว่มจิต อ.ท่าปลา ด้านเกษตรกรรม  

 
 
 
 



ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญา 
สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลติและการบรโิภค) 

 
 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง  การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด    เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด  
และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการใช้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัด
จ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม  เช่น  การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงงานยางพารา กลุ่มโรคสี  กลุ่มหัตถกรรม  กลุ่ม
จักรสาน   การท าไม้กวาด   การท าบายศรี   การตีเหล็ก   การทอผ้า   การสานหมวก  การถักไหมพรม การสาน
ไม้ตอก   การท าขนมไทย    การท าเมี่ยง  การท ากล้วยตาก  การกะเทาะเม็ดมะม่วง เป็นต้น 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ด้านความสามารถ หมายเหตุ 
1 นายบาญยงค์    หาญสอน 13  หมู่ที่ 2  ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา ด้านการถักตะกรุด  
2 นางสาวสายทอง  ภูง่าว 22 หมู่ที่  2  ต.ร่วมจิต  อ.ทา่ปลา ด้านการกระเทาะเม็ด

มะม่วงหิมพานต์ 
 

3 นางเจริญ    ง่าวยศ 87  หมู่ที่ 3 ต.ร่วมจิต   อ.ทา่ปลา ด้านการท ากล้วยตาก  
4 นางสาวปดิวรัดา  จันทร์แดง 21/2 หมู่ที่ 5 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา ด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า  
5 นางสาวสุพรรณี   ลังกา 11/1 หมู่ที่ 6 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา  ด้านหัตถกรรม  

 (ถักไหมพรม) 
 

6 นางค ามูล    สังข์ไทย 50   หมู่ที่ 6 ต.ร่วมจิต  อ.ทา่ปลา ด้านหัตถกรรม 
  (ถักหญ้าคา) 

 

7 นางลัดดา   มีโทน 7/3 หมู่ที่ 6  ต.ร่วมจิต  อ.ทา่ปลา ด้านหัตถกรรม 
  (ถักหญ้าคา) 

 

8 นายเสน่ห์    เมืองพุ่ม 3 หมู่ที่ 6 ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา ด้านการถักหญ้าคาส่งขาย  
9 นายอ๊อด     มีรินทร์ 6   หมู่ที่  7  ต.รว่มจิต  อ.ท่าปลา ด้านจักรสาน(ใช้ไม้ไผ่)  

10 นายประเสริฐ    บุญประเสริฐ   32  หมู่ที่ 7 ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา ด้านจักรสาน(ใช้ไม้ไผ่)  
11 นายแผ้ว      อ๊อดกัน 11 หมู่ที่ 8  ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา ด้านการถักไม้กวาดดอก

หญ้า 
 

12 นายสมจิตร   พุทธิมา 22  หมู่ที่ 8 ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา ด้านด้านการถักไม้กวาด
ดอกหญ้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญา 
สาขาการแพทย์ไทย 

 
 การแพทย์ไทย  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชนโดยเน้น
ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ เช่น  การนวดแผนไทย  การรักษาโรคด้วยสมุนไพร  
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน   หมอเป่า   
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ด้านความสามารถ หมายเหตุ 
1 นางประยูร   อินสุรัน 50  หมู่ที่ 9 ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา ด้านการนวดแผนไทย  

     
     
     
 
 

 
 

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญา 
สาขาภาษาและวรรณกรรม 

  
 ภาษาและวรรณกรรม  หมายถึง  ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ   
ภาษาไทย  และการใช้ภาษา  ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  เช่น  ร้องเพลงไทย   แต่งเพลง 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ด้านความสามารถ หมายเหตุ 

1 นายบาญยงค์    หาญสอน 13  หมู่ที่ 2  ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา ด้านนันทการให้กับผู้สูงอายุ  
2 นายแล     ค าฟัก 50  หมู่ที่ 5  ต.ร่วมจิต  อ.ทา่ปลา ด้านร้องเพลงกล้องยาว  
3 นางอรวรรณ  เทพหล้า 52  หมู่ที่ 7  ต.ร่วมจิต  อ.ทา่ปลา ด้านฟ้อนร า  
4 นายแผ้ว       อ๊อดกัน 11  หมู่ที่  8  ต.รว่มจิต อ.ท่าปลา ด้านสู่ขวัญ  
5 นายหนู     บัวค าป้อ 17  หมู่ที่  9 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา ด้านสู่ขวัญ  
     
     
     
     
     
     
     
 
 

 



 
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญา 

สาขาศิลปกรรม 

 ศิลปกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น  จิตกรรม 
ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป์   การตีกลองยาว  เล่นเครื่องดนตรีไทยดีดสีตีเป่า การเล่นดนตรีไทย
พ้ืนบ้าน   การปั้น   การวาดภาพจิตกรรมไทย  เป็นต้น 

ที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ด้านความสามารถ หมายเหตุ 
1 นายบาญยงค์    หาญสอน 13  หมู่ที่ 2  ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา ด้านนันทการให้กับผู้สูงอายุ  
2 นายแล     ค าฟัก 50  หมู่ที่ 5  ต.ร่วมจิต  อ.ทา่ปลา ด้านร้องเพลงกล้องยาว  
3 นายแผ้ว    อ๊อดกัน 11  หมู่ที่  8  ต.รว่มจิต อ.ท่าปลา ด้านสู่ขวัญ  
4 นายหนู     บัวค าป้อ 17  หมู่ที่  9 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา ด้านสู่ขวัญ  
     

 
 
 
 

 


