4

5

ข้อมูลปราชญ์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.7
บ้านหนองย่างชิ้น
ที่
ชื่อ – สกุล
เนื้อหา/เรื่อง หมายเหตุ
1 นางมะลิศรี บางศิริ
การทากระทง
2 นายประภาส ศรีลา
หมอเหยา
3 นายสิทธิชยั ไชยยงค์
หมอสูตร
4

นายบุญขวาง แก้วนามไชย

5
6

นายพรสิน แก่นจันทร์ ด้านการเกษตร
นายธรรมธร จิตปัญญา ปราชญ์จักสาน

7

นางพูลอาทิตย์ แก้วนามไชย

8 นางดารา ครโสภา
9 นายมานพ ครโสภา
10 นางรสสุคนธ์ มะนุโย

กลุ่มทาพานบายศรี

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
อบต.หนองย่างชิ้น

ด้านการเกษตร

ปราชญ์จักสาน

ทาพานบายศรี
ปุ๋ยอินทรีย์
ทาขนมจีน

กลุ่มทอผ้า

ข้อมูลปราชญ์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.8
บ้านหนองย่างชิ้น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นางพลจิตร แสนคา
นางหงเนตร พลหาญ
นายนออินทร์ ยะสะกะ
นายอนุวฒ
ั ยะสะกะ
นายจิระวัฒน์ แสนคา
นายบุญพามา พลหาญ
นางชวนคิด ไชยภักดี
นายจักรกริช ยะสะกะ
นางอัมลา ธงยศ
นายพจนี พลหาญ
นายสิทธิชัย พลหาญ

เนื้อหา/เรื่อง
การทากระทง
หมอเหยา
หมอสูตร
ด้านการเกษตร
ด้านการเกษตร
ปราชญ์จกั สาน
ทาพานบายศรี
ปุ๋ยอินทรีย์
ด้านการทาขนมจีน
เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
หมอสมุนไพร

หมายเหตุ

กลุ่มจักสาน
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การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา
จำนวนกิจกรรมที่ อบต.หนองย่ำงชิ้น ดำเนินกำรเพื่อส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรมและศำสนำ มีดังนี้
1) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาและประเพณี
ท้องถิ่น
2) กิจกรรมวันสงกรานต์
3) ส่งเสริมงานประเพณีการไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม
4) ประเพณีการเหยา
5) การปฏิบัติธรรมในวันพระ
6) การฟ้อน(กระติบข้าว,ฟ้อนภูไท,การฟ้อนเซิงไก้ง่วง)
7) ประเพณีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ
8) ประเพณีบุญมหาชาติ(บุญบั้งไฟ)
๙) ประเพณีบุญข้าวจี่
10) ประเพณีสรงน้าพระ(ในวันปีใหม่ไทย)
11) ส่งเสริมงานปริวาสกรรม
12) สนับสนุนงานบุญผ้าป่าและกฐิน
13) มีการจัดนิทรรศการส่งเสริมภูมิปัญญาและประเพณี
ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลได้อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
หนองย่างชิ้นเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เป็นประจาทุกปี
/2.

1
ข้อมูลปราชญ์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.1
บ้านหัวขัวใต้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – สกุล
นายวุธฒิชัย มงคล
นางเพชรมณี มงคล
นางคาเขียน ไชยพร
นายมณี มะกุล
นายแซม มงคล
นายประทีป พลชา
นายสุขสวัสดิ์ มงคล
นายจันทรัก เรทนู
นางบัวทอง มงคล
นายบัวลา วรโยธา
นางหมอนศรี มงคล
นายวิพัฒนา มงคล
นายมนู จันทร์ชมภู

เนื้อหา/เรื่อง
ผลิตเครื่องเล่นพื้นเมือง
การทากระทง
หมอเหยา
หมอสูตร
ด้านการเกษตร
ด้านการเกษตร
ปราชญ์จักสาน
ปราชญ์จักสาน
ทาพานบายศรี
ปุ๋ยอินทรีย์
ด้านการทาขนมจีน
เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
หมอสมุนไพร

ข้อมูลปรำชญ์ที่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น ม.3
บ้านนาดี
หมายเหตุ

ข้อมูลปราชญ์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.2
บ้านหนองย่างชิ้น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นางกัลญา พลโลก
นางบัวจันทร์ ใยสุวง
นายวันชนะ พลหาญ
นายเกื้อกูล แสนลัง
นายวีระศักดิ์ พลโลก
นายสุรินทร์ สินธุกูฒ
นางคาเสริม พลโลก
นายเกื้อกูล แสนลัง
นางมาลี ผายชานาญ

เนื้อหา/เรื่อง
การทากระทง
หมอเหยา
หมอสูตร
ด้านการเกษตร
ปราชญ์จักสาน
ปราชญ์จักสาน
ทาพานบายศรี
ปุ๋ยอินทรีย์
ด้านการทาขนมจีน

2

หมายเหตุ
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ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นางคาวิยา หงษาวงค์
นายชูชาติ บุญศรี
นายสุนทร โกพล
นายเทิดพงษ์ หงษาวงค์
นายสาเนียง หงษาวงค์

เนื้อหา/เรื่อง
การทากระทง
หมอเหยา
หมอสูตร
ด้านการเกษตร
ด้านการเกษตร

6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายคาพื้ม ชนะเคน
นายสัมฤทธิ์ มณีคะ
นางฐานะมาศ หงษาวงค์
นายพูลประเสริฐ โกพล
นางสใบทิพย์ อุ่นคา
นางสกลมา บุญศรี
นายคาวัน บุญศรี
นายบุญไพ โกพล
นายศรีบัด หงษาวงค์

ปราชญ์จักสาน
ปราชญ์จักสาน
ทาพานบายศรี
ปุ๋ยอินทรีย์
การทาน้าสมุนไพร
ด้านการทาขนมจีน
เป่าแคน
หมอสมุนไพร
เครื่องเล่นพื้นเมือง

หมายเหตุ

ข้อมูลปราชญ์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.4
บ้านโนนสะอาด
ที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นางสมนึก ถาวร
นางวรรณา ไชยภักดี
นายไฮเป็ก สุวอ
นายสวัสดิ์ กีกาศ

เนื้อหา/เรื่อง
ผลิตเครื่องเล่นพื้นเมือง
การทากระทง
ด้านการเกษตร
ด้านการเกษตร

5

นายประเวศ ยงยันต์

ปราชญ์จักสาน

6
7
8
9

นางพิจิตรา สานทอง
นางสาลี ธงยศ
นาวสาราญ คาป้อง
นางราไพ พรมชัย

ปราชญ์จักสาน
ทาพานบายศรี
ปุ๋ยอินทรีย์
ด้านการทาขนมจีน

หมายเหตุ

/3.

3
ข้อมูลปราชญ์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.5 บ้านนาคอย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นางลามา พลชา
นางดาวัน บรรณหาร
นายนิโรจน์ พลชา
นางวาคา โกพล
นายวิรัตนา ไชยราช
นางเสาวรี ไชยราช
นางลามา พลชา
นางกิตติมา ไชยราช
นายณรงค์ พลชา

เนื้อหา/เรื่อง
การทากระทง
หมอเหยา
ด้านการเกษตร
ด้านการเกษตร
ปราชญ์จักสาน
ปราชญ์จักสาน
ทาพานบายศรี
ด้านการทาขนมจีน
น้าหมัก

หมายเหตุ

ข้อมูลปราชญ์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.6
บ้านโคกเจริญ
แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพืน้ บ้าน ได้แก่
1. นายวาคา มานุโย
แพทย์แผนไทย
ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่
1. นายทรงฤทธิ์ โกพล
2. นางอภัย หงษาวงค์
ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่
1. นายทรงฤทธิ์ โกพล
2. นางอภัย หงษาวงค์
3. นางประภัสสร หงษาวงษ์
4. นายสินประเสริฐ ชิรจักร
งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างเกะ หัตถกรรม จักสาน ทอผ้า ได้แก่
1. นายทองพัน จันทร์แดง จักสาน
2. นางนอใส วังกะธาตุ
ทอผ้า
3. นายนิคิด ถาวร
ช่างไม้
4. นายฤทัย เรทนู
ช่างไม้
ผู้มคี วามรู้ดา้ นการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์ การปรับใช้
เทคโนโลยี ได้แก่
1. นายอภิชาติ หงษาวงค์ มีความรู้ด้านการเกษตร
2. นายชานาญ วังกะธาตุ
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