
แบบบันทึกข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
************************************************************ 

 

ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รายละเอียด 
ชื่อข้อมูล นายบุญ    เสือค า 

       ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
สาระส าคัญโดยสังเขป        เป็นบุคคลที่ถ่ายทอดด้านการแพทย์แผนไทย 

ซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาการนวดแผนโบราณกับ ปู่ 
ย่า ตา ยาย  ได้ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนบ้านในเรื่อง
การเยียวยารักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคกระดูก ปวด
เมื่อยตามร่างกาย โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ จนเป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง การรักษาของท่านจะบ าบัด
ด้วยน  ามันงาและคาถาก ากับ รักษาทุกวันยกเว้นวัน
โกนกับวันพระ ผู้ที่มารับการรักษามาจากหมู่บ้าน 
ต าบลต่างๆ ในอ าเภอบ้านตากเป็นส่วนมาก 
นอกจากนั นจะมาจากอ าเภอใกล้เคียง จาก
ต่างจังหวัดก็มีมาก เช่น ก าแพงเพชร สุโขทัย 
ล าปาง เชียงใหม่ นนทบุรี ฯลฯ ส่วนมากจะมี
อาการปวดขา ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดกระดูก เป็น
ต้น 

สถานที่ตั ง บ้านเลขท่ี ๘ หมู่ที่ ๑๑  บ้านใหม่หนองน  าพัฒนา 
ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 

บุคคลอ้างอิง นายส ารวย  ใจดวง  โทร ๐๙๖ – ๕๐๖๗๒๗๑ 
 

หน่วยงานอ้างอิง องค์การบริหารสวนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
************************************************************ 

ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
รายละเอียด 

ชื่อข้อมูล นางทวน   ปูเครือ 
 

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
 
 
 
 
สาระส าคัญโดยสังเขป 

      เป็นบุคคลที่มีภูมิปัญญาด้านนวดแผนไทย 
โดยการเปิดโอกาสขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตก และการน าของนางผ่องใจ สุวรรณปัญญา 
ซึ่งเป็นก านันต าบลตากตกตอนนั้น ได้เปิดอบรม
หลักสูตรการนวดแผนไทยเพ่ือให้เกิดอาชีพใน
ชุมชน นางทวน ปูเครือได้สอบผ่านการนวดแผน
ไทย และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการนวดแผน
ไทย สบส.๒๖๓๐๐๐๕๔๘ ในวันที่  ๑๘ เมษายน 
๒๕๔๘ ต่อมานางทวน ได้ใช้ความรู้ด้านการนวด
แผนไทยสอนให้กับลูกหลานและผู้ที่สนใจ ทั้งยัง
ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการนวดแผน
ไทยในวันประชุมผู้สูงอายุและโครงการ อบต.
เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกด้วย 

สถานที่ตั้ง บ้านเลขท่ี ๕๒/๑ หมู่ที่ ๖  บ้านน้ าปุ  ต าบลตาก
ตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

บุคคลอ้างอิง นายสมทบ  โภคา  โทร ๐๘๗ - ๗๓๐๙๙๐๘ 
หน่วยงานอ้างอิง องค์การบริหารสวนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบบันทึกข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
************************************************************ 

ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รายละเอียด 
ชื่อข้อมูล นายนงค์    เครือตา 

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
สาระส าคัญโดยสังเขป        เป็นผู้มีภูมิปัญญาด้านการจักสาน เนื่องจาก

บิดาของนายนงค์ เป็นผู้มีฝีมือด้านการจักสานอยู่
แล้ว ซึ่งนายนงค์ได้คลุกคลีงานด้านการจักสานมา
ตั งแต่เด็ก พอโตจึงยึดเอาการจักสานมาเป็นอาชีพ
เสริมยามว่างจากการท านา ท าสวน ต่อมาเป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางถึงฝีมือด้านการจักสาน ได้มี
โอกาสเป็นวิทยากรสอนงานจักสานให้กับเด็ก
นักเรียนหลายครั ง ผลงานด้านการจักสาน เช่น 
การสานสุ่ม เปลนอน ตะกร้า เข่ง เป็นต้น 
 

สถานที่ตั ง บ้านเลขท่ี  ๙๗  หมู่ที่ ๓  บ้านหนองงิ ว   ต าบล
ตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 

บุคคลอ้างอิง นาวสาวรัตนา น้อยทอง   โทร ๐๘๕-๖๐๑๔๖๒๙ 
 

หน่วยงานอ้างอิง องค์การบริหารสวนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

                 

 

      

 

 

 

 

 



 

แบบบันทึกข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
************************************************************ 

ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รายละเอียด 
ชื่อข้อมูล นางชิ น   ค ามี 

 
         ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 

 
 
 
สาระส าคัญโดยสังเขป 

     เป็นบุคคลผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม ป้าชิ น
ชอบร้องร าท าเพลงมาตั งแต่เด็กๆ   ในสมัยที่เป็น
นักเรียนชั นประถมศึกษา ปีที่ ๔ จะร้องเพลงไทย
เดิมได้ โดยได้รับการสอนจากคุณครู  และในช่วง
นั นเองในหมู่บ้านหนองน  าได้มีคณะร าวงวารีทิพย์ 
ได้ท าการฝึกซ้อมและรับแสดงตามงานต่างๆและ
พ่ีสาวของป้าชิ นก็เป็นส่วนหนึ่งในคณะร าวงวารี
ทิพย์ ป้าชิ นจึงได้สังเกตและแอบฝึกหัดการร าวง
และร้องเพลงร าวงจากณะร าวงนั่นเอง ตั งแต่นั น
เป็นต้นมาป้าชิ นจึงชอบการแสดงออกทั งการร าวง 
ร้องเพลงร าวงพื นบ้าน เพลงไทยเดิม นอกจากนี ยัง
ร้องเพลงกล่อมเด็กได้ไพเราะอีกด้วย 

สถานที่ตั้ง บ้านเลขท่ี ๑๐๖ หมู่ที่ ๔ บ้านแพะ ต าบลตากตก 
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

บุคคลอ้างอิง นางสาวกาญจนา หว่างอุ่น โทร ๐๘๙-๗๐๖๘๗๙๖ 
หน่วยงานอ้างอิง องค์การบริหารสวนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบบันทึกข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
************************************************************ 

ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

รายละเอียด 
ชื่อข้อมูล นายวิจิตร  เส่งอุ 

 
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 

 
 
 
 

สาระส าคัญโดยสังเขป 

         เป็นบุคคลผู้มีภูมิปัญญาด้านการตีเหล็ก 
นายวิจิตร ได้ความรู้ด้านการตีเหล็กมาจากบรรพ
บุรุษ ประกอบกับการมีความชอบด้านการตีเหล็ก
มาตั งแต่เด็ก พอโตมาจึงรับจ้างตีมีด จอบ เสียม 
ฯลฯ การตีเหล็กของนายวิจิตร ยึดวิธีการตีด้วยการ
เผาและตีด้วยมือแบบโบราณ ปัจจุบันเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง มีผู้มาจ้างตีมีดทั งในจังหวัดและ
นอกจังหวัด 
 
 

สถานที่ตั ง บ้านเลขท่ี ๑๑๔ หมู่ที่ ๕  บ้านหนองน  า   ต าบล
ตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 

บุคคลอ้างอิง นายอภิสิทธิ์  แสนเปา   โทร ๐๘๓ -๒๑๒๙๐๖๕ 
 

หน่วยงานอ้างอิง องค์การบริหารสวนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

 

   

 


