ฐานขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
สภาพทั่วไป

องคการบริหารสวนตําบลหินแกว ไดกอตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
จัดตั้ง องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ซึ่งในขณะนี้มีพื้นที่ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล 168 ตารางกิโลเมตร
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว ตั้งอยูที่ 65 หมูที่ 1 ตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ
จังหวัดชุมพรหางจากอําเภอทาแซะ 30 กิโลเมตร และหางจากศูนยราชการ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ
จด ตําบลรับรอ
ทิศใต
จด ตําบลหาดพันไกร,ตําบลวังใหม,อําเภอเมือง
ทิศตะวันตก
จด เขตจังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก
จด ตําบลทาขาม
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลหินแกวดานทิศตะวันตก ซึ่งติดกับจังหวัดระนอง มีลกั ษณะเปนพื้นที่ราบเนินเขา
สลับภูเขา ยังคงมีสภาพเปนปาที่สมบูรณ สวนดานทิศตะวันออกนั้นสวนใหญเปนทีร่ าบ โดยมีคลองพะงัน
ไหลผานเหมาะตอการเกษตรกรรม
1.3 เขตการปกครองและประชากร
จํานวน
ประชากร
เนื้อที่
พื้นที่
ชื่อผูใหญบาน
หมูที่ ชื่อหมูบาน ครัวเรื
(ไร)
เกษตร
แตละหมูบาน
ชาย
หญิ
ง
อน
1 บานหินแกว
75 120
127
5,625
2,587 นายสุรศักดิ์ พูลศิลป
2 บานในโสม
199 177
230
7,120
3,271 นายประเสริฐ สังขสม
3 บานวังพุง
150 227
220
7,820
3,933 นายสมชาย แยมรส
4 บานในรักษ
182 230
208
10,625
6,962 นายสิทธิพร กรแกว
5 บานจันทึง
1,179 1,308 1,231
67,560
24,258 นายแฟน วรรณาวิเศษ
6 บานนาตีนเขา
334 388
377
6,250
6,027 นายมาริน สุวรรณพรม
รวม
2,119 2,450 2,393 105,000 47,038
หมายเหตุ ขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
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ขอมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ
วัดแกวประสิทธิ์
สํานักสงฆบานจันทึง
สํานักสงฆบานในรักษ

ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี
ลําดับที่
ประเพณี/วัฒนธรรม
1

ประเพณีสงกรานต

2

วันเขาพรรษา

3

วันออกพรรษา

หมูที่ ชื่อเจาอาวาส (ปจจุบัน)
3
5
4

-

ประวัติความเปนมา/
ความสําคัญ
สงกรานตสืบทอดมาแต
โบราณคูกบั ตรุษ จึงเรียก
รวมกันวา ประเพณีตรุษ
สงกรานต หมายถึง สงทายป
เกาตอนรับปใหม เปนวันเริม่
ปปฏิทินของไทย มีการ
ทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระ
รดน้ําขอพรผูสงู อายุใหอยูเย็น
เปนสุข และกิจกรรมตางๆ
การเขาพรรษาเปนพุทธ
บัญญัติ ซึ่งพระภิกษุสงฆ
ทุกรูปจะตองปฏิบัติตาม
หมายถึง การอธิฐานอยู
ประจําที่ไมเที่ยวจาริกไปยัง
สถานที่ตางๆ เวนแตมีกิจ
จําเปนจริงๆ อยูในชวงฤดูฝน
ที่มีกําหนดเปนระยะเวลา 3
เดือน มีประเพณีสําคัญที่
ขาดไมไดเลย คือ ประเพณี
หลอเทียนเขาพรรษาและ
ประเพณีถวายผาอาบน้ําฝน
วันออกพรรษา หมายถึง
วันที่พนจากขอกําหนดทาง
พระวินัยที่ตองอยูประจําที่
หรือในวัดแหงเดียวตลอด 3
เดือน เรียกวาอยางหนึง่ วา
“วันปวารณา” หรือ “วันมหา
ปวารณา” พุทธศาสนิกชนจะ
ไปทําบุญทําทาน รักษาศีล
และฟงธรรมเปนกรณีพเิ ศษ

จํานวน
พระสงฆ
2
1
1

จํานวน
สามเณร
2
-

ชวงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

วันที่ 13-15
เมษายน ของทุก
ป

-ศาสนสถาน
หรือสถานที่ที่
กําหนด

วันแรม 1 ค่ํา
เดือน 8

- ศาสนาสถาน
ในพื้นที่

วันขึ้น 15 ค่ํา
เดือน 11

- ศาสนาสถาน
ในพื้นที่

-3ลําดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

4

ประเพณีการทอดกฐิน

5

ประเพณีลอยกระทง

ประวัติความเปนมา/
ความสําคัญ
การทอดกฐินในแตละป
กําหนด
ใหมีการจัดทอดกฐินขึ้น
ภายใน 1 เดือน หลังวัน
ออกพรรษาการทอดกฐินนั้น
มีหลายประเภท ในพื้นที่
ตําบลสระแกวสวนใหญจะ
เปนกฐินสามัคคี ที่มี
เจาภาพรวมกัน จะมีการตั้ง
คณะทํางานเพื่อดําเนินการ
แลวมีหนังสือบอกบุญไปยัง
ผูอื่นดวย
ลอยกระทง เปนประเพณีที่
สําคัญ ไดสืบทอดกันมา
ตั้งแตโบราณ โดยมีความ
เชื่อหลายประการ เชน
แสดงความสํานึกถึงบุญคุณ
ของแมน้ําที่เราไดอาศัยน้ํากิน
น้ําใช การขอขมาตอพระแม
คงคาที่ไดทิ้งสิง่ ปฏิกลู ตางๆ
ลงไปในน้ํา การสะเดาะ
เคราะห และสิง่ ไมดีตางๆ
ใหลอยตามแมน้ําไปกับ
กระทง และยังเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวอีกดวย

ชวงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

แรม 1 ค่ํา
เดือน 11 ถึง
กลางเดือน 12

- ศาสนาสถาน
ในพื้นที่

วันเพ็ญ(ขึ้น 15
ค่ํา)
เดือน 12

ในพื้นที่ตําบล
และใกลเคียง

-4ฐานขอมูลกลุมอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
ชื่อของภูมิปญญา
ชื่อของเจาของภูมิปญญา/
ประธานกลุม
1 การเกษตรผสมผสานตามแนว
นายวิจิตร ขาวสงา
เศรษฐกิจพอเพียง
2 การทําปุยหมัก
นายสมรัก เพาะพฤกษา
3 กลุมนวดแผนไทย
นางสุขวัลลา สังขกล่ํา
4 กลุมดอกไมจันทน
นางดวงฤทัย หัสรินทร
5 กลุมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
นางจันทนา บัวขันธ
นางวนิดา ไฝรัดถัง
นางบุญล้ํา เวชพัฒน
นายวาด ทิพยปญจะ
7 จักสานดวยไมไผ
นางจวง คงตรีแกว
นางบุหงัน ทองรักษ
นายเชี่ยม รักษใหม
8 กลุมผูกผา
นางอนุธิดา ชอุมภักดิ์
9 กลุมขนมเบเกอรี่

ที่อยู
36/2 ม.5 ต.หินแกว
194 ม.5 ต.หินแกว
ม.3 ต.หินแกว
ม.1 ต.หินแกว
ม.3 ต.หินแกว
ม.4 ต.หินแกว
ม.5 ต.หินแกว
ม.6 ต.หินแกว
ม.6 ต.หินแกว
ม.2 ต.หินแกว
ม.5 ต.หินแกว
ม.3 ต.หินแกว
ม.1 ต.หินแกว

ดานดนตรี นาฏศิลป และการละเลนพื้นบาน
ที่
ชื่อของภูมิปญญา
ชื่อของเจาของภูมิปญญา
1 กลุมกลองยาวหินแกว
นายประสาน แยงจงกล
2 กลุมเรือถอ , เรือบก
นางจําเริญ สุขขัง
3 กลุมดนตรีไทยหินแกว
นางอรสา แซภู
4 เพลงบอก ,เพลงกลอมเด็ก
นางจบ สังขกล่ํา
ดานศาสนา วัฒนธรรมและความเชื่อ
ที่ ชื่อของภูมิปญญา
1 พิธีกรทางศาสนา
2 เปากระหมอมเด็ก
3 ตั้งศาลพระภูมิ ,ราหู,สะเดาหเคราะห

ชื่อของเจาของภูมิปญญา
นายบุญมิตร สุวราช
นายสัมรวม พลวัชรินทร
นายผอง คงตรีแกว

ที่อยู
โรงเรียนบานจันทึง
ม.4 ต.หินแกว
โรงเรียนบานจันทึง
ม.1 ต.หินแกว

ที่อยู
36 ม.5 ต.หินแกว
114 ม.6 ต.หินแกว
36 ม.6 ต.หินแกว

ฐานขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลหินแกว
อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

