
 

ผู้มีความรู้/ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ด้านต่างๆของต าบลเพญ็ 
 

         ด้านท่ี 1 แพทยแ์ผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่ 
1. นายค าบงั  เชงิกาญจน์          หมู่ที ่2   ต.เพญ็          รายละเอยีด...หมอนวด 
2. นายบวั  ประทุมเขต             หมู่ที ่2   ต.เพญ็          รายละเอยีด..หมอพืน้บา้น 
3. นายค าพนัธ์  วงศ์วริาช          หมู่ที ่2   ต.เพญ็            รายละเอยีด…ดา้นสมุนไพร 
4. นายพู  มัง่มูล                     หมู่ที ่3   ต.เพญ็            รายละเอยีด...ดา้นสมุนไพร 
5. นายสุชาต ิงามลุน                หมู่ที ่6  ต.เพญ็             ราบละเอยีด..หมอพืน้บา้น.. 

 
ด้านท่ี  2  ผู้อนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม/ประเพณีท้องถ่ิน ได้แก่ 

1. นายอษัฎาวุธ  ขาวอนิทร ์          หมู่ที ่2  ต.เพญ็          รายละเอยีด..บุญมหาชาต.ิ....... 
2. นายจตุพจน์  โพนเพก็              หมู่ที ่3  ต.เพญ็          รายละเอยีด............”............... 
3. นายเพชร  ขาลบ                    หมู่ที ่4  ต.เพญ็          รายละเอยีด....บุญกฐิน............ 
4. นายสทิธพิงศ์  วรรณอุดม          หมู่ที ่5  ต.เพญ็          รายละเอยีด…………..”………….. 
5. นายประสทิธิ ์ งามลุน              หมู่ที ่6 ต.เพญ็           รายละเอยีด..............”.............. 
6. นายอ านาจ  อาจหาญ              หมู่ที ่7 ต.เพญ็           รายละเอยีด..............”.............. 
7. นายโชคชยั  วไิลแถง                หมู่ที ่8 ต.เพญ็           รายละเอยีด..............”.............. 
8. นายบุญกอง  บุญจนัทร ์            หมู่ที ่9 ต.เพญ็           รายละเอยีด..............”...............  
9. นายประดษิฐ์  จวบลอย            หมู่ที ่10 ต.เพญ็          รายละเอยีด..............”............... 
10.  นายบุญตร ีวนารตัน์              หมู่ที ่11 ต.เพญ็          รายละเอยีด....บุญบัง้ไฟ........... 
11.  นายประดษิฐ์  ศรสีานาราช      หมู่ที ่12 ต.เพญ็          รายละเอยีด....บุญกฐิน............ 
12.  นายวรวฒัน์  จนัทะบุตร          หมู่ที ่13 ต.เพญ็           รายละเอยีด....บุญบัง้ไฟ......... 
13.  นายชมพนัธ์  มูลจกัร              หมู่ที ่14 ต.เพญ็           รายละเอียด....บุญกฐนิ........... 
14.  นายพงศกร  ประทุมเขต         หมู่ที ่16 ต.เพญ็           รายละเอยีด....บุญกฐิน......... 
15.  นายอรุณ  แสนโพธิ ์              หมู่ที ่17 ต.เพญ็           รายละเอยีด....บุญกฐิน......... 

 
ด้านท่ี  3  งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปัน้ ช่างแกะ หตัถกรรม/จกัสาน ทอผ้า 
ได้แก่ 

1. นายแดง  ชาวกลา้                หมู่ที ่2 ต.เพญ็              รายละเอยีด...ช่างไม.้..... 
2. นายบุญม ีประทุมเขต            หมู่ที ่2 ต.เพญ็              รายละเอยีด...ช่างไฟฟ้า.. 



3. นายสุรชัชยั  เพยีศกัดิ ์           หมู่ที ่2 ต.เพญ็              รายละเอยีด..ช่างเชื่อม.. 
4. นายช านาญ เชงิกาญจน์         หมู่ที ่2 ต.เพญ็              รายละเอยีด..ช่างยนต์.... 
5. นายปี  ใจบุญ                     หมู่ที ่3 ต.เพญ็               รายละเอยีด..ฝีมอืจกัสาร 
6. นายทอง  งามลุน                 หมู่ที ่3 ต.เพญ็               รายละเอยีด..ฝีมอืจกัสาร.. 
7. นายทรพัย ์ ธาตุไพบูลย ์         หมู่ที ่3 ต.เพญ็               รายละเอยีด..ฝีมอืจกัสาร... 
8. นายสมปอง  เหมมุทยั            หมู่ที ่3 ต.เพญ็               รายละเอยีด..ฝีมอืจกัสาน.. 
9. นายเชยีง  มัว่มูล                  หมู่ที ่3 ต.เพญ็               รายละเอยีด..ช่างไม.้.. 

    10.นายประดษิฐ์  สุรดนัย           หมู่ที ่3 ต.เพ็ญ             รายละเอียด..ช่างไม้... 
    11. นายเกียรตชิยั  ส่อนแกว้        หมู่ที ่3 ต.เพ็ญ            รายละเอียด..ช่างไม้... 
    12. นางตาล โพนเพก็                หมู่ที ่3 ต.เพญ็            รายละเอียด..ท าภาขวญับายศร.ี. 
    13. นางวนัทอง  สมิงาม             หมู่ที ่3 ต.เพ็ญ            รายละเอียด..ท าภาขวญับายศร.ี. 
    14. นายบุญเย็น  สองจนัทร ์       หมู่ที ่6 ต.เพญ็             รายละเอียด..จกัรสาน.. 
    15. นายสุรศกัดิ ์ งามลุน            หมู่ที ่6 ต.เพ็ญ             รายละเอียด..หมอดู.. 
    16. นายทองศูนย ์ ก าจดัภยั        หมู่ที ่9 ต.เพ็ญ              รายละเอียด... หมอท าขวญั.. 
    17. นายเนตร  โสระบุตร            หมู่ที ่11 ต.เพญ็            รายละเอียด..จกัสาร.. 
    18. นายจนัได  ศรเีหล่า             หมู่ที ่11 ต.เพ็ญ            รายละเอียด..หมอท าขวญั... 
    19. นางโฮง  อนิลุเพต               หมู่ที ่11 ต.เพญ็            รายละเอียด..ทอสื่อกก.. 
    20. นายยน  เหลก็พล               หมู่ที ่16 ต.เพญ็            รายละเอียด..ฝีมอืจกัรสาน... 
    21. นายหนูเลี้ยม  มลีา             หมู่ที ่16 ต.เพ็ญ             รายละเอียด..ช่างไม้/ช่างปูน/ช่างเหลก็ 
    22. นายสมด ี คองแกว้             หมู่ที ่12 ต.เพญ็             รายละเอียด..ช่างตเีหลก็.. 
 
     ด้านท่ี  4   ผู้มีความรู้ด้านความเช่ือ/โหราศาสตร ์ได้แก่ 

1. นางส าราญ  สงัเกตมาล ี     หมู่ที ่2 ต.เพญ็    รายละเอยีด..ผูน้ าดา้นความเชื่อสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์น
ชุมชน 

2. นายอว้น  ขนัซ้อน            หมู่ที ่3 ต.เพญ็    รายละเอยีด
.......................”.................................... 

3. นายทองเลื่อน สมิงาม        หมู่ที ่4 ต.เพญ็     รายละเอยีด
......................”.................................... 

4. นายสนอง  รอดชมภู         หมู่ที ่5 ต.เพญ็     รายละเอยีด
......................”..................................... 

5. นายแอ๋ง  นันท์โพธิเ์ดช       หมูท่ี ่6 ต.เพญ็     รายละเอยีด
.....................”……………………………… 



6. นายประยงค ์ กาหลง        หมู่ที ่7 ต.เพญ็     รายละเอยีด..ศาลเจา้ปู่ เพญ็ 
7. นายสุบนิ  พรอรรชรญิกุล   หมู่ที ่8 ต.เพญ็    รายละเอยีด

.....................”.................................. 
8. นายพุฒ  วรรณอุดม         หมู่ที ่9 ต.เพญ็     รายละเอยีด

.....................”................................... 
9. นายเหรยีญ  คนด ี           หมู่ที ่10 ต.เพญ็   รายละเอยีด

.....................”................................... 
10. นายประยงค ์ กาหลง     หมู่ที ่11 ต.เพญ็  รายละเอยีด...ศาลเจา้ปู่ เพญ็ 
11. นายทองอนิทร ์ กลางแกว้  หมู่ที ่12 ต.เพญ็  รายละเอียด
.....................”.................................. 
12. นายประยงค ์ กาหลง        หมู่ที ่13 ต.เพญ็  รายละเอียด....ศาลเจา้ปู่ เพญ็  
13. นายเตม็  ธรรมธาตุ          หมู่ที ่14 ต.เพญ็  รายละเอียด.....................”............................... 
14. นายยน เหลก็พล             หมู่ที ่16 ต.เพญ็  รายละเอียด....................”................................ 
15. นายวริชั  บวัลอย            หมู่ที ่17 ต.เพญ็  รายละเอียด.....................”............................... 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านท่ี  5  ผู้น าความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพนัธุ์พืชและสตัว ์

การปรบัใช้เทคโนโลยี ได้แก่ 
1.นายค าบงั  เชงิกาญจน์      หมู่ที ่2 ต.เพญ็      รายละเอยีด  ผูเ้ลี้ยงกระบอื/ไก่หวง/เป็ด/ไก่
บา้น/ห่าน 
2.นายค าพนัธุ์  วงค์วริาช      หมู่ที ่2 ต.เพญ็      รายละเอยีด  ผูเ้ลี้ยงววั 
3.นายเสง็  ส่อนนาลา          หมู่ที ่3 ต.เพญ็     รายละเอยีด  การเพาะปลูก 
4.นายนนท์  เพง็ศร ี            หมู่ที ่3 ต.เพญ็     รายละเอยีด  ผูเ้ลี้ยงววั 
5.นายไพฑูรย ์ แก้วแก่น          หมู่ที ่3 ต.เพญ็        รายละเอยีด  ปลูกและขยายพนัธุ์ดอกกระเจยีว
แดงหวาน 
6.นายบุญหลาย  อนิทรยิะ    หมู่ที ่5 ต.เพญ็      รายละเอยีด  การปลูกพชืเลี้ยงสตัว์ 
7.นายเศรษฐา  ค าสุนันท์      หมู่ที ่9 ต.เพญ็      รายละเอยีด  โคกหนองนา 



8.นายประดษิฐ์  จวบลอย     หมู่ที ่10 ต.เพญ็   รายละเอยีด  ผูเ้ลี้ยงกระบอื 
9.นายค าพอง  สดีา             หมู่ที ่12 ต.เพญ็   รายละเอยีด  กลุ่มปลูกขา้วผลติเมลด็พนัธุ์ 
10.นายประสทิธิ ์ รตัตะคุ     หมู่ที ่13 ต.เพญ็   รายละเอยีด  กลุ่มปลูกขา้วผลติเมลด็พนัธุ์ 
11.นายชมพนัธ์  มูลจกัร      หมู่ที ่14 ต.เพญ็    รายละเอยีด  ผูเ้ลี้ยงสุกร 
12.นายสมคดิ  โคตรสทีา     หมู่ที ่16 ต.เพญ็   รายละเอยีด  ผูเ้ลี้ยงววั 
13.นายบุญเสง็  สมิงาม       หมู่ที ่10 ต.เพญ็    รายละเอยีด  ผูเ้ลี้ยงววั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


