
 
 

 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารสว่นตำบลไผ่โทน                  ..ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน.. 
 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)      
                   
 

ทะเบียนรายช่ือปราชญ์ชาวบ้าน 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปัิญญาชาวบ้าน 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

 

ล าดับ

ที่ 

ช่ือ-สกลุ ที่อยู่ 

ความเช่ียวชาญ 
บ้านเลขที ่ หมู่ที่ ต าบล 

1. นายสมจิตย ์ ปัญญาไวย 21 1 ไผ่โทน ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา 

2. นายเสถียร  โล่ห์สุวรรณ 18 1 ไผ่โทน ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา 

3. นายชยัรัตน์  ตุย้ดี  52/3 4 ไผ่โทน ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา 

4. นายประกิจ  ภกัดี 27/2 8 ไผ่โทน ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา 

5. นายแวน้  เอียดกนั 31/1 8 ไผ่โทน ดา้นการจกัสาร 

6. นางจนัทร์ฟอง  อุอินทร์ 1 5 ไผ่โทน ดา้นการเกษตร 

7. นายอนนัต ์ หางศร 68 8 ไผ่โทน หมอท าขวญั 

8. นายพล  ค าแสน 74/2 6 ไผ่โทน ส่งเคราะห์/สะเดาะเคราะห์ 

9. นางสม  แสวหา 24 4 ไผ่โทน ดา้นการร้องค่าว  จอ้ย 

10. นายนิคม  ดอกหอม 65 4 ไผ่โทน ดา้นการเล่นดนตรีพ้ืนบา้น 

11. นางอ าไพ  ตาค า 53/2 8 ไผ่โทน ดา้นการร้องค่าว  จอ้ย 

12. นางวิไล  ยอดศร 34 5 ไผ่โทน ดา้นการจกัสาร 

13. นายปรีดี  คะมณี 62 9 ไผ่โทน ดา้นส่งเคราะห์/สะเดาะเคราะห์/ท าขวญั 

14. นายสนัน่  มงัการะ 76 7 ไผ่โทน ขา้วจ ้า 
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15. นายไข่  จรรยา 68 1 ไผ่โทน ขา้วจ ้า 

16. นายมานพ  กนักา 30/3 1 ไผ่โทน หมอเป่ามนต/์เป่าแผล 

17. นายจนัทร์   พุฒตาล 30/1 1 ไผ่โทน หมอเป่ามนต(์ไล่ผี) 

18. นายประกิจ  อุอินทร์ 44/1 1 ไผ่โทน ดา้นส่งเคราะห์/สะเดาะเคราะห์/ท าขวญั 

19. นายเกษม   จรรยา 39 1 ไผ่โทน ดา้นการจกัสาร/ขา้วจ ้า 

20. นายสว่าง  วงศย์ะ  1 ไผ่โทน ขา้วจ ้า 

21. นางอร  ยิงชา้ง 32/2 5 ไผ่โทน หมอเป่ามนต/์เป่าแผล 

23. นายคมกริช  ประกาศ 17 3 ไผ่โทน ดา้นการอนุรักษซ์อพ้ืนบา้น 

24. นาง ขนัทอง  อาจธญักิจ 24 5 ไผ่โทน ดา้นการเกษตรผสมผสาร 

25. นายบุญเพ่ิม  ไตรโพธา 32/1 5 ไผ่โทน ดา้นการเกษตรผสมผสาร 

26. นายพจน์ ธิเยน็ใจ 24 5 ไผ่โทน ดา้นการจกัสานไมไ้ผ่ 

27. นายวรชัย  หลวงขนั 29/2 5 ไผ่โทน ดา้นการเกษตรผสมผสาร 

28. นายส าราญ  บุญมาภิ 3/3 8 ไผ่โทน ประธานสภาวฒันธรรม 

29. นายลพ  อินต๊ะปัญญา 42/2 2 ไผ่โทน หมอเป่า 

30. นางค าป้อ   กนัต ี 24 8 ไผ่โทน ดา้นการจกัสาร  

(กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก) 
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31. นางมณฑา  ภกัดี 27/2 8 ไผ่โทน ดา้นการตดัเยบ็เส้ือหมอ้ห้อม 

32. นาย พอ  นากิจ 19 6 ไผ่โทน ดา้นจกัสาน (ไมก้วาดดอกหญา้) 

33. นางตุย้  ตาเตียว 51 6 ไผ่โทน ตดัตุง,ท าบายศรี 

34. นายผาย  กาสีร้อย 1/3 6 ไผ่โทน ดา้นจกัสาน (สุ่มไก่) 

35. นายสวาท  อุตมา 31/2 6 ไผ่โทน อาจารยว์ดั,สงเคราะห์ 

36. นางกิมไล ้ ตุย้ดี 28/3 6 ไผ่โทน ตดัตุง,ท าดอกไมก้ระดาษ 

37. นายมงั  ค าเขียว 75 6 ไผ่โทน หมอเป่ามนต ์

38. นายปลัง่  ยอดศร 34/1 6 ไผ่โทน หมอเป่ามนต ์(ผีกะ) 

39. นางปราณี   ปินตาวงศ์ 26/2 6 ไผ่โทน ท าหมงหม่าเบง,ตดัตุง 

40. นางเข็ม   กาสร้อย 1/3 6 ไผ่โทน ดาครัวส่งเคราห์ 

41. นางแสงเดือน   ค าหลวง 26 6 ไผ่โทน ท าบายศรี,เยบ็ผา้ 

42. นางโสภี  ใจพรม 107 6 ไผ่โทน เป่ามนต ์

43. นางวิไลวรรณ   ตาเขียว 124 6 ไผ่โทน มดัผา้จบัผา้แต่งร้ัว 

44. นายสวน   จนัทร์ทอง 21/1 6 ไผ่โทน หมอเป่ามนต ์(งูกดั,ไฟ้ไหม)้ 

45. นายสงวน   ปันตา 77 6 ไผ่โทน หมอเป่ามนต ์(บาดแผล ตุ่มมะเร็ง) 

46. นายสมพงษ ์ ศรีสุวง 78 6 ไผ่โทน ตดัแต่งผมชาย 
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47. นายอนนัต ์ ตาเยน็ 81 6 ไผ่โทน ดนตรีไทย , ค่าว , จอ้ย 

48. นายเพชรรันต ์ อินนุรักษ ์ 15/3 6 ไผ่โทน ท าบายศรี 

49. นางหลี  จนัทาพูน 3 6 ไผ่โทน การตดัเยบ็เส้ือผา้ 

50. นายนิยม  ค าหลวง 72 6 ไผ่โทน ดา้นเกษตรอินทรีปลอดสารพิษ 

51. นางสังวาล  อ่อนใจ 2/1 6 ไผ่โทน ฮ่องขา้ว ผียา่หมอ้น่ึง 

52. นายศิริชาติ  พุฒตาล 78 1 ไผ่โทน ดา้นการเกษตรผสมผสาร 


