
 
 

 

 
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  
อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประจำปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก 



ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ลำดับที่  ชื่อ-สกุล ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์
ความสามารถ 

ที่อยู่หมู่บ้าน 

1 นายจวบ  กรดนวล ด้านการแพทย์ไทย บ้านทางข้าม หมู่ที่ 3 
2 นายพรัด  ปานบุตร ด้านเกษตรกรรม บ้านย่านยูง หมู่ที่ 9 
3 นายบำรุง  รักษ์วงศ์ ด้านการแพทย์ไทย บ้านโตรม หมู่ที่ 1 
4 นางซ้อน  อนุพันธ์ ด้านการแพทย์แผนไทย บ้านโตรม หมู่ที่ 1 
6 นายมานิตย์ อินทคีรี ด้านการแพทย์ไทย บ้านโตรม หมู่ที่ 1 
7 นางอมลวรรณ  ทองรอด ด้านการแพทย์แผนไทย บ้านโตรม หมู่ที่ 1 
8 นางเบ็ญจา  ไชยทิพย์ ด้านการแพทย์แผนไทย บ้านทางข้าม หมู่ที่ 2 
9 นางลัดดา หนูคล้าย ด้านการแพทย์แผนไทย บ้านทางข้าม  หมู่ที่ 2 

10 นายเจิม  นุ่นกุล ด้านการแพทย์แผนไทย บ้านทางข้าม  หมู่ที่ 2 
11 นางพะยอม  อนุพัฒน์ ด้านการแพทย์ไทย บ้านในช่อง  หมู่ที่ 4 
12 นายจำเริญ  รักษ์บำรุง ด้านหมอพิธีการ บ้านหารยาง หมู่ที่ 5 
13 นายจรัส  ชูนาวา ด้านการแพทย์แผนไทย บ้านหารยาง  หมู่ที่ 5 
14 นายติ่น  พรหมช่วย ด้านการแพทย์แผนไทย บ้านปากช่อง  หมู่ที่ 6 
15 นางอังคณา  ทรายทอง ด้านการแพทย์แผนไทย บ้านหูเชี่ยว  หมู่ที่ 8 
16. นายสุทธิ  กลับนุ้ย ด้านผู้นำการทำพิธีทางศาสนา บ้านในช่อง หมู่ที่4 
17. นางเตียบ  สวนงาม ด้านจักสานไม้ไผ่ บ้านโตรม หมู่ที่1 
18. กลุ่มเครื่องแกงหมู่ที่ 1 ด้านสินค้าชุมชน บ้านโตรม หมู่ที่ 1  
19. กลุ่มปลาดุกร้า หมู่ที่ 6  ด้านสินค้าชุมชน บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านด้าน  การแพทย์ไทย 

ชื่อ- สกุล   นายจวบ  กรดนวล  อายุ 67 ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิดพ.ศ.2497 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านทางข้าม เลขที่ 27 ม.3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 มีความรู้ความชำนาญด้านยาสมุนไพรในนามลุงหมอพัฒน์ ในการผลิตยาสมุนไพรไทย 
ผลงานที่ผ่านมา 
นายจวบ  กรดนวล หรือลุงหมอพัฒน์แห่งบ้านทางข้ามเป็นผู้ที่มีความชำนาญในรายการยา
สมุนไพรไทย  จากตำรายาครูยาโบราณมามากกว่า 20ปี โดยมีความชำนาญในตัวยาสมุนไพรแก้
โรคต่างๆ เช่น โรคตาลซางเด็ก  ไซนัส ริดสีดวงจมูก นิ่ว ระดูขาวตกขาว ไข้ทับฤดู ไต อัมพฤต 
อัมพาต และอื่นๆ 
 
 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรกรรม 

ชื่อ- สกุล  นายพรัด  ปานบุตร    อายุ 66 ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิดพ.ศ.2498 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านย่านยูง เลขที่ 33 ม.9 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 

การเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ 
ผลงานที่ผ่านมา 
 นายพรัด  ปานบุตร เกษตรกรประจำบ้านย่านยูง หมู่ที่9 เป็นผู้น้อมนำการเกษตรทฤษฎี
ใหม่มาปรับใช้กับชีวิตเกษตรกรของตัวเอง โดยใช้พื้นที่อยู่อาศัยปรับทำการเกษตรปลูกพืชผัก
อินทรีย์ปลอดสารพิษ และยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้าเย่ียมชม และศึกษาเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรอีกด้วย 
 
 

 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านด้าน การแพทย์ไทย 

ชื่อ- สกุล   นายบำรุง  รักษ์วงศ์  อายุ 77 ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด6 ตุลาคม พ.ศ.2487 
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านโตรม เลขที่ 16 ม.1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 หมอยาสมุนไพรไทย แพทย์ทางเลือก 
ผลงานที่ผ่านมา 
 นายบำรุง  รักษ์วงศ์หมอยาสมุนไพร แพทย์ทางเลือกที่มีความรู้ความชำนาญในยาสมุนไพร
ไทย โดยศึกษามาจากตำรายาสมุนไพรเพชรน้ำเอก, กรุยาตำรายาสมุนไพร, สารานุกรมยาโบราณ 
เป็นต้น ยาสมุนไพรที่ผลิตปัจจุบันได้แก่ ยาริดสีดวงทวาร  ฟ้าทะลายโจรแก้หวัด แก้เจ็บคอ แก้
ร้อนใน  ยาเบาหวาน ยาหอบหืด ยาระบบหัวใจ 

 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านด้าน การแพทย์แผนไทย 

ชื่อ- สกุล   นางซ้อน  อนุพันธ์  อาย ุ74  ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2490 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านโตรม เลขที่ 180 ม.1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 บีบ นวด คลายกล้ามเนื้อ 
ผลงานที่ผ่านมา 
 นางซ้อน  อนุพันธ์ ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย กลุ่ม
หมอพื้นบ้าน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี   มี
ความสามารถในการนวด บีบ จับเส้น ซึ่งได้เรียนรู้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง โดยให้การรักษาแก่ประชาชนทั่วไป 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์ไทย 

ชื่อ- สกุล  นายมานิตย์  อินทคีรี  อายุ  73  ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด  3 กรกฎาคม 2491 
ที่อยู่ปัจจุบัน 68 ม.1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 ผลิต และจำหน่ายยาสมุนไพร 
ผลงานที่ผ่านมา  
 ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย กลุ่มหมอพื้นบ้าน โดย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี มีความรู้ความสามารถในการ
ปลูกสมุนไพรไทย และผลิตจัดจำหน่ายยาแผนไทย 

 
 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย 

ชื่อ- สกุล   นางอมลวรรณ  ทองรอด  อาย ุ50  ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด  26  ธันวาคม พ.ศ.2514 
ที่อยู่ปัจจุบัน  28   ม.1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 บีบ นวด คลายกล้ามเนื้อ 
ผลงานที่ผ่านมา 

ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย กลุ่มหมอพื้นบ้าน โดย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  มีความสามารถในการนวด 
บีบ จับเส้น ซึ่งได้เรียนรู้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้การ
รักษาแก่ประชาชนทั่วไป 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย 

ชื่อ- สกุล   นางเบ็ญจา  ไชยทิพย์  อายุ 50  ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด  5  ธันวาคม พ.ศ.2514 
ที่อยู่ปัจจุบัน  98   ม.2 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 บีบ นวด รักษาโรค 
ผลงานที่ผ่านมา 
 ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย กลุ่มหมอพื้นบ้าน โดย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  มีความสามารถในการนวด 
บีบ จับเส้น ซึ่งได้เรียนรู้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้การ
รักษาแก่ประชาชนทั่วไป 

 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย 

ชื่อ- สกุล   นางลัดดา  ชูนาวา  อายุ 52  ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด  23  มกราคม พ.ศ.2511 
ที่อยู่ปัจจุบัน  61   ม.2 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 บีบ นวด รักษาโรค 
ผลงานที่ผ่านมา 

ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย กลุ่มหมอพื้นบ้าน โดย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  มีความสามารถในการนวด 
บีบ จับเส้น ซึ่งได้เรียนรู้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้การ
รักษาแก่ประชาชนทั่วไป 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย 

ชื่อ- สกุล   นายเจิม  นุ่นกุล  อายุ 81  ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด  11  พฤษภาคม พ.ศ.2483 
ที่อยู่ปัจจุบัน  18   ม.2 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 นวดรักษาโรค 
ผลงานที่ผ่านมา 

ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย กลุ่มหมอพื้นบ้าน โดย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  มีความสามารถในการนวด 
บีบ จับเส้น ซึ่งได้เรียนรู้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้การ
รักษาแก่ประชาชนทั่วไป 

 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์ไทย 

ชื่อ- สกุล   นางพะยอม  อนุพัฒน์  อายุ 63  ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด  14  พฤษภาคม พ.ศ.2501 
ที่อยู่ปัจจุบัน  4   ม.4 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 ผลิตยาสมุนไพร 
ผลงานที่ผ่านมา 
 ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย กลุ่มหมอพื้นบ้าน โดย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี มีความรู้ความสามารถในการ
ปลูกสมุนไพรไทย และผลิตจัดจำหน่ายยาแผนไทย 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้าน หมอพิธีกรรม 

ชื่อ- สกุล   นายจำเริญ  รักบำรุง  อายุ 69  ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด  1  ธันวาคม พ.ศ.2494 
ที่อยู่ปัจจุบัน  9   ม.5 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 หมอพิธีกรรมโบราณ 
ผลงานที่ผ่านมา 
 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านหมอพิธีกรรม เช่น ไล่ผี แก้คุณไสย น้ำมนต์ คาถา ทำ
พิธีกรรม สะเดาะเคราะห์สู่ขวัญ และหมอพื้นบ้านรักษากระดูก 
 

 



 

ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย 

ชื่อ- สกุล   นายจรัส  ชูนาวา  อายุ 79  ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด  20  เมษายน พ.ศ.2485 
ที่อยู่ปัจจุบัน  23   ม.5 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 นวดรักษาโรค 
ผลงานที่ผ่านมา 

กลุ่มหมอพื้นบ้าน มีความสามารถในการนวด บีบ จับเส้น ซึ่งได้เรียนรู้สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้การรักษาแก่ประชาชนทั่วไป 

 



 

ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านด้าน ด้านการแพทย์แผนไทย 

ชื่อ- สกุล   นายติ่น  พรหมช่วย   อาย ุ 79  ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด   พ.ศ.2485 
ที่อยู่ปัจจุบัน  49 ม.6 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 บีบ  นวด  คลายกล้ามเนื้อ 
ผลงานที่ผ่านมา 

กลุ่มหมอพื้นบ้าน มีความสามารถในการนวด บีบ จับเส้น ซึ่งได้เรียนรู้สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้การรักษาแก่ประชาชนทั่วไป 



 

ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย 

ชื่อ- สกุล   นางอังคณา  ทรายทอง  อายุ 57  ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด  6  กมุภาพันธ์ พ.ศ.2506 
ที่อยู่ปัจจุบัน  31   ม.8 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 บีบ  นวด  คลายกล้ามเนื้อ 
ผลงานที่ผ่านมา 

ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย กลุ่มหมอพื้นบ้าน โดย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  มีความสามารถในการนวด 
บีบ จับเส้น ซึ่งได้เรียนรู้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้การ
รักษาแก่ประชาชนทั่วไป 

 

 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการผู้นำการทำพิธีทางศาสนา 

ชื่อ- สกุล   นายสุทธิ  กลับนุ้ย   อาย ุ 70 ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม 2494  
ที่อยู่ปัจจุบัน  1/2   ม.4 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา  
 มีความสามารถด้าน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้นำการทางพิธีทางศาสนา 
ผลงานที่ผ่านมา 

เป็นผู้นำทางด้านการประกอบพิธีทางศาสนา ตามประเพณีของท้องถิ่น ประเพณีของชุมชน 
ประกอบคุณงามความดี ทำนุบำรุงศาสนา จนได้รับการยกย่องนับถือของคนในชุมชน และหมู่บ้าน
ข้างเคียง 

 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านจักสานไม้ไผ ่

ชื่อ- สกุล   นางเตียบ สวนงาม   อาย ุ 68  ปี 
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด  2406 
ที่อยู่ปัจจุบัน  1/2   ม.4 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา  
 มีความสามารถด้าน การจักสาน จากไม้ไผ่ 
ผลงานที่ผ่านมา 
 สามารถจักสานผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ หวด ตะกร้า สุ่มไก่ เป็นต้น 

 
 

 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านสินค้าชุมชนการทำเครื่องแกง 

ชื่อ- สกุล   กลุ่มเครื่องแกงหมู่ที่ 1  
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด  -  
ที่อยู่ปัจจุบัน ศาลาหมู่บ้าน ม.1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 ผลิตและจัดจำหน่ายเคร่ืองแกงประกอบอาหาร 
ผลงานที่ผ่านมา 

กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 1 ผลิตและจัดจำหน่ายเคร่ืองแกงสำหรับประกอบอาหาร ประกอบไป
ด้วยเครื่องแกงคั่ว เคร่ืองแกงส้มภาคใต้ เครื่องแกงพริก 

 

 



ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่/ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ตำบลสองแพรก  

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านสินค้าชุมชนการแปรรูปปลาดุกร้า 

ชื่อ- สกุล   กลุ่มปลาดุกร้าหมู่ที่ 6  
ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด  -  
ที่อยู่ปัจจุบัน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 
 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
 ผลิตและจัดจำหน่ายปลาดุกแปรรูป 
ผลงานที่ผ่านมา 

กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 6 ผลิตและจัดจำหน่ายปลาดุกร้า 

 

 

 

 

 


