
ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านต่างๆ ของชุมชน 
ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและชุมชนหนองคาง 

 
ด้าน ช่ือ-สกุล รายละเอียด ที่อยู่ รูป 

แพทย์แผนไทย/
สมุนไพร/หมอ
พื้นบ้าน 

1. นางชะอ้อน  จุ้ยทอง หมอปัดเป่า ปัดยอก
,ป่วง(โรคบิด
,ท้องเสีย)  

1197 ถ.หนองคา 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
2. นางส่ง  สินสมุทรไทย หมอปัดเป่าเริม,กาง

ขวางคอ 
 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
 
 
 

ผู้อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม/
ประเพณีท้องถิ่น 

1.นายบุญเลิศ  นิ่มนวล 
 

ผู้มีความรู้เรื่องกลอง
ยาว,แตวง,โปงลาง,
แคนวง 

 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
2.นายเฉลิม  สาล ี วงกลองยาว  1176/1 ถ.เพชร

เกษมทรายเหนือ 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
3.นายผั่น  อยู่สบาย ดนตรีไทย  

ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
4.นางนาถ  มิตรด ี การขับร้องเพลง

พวงมาลัย 
 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 

 



5.นางเกิน นิ่มนวล การขับร้องเพลง
พวงมาลัย 

 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 

6.นางพา  สาล ี การขับร้องเพลง
พวงมาลัย 

 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 

งานฝีมือต่างๆ 
เช่นช่างไม้ ช่าง
ป้ัน ช่างแกะ 
หัตถกรรม/จัก
สาน/ทอผ้า 

1.นายสมใจ น้อยสอาด ช่างป้ัน,แกะหนัง
ตะลุง,ป้ันกาวหนัง 

 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 

2.นายสวิง  นิลใน ช่างไม ้  
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 
 

 

3.นายอรุณ ชมพู่ทอง ช่างไม ้  
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
 
 
 

4.นายเกษม  สาลี ช่างเหล็ก กลึง  
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 

7.นายผั่น  อยู่สบาย ช่างเหล็ก กลึง  
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 



8. นางอาภรณ์  สาลี ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 1201/1 ถ.หนองคาง 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
ผู้มีความรู้ด้าน
การเกษตร เช่น 
การเพาะปลูก 
ขยายพันธุ์ การ
ปรับใช้เทคโนโลยี 

1.นายชิน  ฉิมทอง การท าไร่  
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
 
 
 

2.นายมนัส  เชิดชู การขยายพันธุ์พืชผล  
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
 
 
 

3.นายบุญทรง  กิจสวัสดิ์ การท านา 1242/4 ถ.หนองโพ 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 
 
 
 

 

4.นายเกียรติศักดิ์ มิตรดี การเลี้ยงโคนม  
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
5.นางรุ้งฟ้า  เขียวรัตน์ การเลี้ยงโคเนื้อ  

ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 



ผู้มีความรู้ด้านการ
ถนอมอาหาร 

1.นางบุญเรือน  สาลี การท าอาหารไทย 1184/1 ถ.หนองคาง 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
 2.นางส้มแป้น  สิงห์เสือ การท ากะปิ  

ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
 3.นางทิพวรรณ นิ่มนวล การท ากะปิ  

ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
 4.นางสังวาลย์  ปานยิ้ม การท าอาหารไทย 1255/1 ถ.หนองคาง 

ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
ผู้มีความรู้ด้าน
ความเชื่อ/
โหราศาสตร์/ไสย
ศาสตร์ 

1.นายสมใจ น้อยสอาด การยกภูมิที่  
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
2.นายล้อม  นิ่มนวล การยกภูมิที่  

ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 



ผู้มีความสามารถ
ด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม/คน 

1.นายสมใจ  น้อยสอาด การบริหารจัดการ
สหกรณ์เคดิตยูเนียม,
กองทุนชุมชน
,ธนาคารชุมชน 

 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 

2.นายบุญเลิศ  นิ่มนวล การบริหารกิจกรรม
ชุมชน,ผู้น าทางด้าน
การป้องกันยาเสพติด
ในชุมชน 

 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 

3.นายผดุง  ไม้แก้ว การบริหารกิจกรรม
ชุมชน 

 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 
 

 
4.นายอรุณ มิตรดี การบริหารกิจกรรม

ชุมชน 
 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 
5.นายเกษม  สาลี การบริหารกิจกรรม

ชุมชน 
 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
 

 

6.ด.ต.กล้า เดชฑิฆัมพร การบริหารกิจกรรม
ชุมชน 

 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชร 

 



7. ด.ต.นิคม  สีรุ้ง การบริหารกิจกรรม
ชุมชน 

 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า  
จ.เพชร 

 
ด้านอื่นๆ 1.    

2.    
3.    
4.    
5.    

     
 
 


