
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ต าบลเพ็กใหญ่  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

************** 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน  
2. เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง อันจะน าไปสู่ 
    การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา นั้นๆ ต่อไป 
๓. เพ่ือให้มีฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบล 

 
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นค าที่มีความหมายเช่นเดียวกับ ค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เป็น
องค์ความรู้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มี ประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน 
หรือปราชญ์ท้องถิ่น  

 
ข้อมูลเกี่ยวกับวฒันธรรม/ประเพณี  ในเขตพื้นที่ต าบลเพ็กใหญ่ 

ล าดับ
ที ่

ประเพณี/วัฒนธรรม 
ประวัติความเป็นมา/

ความส าคัญ 
ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

1 ประเพณีบุญข้าวจี ่ บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม 
เดือนนี้ชาวนาส่วนใหญ่ถือกัน
ตั้งแต่ โบราณมาว่าเป็นเดือน
สู่ขวัญข้าว คือมีการถวาย
ข้าวเปลือกพระและนิยม ท า
บุญบ้าน สวดมนต์เสร็จพิธี
สงฆ์ แล้วก็สู่ขวัญข้าวตาม
ธรรมเนียมพราหมณ์ 

-เดือนสาม 

-จัดขึ้นห้วงเดือน
กุมภาพันหรือ
เดือนมีนาคมของ
ทุกปี 

-วัดชุมชน/หมู่
ในพ้ืนที่ 

2 ประเพณีบุญมหาชาติ บุญผะเหวด หรือที่เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ 
เป็นประเพณีบุญ ตามฮีตสิบ
สอง ของชาวอีสาน จะมีการ
เทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็น
งานอัน ศักดิ์สิทธิผู้ใดฟัง
เทศน์มหาชาติจบภายในวัน
เดียว และบ า เพ็ญคุณงาม
ความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิด
ในภพหน้า 

-เดือนสี่ 

-จัดขึ้นห้วงเดือน
มีนาคมของทุกปี 

-วัดชุมชน/หมู่
ในพ้ืนที่ 



ล าดับ
ที ่

ประเพณี/วัฒนธรรม 
ประวัติความเป็นมา/

ความส าคัญ 
ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

3 ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์   ถือเป็น
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่
ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่
โ บ ร าณ  เ ป็ น วั ฒ นธ ร ร ม
ประจ าชาติที่งดงามและฝัง
ลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทย
มานาน    มีการท าบุญตัก
บาตร   สรงน้ าพระ  รดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุให้อยู่เย็นเป็น
สุ ข   และกิ จกรรมต่ า งๆ
มากมาย 

-วันที่ 12- 15 
เมษายน ของทุก
ปี 

 - ครอบครัว    
ชุมชน  
หมู่บ้าน วัดใน
พ้ืนที่               
- อบต.เพ็ก
ใหญ ่  

4 วันวิสาขบูชา การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น 15 
ค่ า เดือนวิสาขะ หรือเดือน 
6  เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วัน พระพุทธ      เจ้าประสูติ  
ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปริ
นิพพานพุทธศาสนิกชนจะ
บ าเพ็ญกุศล ท าบุญตักบาตร  
บริจาคทาน  ปฏิบัติธรรมที่
วั ด   รั กษาศี ล   ไหว้พระ  
สวดมนต์  ฟังธรรม  เวียน
เทียน  เจริญภาวนา  ฯ 

วันขึ้น15 ค่ า    
เดือน 6 

 - วัดในพ้ืนที่ 

๕ ประเพณีบุญบั้งไฟ  ป ร ะ เ พณ ีบ ุญ บั ้ง ไ ฟ  เป็น

ประเพณีหนึ่งของภาคอีสาน
ของไทยรวมไปถึงลาว โดยมี
ต า น า น ม า จ า ก น ิท า น
พ้ืนบ้านของภาคอีสานเรื่อง
พระยาคันคาก เรื่องผาแดง
นางไอ่ ซึ่งในนิทางพ้ืนบ้าน
ดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่
ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟ
ขึ้นเพ่ือเป็นการบูชา พระยา
แถน หรือเทพวัสสกาล 

เดือนพฤษภาคม
ของทุกปีหรือ
เดือนหกไทย 

-โนนแท่นพระ    
ลานหน้าพระ
เจ้าใหญ่และ
ศาลเจ้าพ่อสิบ
กร ี

 

https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F.html
http://www.dmc.tv/articles/jataka.html
http://www.dmc.tv/articles/jataka.html
https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F.html
https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F.html


ล าดับ
ที ่

ประเพณี/วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา/
ความส าคัญ 

ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

  เทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความ
เชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่
คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้อง
ตามฤดูกาล และมีความชื่น
ชอบไฟเป็นอย่างมาก หาก
หมู่บ้านใดไม่จัดท าการจัด
งานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่
ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจ
ก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้าน
ได้ ช่วงเวลาของประเพณี
บุญบั้งไฟคือเดือนหกหรือ
พฤษภาคมของทุกปี 

  

๖ ประเพณีบุญเบิกบ้าน “บุญเบิกบ้าน”เป็นประเพณี
อีสานนิยมท ากันในเดือนหก
หรือเดือนพฤษภาคมของทุก
ปี คือการช าระล้างสิ่งที่เป็น
เสนียดจัญไร อันท าให้เกิด
ความเดือนร้อนแก่ชาวบ้าน 
เมื่อฝนแล้งหรือไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาลการท าบุญนี้แล้ว
เชื่อว่าจะท าให้ฝนตกและ
ชาวบ้านก็จะอยู่เย็นเป็นสุข 
เพราะจะได้ท านาและปลูก
พืชพันธ์ธัญญาหารต่างๆ 
ตามฤดูกาล เป็นความเชื่อ
ทางไสยศาสตร์โบราณของ
คนอีสาน ท าพิธีกราบไหว้
ศาลปู่ตาของหมู่บ้าน 
หลังจากนั้นให้พระสงฆ์ท า
พิธีกลางหมู่บ้าน สวดไชยะ
มงคล ๓ คืน คืนที่ ๓ สวด 
เสร็จเอาหินไล่ผีปาใส่หลังคา
บ้านไล่เสนียดจัญไรและผี
เร่ร่อนที่อยู่ในบ้านให้ออกไป 

เดือนพฤษภาคม
ของทุกปีหรือ
เดือนหกไทย 

ศาลากลาง
หมู่บ้าน 

https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F.html


ล าดับ
ที ่

ประเพณี/วัฒนธรรม 
ประวัติความเป็นมา/

ความส าคัญ 
ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

 
 

ช่วงเช้าตักบาตรเอาน้ ามนต์
กลับบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลกับ
ตนเองและครอบครัว 

  

๗ ประเพณีวันเข้าพรรษา การเข้าพรรษาเป็นพุทธ
บัญญัติ  ซึ่งพระภิกษุสงฆ์  
ทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม 
หมายถึง การอธิฐานอยู่

ประจ าที่ไม่เที่ยวจาริกไปยัง
สถานที่ต่างๆ   เว้นแต่มีกิจ

จ าเป็นจริงๆ    ช่วงจ า
พรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนที่มี

ก าหนดเป็นระยะเวลา 3 
เดือน  มีประเพณีส าคัญท่ี

ขาดไม่ได้เลย   คือ ประเพณี
หล่อเทียนเข้าพรรษาและ

ประเพณีถวายผ้าอาบน้ าฝน 

วันแรม 1 ค่ า
เดือน 8 

 - วัดในพ้ืนที ่

๘ วันอาสาฬหบูชา 

 

 

 

 

 

 

 

การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น 15 
ค่ า เดือน 8   เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า
ทรงประกาศพระพุทธศาสนา
เป็นครั้งแรก   โดยการแสดง
ปฐมเทศนาโปรดพระปัญจ
วั ค คี ย์  ที่ ป่ า อิ ส ป ต น
มฤคทายวัน  จนพระอัญญา
โ ก ณ ฑั ญ ญ ะ   ไ ด้          
บรรลุธรรม  และขอบวชเป็น
พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธ-
ศาสนา  จนถือได้ว่า  เป็นวัน
แรกที่มีพระพุทธ    พระ
ธรรม และพระสงฆ์  ครบ
เป็นองค์พระรัตนตรัย 

วันขึ้น 15 ค่ า 
เดือน 8 

- วัดในพ้ืนที่ 

 

 



ล าดั
บท่ี 

ประเพ
ณี/

วัฒนธ
รรม 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ 
ช่วงเว

ลา 

สถาน
ที่

ปฏิบัติ 

๙ ประเพ
ณีสารท
เดือน
สิบ 

ประเพณีสารทเดือนสิบมีมาตั้งแต่พุทธกาล   คาดว่าเมื่อพระพุทธศาสนา
เผยแพร่เข้ามาในนครศรีธรรมราช   เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
บรรพบุรุษ   ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว  และเป็นโอกาส
หนึ่งที่ได้รวมญาติพบปะพ่ีน้องที่อยู่ห่างไกล  มีการท าขนมต่างๆ   มากมาย  
เช่น  ขนมไข่ปลา  ขนมลา  พอง  บ้า ดีซ า กง ก้านบัวฯ เพ่ือจัดหมรับหรือ
ส ารับถวายพระสงฆ์   ซึ่งทางวัดจะได้เก็บไว้เป็นเสบียงในช่วงฤดูฝน 

วันแรม 
1 ค่ า  
ถึงแรม 
15 
เดือน
สิบ 

 

 - 
วัด
ใน
พ้ืนที่ 

๑๐ ประเพ
ณีวัน
ออก
พรรษา 

วันออกพรรษา  หมายถึง  วันที่พ้นจากข้อก าหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่
ประจ าที่   หรือในวัดแห่งเดียวตลอด  3 เดือน   พระสงฆ์ได้ท าปวารณา   
เปิดโอกาสให้เพ่ือนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตน  
เพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์  ความเคารพนับถือและสามัคคีกัน   เมื่อออก
พรรษาแล้วจะได้น าความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่าง
พรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชน   พุทธศาสนิกชนจะไปท าบุญท าทาน    
รักษา  

วันขึ้น 
15 ค่ า  

เดือน 
11 

- วัด
ใน
พ้ืนที่ 

ล าดั
บท่ี 

ประเพ
ณี/

วัฒนธ
รรม 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ ช่วงเว
ลา 

สถาน
ที่

ปฏิบัติ 

  ศีลและฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษ     

1๑ ประเพ
ณีบุญ
มหากฐิ
น   

 

 

 

 

 

การทอดกฐิน คือ การน าผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ า 5 รูป  
แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอก
ฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น     การทอดกฐินในแต่ละปีก าหนดให้มีการจัด
ทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน    หลังวันออกพรรษา  โดยวัดที่จะสามารถ
รับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจ าพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย   แต่ละวัด
สามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง  การทอดกฐินนั้น  มีหลายประเภท ใน
พ้ืนที่ต าบลสระแก้วส่วนใหญ่จะเป็นกฐินสามัคคี   ที่มีเจ้าภาพร่วมกัน  จะ
มีการตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการ  แล้วมีหนังสือบอกบุญไปยังผู้อ่ืนด้วย 

แรม 1 
ค่ า  
เดือน 
11  ถึง
กลางเดื
อน 12 

- วัด
ใน
พ้ืนที่ 



 

1๒ ประเพ
ณีลอย
กระทง 

 

 

ลอยกระทง   เป็นประเพณีท่ี ส าคัญ  ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ    โดย
มีความเชื่อหลายประการ  เช่น แสดงความส านึกถึงบุญคุณของแม่น้ าที่เรา
ได้อาศัยน้ ากินน้ าใช้  การขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลง
ไปในน้ า    การ 

วันเพ็ญ 
(ข้ึน 
15 
ค่ า) 
เดือน 
12 

ศพด
. 
อบต
.เพ็ก
ใหญ ่

ล าดั
บท่ี 

ประเพ
ณี/

วัฒนธ
รรม 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ ช่วงเว
ลา 

สถาน
ที่

ปฏิบัติ 

  สะเดาะเคราะห์    และสิ่งไม่ดีต่างๆ   ให้ลอยตามแม่น้ าไปกับกระทง  
และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย 

  

1๓ ประเพ
ณีการ
บวช
นาค 

ตามประเพณีชายไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์    จะต้องบวชทดแทนบุญคุณ
พ่อแม่     การบวชสมัยก่อนต้องบวชกัน 1 พรรษาปัจจุบันระยะเวลา
อาจจะน้อย เช่น 7 วัน  15 วัน  30 วัน  การบวชถือได้ว่า  ผู้บวชจะได้
ศึกษาถึงหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าเพ่ือจะน าไปปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  มีความอดทนอดกลั้น   และเข้าใจโลกธรรม 

มีการดู
ฤกษ์
ยาม 

วันดี ได้
ตลอด
ทั้งปี   

 

- 
ศาส
นา
สถา
นใน
พ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น 
 

แยกตามกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ด้านการเกษตร 

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 

1 การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นางนิยม  ขวากกุดแข้ ม.๔ บ้านโคกสี ต.เพ็กใหญ่ 

2 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ นายวสันต์ ปะวะระ(ปรานกลุ่ม) ม.๒ บ้านยานาง ต.เพ็กใหญ่ 

3 การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายเชื่อม  บัตรมาตรย์ ม.๑๐ บ้านโนนแต้ ต.เพ็กใหญ ่

4 การปลูกดอกพุด นางสุนทรจันทร์ กองเงิน ม.๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา 

5 การปลูกเตย นางสมบูรณ์ พาเทพ ม.๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา 

6 การเลี้ยงปลาหมอไทย  ม.๗ บ้านโคกกลาง 

7 การท าก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า นายประหยัด  บุญมี ม.๔ บ้านโคกสี ต.เพ็กใหญ่ 

 

 

 

ด้านดนตรี  นาฏศิลป์   การนวด    และการละเล่นพื้นบ้าน 

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 

1 ดนตรีพ้ืนบ้าน “วงพิณแคน” นายจันโท  ธรรมทินโน ม.๕ บ้านเพ็กใหญ่ ต.เพ็กใหญ่ 

2 ดนตรีพื้นบ้าน “พิณ” นายสมศักดิ์  จันค าภา ม. ๘ บ้านโนนหอม ต.เพ็กใหญ่ 

3 ดนตรีพื้นบ้าน “เป่าแคน” นายบุญเลี้ยง  ค าแก้ว ๙๑ ม. ๘ บ้านโนนหอม  

4 ศิลปะพ้ืนบ้านอีสาน “ล ากลอน” นางหนูจี  สุดสะอาด ๑๗๘ ม.๙ บ้านทุ่งแค ต.เพ็กใหญ่ 

5 ดนตรีพื้นบ้าน “เป่าแคน” นายค าหล้า นาทาม ๕๗ ม.๗ บ้านโคกกลาง 

 

 

 



 

ด้านหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 

1 จักสานไม้ไผ่ นายหล้า  ในแก้ว ๑๒๐ ม.๑ บ้านสระบัว  

2 ทอสื่อกก นางอ่อน  บุญมา ม.๑ บ้านสระบัว ต.เพ็กใหญ่ 

3 ทอสื่อกก นางสอน  ประเสริฐ ม.๑ บ้านสระบัว ต.เพ็กใหญ่ 

4 ทอผ้าไหม นางวาลย์  วงษ์ผาบ ๕๔ ม.๑ บ้านสระบัว ต.เพ็กใหญ่ 

5 ทอผ้าไหม นางสุดใจ  เทียบอาจ ม.๔ บ้านโคกสี ต.เพ็กใหญ่ 

6 สานแห นายทอง  ศรีกุดเรือ ๑๖ ม.๔ บ้านโคกสี ต.เพ็กใหญ่ 

7 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ นางทองหมุน ศรีพันธ์โคตร ม๒ บ้านยานาง ต.เพ็กใหญ่ 

8 การท าขนมต้ม นางกมล  ค าใจ ม.๖ บ้านหนองสะแบง ต.เพ็กใหญ่ 

9 จักสานไม้ไผ่ นายน้อย  ค าคูณ ม.๖ บ้านหนองสะแบง ต.เพ็กใหญ่ 

10 จักสานไม้ไผ่ นายน้อย  ค าใจ ม.๖ บ้านหนองสะแบง ต.เพ็กใหญ่ 

11 ทอสื่อกก นางจุฑามณี  ค าปิ่น ม.๖ บ้านหนองสะแบง ต.เพ็กใหญ่ 

12 กลุ่มทอผ้าฝ้าย นางสมควร  สาระวรรณ ม.๘ บ้านโนนหอม ต.เพ็กใหญ่ 

13 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า นางยุพิณ  บุตรวิชา ม.๘ บ้านโนนหอม ต.เพ็กใหญ่ 

14 ทอผ้าไหม นางนวล  น้อยจันทร์ ม.๙ บ้านทุ่งแค ต.เพ็กใหญ่ 

15 ทอผ้าไหม นางร าไพ  พรมชินวงค์ ม.๙ บ้านทุ่งแค ต.เพ็กใหญ่ 

16 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิล นางสุนทรจันทร์ กองเงิน ๒๗ ม.๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา 

17 จักสานไม้ไผ่ นายบุญ ค าคูณ ๘ ม.๓ บ้านนาคสะดุ้ง 

18 สานแห นายบังลี อาดปะระ ๖๐ ม.๖ บ้านหนองสะแบง  

19 ประดิษฐ์พานบายศรี นางทุมมา บัวค า ม.๗ บ้านโคกกลาง ต.เพ็กใหญ่ 

20 จักสานไม้ไผ่ นายช่วย ดีสุข ๓๖ ม.๓ บ้านาคสะดุ้ง 

 

 

 



 

ด้านอาหาร   เครื่องดื่ม  สมุนไพรและยารักษาโรค 

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 

1 การท าขนมจีน นางปุ่น สีลม  ม.๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา ต.เพก็ใหญ่ 

2 การท าขนมนางเล็ด นายสมาน  พรรณนา  ม.๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา ต.เพก็ใหญ่ 

3 การท ากล้วยฉาบ นางประมวล พิมพ์ท ามา ม.๒ บ้านยานาง ต.เพ็กใหญ่ 

4 กลุ่มท าปลาร้าบอง นายประยวน  เพ็ชรภา ม.๗ บ้านโคกกลาง ต.เพ็กใหญ่ 

5 การท าขนมจีน นายสมชาย  นุชิต ม.๖ บ้านหนองสะแบง ต.เพ็กใหญ่ 

5 การท าขนมจีน นายเชิดชาย  กัณหาป้อง ม.๖ บ้านหนองสะแบง ต.เพ็กใหญ่ 

6 การท าขนมจีน นางพาเพ็ญ  นาหนอง ม.๖ บ้านหนองสะแบง ต.เพ็กใหญ่ 

7 การท าขนมจีน นายบุญเฮือง  บุญปัญญา ม.๖ บ้านหนองสะแบง ต.เพ็กใหญ่ 

8 การท าขนมจีน นายชุวิทย์  นาทองค า ม.๖ บ้านหนองสะแบง ต.เพ็กใหญ่ 

9 การท าขนมจีน นายทองค า  ฐานวรรณ ม.๖ บ้านหนองสะแบง ต.เพ็กใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 

1 มัคนายกวัด นายใบศรี  ประธงศิลป์ ม.๘ บ้านโนนหอม ต.เพ็กใหญ่ 

2 พราหมณ์พิธีกรรมศาสนา นายจ ารัส  พลช่วย ม.๑ บ้านสระบัว ต.เพ็กใหญ่ 

3 หมอเป่า นายสุนิตนันท์  งานหมั่น ม.๔ บ้านโคกสี ต.เพ็กใหญ่ 

4 หมอเป่างูสวัด นายวรรณ  ขันประเสริฐ ม.๑ บ้านสระบัว ต.เพ็กใหญ่ 

5 หมอเป่า นายจวง  พลแสน 147 ม.๙ บ้านทุ่งแค ต.เพ็กใหญ่ 

6 หมอเป่า นายสิงห์หงส์บุญ ๑๓๐ ม.๙ บ้านทุ่งแค ต.เพ็กใหญ่ 

7 หมอเป่า นายไพบูลย์  พิมพฺสวัสดิ์ ๕๓ ม.๙ บ้านทุ่งแค ต.เพ็กใหญ่ 

8 หมอเป่า นายหงวน  ภัยแก้ว ๑๘๕ ม.๙ บ้านทุ่งแค ต.เพ็กใหญ่  

9 มัคนายกวัด นายอุ่น  คงไธสงค์ ม.๒ บ้านยานาง ต.เพ็กใหญ่ 

10 บายศรีสู่ขวัญ นายอนันต์ โหมดนอก ๑๙๔ ม.๒ บ้านยานาง 

11 ไวยาวัจกร นายสมบูรณ์ บัวกระเรียน ๙๑ ม.๕ บ้านเพ็กใหญ่ 

12 ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี นายพงษ์สันต์ แก้วชนะ  ๒๗ ม.๙ บ้านทุ่งแค 

13 ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี นางสมบูรณ์ แพนน้อย ๒๘ ม.๑๐ บ้านโนนแต ้

๑๔ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี นางเกสร ประเสริฐ ม.๑ บ้านสระบัว ต.เพ็กใหญ่ 

๑๕ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี นางปัด ปุ้งโพธิ์ ม.๒ บ้านยานาง ต.เพ็กใหญ่ 

๑๖ บายศรีสู่ขวัญ นายอุ่น คงไธสง ๑๖๙ ม.๒ บ้านยานาง ต.เพ็กใหญ่ 

๑๗ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี นางไข่มุก ลาทอง ๙๓ ม.๕ บ้านเพ็กใหญ่ 

๑๘ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี นายประดิษฐ์ บุตรวงษ์ ๑๑๑ ม.๖ บ้านหนองสะแบง 

๑๙ พิธีกรศาสนาวัฒนธรรมประเพณี นายกองเหรียญ บาลี ๑๙๑ ม.๘ บ้านโนนหอม 

๒๐ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี นางสมมุ่ง อินทร์เฮ้า ๒๗ ม.๑๐ บ้านโนนแต ้

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดในเขตพื้นที่ต าบลเพ็กใหญ่ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อวัด หมู่ที่ ชื่อเจ้าอาวาส (ปัจจุบัน) 
จ านวน 

พระสงฆ์ 

จ านวน 

สามเณร 

1 วัดปทุมวัน ๑    

2 วัดไทสถิตย์ ๒ พระครูวรสารธรรม ๔ - 

3 ส านักสงฆ์นาควิชัย ๓    

4 วัดสามัคคี ๔    

5 วัดศรีสง่า ๖    

6 วัดสว่างอารมณ์ ๗    

7 วัดสุคนธาวาส ๘    

8 วัดธงชัย ๙    

๙ วัดโนนแท่นพระ ๑๐    

๑๐ วัดป่าสุริยาเย็น ๑๑    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ต าบลเพ็กใหญ่  อ าเภอพล  

จังหวัดขอนแก่น 
 

                          

 

 

       

 

 

 


