
 
  

 
 

 
 
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 
อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

  
 



บทนำ 
 

 ครูภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีความหลากหลาย มากมายตามความถนัดและ
ความสามารถของแต่ละคน  ซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ   บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของ
ตนเองเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ เพ่ือทดสอบความถูกผิดแล้วคิดสรรกลั่นกรองสิ่ งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่แผ่นดิน 
ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้สืบสานทั้งที่เป็นมรดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา  ดังนั้น ประสบการณ์ความคิดและวิถีการ
ดำรงชีวิตของครูภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านล้วนเป็นขุนทรัพย์ทางปัญญาที่สำคัญของแผ่นดิน  ซึ่งงานสวัสดิการสังคม 
มีภารกิจด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอแนะนำครูภูมิปัญญาไทยหรือปราชญ์  ที่น่าสนใจและเรียนรู้วิถีชีวิต/
การปฏิบัติงานในตำบลหนองสรวง    
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนปราชญ์
ชาวบ้านนี้ไว้  เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ  
จึงได้จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
สรวงขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-1- 
 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
ประกอบด้วย 
1. นายจำลอง  ดงสันเทียะ 

อยู่บ้านเลขท่ี 149 หมู่ 9 บ้านหนองสรวงสันติสุข ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ  
จังหวัดนครราชสีมา 

2. นายสมนึก  เวินขุนทด 
อยู่บ้านเลขท่ี 31 หมู่ 2 บ้านดอนตานาด ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

3. นางจวน  ปุมสันเทียะ   
อยู่บ้านเลขท่ี 30 หมู่ 4 บ้านหนองกก ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
 

 ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
  มีความรู้ความสามารถด้านเป็นผู้นำหรือพิธีการทางศาสนาของตำบลหนองสรวง และมีความรู้
เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมในท้องถิ่น 
 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม 
 ประกอบด้วย 

1. นายน้อย  ธงสันเทียะ 
อยู่บ้านเลขท่ี 18 หมู่ 9 บ้านหนองสรวงสันติสุข ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ  
จังหวัดนครราชสีมา 

  
 ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
  ผู้มีภูมิรู้ด้านเกษตรพอเพียงและการทำเกษตรผสมผสาน นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะพื้นบ้าน (เพลงโคราช) 
 ประกอบด้วย 

1. นายทองหล่อ  โนมขุนทด 
อยู่บ้านเลขท่ี 303 หมู่ 7 บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ  
จังหวัดนครราชสีมา 

 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นหมอเพลงโคราชที่มีปฏิภาณไหวพริบที่สามารถว่าเพลงโต้ตอบ

กับหมอเพลงคู่โต้ได้อย่างเฉียบแหลมคมคาย มีความไพเราะในเนื้อหาสาระตามแบบฉบับของเพลงโคราช  อีกทั้งยัง
อนุรักษ์สืบทอดและสร้างสรรค์เพลงพ้ืนบ้านอีสาน ให้ดำรงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจสืบไป 
 
 

/4.ภูมิปัญญา... 
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4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะพื้นบ้าน (รำโทน) 
 ประกอบด้วย 

1. นางหนูหิ่ม   เจิมขุนทด 
อยู่บ้านเลขท่ี 193 หมู่ 9 บ้านหนองสรวงสันติสุข ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ  
จังหวัดนครราชสีมา 

2. นายช่อ  เจิมขุนทด 
อยู่บ้านเลขท่ี 167 หมู่ 6 บ้านหนองสรวงสามัคคี ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ  
จังหวัดนครราชสีมา 

3. นายผัด  ทิพย์สันเทียะ 
อยู่บ้านเลขท่ี 65/2 หมู่ 5 บ้านหนองสรวงพัฒนา ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ  
จังหวัดนครราชสีมา 

 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 
  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นหมอเพลงโคราชที่มีปฏิภาณไหวพริบที่สามารถว่าเพลงโต้ตอบ

กับหมอเพลงคู่โต้ได้อย่างเฉียบแหลมคมคาย มีความไพเราะในเนื้อหาสาระตามแบบฉบับของเพลงโคราช  อีกทั้งยัง
อนุรักษ์สืบทอดและสร้างสรรค์เพลงพ้ืนบ้านอีสาน ให้ดำรงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจสืบไป 
 
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม/จักสาน 
 ประกอบด้วย 

1. นายหล่า  เจิมขุนทด  
อยู่บ้านเลขท่ี 70 หมู่ 5 บ้านหนองสรวงพัฒนา ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ  
จังหวัดนครราชสีมา 

2. นายคำเนียร  ธงสันเทียะ 
อยู่บ้านเลขท่ี 192 หมู่ 9 บ้านหนองสรวงสันติสุข ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ  
จังหวัดนครราชสีมา 

3. นายเลี่ยม  โนมขุนทด 
อยู่บ้านเลขท่ี 43 หมู่ 2 บ้านดอนตานาด ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

4. นายประถม  ปัญญาเสมอทรัพย์     
อยู่บ้านเลขท่ี 348 หมู่ 1 บ้านหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

5. นางน้อย  นพสันเทียะ   
อยู่บ้านเลขท่ี 11 หมู่ 3 บ้านหนองตะครอง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา 

6. นายอินทร์  เวินขุนทด   
อยู่บ้านเลขท่ี 348 หมู่ 1 บ้านหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

7.   นายรด  เวินขุนทด   
      อยู่บ้านเลขท่ี 193 หมู่ 9 บ้านหนองสรวงสันติสุข ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ  

จังหวัดนครราชสีมา 
/ภูมิรู้... 



-3- 
 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 

  มีความรู้ความสามารถในการจักสานไม้ไผ่ และเรื่องการจักสานทุกชนิดสามารถทำได้ทั้งหมด ปัจจุ
เช่น ลอบดักปลา ไซดักปลา และโครงงอบ ช่างสานไม้ไผ่ จะต้องมีความตั้งใจ มีมานะอดทน มี ความชำนาญเป็น
พิเศษ และสามรถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ เพ่ือสร้าง ความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ •องค์ความรู้/ภูมิปัญญา
ของปราชญ์ชาวบ้านเครื่องจักสานไม้ไผ่  
 
6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร 
 ประกอบด้วย 

1. นายแก่น  แนมขุนทด      
อยู่บ้านเลขท่ี 48 หมู่ 2 บ้านดอนตานาด ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 

  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านยาสมุนไพร หมอยาพ้ืนบ้าน โดยการสืบทอดจากบรรพบุรุษและ
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม โดยได้นำความรู้ที่มารักษาอาการเจ็บป่วย  
 
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านถักแห 

ประกอบด้วย 
1. นายสมหวัง  งันขุนทด  

อยู่บ้านเลขท่ี 172 หมู่ 2 บ้านดอนตานาด ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 

2. นายบรรจง  กูบโคกกรวด  
อยู่บ้านเลขท่ี 288 หมู่ 6 บ้านหนองสรวงสามัคคี ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ  
จังหวัดนครราชสีมา 

 
ภูมิรู้/ภูมิปัญญา 

  มีความรู้ความสามารถในการถักแห มีความชำนาญเป็นพิเศษ และสามรถพัฒนาการถักแห เพ่ือ
สร้าง ความพึงพอใจให้ลูกค้าได้องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน  
 


