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  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร� 



คํานํา 
 
 บรรพบุรุษของชาวไทยเป�นชนชาติท่ีมีศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี ซ่ึงสืบทอดกันมานานนับ
ร(อยนับพันป) โดยบรรพบุรุษของชาวไทยได(นําเอาความรู(ความสามารถในด(านต0าง ๆ ถ0ายทอดจากคนรุ0นหนึ่งไป
สู0คนอีกรุ0นหนึ่ง โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพ่ือนําความรู(นั้น ๆ มาใช(ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการ
ดํารงชีวิตให(มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยความรู(ความสามารถเหล0านี้จะเรียกว0า “ภูมิป6ญญาท(องถ่ิน” 
 เม่ือกล0าวถึงปราชญ9ชาวบ(าน คนส0วนใหญ0มักจะนึกถึงองค9ความรู(หรือภูมิป6ญญาท่ีได(มาจากชาวบ(าน 
ซ่ึงเป�นความรู(ท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เกิดจากกระบวนการเรียนรู( ปรับตัวผ0านประสบการณ9ท่ีสั่งสม พัฒนา
และสืบทอดต0อ ๆ กันมา เพ่ือใช(แก(ป6ญหาท่ีเกิดข้ึนในการดํารงชีวิต หลักการ แนวคิด และวิถีชีวิตของปราชญ9
เป�นสิ่งท่ีคนในยุคสมัยป6จจุบันควรได(เรียนรู( และนําไปปรับใช(เพ่ือเป�นแบบอย0างในการดํารงชีวิต 
 องค9การบริหารส0วนตําบลเทพรักษาเล็งเห็นความสําคัญดังกล0าว จึงได(จัดทําข(อมูลภูมิป6ญญาท(องถ่ินและ
ปราชญ9ชาวบ(านตําบลเทพรักษา เพ่ืออนุรักษ9 เผยแพร0และสืบทอดภูมิป6ญญาท(องถ่ิน รวมท้ังยกย0องเชิดชูเกียรติ
ปราชญ9ชาวบ(านในท(องถ่ินให(เป�นท่ีประจักษ9แก0บุคคลท่ัวไป 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค9การบริหารส0วนตําบลเทพรักษา 



สารบัญ 

หน�า 
ปราชญ�ชาวบ�านและภูมิป�ญญาท�องถ่ิน            ๑ 
ความหมายของปราชญ9ชาวบ(านและภูมิป6ญญาท(องถ่ิน          ๑ 
ลักษณะองค9ความรู(ของปราชญ9ชาวบ(าน            ๒ 
ประเภทของภูมิป6ญญาท(องถ่ิน             ๒ 
ทะเบียนภูมิป�ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา         ๔ 
สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม             ๕ 
     นายสิทธิ  ชื่นบาน              ๕ 
     นายสมัน  ภูเงิน            ๑๑ 
     นางแวะ  เอ่ียมสะอาด           ๑๔ 
     นางสมพร  ท่ีดี            ๒๐ 
     นางเทพ  พลศรี            ๒๑ 
     นางสาวจิตร  เอ่ียมสะอาด           ๒๒ 
     นางเจียม  เอ่ียมสะอาด           ๒๓ 
สาขาการแพทย9แผนไทย            ๒๗ 
     นางสุพจน9  โตCะสํารับ            ๒๗ 
     นายชัง  ศาลางาม            ๓๑ 
     นางเหยียด  แก(วสว0าง            ๓๓ 
สาขาปรัชญา  ศาสนาและประเพณี          ๓๔ 
     นางแสงจันทร9  โสภา            ๓๔ 
     นายเรือง  จันทร9ภา            ๓๕ 
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ปราชญ�ชาวบ	านและภูมิป�ญญาท	องถิ่น 

ความหมายของปราชญ�ชาวบ	านและภูมิป�ญญาท	องถิ่น 
  เม่ือกล#าวถึงปราชญ�ชาวบ�าน คนส#วนใหญ#มักจะนึกถึงองค�ความรู�หรือภูมิป
ญญาท่ีได�มาจากชาวบ�าน 
ซ่ึงเป.นความรู�ท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เกิดจากกระบวนการเรียนรู� ปรับตัวผ#านประสบการณ�ท่ีสั่งสม พัฒนา
และสืบทอดต#อ ๆ กันมา เพ่ือใช�แก�ป
ญหาท่ีเกิดข้ึนในการดํารงชีวิต หลักการ แนวคิด และวิถีชีวิตของปราชญ�
เป.นสิ่งท่ีคนในยุคสมัยป
จจุบันควรได�เรียนรู� และนําไปปรับใช�เพ่ือเป.นแบบอย#างในการดํารงชีวิต 
 บรรพบุรุษของชาวไทยเป.นชนชาติท่ีมีศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี ซ่ึงสืบทอดกันมานานนับ
ร�อยนับพันป8 โดยบรรพบุรุษของชาวไทยได�นําเอาความรู�ความสามารถในด�านต#าง ๆ ถ#ายทอดจากคนรุ#นหนึ่งไป
สู#คนอีกรุ#นหนึ่ง โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพ่ือนําความรู�นั้น ๆ มาใช�ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการ
ดํารงชีวิตให�มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยความรู�ความสามารถเหล#านี้จะเรียกว#า “ภูมิป
ญญาท�องถ่ิน” 
 

  ปราชญ�ชาวบ	าน 

 

 
ปราชญ�ชาวบ	าน หมายถึง บุคคลผู�เป.นเจ�าของภูมิป
ญญาชาวบ�าและนําภูมิป
ญญามาใช�
ประโยชน�ในการดํารงชีวิตจนประสบผลสําเร็จสามารถถ#ายทอดเชื่อมโยงคุณค#าของอดีตกับ
ป
จจุบันได�อย#างเหมาะสม 

 ความเหมือนกันระหว#างผู�ทรงภูมิป
ญญาไทยกับปราชญ�ชาวบ�าน คือ บทบาทและภารกิจในการนําภูมิ
ป
ญญาไปใช�แก�ป
ญหา และการถ#ายทอดเพ่ือให�เกิดความเชื่อมโยงจากอดีตถึงป
จจุบัน ส#วนความแตกต#างกันนั้น
ข้ึนอยู#กับระดับภูมิป
ญญาท่ีจะนําไปแก�ป
ญหาและถ#ายทอดกล#าว คือ ผู�ทรงภูมิป
ญญาไทยย#อมมีความสามารถ
หรือภารกิจในการนําภูมิป
ญญาระดับชาติไปแก�ป
ญหา หรือถ#ายทอด หรือผลิตผลงานใหม# ๆ ท่ีมีคุณค#าต#อ
ประเทศชาติโดยส#วนรวม ส#วนปราชญ�ชาวบ�านมีความสามารถหรือภารกิจในการนําภูมิป
ญญาชาวบ�านหรือภูมิ
ป
ญญาท�องถ่ินไปแก�ป
ญหาหรือถ#ายทอดในท�องถ่ิน 
 

 ภูมิป�ญญาท	องถ่ิน 

 

ภูมิป
ญญา  ( Wisdom)  หมายถึง ความรู� ความสามารถ ทักษะความเชื่อ และศักยภาพ
ในการแก�ป
ญหาของมนุษย�ท่ีสืบทอดกันมาจากอดีตถึงป
จจุบันอย#างไม#ขาดสายและ
เชื่อมโยงกันท้ังระบบทุกสาขา 

  ภูมิป�ญญาไทย (Thai wisdom) หมายถึง ความรู� ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจผลิต
ผลงานของบุคคล อันเกิดจากการสะสมองค�-ความรู�ทุกด�านท่ีผ#านกระบวนการสืบทอดพัฒนาปรับปรุง และ
เลือกสรรมาแล�วเป.นอย#างดีสามารถแก�ไขป
ญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได�อย#างเหมาะสมกับยุคสมัย 
  ภูมิป�ญญาท	องถ่ิน (local wisdom )  หรือภูมิป�ญญาชาวบ	าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย#างท่ีชาวบ�าน
คิดข้ึนได�เองและนํามาใช�ในการแก�ป
ญหา เป.นเทคนิควิธี เป.นองค�ความรู�ของชาวบ�าน ท้ังทางกว�างและทางลึก 
ท่ีชาวบ�านคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู# เพ่ือแก�ป
ญหาการดําเนินชีวิตในท�องถ่ินได�อย#างเหมาะสมกับ
ยุคสมัย ความเหมือนกันของภูมิป
ญญาไทยและภูมิป
ญญาท�องถ่ิน คือ เป.นองค�ความรู� และเทคนิคท่ีนํามาใช�ใน
การแก�ป
ญหาและการตัดสินใจ ซ่ึงได�สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย#างต#อเนื่องต้ังแต#อดีตถึงป
จจุบัน 
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ลักษณะองค�ความรู	ของปราชญ�ชาวบ	าน  
  ลักษณะองค�ความรู�จากภูมิป
ญญาท�องถ่ินของปราชญ�ชาวบ�าน พอสรุปได�ดังนี้  
 ๑. เป.นเรื่องของการใช�ความรู�ทักษะ ความเชื่อและพฤติกรรม  
 ๒. แสดงถึงความสัมพันธ�ระหว#างคนกับคน คนกับธรรมชาติคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  
 ๓. เป.นองค�รวมหรือกิจกรรมทุกอย#างในวิถีชีวิต  
 ๔. เป.นเรื่องของการแก�ไขป
ญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู�เพ่ือความอยู#รอดของ บุคคล 
ชุมชนและสังคม  
 ๕. เป.นแกนหลักหรือกระบวนทัศน�ในการมองชีวิตเป.นพ้ืนความรู�ในเรื่องต#าง ๆ  
 ๖. มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ�ในตัวเอง  
 ๗. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา  
 ๘. มีวัฒนธรรมเป.นฐาน ไม#ใช#วิทยาศาสตร�  
 ๙. มีบูรณาการสูง  
 ๑๐. มีความเชื่อมโยงไปสู#นามธรรมท่ีลึกซ้ึงสูงส#ง  
 ๑๑. เน�นความสําคัญของจริยธรรมมากกว#าวัตถุธรรม  
 จากลักษณะองค�ความรู�ดังกล#าวเป.นวิธีการปฏิบัติของชาวบ�าน ซ่ึงได�มาจากประสบการณ� โดยแนวทาง
แก�ป
ญหาในแต#ละเรื่อง แต#ละประสบการณ �แต#ละสภาพแวดล�อม จะมีเง่ือนไขป
จจัยเฉพาะท่ีแตกต#างกันออกไป 
นํามาใช�แก�ไขป
ญหาโดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู# โดยชาวบ�านคิดเอง เป.นความรู�ท่ีสร�างสรรค�และมีส#วนเสริมสร�าง
การผลิต หรือเป.นความรู�ของชาวบ�านท่ีผ#านการปฏิบัติมาแล�วอย#างโชกโชน เป.นส#วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม  
 
ประเภทของภูมิป�ญญาท	องถิ่น  
  จากองค�ความรู�ท่ีเรียกว#า“ภูมิป
ญญาท�องถ่ิน” ปราชญ�ชาวบ�าน เป.นทุกสิ่งท่ีมนุษย�คิดทําเอง ได�เป.น 
สติป
ญญา ความคิด ความรู�ท่ีสั่งสมมายาวนาน เชื่อมโยงบูรณาการหลาย ๆ สาขาวิชา นํามาประยุกต�ใช�แก�
ป
ญหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในท�องถ่ิน โดยผ#านการสร�างสรรค� สะสม คัดเลือก และถ#ายทอดจากอดีตสู#
ป
จจุบันและอนาคต จากลักษณะดังกล#าวสามารถแบ#งประเภทของภูมิป
ญญา ออกเป.น ๙ สาขา ดังนี้  
  ๑. สาขาเกษตรกรรม เป.นความสามารถของปราชญ�ชาวบ�านในการผสมผสานองค�ความรู� ทักษะและ
เทคนิค ด�านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค#าด้ังเดิม ซ่ึงคนสามารถพ่ึงตนเองใน
สภาวการณ�ต#าง ๆ ได� เช#น การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแก�ป
ญหา การเกษตรด�านตลาด การ
แก�ป
ญหาด�านการผลิต และการรู�จักปรับใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเกษตร เป.นต�น  
  ๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เป.นความสามารถของปราชญ�ชาวบ�านในการประยุกต�ใช�เทคโนโลยี
สมัยใหม#ในการแปรรูป ผลิตเพ่ือการบริโภคอย#างปลอดภัย ประหยัดและเป.นธรรม เป.นกระบวนการให�ชุมชน  
ท�องถ่ินสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได� ตลอดท้ังการผลิตและการจําหน#ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช#น การ
รวมกลุ#มของกลุ#มโรงงานยางพารา กลุ#มโรงสี กลุ#มหัตถกรรม เป.นต�น  
  ๓. สาขาการแพทย�แผนไทย เป.นความสามารถของปราชญ�ชาวบ�าน ในการปVองกันและรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเน�นให�ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด�านสุขภาพและอนามัยได� เช#น ยาสมุนไพรต#าง ๆ 
การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ�าน เป.นต�น  
  ๔. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล	อม เป.นความสามารถของปราชญ�ชาวบ�านใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ท้ังด�านการอนุรักษ� การพัฒนา และการใช�ประโยชน�จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย#างสมดุลและยั่งยืน เช#น การบวชปWา การทําแนวปะการังเทียม การ
อนุรักษ�ปWาชายเลน การจัดการปWาต�นน้ําและปWาชุมชน เป.นต�น  
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  ๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน เป.นความสามารถของปราชญ�ชาวบ�าน ในด�านการสะสมและบริหาร
กองทุนและสวัสดิการชุมชน ท้ังท่ีเป.นเงินตราและโภคทรัพย�เพ่ือเสริมสร�างความม่ันคงให�แก#ชีวิตความ เป.นอยู#
ของสมาชิกในกลุ#ม เช#น การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ�ออมทรัพย� รวมถึงความสามารถในการ
จัดการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให�เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม      
โดยการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการชุมชน  
  ๖. สาขาศิลปกรรม เป.นความสามารถของปราชญ�ชาวบ�านในการสร�างสรรค�ผลงาน ทางด�านศิลปะ
สาขาต#าง ๆ เช#น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลปY ดนตรี ทัศนศิลปY คีตศิลปY การละเล#นพ้ืนบ�าน และ
นันทนาการ เป.นต�น  
  ๗. สาขาภาษาและวรรณกรรม เป.นความสามารถของปราชญ�ชาวบ�าน ในการอนุรักษ� และสร�างสรรค�
ผลงานด�านภาษา คือ ภาษาถ่ิน ภาษาไทยในภูมิภาคต#าง ๆ รวมถึงด�านวรรณกรรมท�องถ่ินและการจัดทํา
สารานุกรมภาษาถ่ิน การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟ[\นฟูการเรียนการสอนภาษาของท�องถ่ิน  
  ๘. สาขาปรัชญา ศาสนาและประเพณี เป.นความสามารถของปราชญ�ชาวบ�านในการประยุกต�และ
ปรับใช�หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ และประเพณีท่ีมีคุณค#าให�เหมาะสมต#อบริบททางสังคม
และเศรษฐกิจ เช#น การถ#ายทอดวรรณกรรมคําสอน การบวชปWา เป.นต�น  
  ๙. สาขาโภชนาการ เป.นความสามารถของปราชญ�ชาวบ�าน ในการเลือกสรร ประดิษฐ� และปรุงแต#ง
อาหารและยาได�เหมาะสมกับความต�องการของร#างกายในสภาวการณ�ต#าง ๆ ตลอดจน ผลิตเป.นสินค�าและ
บริการส#งออกท่ีได�รับความนิยมแพร#หลายมาก รวมถึงการขยายคุณค#าเพ่ิมของทรัพยากรด�วย  
 

  ภูมิป
ญญาเหล#านี้ เป.นความรู�ความสามารถท่ีบรรพบุรุษได�สร�างสรรค�และถ#ายทอดมาให�เรา ด�วยวิธีการ
หลายอย#างท่ีทําให�ความรู�เหล#านี้เกิดประโยชน�แก#สังคมป
จจุบัน คือ 
  การอนุรักษ� คือ การบํารุงรักษาสิ่งท่ีดีงามไว�เช#น ประเพณีต#าง ๆ หัตถกรรม และคุณค#าหรือการปฏิบัติ
ตนเพ่ือความสัมพันธ�อันดีกับคนและสิ่งแวดล�อม 
  การฟGHนฟู คือ การรื้อฟ[\นสิ่งท่ีดีงามท่ีหายไป เลิกไป หรือกําลังจะเลิก ให�กลับมาเป.นประโยชน� เช#น การ
รื้อฟ[\นดนตรีไทย การรื้อฟ[\นการละเล#นสมัยโบราณ 
  การประยุกต� คือ การปรับหรือการผสมผสานความรู�เก#ากับความรู�ใหม#เข�าด�วยกัน ให�เหมาะสมกับ
สมัยใหม# เช#น การใช�ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม# การทําพิธีบวชต�นไม�เพ่ือให�เกิด
สํานึกการอนุรักษ�ธรรมชาติ รักษาปWามากยิ่งข้ึน การประยุกต�ประเพณีการทําบุญข�าวเปลือกท่ีวัด มาเป.นการ 
สร�างธนาคารข�าวเพ่ือช#วยเหลือผู�ท่ีขาดแคลน 
  การสร	างใหมJ คือ การค�นคิดใหม#ท่ีสัมพันธ�กับความรู�ด้ังเดิม เช#น การประดิษฐ�เครื่องมือการเกษตร 
การคิดโครงการพัฒนาเพ่ือแก�ไขป
ญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณค#าความเอ้ืออาทรท่ีชาวบ�านเคยมีต#อกันมาเป.น
รูปแบบใหม# เช#น การสร�างธนาคารข�าว ธนาคารโคกระบือ การรวมกลุ#มแม#บ�าน เยาวชน เพ่ือทํากิจกรรมกัน
อย#างมีระบบมากยิ่งข้ึน 
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ทะเบียนภูมิป�ญญาท	องถิ่นและปราชญ�ชาวบ	าน 
ตําบลเทพรักษา 
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ทะเบียนภูมิป�ญญาท	องถ่ิน 
 

สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม เร่ือง การจักสาน 
 

ข	อมูลปราชญ�ชาวบ	าน 
๑. ประวัติสJวนตัว 
 

ช่ือ – สกุล นายสิทธิ  ช่ืนบาน ช่ือเลJน เตะ 
 

เลขประจําตัวประชาชน ๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๐๘ ๘๕๖ วัน เดือน ป8 เกิด ๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ 
 

จังหวัดท่ีเกิด สุรินทร� เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
 

ท่ีอยู#ป
จจุบัน บ�านเลขท่ี ๗๐ หมู#ท่ี ๑๓ บ�าน ลันแต�อุดมสุข ตําบล เทพรักษา 
 

อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร� รหัสไปรษณีย� ๓๒๑๕๐ เบอร�โทรศัพท� - 
 

วุฒิการศึกษา  - ประสบการณ�ด�านภูมิป
ญญา การจักสาน จํานวน ๔๐ ป8 
 

๒. ประวัติครอบครัว 
 

ชื่อ – สกุลบิดา  นายมัน  ชื่นบาน อาชีพ ทํานา   (เสียชีวิตแล�ว)    
 

ชื่อ – สกุลมารดา  นางเสม  ชื่นบาน อาชีพ ทํานา   (เสียชีวิตแล�ว)    
 

ชื่อ – สกุลภรรยา  นางทุน  เงินทอง อาชีพ ทํานา   (เสียชีวิตแล�ว)    
 

มีบุตร จํานวน ๒ คน คนท่ี ๑ ชื่อ – สกุล นางสาวทัศนา  ชื่นบาน อายุ ๒๕ ป8 
  คนท่ี ๒ ชื่อ – สกุล นายเกียรติศักด์ิ  ชื่นบาน อายุ ๑๘ ป8 
 

๓. การสร	างเครือขJายและการเผยแพรJความรู	 
     - เป.นผู�ถ#ายทอดความรู�ด�านการจักสานเครื่องมือเครื่องใช�ต#าง ๆ ให�กับชุมชนและผู�สนใจโดยท่ัวไป 
     - ถ#ายทอดความรู�ให�กับสถานศึกษาในพ้ืนท่ี เช#น ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต�  
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ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิป�ญญาท	องถิ่น เร่ืองการจักสาน 

เผยแพรJ/ถJายทอดให	แกJ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต� เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิป�ญญาท	องถิ่น เร่ืองการจักสาน 

เผยแพรJ/ถJายทอดให	แกJ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต� ณ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต� 
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ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 11 

 

ทะเบียนภูมิป�ญญาท	องถ่ิน 
 

สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม เร่ือง การสานไพหญ	าคา 
 

ข	อมูลปราชญ�ชาวบ	าน 
๑. ประวัติสJวนตัว 
 

ช่ือ – สกุล นายสมัน  ภูเงิน ช่ือเลJน มิน 
 

เลขประจําตัวประชาชน ๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๔๒ ๐๕๑ วัน เดือน ป8 เกิด พ.ศ. ๒๔๘๓ 
 

จังหวัดท่ีเกิด สุรินทร� เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
 

ท่ีอยู#ป
จจุบัน บ�านเลขท่ี ๑๒๒ หมู#ท่ี ๑๓ บ�าน ลันแต�อุดมสุข ตําบล เทพรักษา 
 

อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร� รหัสไปรษณีย� ๓๒๑๕๐ เบอร�โทรศัพท� ๐๙๓-๔๐๙๕๒๗๗ 
 

วุฒิการศึกษา  - ประสบการณ�ด�านภูมิป
ญญา การสานไพหญ�าคา จํานวน ๕๐ ป8 
 

๒. ประวัติครอบครัว 
 

ชื่อ – สกุลบิดา  นายมิตร  ภูเงิน อาชีพ  (เสียชีวิตแล�ว)    
 

ชื่อ – สกุลมารดา  นางเยือด  ภูเงิน อาชีพ  (เสียชีวิตแล�ว)    
 

ชื่อ – สกุลภรรยา  นางรม  ภูเงิน อาชีพ แม#บ�าน    
 

มีบุตร จํานวน ๘ คน คนท่ี ๑ ชื่อ – สกุล นายวุน  ภูเงิน    
  คนท่ี ๒ ชื่อ – สกุล นายพลวัฒน�  ภูเงิน    
  คนท่ี ๓ ชื่อ – สกุล นางสมจิตร  แมนใจ    
  คนท่ี ๔ ชื่อ – สกุล นายหุน  ภูเงิน    
  คนท่ี ๕ ชื่อ – สกุล นายวาน  ภูเงิน    
  คนท่ี ๖ ชื่อ – สกุล นายประจวบ  ภูเงิน อายุ ๓๘ ป8 
  คนท่ี ๗ ชื่อ – สกุล นางสาวสุนิตย�  ภูเงิน อายุ ๓๐ ป8 
  คนท่ี ๘ ชื่อ – สกุล นางสาวสมฤทธิ์  ภูเงิน อายุ ๒๘ ป8 
 

๓. การสร	างเครือขJายและการเผยแพรJความรู	 
     - เป.นผู�ถ#ายทอดความรู�ด�านการสานไพหญ�าคาให�กับผู�สนใจโดยท่ัวไป เช#น ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต� 
ซ่ึงนําเด็กเข�าศึกษาเรียนรู�เป.นประจํา 
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ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิป�ญญาท	องถิ่น เร่ืองการสานไพหญ	าคา 

เผยแพรJ/ถJายทอดให	แกJ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต� เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
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ทะเบียนภูมิป�ญญาท	องถ่ิน 
 

สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม เร่ือง การทอเสื่อจากต	นไหล 
 

ข	อมูลปราชญ�ชาวบ	าน 
๑. ประวัติสJวนตัว 
 

ช่ือ – สกุล นางแวะ  เอ่ียมสะอาด ช่ือเลJน แวะ 
 

เลขประจําตัวประชาชน ๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๕๖ ๒๔ ๙ วัน เดือน ป8 เกิด ๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ 
 

จังหวัดท่ีเกิด สุรินทร� เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
 

ท่ีอยู#ป
จจุบัน บ�านเลขท่ี ๖๖/๑ หมู#ท่ี ๘ บ�าน ตาพราม ตําบล เทพรักษา 
 

อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร� รหัสไปรษณีย� ๓๒๑๕๐ เบอร�โทรศัพท�  - 
 

วุฒิการศึกษา  ประถมศึกษาป8ท่ี ๔ ประสบการณ�ด�านภูมิป
ญญา การทอเสื่อจากต�นไหล จํานวน ๑๕ ป8 
 

๒. ประวัติครอบครัว 
 

ชื่อ – สกุลบิดา  นายแก�ว  เอ่ียมสะอาด อาชีพ  (เสียชีวิตแล�ว)    
 

ชื่อ – สกุลมารดา  นางเกือม  เอ่ียมสะอาด อาชีพ  (เสียชีวิตแล�ว)    
 

ชื่อ – สกุลสามี นายเพชร  อดกลั้น อาชีพ  (เสียชีวิตแล�ว)    
 

มีบุตร จํานวน ๖ คน คนท่ี ๑ ชื่อ – สกุล นางพร  ดีใจงาม อายุ ๔๒ ป8 
  คนท่ี ๒ ชื่อ – สกุล นางพวน  เอ่ียมสะอาด อายุ ๔๒ ป8 
  คนท่ี ๓ ชื่อ – สกุล นางสุภาพ  ท่ีดี อายุ ๔๐ ป8 
  คนท่ี ๔ ชื่อ – สกุล นางวัลภา  อดกลั้น อายุ ๓๘ ป8 
  คนท่ี ๕ ชื่อ – สกุล นางลิตดา  อดกลั้น อายุ ๓๔ ป8 
  คนท่ี ๖ ชื่อ – สกุล นายปhยะ  อดกลั้น อายุ ๒๘ ป8 
 

๓. การสร	างเครือขJายและการเผยแพรJความรู	 
     - ถ#ายทอดความรู�เก่ียวกับการทอเสื่อจากต�นไหลให�ผู�สนใจโดยท่ัวไป เช#น ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม 
โรงเรียนบ�านตาพราม  ครูโรงเรียนบ�านสนบ  เป.นต�น 
 
 
 
   
  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 15 

 

ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิป�ญญาท	องถิ่น เร่ืองการทอเสื่อจากต	นไหล 

เผยแพรJ/ถJายทอดให	แกJ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ 
 

 
 

 

 
 

การสาธิตวิธีการกรีดต�นไหลให�เป.นเส�น 
 



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 16 

 

 

 
 
 

 
 

การแนะนําเก่ียวกับการย�อมสีต�นไหล 
  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 17 

 

 

 
 
 

 
 

สาธิตวิธีการทอเสื่อจากต�นไหล 
  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 18 

 

 

 
 
 
 

 
 

เด็กๆ เรียนรู�การทอเสื่อโดยการลงมือปฏิบัติจริง 
 

  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 19 

 

 

 
 

เด็กๆ เรียนรู�การทอเสื่อโดยการลงมือปฏิบัติจริง 
 
 

 
 

เสื่อท่ีทอเสร็จเรียบร�อยแล�ว 
  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 20 

 

ทะเบียนภูมิป�ญญาท	องถ่ิน 
 

สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม เร่ือง การทอเสื่อกก 
 

ข	อมูลปราชญ�ชาวบ	าน 
๑. ประวัติสJวนตัว 
 

ช่ือ – สกุล นางสมพร  ท่ีดี ช่ือเลJน แจม 
 

เลขประจําตัวประชาชน ๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๖๗ ๓๗ ๒ วัน เดือน ป8 เกิด ๖ ธันวาคม ๒๕๐๕ 
 

จังหวัดท่ีเกิด สุรินทร� เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
 

ท่ีอยู#ป
จจุบัน บ�านเลขท่ี ๗๒ หมู#ท่ี ๙ บ�าน ตาแตรว ตําบล เทพรักษา 
 

อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร� รหัสไปรษณีย� ๓๒๑๕๐ เบอร�โทรศัพท� - 
 

วุฒิการศึกษา  ป.๔ ประสบการณ�ด�านภูมิป
ญญา การทอเสื่อกก จํานวน ๑๐ ป8 
 

๒. ประวัติครอบครัว 
 

ชื่อ – สกุลบิดา  นายเปรียะ  พลศรี อาชีพ  เกษตรกรรม อายุ ๘๓ ป8 
 

ชื่อ – สกุลมารดา  นางลําไย  พลศรี อาชีพ  เกษตรกรรม อายุ ๘๐ ป8 
 

ชื่อ – สกุลสามี  นายเจริญ  ท่ีดี อาชีพ เกษตรกรรม อายุ ๕๔ ป8 
 

มีบุตร จํานวน ๓ คน คนท่ี ๑ ชื่อ – สกุล นายเอกชัย  ท่ีดี อายุ ๓๒ ป8 
  คนท่ี ๒ ชื่อ – สกุล นายดนัย  ท่ีดี อายุ ๒๗ ป8 
    คนท่ี ๓ ชื่อ – สกุล นายสมชาย  ท่ีดี อายุ ๑๘ ป8 
 

๓. การสร	างเครือขJายและการเผยแพรJความรู	 
    ถ#ายทอดความรู�เก่ียวกับการทอผ�าไหมให�ผู�สนใจโดยท่ัวไป  เช#น 

- มหาวิทยาลัยขอนแก#น 
- ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว 

 
 
   
 

  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 21 

 

ทะเบียนภูมิป�ญญาท	องถ่ิน 
 

สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม เร่ือง การทอเสื่อกก 
 

ข	อมูลปราชญ�ชาวบ	าน 
๑. ประวัติสJวนตัว 
 

ช่ือ – สกุล นางเทพ  พลศรี ช่ือเลJน เอNบ 
 

เลขประจําตัวประชาชน ๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๖๗ ๓๙ ๙ วัน เดือน ป8 เกิด ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๑๒ 
 

จังหวัดท่ีเกิด สุรินทร� เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
 

ท่ีอยู#ป
จจุบัน บ�านเลขท่ี ๒/๑ หมู#ท่ี ๙ บ�าน ตาแตรว ตําบล เทพรักษา 
 

อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร� รหัสไปรษณีย� ๓๒๑๕๐ เบอร�โทรศัพท� - 
 

วุฒิการศึกษา  ป.๖ ประสบการณ�ด�านภูมิป
ญญา การทอเสื่อกก จํานวน ๑๐ ป8 
 

๒. ประวัติครอบครัว 
 

ชื่อ – สกุลบิดา  นายเปรียะ  พลศรี อาชีพ  เกษตรกรรม อายุ ๘๓ ป8 
 

ชื่อ – สกุลมารดา  นางลําไย  พลศรี อาชีพ  เกษตรกรรม อายุ ๘๐ ป8 
 

ชื่อ – สกุลสามี  นายสมบัติ  พลศรี อาชีพ เกษตรกรรม อายุ ๔๙ ป8 
 

มีบุตร จํานวน ๒ คน คนท่ี ๑ ชื่อ – สกุล นางสาวสุพัตรา  พลศรี อายุ ๒๕ ป8 
  คนท่ี ๒ ชื่อ – สกุล นางสาวชัญญา  พลศรี อายุ ๑๖ ป8 
 

๓. การสร	างเครือขJายและการเผยแพรJความรู	 
    ถ#ายทอดความรู�เก่ียวกับการทอผ�าไหมให�ผู�สนใจโดยท่ัวไป  เช#น 

- ประชาชนในท�องถ่ิน 
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ�านตาแตรว 
- ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว 

 
   
 

 
  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 22 

 

ทะเบียนภูมิป�ญญาท	องถ่ิน 
 

สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม เร่ือง การทอเสื่อกก 
 

ข	อมูลปราชญ�ชาวบ	าน 
๑. ประวัติสJวนตัว 
 

ช่ือ – สกุล นางสาวจิตร  เอ่ียมสะอาด ช่ือเลJน จิตร 
 

เลขประจําตัวประชาชน ๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๖๙ ๒๗ ๘ วัน เดือน ป8 เกิด ๓๐ มีนาคม ๒๕๑๐ 
 

จังหวัดท่ีเกิด สุรินทร� เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
 

ท่ีอยู#ป
จจุบัน บ�านเลขท่ี ๓๒ หมู#ท่ี ๙ บ�าน ตาแตรว ตําบล เทพรักษา 
 

อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร� รหัสไปรษณีย� ๓๒๑๕๐ เบอร�โทรศัพท� - 
 

วุฒิการศึกษา  ป.๖ ประสบการณ�ด�านภูมิป
ญญา การทอเสื่อกก จํานวน ๑๐ ป8 
 

๒. ประวัติครอบครัว 
 

ชื่อ – สกุลบิดา  นายวัน  เอ่ียมสะอาด อาชีพ  เกษตรกรรม    
 

ชื่อ – สกุลมารดา  นางเล  เอ่ียมสะอาด อาชีพ  เกษตรกรรม    
 

๓. การสร	างเครือขJายและการเผยแพรJความรู	 
    ถ#ายทอดความรู�เก่ียวกับการทอผ�าไหมให�ผู�สนใจโดยท่ัวไป  เช#น 

- ประชาชนในท�องถ่ิน 
- ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว 

 
 

 
   
 

  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 23 

 

ทะเบียนภูมิป�ญญาท	องถ่ิน 
 

สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม เร่ือง การทอผ	าไหม 
 

ข	อมูลปราชญ�ชาวบ	าน 
๑. ประวัติสJวนตัว 
 

ช่ือ – สกุล นางเจียม  เอ่ียมสะอาด ช่ือเลJน หงา 
 

เลขประจําตัวประชาชน ๓ ๓๒๐๑ ๐๐๑๘๔๓ ๕๕๒ วัน เดือน ป8 เกิด ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๙ 
 

จังหวัดท่ีเกิด สุรินทร� เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
 

ท่ีอยู#ป
จจุบัน บ�านเลขท่ี ๙๘ หมู#ท่ี ๑๑ บ�าน ไพรพยัคฆ� ตําบล เทพรักษา 
 

อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร� รหัสไปรษณีย� ๓๒๑๕๐ เบอร�โทรศัพท�  - 
 

วุฒิการศึกษา  ประถมศึกษาป8ท่ี ๔ ประสบการณ�ด�านภูมิป
ญญา การทอผ�าไหม จํานวน ๔๐ ป8 
 

๒. ประวัติครอบครัว 
 

ชื่อ – สกุลบิดา  นายบอน  วงศ�คล#อง อาชีพ  (เสียชีวิตแล�ว)    
 

ชื่อ – สกุลมารดา  นางพอย  วงศ�คล#อง อาชีพ  (เสียชีวิตแล�ว)    
 

ชื่อ – สกุลสามี นายแนบ  เอ่ียมสะอาด อาชีพ  เกษตรกรรม อายุ ๖๔ ป8 
 

มีบุตร จํานวน ๔ คน คนท่ี ๑ ชื่อ – สกุล นายวิโรจน�  เอ่ียมสะอาด อายุ ๓๔ ป8 
  คนท่ี ๒ ชื่อ – สกุล นายมะนูญ  เอ่ียมสะอาด อายุ ๓๓ ป8 
  คนท่ี ๓ ชื่อ – สกุล นางสาวเกสนี  เอ่ียมสะอาด อายุ ๓๑ ป8 
  คนท่ี ๔ ชื่อ – สกุล นางสาวฝน  เอ่ียมสะอาด อายุ ๒๖ ป8 
 

๓. การสร	างเครือขJายและการเผยแพรJความรู	 
     ถ#ายทอดความรู�เก่ียวกับการทอผ�าไหมให�ผู�สนใจโดยท่ัวไป  เช#น 

- กลุ#มสตรีทอผ�าไหมบ�านไพรพยัคฆ� 
- สถานีตํารวจภูธรดม 
- ทหาร 
- ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม 

   
  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 24 

 

ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิป�ญญาท	องถิ่น เร่ืองการทอผ	าไหม 

เผยแพรJ/ถJายทอดให	แกJ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาพราม เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ 
 

 

 
 

อธิบายการใช�วัสดุ – อุปกรณ�ในการป
kนด�าย 



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 25 

 

 

 
 

อธิบายการใช�วัสดุ – อุปกรณ�ในการย�อมไหม 
 
 

 
 

เด็ก ๆ เรียนรู�วิธีการป
kนด�าย 
  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 26 

 

 

 
 

สาธิตวิธีการทอผ�าไหมให�เด็ก ๆ ได�ศึกษาเรียนรู� 
 
 

 
 

เด็ก ๆ  ชื่นชมผ�าไหมท่ีทอเสร็จแล�ว 

  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 27 

 

ทะเบียนภูมิป�ญญาท	องถ่ิน 
 

สาขา การแพทย�แผนไทย เร่ือง การทําลูกประคบสมุนไพร 
 

ข	อมูลปราชญ�ชาวบ	าน 
๑. ประวัติสJวนตัว 
 

ช่ือ – สกุล นางสุพจน�  โตNะสํารับ ช่ือเลJน พจน� 
 

เลขประจําตัวประชาชน ๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๐๔ ๙๕๘ วัน เดือน ป8 เกิด ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๔ 
 

จังหวัดท่ีเกิด สุรินทร� เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
 

ท่ีอยู#ป
จจุบัน บ�านเลขท่ี ๔๓ หมู#ท่ี ๑๓ บ�าน ลันแต�อุดมสุข ตําบล เทพรักษา 
 

อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร� รหัสไปรษณีย� ๓๒๑๕๐ เบอร�โทรศัพท� ๐๘๕-๖๘๒๕๔๗๕ 
 

วุฒิการศึกษา  ม.๖ ประสบการณ�ด�านภูมิป
ญญา การทําลูกประคบสมุนไพร จํานวน ๑๒ ป8 
 

๒. ประวัติครอบครัว 
 

ชื่อ – สกุลบิดา  นายชื่น  ภูเงิน อาชีพ เสียชีวิตแล�ว    
 

ชื่อ – สกุลมารดา  นางวันดี  ภูเงิน อาชีพ เสียชีวิตแล�ว    
 

ชื่อ – สกุลสามี นายสมัน  โตlะสํารับ อาชีพ เกษตรกรรม อายุ ๕๒ ป8 
 

มีบุตร จํานวน ๓ คน คนท่ี ๑ ชื่อ – สกุล นางสาวจุฑาภรณ�  โตlะสํารับ อายุ ๒๘ ป8 
  คนท่ี ๒ ชื่อ – สกุล นางสาวเสาวลักษณ�  โตlะสํารับ อายุ ๒๓ ป8 
    คนท่ี ๓ ชื่อ – สกุล นายวันฉัตร  โตlะสํารับ อายุ ๑๕ ป8 
 

๓. การสร	างเครือขJายและการเผยแพรJความรู	 
    - เป.นผู�ถ#ายทอดความรู�ด�านการทําลูกประคบสมุนไพรให�กับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและผู�สนใจ 
โดยท่ัวไป 
     - เป.นเป.นวิทยากรถ#ายทอดความรู�ให�กับสถานศึกษาในพ้ืนท่ี เช#น ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต� 
ซ่ึงครูและเด็กมาศึกษาเรียนรู�เก่ียวกับการทําลูกประคบสมุนไพรเป.นประจําทุกป8  เป.นต�น 
 
 
   
  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 28 

 

ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิป�ญญาท	องถิ่น เร่ืองการทําลูกประคบสมุนไพร 

เผยแพรJ/ถJายทอดให	แกJ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต� เม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

 

  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 29 

 

 

 
 

 
  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 30 

 

ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิป�ญญาท	องถิ่น เร่ืองการทําลูกประคบสมุนไพร 

เผยแพรJ/ถJายทอดให	แกJ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านลันแต� เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

 

  

 

  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 31 

 

ทะเบียนภูมิป�ญญาท	องถ่ิน 
 

สาขา การแพทย�แผนไทย เร่ือง การเปOาแมงกินฟ�น 
 

ข	อมูลปราชญ�ชาวบ	าน 
๑. ประวัติสJวนตัว 
 

ช่ือ – สกุล นายชัง  ศาลางาม ช่ือเลJน ชัง 
 

เลขประจําตัวประชาชน  วัน เดือน ป8 เกิด  
 

จังหวัดท่ีเกิด สุรินทร� เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
 

ท่ีอยู#ป
จจุบัน บ�านเลขท่ี ๔๒ หมู#ท่ี ๑๑ บ�าน บ�านไพรพยัคฆ� ตําบล เทพรักษา 
 

อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร� รหัสไปรษณีย� ๓๒๑๕๐ เบอร�โทรศัพท� - 
 

วุฒิการศึกษา  - ประสบการณ�ด�านภูมิป
ญญา การเปWาแมงกินฟ
น จํานวน ๓๐ ป8 
 
 

๒. การสร	างเครือขJายและการเผยแพรJความรู	 
        เป.นผู�ถ#ายทอดความรู�จากบรรพบุรุษ  โดยการเปWาแมงกินฟ
นเป.นวิธีการรักษาฟ
นผุและดูแลสุขภาพฟ
น 
สมัยโบราณซ่ึงยังขาดอุปกรณ�เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย� การเปWาแมงกินฟ
นเป.นภูมิป
ญญาท�องถ่ิน 
ท่ีช#วยรักษาอาการปวดฟ
นและรักษาฟ
นผุแบบพ้ืนบ�าน  
          
 
 
   
  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 32 

 

ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิป�ญญาท	องถิ่น เร่ืองการเปOาแมงกินฟ�น 

เผยแพรJ/ถJายทอดให	แกJ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว ณ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านตาแตรว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 33 

 

ทะเบียนภูมิป�ญญาท	องถ่ิน 
 

สาขา การแพทย�แผนไทย เร่ือง จับเส	น เปOากระดูกหกั เปOางูกัด 
 

ข	อมูลปราชญ�ชาวบ	าน 
๑. ประวัติสJวนตัว 
 

ช่ือ – สกุล นางเหยียด  แก	วสวJาง ช่ือเลJน เหยียด 
 

เลขประจําตัวประชาชน ๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๖๙ ๕๖ ๑ วัน เดือน ป8 เกิด พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 

จังหวัดท่ีเกิด สุรินทร� เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
 

ท่ีอยู#ป
จจุบัน บ�านเลขท่ี ๓๘ หมู#ท่ี ๙ บ�าน ตาแตรว ตําบล เทพรักษา 
 

อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร� รหัสไปรษณีย� ๓๒๑๕๐ เบอร�โทรศัพท� ๐๘๖-๐๑๖๓๐๕๕ 
 

วุฒิการศึกษา  ป.๔ ประสบการณ�ด�านภูมิป
ญญา จัดเส�น เปWากระดูกหัก เปWางูกัด จํานวน ๒๐ ป8 
 

๒. ประวัติครอบครัว 
 

ชื่อ – สกุลบิดา  นายราช  ราชรักษ� อาชีพ  (เสียชีวิตแล�ว)    
 

ชื่อ – สกุลมารดา  นางกม  ราชรักษ� อาชีพ  (เสียชีวิตแล�ว)    
 

ชื่อ – สกุลสามี  นายแสน  แก�วสว#าง อาชีพ เกษตรกรรม อายุ ๗๖ ป8 
 

มีบุตร จํานวน ๓ คน คนท่ี ๑ ชื่อ – สกุล นางน้ําฝน  แก�วสว#าง อายุ ๕๕ ป8 
  คนท่ี ๒ ชื่อ – สกุล นายกิตติศักด์ิ  แก�วสว#าง อายุ ๕๑ ป8 
    คนท่ี ๓ ชื่อ – สกุล นายธีรพัฒน�  แก�วสว#าง อายุ ๓๑ ป8 
 

๓. การสร	างเครือขJายและการเผยแพรJความรู	 
    รับรักษาโรคเก่ียวกับเส�นเอ็น  กระดูกหัก  งูกัดโดยวิธีพ้ืนบ�านโดยท่ัวไป 
 
 
 
 
   
 

 
 

  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 34 

 

ทะเบียนภูมิป�ญญาท	องถ่ิน 
 

สาขา ปรัชญา ศาสนาและประเพณี เร่ือง การทําบายศรี/พานบายศรี 
 

ข	อมูลปราชญ�ชาวบ	าน 
๑. ประวัติสJวนตัว 
 

ช่ือ – สกุล นางแสงจันทร�  โสภา ช่ือเลJน จันทร� 
 

เลขประจําตัวประชาชน ๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๗๐ ๒๙ ๒ วัน เดือน ป8 เกิด พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 

จังหวัดท่ีเกิด สุรินทร� เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
 

ท่ีอยู#ป
จจุบัน บ�านเลขท่ี ๔๙ หมู#ท่ี ๙ บ�าน ตาแตรว ตําบล เทพรักษา 
 

อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร� รหัสไปรษณีย� ๓๒๑๕๐ เบอร�โทรศัพท� - 
 

วุฒิการศึกษา  ป.๔ ประสบการณ�ด�านภูมิป
ญญา การทําบายศรี/พานบาศรี จํานวน ๒๐ ป8 
 

๒. ประวัติครอบครัว 
 

ชื่อ – สกุลบิดา  นายเรือง  จันทร�ภา อาชีพ  เกษตรกรรม อายุ ๘๗ ป8 
 

ชื่อ – สกุลมารดา  นางอ็อง  จันทร�ภา อาชีพ  เกษตรกรรม อายุ ๙๐ ป8 
 

ชื่อ – สกุลสามี  นายวิลัย  โสภา อาชีพ  เกษตรกรรม อายุ ๖๐ ป8 
 

มีบุตร จํานวน ๒ คน คนท่ี ๑ ชื่อ – สกุล นายธีรพงศ�  โสภา อายุ ๓๖ ป8 
  คนท่ี ๒ ชื่อ – สกุล นางสาวบุญเติม  โสภา อายุ ๓๓ ป8 
 

๓. การสร	างเครือขJายและการเผยแพรJความรู	 
      ถ#ายทอดความรู�เก่ียวกับการทําบายศรี/พานบายศรีให�แก#ผู�สนใจโดยท่ัวไป 
 
 
 
 
   
 

  



ข�อมูลภูมิป
ญญาท�องถ่ินและปราชญ�ชาวบ�านตําบลเทพรักษา 35 

 

ทะเบียนภูมิป�ญญาท	องถ่ิน 
 

สาขา ปรัชญา ศาสนาและประเพณี เร่ือง พJอพราหมณ� 
 

ข	อมูลปราชญ�ชาวบ	าน 
๑. ประวัติสJวนตัว 
 

ช่ือ – สกุล นายเรือง  จันทร�ภา ช่ือเลJน เรือง 
 

เลขประจําตัวประชาชน  วัน เดือน ป8 เกิด ๘ กุมภาพันธ� ๒๔๗๑ 
 

จังหวัดท่ีเกิด สุรินทร� เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 
 

ท่ีอยู#ป
จจุบัน บ�านเลขท่ี ๑๗ หมู#ท่ี ๙ บ�าน ตาแตรว ตําบล เทพรักษา 
 

อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร� รหัสไปรษณีย� ๓๒๑๕๐ เบอร�โทรศัพท� - 
 

การศึกษา  ป.๓ ประสบการณ�ด�านภูมิป
ญญา เป.นพ#อพราหมณ� จํานวน ๗๐ ป8 
 

๒. ประวัติครอบครัว 
 

ชื่อ – สกุลบิดา  นายเจียน  จันทร�ภา อาชีพ  (เสียชีวิตแล�ว)    
 

ชื่อ – สกุลมารดา  นางนาก  จันทร�ภา อาชีพ  (เสียชีวิตแล�ว)    
 

ชื่อ – สกุลภรรยา  นางอlอง  จันทร�ภา อาชีพ  เกษตรกรรม อายุ ๙๐ ป8 
 

มีบุตร จํานวน ๕ คน คนท่ี ๑ ชื่อ – สกุล นางแสงจันทร�  โสภา อายุ ๖๔ ป8 
  คนท่ี ๒ ชื่อ – สกุล นายสนม จันทร�ภา อายุ ๕๙ ป8 
  คนท่ี ๓ ชื่อ – สกุล นางสวรรค�  แววแก�ว อายุ ๕๗ ป8 
  คนท่ี ๔ ชื่อ – สกุล นางสมัย  วงศ�วรรณ อายุ - ป8 
  คนท่ี ๕ ชื่อ – สกุล นายสุพจน�  จันทร�ภา อายุ ๔๙ ป8 
 

๓. การสร	างเครือขJายและการเผยแพรJความรู	 
      ปฏิบัติหน�าท่ีพราหมณ�ในงานพิธีกรรมต#าง ๆ และถ#ายทอดความรู�ให�แก#ผู�สนใจท่ัวไป 
 
 
 
 
   


