
 

ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
ตําบลจารพตั อําเภอศีขรภูมิ  จังหวดัสุรินทร 

 
 

 
 

โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องคการบริหารสวนตําบลจารพตั  

อําเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสรุินทร 



บทนํา 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 รัฐตอง (1) อนุรักษ 
ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
และของชาติ และจัดใหมีพ้ืนที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน 
ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใชสิทธิและมีสวนรวมในการดําเนินการดวย   
  ภูมิปญญาไทยมีความสําคัญอยางยิ่ง ชวยสรางชาติใหเปนปกแผนมั่นคง สรางความภาคภูมิใจ
และศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแกคนไทย สามารถปรับ ประยุกตหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใชกับชีวิตไดอยาง
เหมาะสมสรางความสมดุลระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติไดอยางยั่งยืน ชวยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิต
ของคนไทยใหเหมาะสมไดตามยุค 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลจารพัต ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น จึงไดจัดทําโครงการสํารวจฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน 
หรือ ปราชญทองถิ่นเพ่ือใหขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน หรือปราชญทองถิ่น ตําบลจารพัต อําเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร เปนปจจุบัน และเพื่อสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญและมีประโยชนไว
ไมใหสูญหายไปจากชุมชน และหวังเปนอยางยิ่งวาฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน หรือปราชญ
ทองถิ่น เลมนี้จะเปนประโยชนตอสาธารณชนในการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน หรือปราชญ
ทองถิ่น ตอไป  

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

       องคการบริหารสวนตําบลจารพัต 

   ผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

              หนา 

บทที่ 1  บทนํา 

บทที่ 2 วิธีการจัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานหรือปราชญทองถิ่น 

บทที่ 3 ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานหรือปราชญทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานขอมูลเกี่ยวกับภมูิปญญาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลจารพัต  

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

ดานการเกษตร 

ที ่ ชื่อของภูมิปญญา ชื่อของเจาของภูมิปญญา ที่อยู 

1 การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายเตรียมศักดิ์ คําผุย 36/2  ม.3   ต.จารพัต 

2 การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายบุญเลิน  เลาล้ํา  30/3  ม.18   ต.จารพัต 

3 การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายทองอินทร มาราศรี  20  ม.18   ต.จารพัต 

4 การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายชวน  มีชัย 23  ม.1   ต.จารพัต 

5 การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายเอกชัย  มีชัย 11 ม.2 ต.จารพัต  

6 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมปญญา

ทองถิ่น 

นายบุญเสริม ประสมพันธ 5 ม.2 ต.จารพัต  

7 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม นายคําสิงห  ไหมทอง 65 ม.5 ต.จารพัต 

8 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม นายภูมิพัฒน  ไหมทอง 15 ม.14 ต.จารพัต 

 

ดานหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ  และการแปรรูปผลิตภัณฑ 

ที ่ ชื่อของภูมิปญญา ชื่อของเจาของภูมิปญญา ที่อยู 

1 ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐจากผาไหม นางสนทไร  อุปถัมภ  15  ม.1  ต.จารพัต 

2 กลุมทอผาไหมจากสีธรรมชาติบานไทร 

หมูที่ 7  

นางสมใจ จําปาทอง 24/2  ม.7  ต.จารพัต 

3 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบานดานการตีเหล็ก 

นายเย็น  บุญเหลือ  163  ม.7  ต.จารพัต 

4 กลุมทอผาไหมจากสีธรรมชาติ 

บานโสภาเปรียง หมูที่ 14  

นางจันทรัตน  แผนจันทร  41  ม.14  ต.จารพัต 



ที ่ ชื่อของภูมิปญญา ชื่อของเจาของภูมิปญญา ที่อยู 

5 กลุมดอกไมประดิษฐจากเศษวัสดุบาน

ระกา หมูที่ 2  

นางประณีต อินทรปรุง 12 ม.2 ต.จารพัต 

6 กลุมอาชีพทอผาไหม กลุมอาชีพทอผาไหม หมูที่ 1 – 20 หมูที่ 1 -20 ต.จารพัต 

7 กลุมอาชีพทอเสื่อกก นายจอย  จันทรชื่น 10 ม.18 ต.จารพัต  

8 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับการทอผาไหมแปร

รูปผลิตภัณฑ 

นางเพ็ญศรี  สุขด ี 78 ม.4 ต.จารพัต 

9 เปนบุคคลสําคัญดานศิลปะ เชนชางศิลป 

แกะสลัก 

นายโสม  ควรดี 45 ม.4 ต.จารพัต 

10 เปนผูความรูดานการชาง เชน  ชางไม นายพันธ  ศุภนาม 85 ม.7 ต.จารพัต 

11 เปนผูมีความรูความสามารถดานวิทยากร 

เชน กลุมอาชีพออกแบบลวดลายผา

มัดหมี่ทอผา  แปรรูปผาไหม 

นางสุดาภรณ  ศุภนาม 7 ม.7 ต.จารพัต 

12 เปนผูมีความรูดานการทอผาไหมลายยก

ดอก ลวดลายผาไหม 

นายทวีชัย  รูจิตร 96/2 ม.7 ต.จารพัต 

13 เปนผูมีความรูดานชาง ตางๆ เชนชางไม 

ชางปูนฯลฯ 

นายเฉลิม  ไชยพร 74 ม.8 ต.จารพัต 

14 
เปนผูมีความรูดานการทําบายศรีสุขวัญ 

นายสุพล  ทราจารวัตร 79 ม.8 ต.จารพัต 

15 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน หมอยา  

นางแตง  แมนจิตร 2/5 ม.8 ต.จารพัต 

16 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน ยาสมุนไพร 

นายสมอินงาม 25 ม.8 ต.จารพัต 

17 เปนผูมีความรูความสามารถดานวิทยากร 

เชน กลุมอาชีพออกแบบลวดลายผา

มัดหมี่ทอผา  แปรรูปผาไหม 

นายฮวด  โอษฐงาม 7 ม.10 ต.จารพัต 

18 เปนผูมีความรูความสามารถดานวิทยากร 

เชน กลุมอาชีพออกแบบลวดลายผา

มัดหมี่ทอผา  แปรรูปผาไหม 

นางปริศนา  นามเขตต 78 ม.10 ต.จารพัต 



ที ่ ชื่อของภูมิปญญา ชื่อของเจาของภูมิปญญา ที่อยู 

19 ผูมีความรูความสามารถการทอผาไหม
ลายยกดอก 

นางจรัสศร ี ฤกษดี 60 ม.15 ต.จารพัต 

20 ผูมีความรูความสามารถการทอผาไหม
ลายยกดอก 

นางสาวสายใจ พวกพูลดี 2 ม.15 ต.จารพัต 

21 ผูมีความรูความสามารถการทอผาไหม
ลายยกดอก 

นายบุญชวย  นพเกา 8 ม.15 ต.จารพัต 

22 ผูมีความรูความสามารถการทอผาไหม
ลายยกดอก 

นายเสาเอก  อินทรงาม 14 ม.15 ต.จารพัต 

23 เปนผูมีความรูความสามารถดานวิทยากร 

เชน กลุมอาชีพออกแบบลวดลายผา

มัดหมี่ทอผา  แปรรูปผาไหม 

นายพวง  หอยทอง 78 ม.17 ต.จารพัต 

24 เปนผูมีความรูความสามารถดานวิทยากร 

เชน กลุมอาชีพออกแบบลวดลายผา

มัดหมี่ทอผา  แปรรูปผาไหม 

นายวินัย  จันทรแดง 45/1 ม.17 ต.จารพัต 

25 เปนผูมีความรูความสามารถดานวิทยากร

เชน กลุมอาชีพออกแบบลวดลายผา

มัดหมี่ทอผา  แปรรูปผาไหม 

นายเสวย  ไหมทอง 65 ม.20 ต.จารพัต 

26 ผูมีความรูความสามารถดานชางไม นายบุรี  สุขด ี 20 ม.20 ต.จารพัต 

ดานดนตรี  นาฏศิลป   การนวด    และการละเลนพื้นบาน 

ที ่ ชื่อของภูมิปญญา ชื่อของเจาของภูมิปญญา ที่อยู 

1 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นปราชญ

ชาวบาน เชน การแสดงศิลปะพื้นบาน(เจรียง) 

นายประกอบ  มงคล 25  ม.12 ต.จารพัต 

2 เปนผูมีความรูดานพิธีกรรมทางศาสนา แสดง

ดนตรีพื้นบาน (การสีซอ) การแสดงศิลปะ

พื้นบานอีสานใต 

นายสมจิตร  สํานักนิตย 20 ม.11 ต.จารพัต 

3 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับดานหมอตําแย นางพะยอม  สํานักนิตย 12 ม.2 ต.จารพัต 

4 เปนคนสําคัญเปนนักดนตรีนักรอง นายวชิระศักดิ์ มาลาทอง 29 ม.3 ต.จารพัต 

5 เปนผูมีความรูดานการถายภาพ , ตัดตอวีดีโอ นายวิศักดิ์  จันทรหอม 56 ม.7 ต.จารพัต 



ดานอาหาร   เครื่องดื่ม  สมุนไพรและยารักษาโรค 

ที ่ ชื่อของภูมิปญญา ชื่อของเจาของภูมิปญญา ที่อยู 

1 ยาสมุนไพรแผนโบราณ นายสุทัศน  ไหมทอง  10/2 ม.12 ต.จารพัต 

2 ขนมไทย นางน้ําออย  ศิริรจน 112 ม.1 ต.จารพัต 

3 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับดานหมอตําแย นางพะยอม  สํานักนิตย 12 ม.2 ต.จารพัต 

4 เปนคนสําคัญในเรื่องหมอดินอาสา นายชอบ  กะทิศาสตร 5 ม.3 ต.จารพัต 

5 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับหมอสมุนไพร นายสมานไทย  ยืนยาว 2 ม.3 ต.จารพัต 

6 เปนคนสําคัญเกี่ยวกับหมอลําผีฟา นายลุน  บุญชัย 17 ม.3 ต.จารพัต 

7 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับหมอพื้นบาน นายวีระ  ตุมทอง 86 ม.4 ต.จารพัต 

8 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับหมอดินอาสา นายสําราญ  ยอดเสาร 79 ม.4 ต.จารพัต 

9 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับการนวดแพทย

แผนไทย 

นางสายทิพย  ไหมทอง 85 ม.5 ต.จารพัต 

10 เปนผูมีความรูดานหมอดินอาสา นายศักดิ์  ค้ําคูณ 75 ม.5 ต.จารพัต 

11 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน ยาสมุนไพร 

นายเยน  ไหมทอง 1 ม.6 ต.จารพัต 

12 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน หมอยา  

นางสําอาง แซตั้ง 10 ม.6 ต.จารพัต 

13 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน 

 ยาสมุนไพร 

นางพูน  พันระนาม 56 ม.6 ต.จารพัต 

14 หมอดินอาสา นายประชิด  ตรงแกว 5 ม.6 ต.จารพัต 

15 หมอดินอาสา นายมิน  ประภาสัย 75/1 ม.7 ต.จารพัต 

16 หมอดินอาสา นางสไบ  ศรีสุข 65/1 ม.11 ต.จารพัต 

17 เปนผูมีความรูดานแพทยแผนไทย นายประดับ  มั่นยืน 45 ม.13 ต.จารพัต 



ที ่ ชื่อของภูมิปญญา ชื่อของเจาของภูมิปญญา ที่อยู 

18 ผูมีความรูภูมิปญญาทองถิ่น เชนหมอ
สมุนไพร 

นายประถม จารัตน 36/2 ม.13 ต.จารพัต 

19 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน  หมอยา 

นายบัญญัติทองดี 20 ม.13 ต.จารพัต 

20 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับหมอดินอาสา นายเหลี่ยมทอง  ประดับดี 45 ม.14 ต.จารพัต 

21 เปนผูมีความรูภูมิปญญาทองถิ่น/ปราชญ
ชาวบาน 

นายวร  อุปถัมพ 4 ม.14 ต.จารพัต 

22 เปนผูมีความรูดานภูมปิญญาทองถ่ินปราชญ

ชาวบาน เชน หมอยา  
นายลี  แปนแกว 45 ม.15 ต.จารพัต 

23 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน ยาสมุนไพร 

นางแยน  สมเภาวงศ 4/2 ม.15 ต.จารพัต 

24 ผูมีความรูทางภูมิปญญาทองถิ่น หมอยา นายหยัด เพิ่มมี 55 ม.16 ต.จารพัต 

25 ผูมีความรูความสามารถดานการแพทย
แผนไทย  

นายคําสิงห  สําราญดี 99 ม.16 ต.จารพัต 

26 ความรูความสามารถดานกีฬาและหมอ
ดินอาสา 

นายวัฒนา  บุตรสืบสาย 7 ม.17 ต.จารพัต 

27 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน  หมอยา 

นางดําเนิน  ชอจันทร 85 ม.17 ต.จารพัต 

28 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน ทําพิธีสูขวัญ  

เรียกขวัญ ศาสนพิธ ี

นางประมวล  ค้ําคูณ 47 ม.17 ต.จารพัต 

29 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่น/ปราชญชาวบาน 

นายสุดทาย  ชัยพร 80 ม.18 ต.จารพัต 

30 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับหมอดินอาสา นางอภิสรา  ประสมพันธ 25 ม.18 ต.จารพัต 

31 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน หมอยา  

นายไพบูลย สํานักนิตย 7 ม.19 ต.จารพัต 

32 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน หมอยา  

นางวันเพ็ญ  ยอดเสาร 12 ม.19 ต.จารพัต 

33 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น
ปราชญชาวบาน เชน 
ยาสมุนไพร 

นางแพะ  ชุมพลรักษ 25/2 ม.19 ต.จารพัต 



ที ่ ชื่อของภูมิปญญา ชื่อของเจาของภูมิปญญา ที่อยู 

34 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน  แพทยแผนไทย 

นางผยอง  ไชยพร 40 ม.20 ต.จารพัต 

35 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน  หมอยาบาน 

 

นายสุข  พากเพียร 7 ม.20 ต.จารพัต 

 

ดานศาสนา วัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อของภูมิปญญา ชื่อของเจาของภูมิปญญา ที่อยู 

1 พิธีกรทางศาสนา/พิธีกรรม/ทําขวัญนาค นายสนุก นพพิบูลย 45   ม.14 ต.จารพัต 

2 พิธีกรทางศาสนา/พิธีกรรมตางๆ นายประกอบ มงคล 14  ม.12 ต .จารพัต 

3 พิธีกรทางศาสนา/พิธีกรรม/ทําขวัญนาค  นายกันยา  สุขอยู 8/1  ม.3  ต. จารพัต 

4 พิธีกรทางศาสนา/พิธีกรรมตางๆ นายยิน หมายมี 15  ม.10  ต.จารพัต 

5 พิธีกรทางศาสนา/พิธีกรรมตางๆ นายลมพัด  กิ่งแกว ม.1 ต.จารพัต 

6 เปนผูมีความรูเกี่ยวภูมิปญญาทองถิ่น/
ปราชญชาวบาน 

นายธนิกุน  อุปถัมภ 10 ม.3 ต.จารพัต 

7 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับศาสนพิธี นายอุดม  พอกพูน 25 ม.4 ต.จารพัต 

8 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น/

ปราชญชาวบาน 

นายวน  ประยงคหอม 56 ม.4 ต.จารพัต 

9 เปนผูมีความภูมิปญญาทองถิ่น/ปราชญ

ชาวบาน 

นายอิด  โตะงาม 11 ม.5 ต.จารพัต 

10 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน ยาสมุนไพร 

นายงาม  เสาทอง 78/2 ม.7 ต.จารพัต 

11 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน  หมอยา 

นายวัน  พอคา 85 ม.10 ต.จารพัต 



ที ่ ชื่อของภูมิปญญา ชื่อของเจาของภูมิปญญา ที่อยู 

12 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน ทําพิธิสูขวัญ  

เรียกขวัญ ศาสนพิธ ี

นายยิน  หมายมี 97 ม.10 ต.จารพัต 

13 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน  

นายเฉื่อย  ยอดเสาร 2 ม.11 ต.จารพัต 

14 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน  

นายโสม  สํานักนิตย 70 ม.11 ต.จารพัต 

15 เปนผูมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น

ปราชญชาวบาน เชน ยาสมุนไพร 

นายฮิ้ม  แอกทอง 15 ม.12 ต.จารพัต 

16 ผูมีความรูดานศาสนพิธี   นายหิน  โอษฐงาม 63/3 ม.16 ต.จารพัต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทะเบียน/ประวัติ ปราชญและประวัติภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานการทอผาไหมดวยสีธรรมชาติ 

ทะเบียนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นดานการหัตกรรม 

นางจันทรัตน  แผนจันทร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ที่อยูปจจุบัน   บานเลขที่ 41  ม.14  บานโสภาเปรียง  ต.จารพัต  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร 

สถานภาพทางครอบครัว   สมรส 

ภูมิรู/ภูมิปญญา  มีความรูความสามารถดานการยอมสีผาไหมธรรมชาติ การทอผาไหม การทําผาพันคอ 

จากผาไหม  



 

ทะเบียน/ประวัติ ปราชญและประวัติภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานการทอผาไหมดวยสีธรรมชาติ 

ทะเบียนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นดานการหัตกรรม 

นางสมใจ  จําปาทอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ที่อยูปจจุบัน   บานเลขที่ 24/2  ม.7  บานไทร  ต.จารพัต  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร 

สถานภาพทางครอบครัว   สมรส 

ภูมิรู/ภูมิปญญา  มีความรูความสามารถดานการยอมสีผาไหมธรรมชาติ การทอผาไหมดวยสีธรรมชาติ ทําเปน

กลุมในหมูบาน มีชื่อเสียงในระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

ผลงานที่ไดรับการยกยอง   เคยออกรายการทีวีชองอัมรินทรทีวี  รายการชื่นใจไทยแลนด 

 



 

ทะเบียน/ประวัติ ปราชญและประวัติภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานดนตรี  นาฏศิลป  และการละเลนพื้นบาน 

ทะเบียนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นดานดนตรี  นาฏศิลป  และการละเลนพื้นบาน 

นายสมจิต  สํานักนิตย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ที่อยูปจจุบัน   บานเลขที่ 20  ม11  บานกะพี ้ ต.จารพัต  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร 

สถานภาพทางครอบครัว   สมรส 

ภูมิรู/ภูมิปญญา  มีความรูความสามารถดานการสีซอ การละเลนศิลปะพื้นบาน (กันตรึม)  

 

 



 

 

ทะเบียน/ประวัติ ปราชญและประวัติภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานพิธกีรรมทางศาสนา 

ทะเบียนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นดานพิธีกรรมทางศาสนา 

นายสนุก  นพพิบูลย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ที่อยูปจจุบัน   บานเลขที่ 45  ม.14  บานโสภาเปรียง  ต.จารพัต  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร 

สถานภาพทางครอบครัว   สมรส 

ภูมิรู/ภูมิปญญา  มีความรูความสามารถดานการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เชนการทํา

พิธีงานแตงงาน  การทําขวัญนาค   เปนตน   

 

 



 

ทะเบียน/ประวัติ ปราชญและประวัติภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ  และการแปรรูปผลิตภัณฑ 

ทะเบียนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ  และการแปรรูปผลิตภัณฑ 

นางสนทไร  อุปถัมภ 

 

 

   

 

 

 

การศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ที่อยูปจจุบัน   บานเลขที่ 45  ม.1  บานจารพัต  ต.จารพัต  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร 

สถานภาพทางครอบครัว   สมรส 

ภูมิรู/ภูมิปญญา  มีความรูความสามารถดานการประดิษฐดอกไมจากผาไหม  เชน การกระเปาจากผาไหม การ

ทําดอกไมประดิษฐจากผาไหม เปนตน  

 

 

 

 

 



ทะเบียน/ประวัติ ปราชญและประวัติภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร 

ทะเบียนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร 

นายบุญเลิน  เลาล้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ที่อยูปจจุบัน   บานเลขที่ 30/3  ม.18  บานจารพัต  ต.จารพัต  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร 

สถานภาพทางครอบครัว   สมรส 

ภูมิรู/ภูมิปญญา  มีความรูความสามารถดานการประกอบอาชีพทางการเกษตร การทําเกษตรผสมผสานตาม

แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  

 


