
 

 

 

 

 

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล 

อ าเภอแก้งสนามนาง               จังหวัดนครราชสีมา



สารบัญ 

ชื่อภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน                 หน้า 

ขนมไทยในชุมชน หมู่ที่ 1           1 

ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1 และ 12            1 

เกษตรผสมผสาน  หมู่ที่ 1           1 

พิธีเรียกขวัญงานมงคล หมู่ที่ 2          1 

ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง หมู่ที่ 3           1 

เป่าแคน,จักสานไม้ไผ่ หมู่ที่ 12          2 

เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 8           2 

เครื่องจักสาน หมู่ที่ 8          2 

หมอพราหมณ์ในพิธีต่างๆ หมู่ที่ 8         2 

ขนมหวานพ้ืนบ้าน หมู่ที่ 5          2 

หมอลำพ้ืนบ้าน หมู่ที่ 5           2 

ไอศกรีมกะทิสด  หมู่ที่ 5          3 

หมอแคน หมู่ที่ 5           3 

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม หมู่ที่ 6         3 

จักสานไม้ไผ่  หมู่ที่ 6           3 

การทอผ้าไหม  หมู่ที่ 13                3 

การทำบายศรีสู่ขวัญ  หมู่ที่ 13            3 

การถักร้อยธุงใยแมงมุม   หมู่ที่ 13          4 

ทอเสื่อกก   หมู่ที่  13          4 

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  หมู่ที่ 6         4 

กลุ่มบริหารจัดการคัดแยกขยะ  หมู่ที่ 6            4 

การเพาะปลูกพืช   หมู่ที่ 3          4 

เกษตรผสมผสาน   หมู่ที่ 3          4 



สารบัญ (ต่อ) 

ชื่อภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน                 หน้า 

จักสานไม้ไผ่  หมู่ที่ 3          5 

เรียกขวัญงานมงคล  หมู่ที่ 3          5 

ขนมไทย  หมู่ที่  3           5 

ร้านค้าชุมชน  หมู่ที่  3          5 

หมอลำกลอน  หมู่ที่ 3          5 

เป่าแคน  หมู่ที่ 3           5 

การทอผ้าไหม   หมู่ที่ 3          6 

จักสานเครื่องมือในการหาปลา  หมู่ที่ 15        6 

จักสานตะกร้าจากไม้ไผ่ หมู่ที่ 15         6 

การจักสาน   หมู่ที่ 15          6 

การทอเสื่อจากต้นกก หมู่ที่ 15         6 

การทอผ้า  หมู่ที่ 15            6 

เกษตรแบบพอเพียง  หมู่ที่ 10         7 

ขนมหวานพ้ืนบ้าน  หมู่ที่ 10          7 

สู่ขวัญ  บทผญา  หมู่ที่ 10          7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล 
   เร่ือง  ประชาสัมพันธ์การข้ึนทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประจำปี 2564  

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

ตามที ่  กองการศ ึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลบึงพะไล                         
ได้ดำเนินการสำรวจปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลบึงพะไล เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน แผนพัฒนาการศึกษา และเพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอด
หรือถา่ยทอดสู่คนรุ่นหลัง หรือผู้ท่ีสนใจศึกษาหาความรู้ ผ่านส่ือบุคคล ท่ีเป็นนักปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชนได้ นั้น 

บัดนี้ ได้ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียน ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 
2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ทะเบียน ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบล             
บึงพะไล ให้ผู้ท่ีสนใจและประชาชนได้ทราบโดยท่ัวกัน หากในพื้นท่ีมีข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพิ่มเติม สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียน ได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล 
บึงพะไล โทรศัพท์หมายเลข 0 4475 6264 ในวันเวลาราชการ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25๖4         
 

 
 
                                                          (ลงช่ือ)  

                                                                    (นายวันชัย  จันคำ ) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล 

                                       

             

 

 

                                                   



ล ำดับ ช่ือภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน บริเวณท่ีพบ หมายเหตุ
1 ขนมไทยในชุมชน อุตสาหกรรม นางร่วม ดงภักดี ผลิตขนมไทยขายตามหมู่บ้าน มีความรู้ความสามารถใน เลขท่ี 90 หมู่ท่ี 1

หัตถกรรม ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การท าขนมต้ม,ขนมเปียกปูน ต าบลบึงพะไล
ลอดช่อง สิงค์โปร,ขนมใส่ใส้ อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
2 ร้านค้าชุมชน การจัดการ กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านหัวบึง ชุมชนหมู่ท่ี 1 และ 12 มีการ กลุ่มร้านค้าชุมชนมีการจัดการ หมู่ท่ี 1 และ 12

องค์กร และบ้านบะระเวียง บริหารจัดการร้านค้าเพ่ือการ ร่วมกันของคนในชุมชนท าให้ ต าบลบึงพะไล
อุปโภค บริโภค ท่ีเป็นระบบ เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง อ าเภอแก้งสนามนาง
และย่ังยืน จังหวัดนครราชสีมา

3 เกษตรผสมผสาน เกษตรกรรม นายวีระศักด์ิ ศรีโคตร ได้รับการยกย่องเกษตรกรตัวอย่างมีองค์ความรู้และความสามารถ เลขท่ี 77 หมู่ท่ี 2
เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการ ในการเล้ียงและขยายพันธ์ุสุกร ต าบลบึงพะไล
เกษตร รวมถึงมีการท าเกษตรแบบผสมอ าเภอแก้งสนามนาง

ผสาน ท้ังเล้ียงปลา ไก่พันธ์ุบ้าน จังหวัดนครราชสีมา
4 พิธีเรียกขวัญงานมงคล ศิลปวัฒนธรรม นายทองหล่อ หาญโงน ค ากล่าวในพิธีการเรียกขวัญนาค, มีองค์ความรู้และความสามารถ เลขท่ี 37 หมู่ท่ี 2

พิธีการเรียกขวัญงานแต่ง, ในการจัดพิธีการต่างๆ เช่น ต าบลบึงพะไล
พิธีการงานมงคลต่างๆ เรียกขวัญนาค, งานแต่งงาน อ าเภอแก้งสนามนาง

งานข้ึนบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา
5 ศูนย์เครือข่ายด้าน การท่องเท่ียว นายบุญถ่ิน  อาถนาทิพย์ ได้รับการยกย่องเกษตรกรตัวอย่างมีองค์ความรู้และเป็นศูนย์ เลขท่ี 74 หมู่ท่ี 3

การประมง ชุมชน แบบผสมผสาน เครือข่ายด้านการประมง ต าบลบึงพะไล

และเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับ อ าเภอแก้งสนามนาง

การเล้ียงหม่อนไหม จังหวัดนครราชสีมา

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล 1



ล ำดับ ช่ือภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน บริเวณท่ีพบ หมายเหตุ
6 เป่าแคน ศิลปวัฒนธรรม, นายทองหล่อ ปิตาทะสา การเป่าแคนท่ีเป็นเอกลักษณ์เด่น มีทักษะและความสามารถทาง เลขท่ี 42  หมู่ท่ี 12

จักสานไม้ไผ่ หัตถกรรม ความช านาญในการท าจักสาน ด้านการเป่าแคนท่ีเป็นเอกลักษณ์ต าบลบึงพะไล
จากไม้ไผ่ ทีทักษะความช านาญในการท า อ าเภอแก้งสนามนาง

เคร่ืองมือจักสานจากไม้ไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
7 เกษตรผสมผสาน เกษตรกรรม นางเอมอร  รัตนขันแสง เกษตรกรตัวอย่างในการปลูกพืช มีทักษะและองค์ความรู้ในการ เลขท่ี 336 หมู่ท่ี 8

แบบผสมผสาน เล้ียงแม่ไก่พันธ์ุไข่ รวมถึงการ ต าบลบึงพะไล
ขยายพันธ์ุสุกร อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
8 เคร่ืองจักสาน หัตถกรรม นายอาน  ไชยเทพา การจักสานอุปกรณ์ต่างๆ มีทักษะและความสามารถทาง เลขท่ี 336 หมู่ท่ี 8

ด้านการจักสานเคร่ืองมือ- ต าบลบึงพะไล
เคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
9 หมอพราหมณ์ในพิธี ศิลปวัฒนธรรม นายสงวน  สินธพ บทสวดในพีธีการต่างๆท่ีเฉพาะ มีทักษะและความสามารถทาง เลขท่ี 38  หมู่ท่ี 8

การต่างๆ เจาะจง และสืบทอดกันมาหลายปีด้านพิธีกรรมทางศาสนา ต าบลบึงพะไล
โดยมีความรู้ด้านบทสวดต่างๆท่ีอ าเภอแก้งสนามนาง
เป็นการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น จังหวัดนครราชสีมา

10 ขนมหวานพ้ืนบ้าน อุตสาหรกรรม, นางค านาง กงชัยยา รสชาดของขนมหวานท่ีเป็น ขนมหวานชนิดต่างๆท่ีรสชาด เลขท่ี 199  หมู่ท่ี 5
หัตถกรรม เอกลักษณ์ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ต าบลบึงพะไล

ขนมต้ม ขนมช้ัน ขนมเปียกปูน อ าเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

11 หมอล าพ้ืนบ้าน ศิลปวัฒนธรรม นายนคร  สุดสี หมอล ากลอนท านองประยุกต์ องค์ความรู้เก่ียวกับหมอล ากลอนเลขท่ี 53/15 หมู่ท่ี 5
มีทักษะด้านการร้องหมอล า ต าบลบึงพะไล

อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล 2



ล ำดับ ช่ือภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน บริเวณท่ีพบ หมายเหตุ
12 ไอศกรีมกะทิสด อุตสาหกรรม, นายปัชชา  ไชยแก้ว สูตรไอกรีมกะทิสดโบราณ มีทักษะในการท าไอกรีมกะทิสด เลขท่ี 66  หมู่ท่ี 5

โดยมีสูตตรท่ีเป็นเอกลักษณ์ ต าบลบึงพะไล
อ าเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

13 หมอแคน ศิลปวัฒนธรรม นายลี  เพียรโคตรแก้ว การเป่าแคนท่ีมีท านองอันไพเราะมีองค์ความรู้และทักษะในการ เลขท่ี 199  หมู่ท่ี 5
เล่นดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน(แคน) ต าบลบึงพะไล

อ าเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

14 ปราชญ์ชาวบ้าน ภาษาและ นายค ามูล  จันสิมมา ได้รับยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านมีองค์ความรู้และทักษะในการ เลขท่ี 123 หมู่ท่ี 6
วรรณกรรม เป็นพิธีกรหรือโฆษณาในงานพิธีต าบลบึงพะไล

ทางศาสนา อ าเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

15 จักสานไม้ไผ่ อุตสาหกรรม, นายไง  แก้วศรัทธา เป็นภูมิปัญญาท่ีถูกถ่ายทอดมานานมีทักษะในการประดิษฐ์ิอุปกรณ์ เลขท่ี 64  หมู่ท่ี 6
หัตถกรรม หลายช่ัวอายุ และมีการอนุรักษ์ จักสานจากไม้ไผ่ ซ่ึงเป็นการ ต าบลบึงพะไล

รักษาไว้จนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย อ าเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

16 ทอผ้าไหม หัตถกรรม นางพรพิรมย์  หงษ์พิพิธ เอกลักษณ์ของลายผ้าไหมท่ีสืบทอดองค์ความรู้และทักษะเก่ียวกับ เลขท่ี 17  หมู่ท่ี 13
กันมาจากรุ่นสู่รุ่น การทอผ้าไหม เพ่ือเป็นการหา ต าบลบึงพะไล

รายได้เสริม อ าเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

17 การท าบายศรีสู่ขวัญ ศิลปวัฒนธรรม นางบัวฮอง จันทร์ทะคาม การท าพานบายสีสู่นขวัญในโอกาสมีทักษะและองค์ความรู้ในการ เลขท่ี 19  หมู่ท่ี 13
ต่างๆ โดยเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดท าพานบายสีสู่ขวัญ และเป็นการต าบลบึงพะไล
กันมาจากรุ่นสู่รุ่น รวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างรายได้ อ าเภอแก้งสนามนาง

ให้แก่ครอบครัวและชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
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ล ำดับ ช่ือภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน บริเวณท่ีพบ หมายเหตุ
18 การถักร้อยธุง อุตสาหกรรม, กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองโคบาล ลวดลายต่างๆท่ีเป็นเอกลักษณ์ เป็นการถักร้อยธุงใยแมงมุม เลขท่ี 67  หมู่ท่ี 13

ใยแมงมุม หัตถกรรม หมู่ท่ี 13 โดย เฉพาะตัวของหมู่บ้าน ด้วยด้ายไหมพรม ซ่ึงมีทักษะ ต าบลบึงพะไล
นางเกษราภรณ์  ขันแก้ว และองค์ความรู้ท่ีเป็นเอกลักษณ์อ าเภอแก้งสนามนาง

ท่ีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จังหวัดนครราชสีมา
19 ทอเส่ือ หัตถกรรม นางบัวไข  บัวมาตร เอกลักษณ์ของการทอเส่ือด้วย ทักษะในการทอเส่ือจากต้นกก เลขท่ี 122 หมู่ท่ี 13

ต้นกก และลวดลายในการทอ เพ่ือใช้ในครัวเรือนและสามารถ ต าบลบึงพะไล
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
20 กลุ่มออมทรัพย์ การจัดการ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเลขท่ี 41  หมู่ท่ี 6

เพ่ือการผลิต องค์กร บ้านหนองโคบาล หมู่ท่ี 6 เพ่ือการผลิตท่ีเป็นระบบและ ท่ีเป็นระบบ และบริหารสมาชิกต าบลบึงพะไล
น าโดยนายอนันต์  แสนจันทร์ ย่ังยืน อย่างย่ังยืน อ าเภอแก้งสนามนาง

(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6) จังหวัดนครราชสีมา
21 กลุ่มบริหารจัดการ การจัดการ กลุ่มบริหารจัดการคัดแยกขยะการบริหารจัดการคัดแยกขยะ มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเลขท่ี 41  หมู่ท่ี 6

คัดแยกขยะ องค์กร บ้านหนองโคบาล หมู่ท่ี 6 อย่างเป็นระบบ ท่ีเป็นระบบ และบริหารสมาชิกต าบลบึงพะไล
น าโดยนายอนันต์  แสนจันทร์ อย่างย่ังยืน อ าเภอแก้งสนามนาง

(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6) จังหวัดนครราชสีมา
22 การเพาะปลูกพืชผัก เกษตรกรรม นายดวงดี ศิริเพ็ญโสภา ได้รับยกย่องว่าเป็นเกษตรกร มีองค์ความรู้ในการขยายพันธ์ุผักเลขท่ี 272 หมู่ท่ี 3

ตัวอย่าง และทักษะในการปลูกผักให้ได้ ต าบลบึงพะไล

ผลิตเยอะสามารถสร้างรายได้ อ าเภอแก้งสนามนาง
ให้กับครอบครัวได้ จังหวัดนครราชสีมา

23 เกษตรผสมผสาน เกษตรกรรม นางดี  สุดมี ได้รับยกย่องว่าเป็นเกษตรกร มีองค์ความรู้และทักษะในการ เลขท่ี 148 หมู่ท่ี 3
ตัวอย่าง ปลูกหน่อไม้ฝร่ังและเล้ียง ต าบลบึงพะไล

หม่อนไหม อ าเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา
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ล ำดับ ช่ือภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน บริเวณท่ีพบ หมายเหตุ
24 จักสานไม้ไผ่ หัตถกรรม นายสุชาติ  นาดม่ัน ความช านาญในการท าเคร่ืองมือ มีทักษะความสามารถในการ เลขท่ี 250 หมู๋ท่ี 3

จักสานจากไม้ไผ่ จักสานไม้ไผ่ เช่น ตะกร้า ไซ ต าบลบึงพะไล
ก่องข้าว แห อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
25 เรียกขวัญงานมงคล ศิลปวัฒนธรรม นายบุญ  แสงอรุณ พิธีการเรียกขวัญนาค งานแต่งงานมีองค์ความรู้ในเร่ืองพิธีการ เลขท่ี 48  หมู่ท่ี 3

งานมงคลต่างๆ การเรียกขวัญนาค งานพิธีการ ต าบลบึงพะไล
งานแต่งงาน อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
26 ขนมไทย อุตสาหกรรม นางบัวไข  สว่างวงษ์ สูตรขนมไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีทักษะและความสามารถใน เลขท่ี 126  หมู่ท่ี 3

หัตถกรรม การท าขนมไทยได้หลากหลาย ต าบลบึงพะไล
และสร้างรายได้ให้ครอบครัว อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
27 ร้านค้าชุมชน การจัดการ กลุ่มร้านค้าชุมชน การบริหารจัดการท่ีเป็นระบบโดยมีการบริหารจัดการร้านค้าเพ่ือ ชุมชนหมู่ท่ี 3

องค์กร บ้านหนองบัวกอง หมู่ท่ี 3 สมากชิกในชุมชนเอง การอุปโภคบริโภค ท่ีเป็นระบบ ต าบลบึงพะไล
และย่ังยืน อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
28 หมอล ากลอน ศิลปวัฒนธรรม นางค ามา เบ็ญจขันธ์ บทล าหมอล ากลอนประยุกต์ มีความสามารถในการประพันธ์ เลขท่ี 166  หมู่ท่ี 3

หมอล ากลอนท านองท่ีเป็น ต าบลบึงพะไล

เอกลักษณ์ อ าเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

29 เป่าแคน ศิลปวัฒนธรรม นายทองสา  สุดมี ท านองการเป่าแคน มีทักษะและความสามารถในการเลขท่ี 148 หมู่ท่ี 3
เป่าแคน ได้รับเชิญไปเป่าแคน ต าบลบึงพะไล
ในงานต่างๆ สร้างรายได้ อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
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ล ำดับ ช่ือภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน บริเวณท่ีพบ หมายเหตุ
30 ทอผ้าไหม หัตถกรรม นางมณีรัตน์  สุดมี ลายผ้าพ้ืนบ้าน เช่น ผ้ามัดหม่ี องค์ความรู้และทักษะเก่ียวกับ เลขท่ี  28  หมู่ท่ี 3

ผ้าขาวม้า การทอผ้าชนิดต่างๆ เช่น ผ้าไหมต าบลบึงพะไล
ผ้ามัดหม่ี , ผ้าขาวม้า อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
31 จักสานเคร่ืองมือ หัตถกรรม นายวัน  ธุระท า เป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันมานานมีทักษะในการจักสานเคร่ืองมือ หมู่ท่ี 15

ในการหาปลา มีการเรียนรู้ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นท่ีใช้ในการหาปลา เช่น ไซดักปลาต าบลบึงพะไล
ซุ่มจับปลา อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
32 จักสานตะกร้า หัตถกรรม นายสงวน  สมแวง เป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันมานาน                                            มีทักษะในการจักสานเคร่ืองมือ เลขท่ี 78 หมู่ท่ี  15

จากไม้ไผ่ มีการอนุรักษ์และถ่ายทอดกันมา จากไม้ไผ่ เช่น การสานตระกร้าต าบลบึงพะไล
จนถึงปัจจุบัน หวด และกระด้ง อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
33 การจักสาน หัตถกรรม นางล าไย  ธุระธรรม เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีสามารถ เป็นการจักสาน ตะแกลงรอง เลขท่ี  25 หมู่ท่ี 15

สร้างรายได้ให้กับครอบครัว หวดน่ึงข้าวเหนียว ซ่ึงท ามาจากต าบลบึงพะไล
ไม้ไผ่ อ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
34 การทอเส่ือจากต้นกก หัตถกรรม นางบุญชู ลครพล เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถ่ิน ทักษะในการทอเส่ือจากต้นกก เลขท่ี 28  หมู่ท่ี 15

ท่ีนิยมท ากันอย่างแพรหลาย ท่ีน าเอาต้นกกมาแปรสภาพให้ ต าบลบึงพะไล

เป็นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอให้ อ าเภอแก้งสนามนาง
เป็นผืนเส่ือ จังหวัดนครราชสีมา

35 ทอผ้า หัตถกรรม นางหนูพัด พันชมพู ลายผ้าท่ีทอจะมีเอกลักษณ์ประจ ามีกรรมวิธีในการทอผ้าท่ีต้องใช้ เลขท่ี 4 หมู่ท่ี 15
ท้องถ่ิน และสวยงาม ทักษะความช านาญ ท้ังการย้อมต าบลบึงพะไล

สีไหม การทอไหม รวมถึงการ อ าเภอแก้งสนามนาง
ตัดเย็บผ้าไหมให้เป็นทรง จังหวัดนครราชสีมา
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ล ำดับ ช่ือภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน บริเวณท่ีพบ หมายเหตุ
36 เกษตรแบบพอเพียง เกษตรกรรม นางจ าปี  ปัดทุม การท าการเกษตรแบบผสมผสาน มีการท าการเกษตรผสมสาน เลขท่ี 164 หมู่ท่ี 10

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท้ัง ปลูกผัก เล้ียงสัตว์ ท านา ต าบลบึงพะไล
จัดสรรค์พ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ให้ อ าเภอแก้งสนามนาง
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด จังหวัดนครราชสีมา

37 ขนมหวานพ้ืนบ้าน หัตถกรรม นางจันทร์หอม  ศรีภู ขนมลอดช่อง ขนมเปียกปูน มีกรรมวิธีท่ีเป็นเอกลักษณ์ เลขท่ี 138 หมู่ท่ี 10
ท่ีท าจากใบเตย มีรสชาดท่ีเป็น มีความละเอียดอ่อนประณีต ต าบลบึงพะไล
เอกลักษณ์ ในการเลือกสรรวัตถุดิบและ อ าเภอแก้งสนามนาง

รูปลักษณ์ท่ีชวนรับประทาน จังหวัดนครราชสีมา
38 สู่ขวัญ บทผญา วรรณกรรม นายทะนอง วันสา บทกลอนกล่าวค าผญา และบท มีองค์ความรู้เก่ียวกับการจัดท า เลขท่ี 62 หมู่ท่ี 10

บูชาพีธีการบายศรีสู่ขวัญ พิธีการบายศรีสู๋ขวัญตาม ต าบลบึงพะไล
ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอีสานอ าเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา
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