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ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน 
โดย 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 มาตรา 57 รัฐต้อง(1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะ 
สำหรับกิจกรรมที่เก่ียวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและ และ
มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ภูมิปัญญาไทยมีความสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยสร้างชาติให้เป็ นปึกแผ่นมั่นคงสร้างความภาคภูมิใจ
และศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ แก่คนไทย สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมคำสอนทางศาสนาใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุล
ระหว่างคนกับสังคม และธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมตามยุค 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึง
ได้จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ต่อไป 

 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิ มีความหมายว่า พ้ืน ชั้น พ้ืนเพ 
ปัญญา  หมายความว่า ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด 
ภูมิปัญญา  หมายถึง พ้ืนความรู้ ความสามารถ 
ภูมิปัญญา  หมายถึง ความสามารถในการใช้พ้ืนความสร้างสรรค์งานเพ่ือพัฒนาและดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น 
การถ่ายทอดความรู้หรือการสอน หมายถึง บอกวิชาความรู้ให้แสดงเข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เป็นตัวอย่างเพื่อให้รู ้ดี  

รู้ชั่ว 
จากการศึกษาความหมายที่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการต่างๆ ซึ่งครอบคลุมคำว่า ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย สามารถรวบรวมได้ดังนี้  

 1.) ภูมิปัญญา คำว่าภูมิปัญญา ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Wisdom ซึ่งมีความหมายว่า ความรู้ความสามารถ ความ
เชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์สรุปได้ว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ที่เป็นผลมาจากการใช้ความคิดและสติปัญญาในการปรับตัวและดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น เรียนรู้ และสะสมมาเป็นระยะเวลานาน สามารถใช้หรือปรับเปลี่ย นมาสร้าง
ประโยชน์และแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ภูมิปัญญาอาจเกิดจากประสบการณ์ของกลุ่มคนในชุมชนจากภายนอก
ชุมชน และ/หรือผลิตใหม่ หรือผลิตช้ำขึ้นมาได้ 

2.)ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ให้ความหมายของภูมิปัญญาชาวบ้านว่า
เป็นความรู้ของชาวบ้านที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน ซึ่งได้เรียนรู้จากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 
ญาติพี่น้อง และผู้ที่มีความรู้ในชุมชน ความรู้เหล่านี้เกี่ยวข้องการดำเนินชีวิต เป็นแนวทางหลักเกณฑ์ มีวิธีปฏิบั ติที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไปแล้วกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกับธรรมชาติ ความรู้ที่สั่งสมมาแต่
บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งระหว่างการสืบทอดมีการปรับรุง ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง
จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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 สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง รากฐานความรู้ของชาวบ้านที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์และความรอบรู้ รวมทั้ง
ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพการณ์ทางแวดล้อม และวัฒนธรรมที่มี
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๖ ได้ให้ความหมายของคำว่า ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไว้ โดยแยกให้ความหมายของคำว่า ภูมิปัญญา ว่าหมายถึง พื้นความรู้  ความสามารถ และคำว่า ท้องถิ่น ว่าด้วย
หมายถึง ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น คำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงหมายถึง พ้ืนความรู้ ความสามารถของท้องที่ใดท้องที่
หนึ่ง 

 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน คิดค้นขึ้น แล้วนำมาปรับปรุง แก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา เป็นทั้ง 
สติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางดำเนินชีวิตในวงกว้าง ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประกอบด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่ สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ (2551) ได้จำแนกไว้รวม 10 สาขา คือ  
 1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถใกนารผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐาน คุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน การแก้ปัญหา การเกษตร เป็นต้น 
 2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึงการรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการนำเข้าตลาด เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการ
ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจำหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่นการ
รวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มหัตถกรรม และอ่ืนๆ เป็นต้น 
 3. สาขาแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและ รักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเนให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 
 4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั้งยืน 
 5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านการบริหารจัดการค้าการสะสมและบริหารกองทนและ
ธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตรา และโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 
 6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน คุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และ วัฒนธรรม 
 7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานด้านศิลปะ สาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 
 8. สาขาการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริการจัดการดำเนินงาน ด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน องค์กรทาง
สังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย  เช่น การจัดการของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น  กรณีของการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่า
เป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสำคัญเพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 

 9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน เกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษ
ไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

 10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และ ปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาความเชื่อและ
ประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลัก
ศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“การเกษตร การปลูกพืชผลและผลผลิตทางการเกษตร” 

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

ชื่อ   นางประภาพร    เลาหะวนิช 
ที่อยู่ ม. 3 บ้านหัวเรือ ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์ 089-8457689 
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ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“การเกษตร การปลูกพืชผลและผลผลิตทางการเกษตร” 

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

ชื่อ   นายประสิทธิ์  ผิวทอง 
ที่อยู่ 45 ม. 14 บ้านหนองจิก ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์  -  
 

 

  



6 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“การเกษตร การปลูกพืชผลและผลผลิตทางการเกษตร” 

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

ชื่อ   นายบุญเหล็ง  สายแวว 
ที่อยู่ 123 ม. 16 บ้านหัวเรอืทอง ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์  
 
  



7 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“หัตถกรรม จักสาร ตระกร้าไม้ไผ่” 

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

ชื่อ   นางเขียน   หอมหวล    
ที่อยู่ 142 ม. 1 บ้านหัวเรือ ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“หัตถกรรม จักสาร ตระกร้าพลาสติก” 

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

ชื่อ   นางแพงศรี   มณีศักดิ์    
ที่อยู่ 94 ม. 2 บ้านหนองมุก ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์ 089-6241646 
 
  



9 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“หัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์” 

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

ชื่อ   นายบุญ  นาคูณ  
ที่อยู่ 80 ม. 5 บ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์  092-9471249 
  



10 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“หัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์” 

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

ชื่อ   นายพิน  เชื้อชัย    
ที่อยู่ 152 ม. 9 บ้านค้อ ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์ 089-8646326 
  



11 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“หัตถกรรม  จักสาร ว่าวโบราณ” 

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

ชื่อ   นายศรนรินทร์  หล้าศรี    
ที่อยู่ 78 ม. 11 บ้านหัวเรือ ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์ 093-3488060 
 
 
 
  



12 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“หัตถกรรม  ถักเปลไนล่อน” 

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

ชื่อ   นายคัมภีร์  สีม่วง    
ที่อยู่ 26 ม. 11 บ้านหัวเรือ ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์ 094-3072230 
 
  



13 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“หัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์” 

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

ชื่อ   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตพริกแกง    
ที่อยู่ ศาลากลางหมู่บ้านหนองก่าน ม. 12 บ้านหนองก่าน ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์ 062-6748673 
 
 
 
 
  



14 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“หัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์” 

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

ชื่อ   นายประเสริฐ   จันทรกมลชัย    
ที่อยู่ 119 ม. 15 บ้านทุ่งขามเหนือ ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์ 061-0300485 
 
 



15 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“การแพทย์ไทย การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน (เป่าแขนหัก ขาหัก ตะขาบกัด)” 

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

ชื่อ   นายอำนวย  สายแวว 
ที่อยู่ 219 ม. 3 บ้านทุ่งขามเหนือ ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์ 081-8775617 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



16 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“ศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป”์ 

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

ชื่อ   นายอภิสันต์  รอจั่น 
ที่อยู่ 161 ม. 4 บ้านหนองจอก ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์ 081-9958689 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“ศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์” 

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

ชื่อ   นายบุญเลิศ   วงศ์อุดม 
ที่อยู่ ๖๒ ม. ๑๒ บ้านหนองก่าน ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์ 061-0830320 



18 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม” 

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

ชื่อ   นายบุญม ี  สีม่วง 
ที่อยู่ ม. ๑0 บ้านอ้น ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท์ – 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ทะเบียนรายชื่อ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลหัวเรือ 

 

แยกตามประเภท ดังนี้ 

1. ด้านสาขาการเกษตร 

ที ่ ชื่อ - สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ 

1. นางประภาพร เลาหะวนิช การเกษตร เรื่องการปลูกพืชผลและผลผลิตทางการเกษตร ม.3 ต.หัวเรือ 

2. นายประสิทธิ์   ผิวทอง ข้าวปลอดสารพิษ ทำนาอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยคอก 45 ม.14 ต.หวัเรือ 

3. นายบุญเหล็ง สายแวว การเกษตร เรื่องการปลูกพืชผลและผลผลิตทางการเกษตร 123 ม. 16 ต.หัวเรือ 

 
2. ด้านสาขาหัตถกรรม อุตสาหกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1. นางเขียน  หอมหวล ช่างหัตถกรรมจักสาร (ตะกร้าไม้ไผ่) 142 ม. 1 ต.หัวเรือ 
2. นางแพงศรี  มณีศักดิ์ ช่างหัตถกรรมจักสาร (ตะกร้าพลาสติก) 94 ม. 2 ต.หวัเรือ 
3. นายบัวลา    หอมหวล ช่างหัตถกรรมจักสาร (ตะกร้าไม้ไผ่) ม. 2 ต.หัวเรือ 
4. นายถนัด  อุ่นสาร์ แปรรูปเครื่องมือการเกษตร (ช่างตีเหล็ก) ม. 3 ต.หัวเรือ  
5. นายบุญ  นาคุณ สิ่งประดิษฐ์ (โต๊ะ เก้าอ้ี ชิงช้า ม้านั่ง จากไม้สัก ไม้แดงฯ) 80 ม. 5 ต.หวัเรือ 
6. นายพิน   เชื้อชัย สิ่งประดิษฐ์ (ถังขยะ กระถางปลูกผัก จากยางรถยนต์) 152 ม. 9 ต.หัวเรือ 
7. นายศรนรินทร์  หล้าศรี ทำว่าวจุฬา ว่าวธนู 78 หมู่ 11 ต.หวัเรือ 
8. นายคัมภีร์   สีม่วง ถักเปลญวน 26 ม. 11 ต.หัวเรือ 
9. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตพริก

แกง 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 12 

(บ้านหนองก่าน) 
10. บริษัท ซามอลโอชิ หนังปลา

อบกรอบ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ (หนังปลาแซลมอนทอดกรอบ) 119ม.15 ต.หวัเรือ 

 

3. ด้านสาขาการแพทย์แผนไทย 

ที ่ ชื่อ - สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1. นายอำนวย  สายแวว ดูแลรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน (เป่า แขนหัก ขาหัก) 219 ม. 3 ต.หัวเรือ  

 

  



20 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

4.ด้านสาขาศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ฯลฯ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1. นายอภิสันต์  รอจั่น จิตรกรรม เขียนฝาผนังที่อยู่ในโบสถ์และวิหาร 161/4 ต.หัวเรือ 
2. นางหนูเพียร   สุบูรณ์ หมอลำ ม.2  ต.หัวเรือ 
3. นายพิมพ์    แก่นกอ หมอแคน ม.2  ต.หัวเรือ 
4. นายสมหมาย  สายแวว หมอลำ ม.11 ต.หัวเรือ 
5. นายพทิยา  เชื้อชัย หมอแคน 79 ม. 11 ต.หัวเรือ 
6. นายบุญเลิศ วงศ์อุดม ดีดพิณ 62 หมู่ 12 ต.หวัเรือ 
7. นายบุญเหล็ง  สายแวว หมอแคน / เป่าโหวด 123 ม.16 ต.หวัเรือ 

 

5. ด้านอ่ืนๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม  

ที ่ ชื่อ - สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1. นายดวน  กนกหงส์ โหราศาสตร์/ทำเคราะห์บ้าน/ยกบ้าน/ขึ้นบ้านใหม่/แต่งงาน ม.1  ต.หัวเรือ 
2. นายทองดำ  การกล้า โหราศาสตร์/ทำเคราะห์บ้าน/ยกบ้าน/ขึ้นบ้านใหม่/แต่งงาน ม.2  ต.หัวเรือ 
3. นายจันทร์  พิมพ์หล่อ พิธีทางศาสนา ม. 16 ต.หัวเรือ 
4. นายเจริญ   อุลัยศรี พิธีทางศาสนา ม. 6  ต.หัวเรือ 
5. นายบุญมี   สีม่วง พิธีทางศาสนา ม. 10 ต.หัวเรือ 
6. นายพิทยา  เชื้อชัย พิธีทางศาสนา 79 ม. 11 ต.หัวเรือ 
7. นายประสิทธิ์  ธานี พิธีทางศาสนา ม.15  ต.หัวเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


