
 

 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

งานการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแสนตอ 

อ าเภอขาณวุรลกัษบรุ ีจงัหวดัก าแพงเพชร 



 

 

ชื่อภูมิปญญาทองถิ่น/
ปราชญชาวบาน 

 
สาขา/ดาน 

 

เจาของภูมิปญญาทองถิ่น/
ปราชญชาวบาน 

จุดเดนของภูมปิญญา
ทองถิ่น/ปราชญ

ชาวบาน 

 

ขอมูลภูมิปญญาทองถิน่/
ปราชญชาวบาน 

 
แหลงท่ีพบ 

 
หมายเหตุ 

การจักรสาน ศิลปกรรม นายจัด  ดวงตาเสือ เปนภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีสามารถดัดแปลงงาน
จักรสานใหเปนรูปแบบ
ตางๆ ได 

นายจัด  ดวงตาเสือ มีความรู
ความสามารถทางดานการ
จักรสาน เชน สานตะกรา 
กระดง เขง เปนตน โดยใช
วัสดุในชุมชน (ไมไผ) ใชใน
การจักรสาน 

224 หมูท่ี 6           
บานหนองเหมือด        
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

การทำลูกประคบสมุนไพร การแพทยไทย นายสุทธณาเดช  แสนเพชร   สามารถคัดเลือก
สมุนไพรชนิดตางๆ 
นำมาใชในการทำลูก
ประคบสมุนไพรไดเปน
อยางดี 

นายสุทธณาเดช แสนเพชร มี
ความรูความสามารถในการ
ทำลูกประคบสมุนไพร โดย
การใชสมุนไพรมาหอดวยผา
เปนลูก 

34 หมูท่ี 6            
บานหนองเหมือด        
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

การจักรสาน ศิลปกรรม นายทองคำ  ชัยหัง   เปนภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีสามารถจักรสานงาน
ไดอยางปราณีตและมี
ความสวยงาม ได ซึ่งมี
ประสบการณในการ
จักรสานมากกวา    
45 ป 

นายทองคำ  ชัยหัง มีความรู
ความสามารถทางดานการ
จักรสาน เชน ไซ สำหรับใช
ดักปลา ไซมงคล ใชสำหรับ
คนทำมาคาขายเพ่ือเปนสิริ
มงคล เปนตน โดยใชวัสดุใน
ชุมชน (ไมไผ) ใชในการจักร
สาน 

110 หมูท่ี 6           
บานหนองเหมือด        
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

การจักรสาน ศิลปกรรม นางแกน  ชัยหัง   เปนภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีสามารถจักรสานงาน
ไดอยางปราณีตและมี
ความสวยงาม 

นางแกน  ชัยหัง มีความรู
ความสามารถทางดานการ
จักรสาน เชน สานตะกรา 
กระดง เขง เปนตน โดยใช
วัสดุในชุมชน (ไมไผ) ใชใน
การจักรสาน 

110 หมูท่ี 6           
บานหนองเหมือด        
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

 



 

ชื่อภูมิปญญาทองถิ่น/
ปราชญชาวบาน 

 
สาขา/ดาน 

 

เจาของภูมิปญญาทองถิ่น/
ปราชญชาวบาน 

จุดเดนของภูมปิญญา
ทองถิ่น/ปราชญ

ชาวบาน 

 

ขอมูลภูมิปญญาทองถิน่/
ปราชญชาวบาน 

 
แหลงท่ีพบ 

 
หมายเหตุ 

การจักรสาน ศิลปกรรม นายสำราญ  ขันสิงหา   เปนภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีสามารถดัดแปลงงาน
จักรสานใหเปนรูปแบบ
ตางๆ ได ซึ่งมี
ประสบการณในการ
จักรสานมากกวา 6 ป 

นายสำราญ  ขันสิงหา มี
ความรูความสามารถทางดาน
การจักรสาน เชน สานตะกรา 
กระดง เขง เปนตน โดยใช
วัสดุในชุมชน (ไมไผ) ใชใน
การจักรสาน 

199 หมูท่ี 7           
บานหนองเหมือด        
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

การทำน้ำหมักชีวภาพ เกษตรกรรม นายมาโนช  เกตุทนง   เปนภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีนำเศษอาหาร และ
เศษผักผลไมในทองถ่ิน
นำกลับมาใชประโยชน
ในการทำน้ำหมัก
ชีวภาพเพ่ือลดตนทุน
ในการใชสารเคม ี

นายมาโนช  เกตุทนง      
เปนผูมีความรูความสามารถ
ดานการทำน้ำหมักชีวภาพ 
ซึ่งสามารถนำไปเปนปุย เรง
อัตราการเจรญิเติบโตของพืช 
เพ่ิมคุณภาพของผลผลติใหดี
ข้ึน 

175 หมูท่ี 1           
บานหาดชะอม           
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

การจักรสาน ศิลปกรรม นายเต็ม  นิพนธ   เปนภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีสามารถจักรสานงาน
ไดอยางประณตีและมี
ความสวยงาม 

นายเต็ม  นิพนธ มีความรู
ความสามารถทางดานการ
จักรสาน เชน สุมไก ไซ 
กระดง ฯลฯ โดยใชวัสดุใน
ชุมชน (ไมไผ) ใชในการจักร
สาน 

133 หมูท่ี 4           
บานเกาะสามสิบ         
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

การสานสวิง อุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม 

นางอนุสรา  บุญมมีาก   เปนภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีสืบทอดมาตั้งแต
บรรพบุรุษ และ
สามารถสานสวิงได
อยางประณตีและมี
ความสวยงาม 

นางอนุสรา  บุญมมีาก มี
ความรูความสามารถทางดาน
การสานสวิงใสปลา โดยใช
เชือกหรือดายมาใชในการถัก
สวิงใสปลา 

41 หมูท่ี 7               
บานหนองเหมือด        
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

 

 



 

ชื่อภูมิปญญาทองถิ่น/
ปราชญชาวบาน 

 

สาขา/ดาน 
 

เจาของภูมิปญญาทองถิ่น/
ปราชญชาวบาน 

จุดเดนของภูมปิญญา
ทองถิ่น/ปราชญ

ชาวบาน 

 

ขอมูลภูมิปญญาทองถิน่/
ปราชญชาวบาน 

 
แหลงท่ีพบ 

 
หมายเหตุ 

ประวัติและวัฒนธรรมลาว 
บรรพบุรุษไทครั่ง 

ภาษาและวรรณกรรม นายยศขจร  ขันสิงหา   เปนปราชญชาวบานไท
ครั่ง ท่ีมีความ
เช่ียวชาญดานภาษา
ลาว 

นายยศขจร  ขันสิงหา เปน
ผูมีความเช่ียวชาญดาน
ภาษาลาว โดยมผีลงานจาก
หนังสือ ประวัติและ
วัฒนธรรมลาว ไดแปลจาก
หนังสือเรื่อง “วัดทะนะทัม
ลาว” (วัฒนธรรมลาว) แตง
โดย ทุมพัน รัตตะนะวง 
พิมพเผยแพรโดย
สำนักพิมพกระทรวง
วัฒนธรรมแหง สปป.ลาว 
ซึ่งบรรพบุรุษของนายยศ
ขจรไดนำมาตดิตัวมาครั้ง
อพยพมาจากประเทศลาว
กวา 200 ป มาแลว 

79/1 หมูท่ี 7             
บานหนองเหมือด        
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

การทำเกษตรผสมผสาน เกษตรกรรม นางสาวอารีรตัน  ไตรยางค   เปนภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีลงมือทำเองทุกอยาง
ภายในระยะเวลา 2 ป 
โดยปลูกพืชผักเพาะ
เห็ดจนสรางเปนอาชีพ  
 

นางสาวอารีรตัน ไตรยางค 
เปนผูมีความรูดานการทำ
เกษตรผสมผสาน “หนองนา
โมเดล สวนนองขาวโพด” 
โดยปลูกบานอยูกลางทุงนา
ในพ้ืนท่ี 6 ไรกวา ๆ เริม่สราง
ตั้งแตป 2561 จนถึงปจจุบัน 
ระยะเวลา 2 ป จัดสรร
วางแผนเปนอยางด ี

89 หมูท่ี 7               
บานหนองเหมือด        
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

 



 

ชื่อภูมิปญญาทองถิ่น/
ปราชญชาวบาน 

 
สาขา/ดาน 

 

เจาของภูมิปญญาทองถิ่น/
ปราชญชาวบาน 

จุดเดนของภูมปิญญา
ทองถิ่น/ปราชญ

ชาวบาน 

 

ขอมูลภูมิปญญาทองถิน่
ปราชญชาวบาน 

 
แหลงท่ีพบ 

 
หมายเหตุ 

การทำพิธีรับขวัญขาว ปรัชญา ศาสนา 
ประเพณ ี

นายยศขจร  ขันสิงหา   เปนปราชญชาวบานไท
ครั่ง ท่ีมีความ
เช่ียวชาญดานการทำ
พิธีรบัขวัญขาว ใน
ประเพณีสูขวัญขาว 

นายยศขจร  ขันสิงหา หรือ 
ตาเทือง ปราชญชาวบานไท
ครั่ง เปนผูมีความเช่ียวชาญ
ดานการทำพิธีรับขาว ซึ่ง
ประเพณีสูขวัญขาวน้ันเปน
ประเพณีโบราณมีชาวตำบล
แสนตอจัดทำมาอยาง
ยาวนาน  เพ่ือเปนสิรมิงคล 
และเพ่ือเปนการรักษา
วัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ิน 

79/1 หมูท่ี 7             
บานหนองเหมือด        
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

การทำเกษตรผสมผสาน เกษตรกรรม นางสาวมาลาตี  สรุิยะแสง เปนภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีมีการวางแผน
การเกษตรแบบ
ผสมผสานไดเปนอยาง
ดี  

นางสาวมาลาตี  สรุิยะแสง 
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมี
ความรูเก่ียวกับการทำ
การเกษตรผสมผสานดวย
การปลูกผักสวนครัว
ผสมผสาน และการเพาะ
เห็ดนางฟา เห็ดฟาง โดยใช
พ้ืนท่ีในการทำการเกษตร
เพียง 1 งานกวาๆ ในการ
จัดสรรวางแผนการปลูก
เปนอยางด ี

10 หมูท่ี 6             
บานหนองเหมือด        
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

 

 



 

ชื่อภูมิปญญาทองถิ่น/
ปราชญชาวบาน 

 
สาขา/ดาน 

 

เจาของภูมิปญญาทองถิ่น/
ปราชญชาวบาน 

จุดเดนของภูมปิญญา
ทองถิ่น/ปราชญ

ชาวบาน 

 

ขอมูลภูมิปญญาทองถิน่
ปราชญชาวบาน 

 
แหลงท่ีพบ 

 
หมายเหตุ 

การแสดงลาวครั่ง ศิลปกรรม นายสุทธณาเดช  แสนเพชร   สามารถอนุรักษการ
แสดงลาวครั่ง ซึ่งไดรับ
การสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษและยัง
ถายทอดการแสดง
ใหแกคนรุนหลังเปน
อยางดี 

นายสุทธณาเดช แสนเพชร มี
ความรูความสามารถในการ
แสดงลาวครั่ง ซึ่งเปนการ
แสดงของชาติพันธุลาวครั่งท่ี
แสดงออกถึงความเปนลาว
ครั่ง 

34 หมูท่ี 6            
บานหนองเหมือด        
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

การทำเกษตรผสมผสาน เกษตรกรรม นายฉัตรชัย  มาฉาย เปนภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีมีการวางแผน
การเกษตรแบบ
ผสมผสานไดเปนอยาง
ดี  

นายฉัตรชัย  มาฉาย ภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีมีความรู
เก่ียวกับการทำการเกษตร
ผสมผสานดวยการปลูกผัก
สวนครัวผสมผสาน และ
การเพาะเห็ดนางฟา เหด็
ฟาง โดยมีการวางแผนการ
ใชพ้ืนท่ีในการทำ
การเกษตร ซึ่งทำใหไดผล
ผลิตจำนวนมาก 

หมูท่ี 1  บานหาดชะอม           
ต.แสนตอ                 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

 

 


