
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

                              เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

ท่ี                 ช่ือ  - สกุล     ประเภทภูมิปัญญา      ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ 
1 นางสาวตรียานุช  นาครสุขพิศาล ผักกาดดองโบราณ 351 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ 
  กะหล่ าปลีตากแห้ง  
2 นางยุกฟ้า     พรหมมาลี ขนมกุยช่าย 145 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ 
3 นายไพศาล  เจนตระกูลโรจน์ ข้าวขาหมู 361 หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
  อาหารจีน(ฮากกา)  
4 นางปุ๊ก  ตันติวัฒนกุลชัย กาแฟค่ัวแบบโบราณ 376  หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
5 นายประยุทธ์ ทัศนานุตริยกุล ขนบธรรมเนียมประเพณีจีน 95/1 หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
6 นายชัยประเสริฐ  บรรจง พิธีพราหมณ์  
  พิธีทางศาสนาพุทธ 361/54 หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
7 นายสันติ  วงศ์สวัสดิเวช ขนบธรรมเนียมประเพณีจีน 123  หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
8 นายจเร   เลิศโอภาส การเกษตร 99    หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
9 นายพลสิทธิ์  ประดิษฐ์วงศ์วาน ตีมีด 182  หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
10 นายสันต์    พงศกรรังศิลป์ ตีมีด 691/1 หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
    
    

                              

                                   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

ท่ี                 ช่ือ  - สกุล     ประเภทภูมิปัญญา      ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ 
1 นางสาวตรียานุช  นาครสุขพิศาล ผักกาดดองโบราณ 351 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ 
  กะหล่ าปลีตากแห้ง  
2 นางยุกฟ้า     พรหมมาลี ขนมกุยช่าย 145 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ 
3 นายไพศาล  เจนตระกูลโรจน์ ข้าวขาหมู 361 หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
  อาหารจีน(ฮากกา)  
4 นางปุ๊ก  ตันติวัฒนกุลชัย กาแฟค่ัวแบบโบราณ 376  หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
5 นายประยุทธ์ ทัศนานุตริยกุล ขนบธรรมเนียมประเพณีจีน 95/1 หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
6 นายชัยประเสริฐ  บรรจง พิธีพราหมณ์  
  พิธีทางศาสนาพุทธ 361/54 หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
7 นายสันติ  วงศ์สวัสดิเวช ขนบธรรมเนียมประเพณีจีน 123  หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
8 นายจเร   เลิศโอภาส การเกษตร 99    หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
9 นายพลสิทธิ์  ประดิษฐ์วงศ์วาน ตีมีด 182  หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
10 นายสันต์    พงศกรรังศิลป์ ตีมีด 691/1 หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
    
    

 



                                    ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                    เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

ด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 

ท่ี             ช่ือ- สกุล   ภูมิปัญญา         ท่ีอยู่ 
1 นางศตนันท์    พงศกรรังศิลป์ การจักสาน  
2. นายพลสิทธิ์    ประดิษฐ์วงศ์วาน การตีมีด 182 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ 
3. นายสันต์        พงศกรรังศิลป์ การตีมีด 691/1 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ 
    
 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

ท่ี             ช่ือ- สกุล   ภูมิปัญญา         ท่ีอยู่ 
1 นายชัยประเสริฐ  บรรจง พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ,พิธีพราหมณ์ 361/54 หมู่9 ต.กรับใหญ่ 
2. นายประยุทธ์  ทัศนานุตริยกุล ขนบธรรมเนียมประเพณีจีน(ฮากกา) 95/1 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ 
    
 

ด้านอาหาร 

             ช่ือ- สกุล   ภูมิปัญญา         ท่ีอยู่ 
1 นางสาวตรียานุช  นาครสุขพิศาล ผักกาดดองโปราณ 351 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ 
2. นางยุกฟ้า  พรหมมาลี ขนมกุยฉ่าย 145 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ 
3. นายไพศาล เจนตระกูลโรจน์ อาหารจีน(ฮากกา) , ขาหมูพะโล้ 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ 
4. นางปุ๊ก   ตันติวัฒนกุลชัย กาแฟค่ัวแบบโบราณ 376 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ 
 

 

 

 

  



ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

 
ภูมิปัญญา ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะความเช่ือ และศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันอย่าง
ไม่ ขาดสายและเชื่อมโยงกัน ทั้งระบบทกุสาขา  

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจ 
ผลิตผลงานของบุคคล อันเกิดจากการสะสมองค์-ความรู้ทุกด้านที่ผ่านกระบวนการสืบทอด พัฒนา
ปรับปรุง และเลือกสรรมาแล้วเป็น อย่างดีสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได้
อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้น
ได้เองและน ามาใช้ ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและ
ทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง ท าเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสม กับยุคสมัยความเหมือนกันของ ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์
ความรู้ และเทคนิคที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาและการ ตัดสินใจ ซึ่งได้สืบทอดและเช่ือมโยงมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

ความต่างกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์
ความรู้และ ความสามารถโดยส่วนรวม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ส่วน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์
ความรู้และ ความสามารถในระดับท้องถิ่นซึ่งมีขอบเขต จ ากัดในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาษาไทยเป็น
ภูมิปัญญาไทย ในขณะที ่ภาษาอีสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

ผู้ทรงภูมิปัญญาไทย หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญา หรือเป็นผู้น าภูมิ
ปัญญาต่างๆมาใช้ ประโยชน์จนประสบความส าเร็จ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและได้รับการยก
ย่องในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของภูมิปัญญาในแต่ละ
สาขานั้นๆ ให้แพร่หลายไปอย่าง กว้างขวาง  

ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และน าภูมิ
ปัญญามาใช้ประโยชน์ใน การด ารงชีวิตจนประสบผลส าเร็จสามารถถ่ายทอด เชื่อมโยงคุณค่าของ
อดีตกับปัจจุบนัได้อย่างเหมาะสม  

ความเหมือนกันระหว่างผู้ทรงภูมิปัญญาไทยกับปราชญ์ชาวบ้านคือ บทบาทและ
ภารกิจในการน าภูมิ ปัญญาไปใช้แกป้ัญหา และการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ส่วนความแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับระดับภูมิปัญญาที่จะน าไปแกป้ัญหาและถ่าย ทอด
กล่าวคือ ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยย่อมมีความสามารถ หรือภารกิจในการน าภูมิปัญญาระดับชาติไป 
แก้ปัญหา หรือถ่ายทอด หรือผลิตผลงานใหม่ๆ ที่มีคุณค่าต่อ ประเทศชาติโดยส่วนรวม ส่วน
ปราชญ์ชาวบ้านมีความสามารถหรือภารกิจในการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไปแก้ปญัหาหรือถ่ายทอดในท้องถิ่นอย่างไรก็ตาม ภูมิปัญญาไทย และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ย่อมมี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นถือว่าเป็นฐานหลักแห่งภูมิปัญญาไทย
เปรียบ เหมือน ฐานเจดีย์ 



 
 

                                                 ข้อมูลปราชญ์ขาวบ้าน 
                                                     (การตีมีด) 
ช่ือ    นายสันต์    พงศกรรังศิลป์    
       บ้านเลขท่ี  69  หมู่ 9  ต าบลกรับใหญ่   อ าเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี  โทร. 032-291198 
               เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตีมีดตัดอ้อย มีดอีโต้  เคียว  ฯ  เป็นงานอุตสาหกรรมท่ีมีคุณค่า
ในตัวเอง ท่ีอาศัยทักษะความช านาญท่ีได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณ  
 
     
      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 

                                                 ผักกาดตากแห้ง(ฮั่ม ช่อย ก๊อน) 

  ช่ือ       นางเพ็ญพักตร์        สัมพันธ์สันติกุล 

              บ้านเลขท่ี 339  หมู่ 9 ต าบลกรับใหญ่  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  โทร 0871642886 

                เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการถนอมอมหารท าผักกาดตากแห้ง (ฮั่ม ช่อย ก๊อน)  ตาม
กรรมวิธีแบบโบราณของของชาวจีนแคะ(ฮากกา) ท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  นับว่าเป็นภูมิปัญญาท่ี
มีค่าควรแก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                              

 

 

 

 



 

                                                        ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 

                                                         พิธีกรรมทางศาสนา 

ช่ือ     นายชัยประเสริฐ   บรรจง 

          บ้านเลขท่ี  361/55 หมู่ 9 ต าบลกรับใหญ่  อ าเภอบ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  โทร 

 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญทางด้านพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ  งานบวชนาค พิธีท าบุญขึ้นบ้านใหม่ 
งาน แต่ง งานศพ และ อาทิเช่น การบวชนาค  การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ และมีความสามารถด้านการเป็นพิธีกร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 

                                                    ภาษาและวรรณกรรม 

ช่ือ    นายภาคินัย   แซ่ตั้ง   อายุ  60  ปี   

         บ้านเลขท่ี  399/10 ม.9  ต าบลกรับใหญ่  อ าเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี   โทร  0873670434 

            เป็นผู้มีความรู้สามารถในการอ่านและเขียนค าอวยพร และเขียนป้านภาษาจีนแคะ (ฮากกา)   และ
เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน  เช่นพิธีแต่งงานของชาวจีน   งานศพ   และมี
ความสามารถด้านพิธีกร 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


