ฐานข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

คานา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์
ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารี ตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
และของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
ภูมิปัญญาไทยมีความสาคัญอย่างยิ่ง ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง สร้างความภาคภูมิใจ
และศั กดิ์ ศรี เ กีย รติ ภูมิ แ ก่ค นไทย สามารถปรั บ ประยุก ต์ห ลั กธรรมคาสอนทางศาสนาใช้ กับ ชี วิต ได้ อย่ า ง
เหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิต
ของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดทาโครงการสารวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์
ท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา เป็นปัจจุบัน และเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้
สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น
ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
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เรื่อง
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บทที่ 1
บทนา
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ภายใต้บังคับกฎหมายองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลมี ห น้ า ที่ต้ อ งบ ารุ ง รั กษาศิล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมอัน ดี
ของท้ อ งถิ่น การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ปราชญ์ ช าวบ้า น หรื อ ปราชญ์ ท้ องถิ่ น เพื่อ ให้ ข้ อ มู ล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เป็นปัจจุบัน และเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ที่ตั้ง
ตาบลสารภีตั้งอยู่ ติดกับถนนองค์การบริหารส่ว นจังหวัด หมายเลข นม 3111 สายตาบลลุงเขว้า
ถึงบ้านสันติสุข ระยะทางจากตาบลสารภีไปอาเภอหนองบุญมาก 18 กิโลเมตร
อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ทิศเหนือ

ติดต่อกับตาบลสีสุก อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้

ติดต่อกับตาบลบ้านใหม่ ตาบลไทยเจริญ อาเภอหนองบุญมาก

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับตาบลโคกสว่าง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตาบลลุงเขว้า อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ตาบลสารภีมีเนื้อที่ทั้งหมด 58.275 ตารางกิโลเมตร
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลั ก ษณะพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ ร าบสู ง จ านวน 3 ใน 4 เหมาะส าหรั บ การท านามี ล าจั ก ราช
คลองสารเพชร คลองลุงสาน คลองตาเหมา คลองเมือง คลองตาใน คลองรวง คลองมาบสมอซึ่งเป็นแหล่งน้า
ที่ใช้ในการปลูกข้าวคลอง มีสภาพตื้นเขินเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพื้นที่อีก 1 ใน 4 เป็นที่อยู่อาศัยและทาไร่
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลั ก ษณะอากาศทั่ ว ไปขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล อ าเภอหนองบุ ญ มาก จั ง หวั ด นครราชสี ม า
อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ(เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์)
มรสุมนี้มีแหล่งกาเนิด จากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพัดพาเอา
มวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งกาเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทาให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบ
กับภาวะอากาศ หนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทั่วไปและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคม) มรสุมนี้มีแหล่งกาเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทร
อินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้น
ศูนย์สูตร พัดพาเอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยทาให้บริเวณองค์การบริหารส่วนตาบล
สารภี อาเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมามีเมฆมากและฝนตกชุกโดยทั่วไป
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่ว ไปเป็น ดิน ร่ว นปนทรายประมาณ 75 % ดินร่ว นประมาณ 15 % ลั กษณะดิน
ในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 %
1.5 ของแหล่งน้า
 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝาย
12 แห่ง
บ่อน้าตื้น
24 แห่ง
บ่อน้าบาดาลแบบโยกมือ
36 แห่ง
สระน้าสาธารณะ
30 แห่ง
สระน้าส่วนตัว
299 แห่ง
 แหล่งน้าธรรมชาติ
ลาน้า,ลาคลอง
7 สาย
1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ป่าไม้ในเขตสาธารณะมีประมาณ 700 ไร่
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง
ตาบลสารภีเมื่อก่อนขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตาบล สีสุก อาเภอกระโทก จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่ ง หลั ก ฐานในการตั้ ง ต าบลไม่ ป รากฏ ได้ ส อบถามชาวบ้ า น บ้ า นหนองหั ว แรด ซึ่ ง ขึ้ น กั บ ต าบลสารภี
ชาวบ้านได้บอกว่าตั้งแต่เกิดและโตขึ้นมาก็เห็นมีหมู่บ้านอยู่แล้ว คาดว่าหมู่บ้านและตาบลสารภีต้องเกิดก่อนปี
พ.ศ. 2488 หรือประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว เมื่อปี 2518 หมู่บ้านสารภีแยกออกจากตาบลสีสุก มาเป็นตาบล
สารภี ซึ่ ง มี ก านั น คนแรกชื่ อ ว่ า หมื่ น สี สุ ก (แดง) และต่ อ มาทางราชกาลได้ แ ต่ ง ตั้ ง ต าบ ลหนองบุ ญ นาก
ขึ้นอีกตาบลหนึ่ง ซึ่งเป็น อาเภอหนองบุญมาก ในปัจจุบัน
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้
หมู่ที่
1

ชื่อหมู่บ้าน
สารภี

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
นายเที่ยง โด่กระโทก

2

สารภี

นายโกม้าส ต่อกระโทก

3

พระ

นางพยุง ทิศกระโทก

4

ท่าตะแบก

นายสุพิน ตึกกระโทก

5

ทุ่งหัวขวาน

นายอภิวัฒน์ ดอนกระโทก

6

สันติสุข

นายจรัญ ป้องกระโทก

7

หนองปลาไหล

นายคนอง ดวงกระโทก

8

ราษฎร์พัฒนา

นายประภาส แสงจันทร์

9

โนนขี้ตุ่น

นายสันติสุข โกนกระโทก

ชื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางสว่าง จ่ามมาตย์
นายสุเมธ เต้นกระโทก
นายณัฐวุฒิ เกณฑ์กระโทก
นางวาสนา เนินกระโทก
นายบุญเกื้อ ตั้งกระโทก
นายคมสันต์ ขันโพธิ์
นายสมพร แตงกระโทก
นายชนะชัย อินกลาง
นายแสน ทินกระโทก
นายจีรศักดิ์ ดวงกระโทก
นายประดิษฐ์ บัวกระโทก
นางราไพ ไทยมะเริง
นายทองเมี้ยน สรสิทธิ์
นายวิชัย ถากกระโทก
นายชิน สุดวิลัย
นายเขียด ต่อมกระโทก
นายวุฒิชัย แหวนจะโป๊ะ
นางวนิดา วิชัยกุล
นางวิศิษย์ ดวดกระโทก
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หมู่ที่
10

ชื่อหมู่บ้าน
ดอนทะยูง

11

ดอนหนองจิก

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
นายประกอบ ตุงกระโทก
(กานันตาบลสารภี)
สารวัตรกานัน
สารวัตรกานัน
แพทย์ประจาตาบล
นายชนะชัย ขาวจันทร์แย้ม

12

ประสงค์พัฒนา

นายลาเนา จบพรมราช

13

ทุ่งรวงทอง

นางศศิมา

14

หนองปรือราษฎร์พัฒนา นายสุทธิพงษ์ ปรุกระโทก

15

วังไทรพัฒนา

เลิศแก้ว

นายวิเชียร พัชรสกุล

2.2 การเลือกตั้ง
 แบ่งเขตการเลือกตั้งตามจานวนหมู่บ้าน
ตาบลท่าเสาแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 15 หน่วย ได้แก่
- หน่วยที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านสารภี
- หน่วยที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านสารภี
- หน่วยที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านพระ
- หน่วยที่ 4 หมู่ที่ 4 บ้านท่าตะแบก
- หน่วยที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหัวขวน
- หน่วยที่ 6 หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข
- หน่วยที่ 7 หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาไหล
- หน่วยที่ 8 หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์พัฒนา
- หน่วยที่ 9 หมู่ที่ 9 บ้านโนนขี้ตุ่น
- หน่วยที่ 10 หมู่ที่ 10 บ้านดอนทะยูง
- หน่วยที่ 11 หมู่ที่ 11 บ้านดอนหนองจิก
- หน่วยที่ 12 หมู่ที่ 12 ประสงค์พัฒนา
- หน่วยที่ 13 หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งรวงทอง
- หน่วยที่ 14 หมู่ที่ 14 หนองปรือราษฎร์พัฒนา
- หน่วยที่ 15 หมู่ที่ 15 วังไทรพัฒนา

ชื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายสน ถินกระโทก
นายไชยา นามไธสง
นางสาวประนอม สีสมุด
นางชัญญา ภักดี
นายเกลี้ยง ดากระโทก
นายเดี่ยว สุรัสวดี
นายสาโรช นาคกระโทก
นางบังอร กิ่งก้าว
นายพิชัย โพธิ์ดนัย
นายอานวย นาคกระโทก
นางสาวรัญ ไชยพันธุ์
นางหรรษา ครุฑวิชิต
นางสาวจาปา ทิศกระโทก
นายชุมพล เจียรกลาง
นายมนัส นกกระโทก
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
จ านวนประชากร (ตามทะเบี ย นราษฎร์ ) ทั้ ง สิ้ น 9,512 คน แยกเป็ น ชาย 4,812 คน
หญิง 4,700 คน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บ้าน
สารภี
สารภี
พระ
ท่าตะแบก
ทุ่งหัวขวาน
สันติสุข
หนองปลาไหล
ราษฎร์พัฒนา
โนนขี้ตุ่น
ดอนทะยูง
ดอนหนองจิก
ประสงค์พัฒนา
ทุ่งรวงทอง
หนองปรือราษฎร์พัฒนา
วังไทรพัฒนา
รวม

ชาย
552
324
340
438
162
344
311
151
371
328
336
346
197
325
287
4,812

หญิง
538
305
305
456
168
340
311
149
364
323
338
306
208
324
265
4,700

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
รายการ
หญิง
ชาย
หมายเหตุ
จานวนประชากร
๘๕๕
๙๓๖
คน
คน อายุต่ากว่า 18 ปี
เยาวชน
จานวนประชากร
จานวนประชากร
ผู้สูงอายุ
รวม

๒๕๓๖

คน

๒๔๗๑

คน อายุ 18-60 ปี

๖๔๓

คน

๕๘๗

คน อายุมากกว่า 60 ปี

1,850 คน

1,680 คน

ทั้งสิ้น 3,530 คน

รวม
1,090
629
645
894
330
684
622
300
735
651
674
652
405
649
552
9,512
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสารภี มี โ รงเรี ย นจ านวน 4 โรงเรี ย น 2 ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
จานวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้
โรงเรียน

ครู
อนุบาล

1.โรงเรียนบ้านพระ
2.โรงเรียนบ้านสารภี
3.โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
4.โรงเรียนทุ่งรวงทอง
5.ศพด. อบต. สารภี
6.ศพด. บ้านพระ

20
16
14
4
5
4

80
78
54
7
98
97

ป.
1
42
35
18
3
-

ป.
2
27
30
24
1
-

ป.
3
34
23
16
3
-

จานวนนักเรียน(คน)
ป. ป. ป.
4
5
6
26 30 29
28 21 41
27 34 39
2
8
6
-

ม.
1
25
28
10
-

ม.
2
17
20
17
-

ม.
3
21
28
18
-

จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษาไทย
และคิ ด เลขอย่ า งง่ า ยได้ เด็ ก อายุ 6 – 14 ปี ร้ อ ยละ 100 ได้ รั บ การศึก ษาภาคบัง คั บ 9 ปี ได้ เ รี ย นต่ อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทา ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ปัญหา คือ ยังไม่สามารถที่จ ะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
คือ ได้จั ดกิจ กรรมให้กับ เด็กของศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้ กับ
ทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
4.2 สาธารณสุข
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่ มเสี่ ยง โรคที่มักเกิดแก่ป ระชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์
โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไ ขปัญหา คือ อบต. และหน่วยงานสาธารณสุข
โรงพยาบาล ได้ จั ด กิ จ กรรมร่ ว มมื อ กัน รณรงค์ ให้ ชุ ม ชนเห็ น ความส าคั ญ ในเรื่ อ งนี้ ซึ่ ง ก็ไ ด้ ผ ลในระดั บ หนึ่ ง
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี สาหรับเด็ก
แรกเกิด - 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือน
ไม่ ไ ด้ กิ น อาหารที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ การใช้ ย าเพื่ อ บ าบั ด อาการเจ็ บ ป่ ว ยที่ ไ ม่ เ หมาะสม การออกก าลั ง กาย
ยังไม่ส ม่าเสมอ และประชากรส่ วนมากไม่ได้รับการตรวจสุ ขภาพ ปัญหาเหล่ านี้ อบต. พยายามอย่างยิ่ง
ที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สาธารณสุขจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
การให้บริการทางสาธารณสุข มีสถานบริการดังนี้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล
2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)
3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน(ศสมร.)
4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.)
5. อัตราการการมีและการใช้ส้วมราดน้า

จานวน 2 แห่ง
จานวน 15 แห่ง
จานวน 4 แห่ง
จานวน 7 แห่ง
จานวน 100 %

รวม
351
348
271
34
98
97
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4.3 อาชญากรรม
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลสารภี ไม่มี เหตุอ าชญากรรมเกิ ดขึ้ น แต่มี เ หตุ การณ์ ลั กขโมยทรั พย์ สิ น
ประชาชนและท าลายทรั พ ย์ สิ น ของราชการ ซึ่ ง อบต. ก็ ไ ด้ ด าเนิ น การป้ อ งกั น การเกิ ด เหตุ ดั ง กล่ า ว
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มี ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินวิธีการแก้ปัญหาของ อบต. ที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากั ด คื อ การติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด ในจุ ด ที่ เ ป็ น ที่ ส าธารณะ ติ ด ตั้ ง สั ญ ญาไฟกระพริ บ ทางร่ ว มทางแยก
รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุ ดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน แต่ปัญหาที่ อบต. อาจจะพบหรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้แก่ปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะใน
สถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ ปกครองดูและบุตรหลานของตน
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจากตารวจ ผู้นา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรงในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลสารภี
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่ว นตาบลสารภี จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรอาเภอ
หนองบุญมาก ได้แจ้งให้กับทางอบต. ทราบนั้นพบว่าในเขต อบต. มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น
ถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชน หน่วยงานของ
อบต.ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของอบต.สามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น
เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่
ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ อบต. ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภีได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
1. ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นประจาทุกเดือน
ผู้สูงอายุ
จานวน
1,269 คน
ผู้ป่วยเอดส์
จานวน
14 คน
ผู้พิการ
จานวน
107 คน
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
6. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านและจานวนถนนดังต่อไปนี้
ถนนลาดยางมี 13 สาย ระยะทางรวม 12,576 เมตร สภาพถนนเป็นถนนลาดยางยาวแบบบาง มีสภาพ
เป็นหลุมเกือบทั้งสาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี 18 สาย ระยะทางรวม 12,818 เมตร สภาพถนนยังใช้การได้ดี
ถนนหิ น คลุ ก ถนนลู กรั งและถนนดิน ระยะทางรวม 73,617 เมตร สภาพการคมนาคมใช้ สั ญ จร
ไปมาสะดวกเฉพาะฤดูแล้งหากเป็นฤดูฝนจะเดินทางลาบาก
5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งนั้ น ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ ส าธารณะ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสารภี จึ ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้
เช่น เดีย วกั บ ถนน การแก้ ปั ญหาคือ ประสานความร่ ว มมือ กันในหลายๆ ฝ่ าย เพื่อที่ จะทาความเข้า ใจกั บ
ประชาชนในพื้น ที่ และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่ วนตาบลสารภี ก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้
(1) จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,515 หลังคาเรือน
(2) ไฟฟ้าสาธารณะ จานวน 294 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
5.3 การประปา
การประปาในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลสารภี มี ป ระปาหมู่บ้ า นใช้ ค รบ
ทุกครัวเรือน ปัญหา คือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้าประปาขุ่น มีกลิ่นเหม็น บ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจาก
เป็น
ประปา ใช้ แ หล่ ง น้ าดิ บ ในการผลิ ต ไม่ มี ค ลอรี น ไม่ มี ถั ง ตกตะกอน ต้ อ งใช้ ง บประมาณสู ง มาก
ในการด าเนิ น การและการลงพื้ น ที่ ด าเนิ น การแก้ ไ ขตามจุ ด ที่ เ กิ ด ปั ญ หา การพิ จ ารณาโครงการต่ า งๆ
เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
5.4 โทรศัพท์
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ใช้การสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- มีไปรษณีย์อาเภอหนองบุญมาก จานวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันจันทร์ เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์ (อยู่นอกเขตพื้นที่)
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย ดังนี้
พื้นที่
พื้นที่ทา
ที่อยู่อาศัย ป่าไม้ สาธารณะ
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
ทั้งหมด
การเกษตร
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
1
4,957
4,580
สารภี
352
25
2
2,598
สารภี
2,255
172
171
3
1,507
พระ
1,384
105
18
4
2,443
ท่าตะแบก
2,236
167
40
5
2,193
ทุ่งหัวขวาน
1,983
151
59
6
2,039
สันติสุข
1,867
142
30
7
1,913
หนองปลาไหล
1,588
121
204
8
2,029
ราษฎร์พัฒนา
1,836
140
53
9
3,055
โนนขี้ตุ่น
2,770
211
74
10
2,340
ดอนทะยูง
2,071
158
111
11
2,033
ดอนหนองจิก
2,002
31
12
2,733
ประสงค์พัฒนา
2,497
190
46
13
3,041
ทุ่งรวงทอง
2,356
179
506
14 หนองปรือราษฎร์พัฒนา 1,504
1,322
101
81
15
1,300
วังไทรพัฒนา
1,115
85
100
รวม 15 หมู่บ้าน
35,685
31,862
2,305
1,518
6.2 การบริการ
โรงสีข้าว
จานวน 8 แห่ง
ร้านค้าปลีก,ส่ง
จานวน 85 แห่ง
ร้านรับซ่อมยานยนต์ จานวน 15 แห่ง
ร้านอาหาร
จานวน 13 แห่ง
ร้านอินเตอร์เน็ต
จานวน
1 แห่ง
6.3 การท่องเที่ยว
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค
สุกร กระบือ จานวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
โค 1,016 ตัว
กระบือ 147 ตัว สุกร
749 ตัว
เป็ด 4,640 ตัว ไก่
8,115 ตัว อื่นๆ 66,900 ตัว
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร
พื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง
จานวน 7,141
พื้นที่ปลูกข้าว
จานวน 23,474
พื้นที่ปลูกอ้อย
จานวน
921
พื้นที่ปลูกไม้ผล
จานวน
326
พื้นที่สาหรับอยู่อาศัย
จานวน 2,305
7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
- แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝาย
12 แห่ง
บ่อน้าตื้น
24 แห่ง
บ่อน้าบาดาลแบบโยกมือ
36 แห่ง
สระน้าสาธารณะ
30 แห่ง
สระน้าส่วนตัว
299 แห่ง
- แหล่งน้าธรรมชาติ
ลาน้า,ลาคลอง
7 สาย
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่ออุปโภค/บริโภค)
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15
สระน้าวัดสารภี หมู่ที่ 1
สระหนองพลวงบ้านสารภี หมู่ที่ 2
สระน้าสาธารณะบ้านท่าตะแบก
สระน้าหนองพลวงบ้านสันติสุข
สระน้าหนองปลาไหล
สระมาบแฝกบ้านหนองปลาไหล
สระบ้านราษฎร์
สระหนองปล้องบ้านโนนขี้ตุ่น
สระใหม่บ้านโนนขี้ตุ่น
สระหนองหญ้าคาบ้านดอนหนองจิก
สระทุ่งรวงทอง
สระหนองโพธิ์บ้านหนองปรือฯ
สระน้าไทรทองบ้านวังไทรพัฒนา

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในตาบลสารภีส่วนมานักถึงศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานจานวน 8 แห่งดังนี้
วัดบ้านสารภี
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านสารภี
วัดบ้านพระ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านพระ
วัดบ้านท่าตะแบก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าตะแบก
วัดบ้านโนนขี้ตุ่น
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนขี้ตุ่น
สานักสงฆ์บ้านดอนทะยูง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านดอนทะยูง
วัดป่าสามัคคีธรรม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านดอนหนองจิก
วัดบ้านประสงค์พัฒนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 บ้านประสงค์พัฒนา
วัดบ้านทุ่งรวงทอง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งรวงทอง
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือนมกราคม
- ประเพณีทาบุญกลางบ้าน
ประมาณเดือนพฤษภาคม
- ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือนเมษายน
- ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
ประมาณเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขต อบต. ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทาเครื่องจักสาร
ใช้สาหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ วิธีการทายาจากสมุนไพรที่หาได้
ในพื้นที่ การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 99 % พูดภาษา โคราช
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จาหน่วยบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก เครื่องจักรสานที่ทาจากไม้ไผ่
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ
น้ำ ที่ ใ ช้ใ นกำรอุป โภค-บริ โ ภค เป็น น้ำ ที่ ไ ด้จ ำกน้ ำ ฝน น้ ำ ประปำบำดำล น้ำ จำกแหล่ งน้ ำ
สำธำรณะ
 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝาย
๑๒ แห่ง
บ่อน้าตื้น
๒๔ แห่ง
บ่อน้าบาดาลแบบโยกมือ
๓๖ แห่ง
สระน้าสาธารณะ
๓๐ แห่ง
สระน้าส่วนตัว
๒๙๙ แห่ง
 แหล่งน้าธรรมชาติ
ลาน้า,ลาคลอง
๗
สาย
ทรัพยำกรธรรมชำติในเขตพืนที่
ป่าไม้ในเขตสาธารณะมีประมาณ 700 ไร่
ภูเขำ
(ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสารภีไม่มีภูเขา)
คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ
ในพื้ น ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสารภี ส่ ว นมากเป็ น พื้ น ที่ ก ารเกษตร พื้ น ที่ เ พาะปลู ก
ที่อยู่อาศัยตามลาดับ และมีพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
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10. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
1. การจั ดสายงาน องค์การบริหารส่ว นตาบลสารภี แบ่งส่ว นราชการออกเป็น 1 ส านัก 5 กอง
และ หน่วยตรวจสอบภายในซึ่งแต่ละส่วนมีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน ดังนี้
- สานักงานปลัด อบต.
มีจานวนบุคลากร
14 คน
- กองคลัง
มีจานวนบุคลากร
4 คน
- กองช่าง
มีจานวนบุคลากร
4 คน
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีจานวนบุคลากร
13 คน
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีจานวนบุคลากร
1 คน
- กองสวัสดิการสังคม
มีจานวนบุคลากร
3 คน
- หน่วยตรวจสอบภายใน
มีจานวนบุคลากร
1
คน
รวมบุคลากรทั้งหมด
40 คน
2. สายการบังคับบัญชา
2.1 การสั่งการ มีสายการบังคับบัญชาตามลาดับชั้น ซึ่งมีลักษณะแบบแนวดิ่งจากบนลงล่าง
ดังนี้ นายก อบต.  ปลัดอบต.  หัวหน้าส่วน  ผู้ปฏิบัติ
2.2 การรายงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามลาดับชั้น ซึ่งมีลักษณะ แบบแนวดิ่ง
จากล่างขึ้นบน ดังนี้ ผู้ปฏิบัติ  หัวหน้าส่วน  ปลัด อบต.  นายก อบต.
3. การประสานงานภายในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีการประสานงานของบุคลากร
ในหน่วยงานต่างๆ ย่อยภายในองค์กร โดยมีการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนเป็นประจาทุกเดือนและมี
การประชุมพนักงานทุกระดับเป็นประจาทุกเดือนเช่นกันเพื่อให้มีการรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การแก้ไข

บทที่ 2
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น ” เป็นคาที่มีความหมายเช่นเดียวกับ คาว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
เป็ น องค์ค วามรู้ ที่มีอ ยู่ ในท้องถิ่น ซึ่งได้ รั บการถ่ ายทอดจากผู้ รู้ ห รือ ผู้ มีประสบการณ์ ซึ่ งเรียกว่า “ปราชญ์
ชาวบ้าน” หรือ “ปราชญ์ท้องถิ่น” ซึ่งมีผู้ให้คาจากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่างๆ กันดังนี้
1. กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์
ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนศึก ษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบ
กันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายเรื่องความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชา
ต่างๆ อาจกล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา
การจัดการและการปรับตัวในการดาเนินชีวิตของคนเรา
2. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (ม.ป.ป.) กล่ า วถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ไทยว่ า
เป็นองค์ความรู้ความสามารถและทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร
เรี ย นรู้ ปรุ ง แต่ ง และถ่ า ยทอดสื บ ต่ อ กั น มา เพื่ อ ใช้ แ ก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยให้ ส มดุ ล กั บ
สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย
3. สามารถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างทีชาวบ้านคิดได้
เองที่นามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็ นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้าน
สามารถคิดเอง ทาเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดาเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมสมัย
จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมา
ตั้ ง แต่ อ ดี ต ซึ่ ง เป็ น ประสบการณ์ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ของคนในท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการคิ ด ค้ น และปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ย นแปลงจนได้ แ นวทางที่ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คมเป็ น ที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ จากบุ ค คลทั่ ว ไป
ถือเป็นแบบอย่างในการดารงชีวิตที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายร่วมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้น แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
แก้ปัญหา เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางดาเนินชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้ว ยองค์ค วามรู้ในหลายวิชา ดังที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จาแนกไว้รวม 10 สาขา คือ
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์
ต่างๆ ได้ เช่น การทาการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ในการแปรรู ป ผลผลิ ตเพื่ อชะลอการนาเข้าตลาด เพื่อ แก้ปั ญหาด้ านการบริ โ ภคอย่า ง
ปลอดภัย ประหยั ด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้
ตลอดทั้งการผลิ ตและการจั ดจ าหน่ ายผลผลิ ตทางหั ตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา
กลุ่มหัตถกรรม และอื่นๆ เป็นต้น
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้
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4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. สาขากองทุน และธุ รกิจ ชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริห ารจัดการค้าการสะสมและ
บริ การกองทุ น และธุร กิจ ในชุมชน ทั้งที่ เป็นเงินตราและโภคทรัพ ย์เพื่อเสริมชี วิตความเป็น อยู่ของสมาชิ ก
ในชุมชน
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้
เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิต
ผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดาเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กร
ชุมชน องค์กรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน
เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีค วามสาคัญ เพราะการจัด
การศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น
ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคาสอนทาง
ศาสนาเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มี คุณค่าให้ เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้ บังเกิดผลดีต่อบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณีบุญประทายข้าว เป็นต้น
ประเพณี/วัฒนธรรม ในพื้นที่ตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ประเพณีวันสงกรานต์
สงกรานต์หมายถึง การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือ ตั้งแต่ 13-15 เมษายน แต่เดิม วันขึ้นปีใหม่ไทย
คือ วันเริ่มปีปฏิทินของไทย จนถึง พ.ศ. 2431 และได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้น
ปีใหม่จนถึง พ.ศ. 2483
ประเพณีวันเข้าพรรษา
"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจา ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน
พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจาพรรษาให้ พระภิกษุอยู่ประจาที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่
วันแรม 1 ค่า เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา"
ประเพณีวันออกพรรษา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” หรือ “วันมหาปวารณา” คือวันที่
พระสงฆ์ทาปวารณากรรม คือเปิดโอกาสให้ เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นได้
ทั้งหรือสงสัย ในพฤติกรรมของกันและกัน
ประเพณีบุญมหากฐิน
กฐินมีกาหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน
คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่า เดือน 11 ไปจนถึงวัน ขึ้น 15 ค่า เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า
กฐินกาล คือ ระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
1. ด้านการเกษตร
ที่
ชื่อของภูมิปัญญา
1 การปศุสัตว์
2 การเพาะเห็ดฟาง
3 การเกษตรผสมผสาน
4 การปศุสัตว์
5 การเกษตร เรื่องดิน (หมอดิน)
6 การปศุสัตว์
7 การเลี้ยงไก่ชน
8 การเกษตร เรื่องดิน (หมอดิน)
9 การผลิตดินเพื่อการเกษตร
10 การปศุสัตว์

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
นางสมยศ เรืองคง
นางกลับ วงษ์หนูพะเนาว์
นางจินตนา เที่ยงกระโทก
นายรวย เลี่ยมกระโทก
นายประดิษฐ์ บัวกระโทก
นายขีด ทานกระโทก
นายสมพิต ดวงกระโทก
นายมานพ ตามกระโทก
นางสัมฤทธิ์ มีพวงผล
นายเช้า เที่ยงกระโทก

2. ด้านหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ที่
ชื่อของภูมิปัญญา
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
1 การทอผ้าฝ้าย
นางเทศ ศรีทรัพย์
2 การทาบายศรี งานใบตอง
นางจาลอง ดื้อกระโทก
3 การจักสาน
นายพรม ทุ่งกระโทก
4 การจักสาน (ทาไม้กวาดทางมะพร้าว) นายเตี้ยม ทมกระโทก
5 การทาว่าว
นายกัลลยา โกนกระโทก
6 การจักสาน
นายไผ่ ดวงกระโทก
7 การทอเสื่อกก
นางประคอง ดอนกระโทก
8 การทาแคร่ไม้ไผ่
นายพิน ทานกระโทก
9 การถักแหขาย
นายมานะ ทองสีมะดัน
10 การทอเสื่อกก
นางดอกไม้ ทมกระโทก
11 การถักกระเป๋า
นางทวาย ทุ่มกระโทก
12 ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
นางประนอม เบื้อกลาง
13 การพับเหรียญโปรยทาน , ทาตะกร้า นางบุญศรี ปานกลาง
จากเชือกฟาง
14 การแกะสลักไม้
นายฉลวย ไชยพันธุ์
15 การทาว่าว
นายเซ่งหลี แซ่อือ
16 การถักเสื้อไหมพรม
นางจาลอง ทิศกระโทก
17 สานตะกร้าจากซองกาแฟ
นางสาวช่วง ดากระโทก

ที่อยู่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14
ที่อยู่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15
หมู่ที่ 15
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)
3. ด้านอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรและยารักษาโรค
ที่
ชื่อของภูมิปัญญา
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
1 การทาขนมไทย
นางสาราญ เต้นกระโทก
2 การแปรรู ป อาหาร (ปลาส้ ม หน่ อ ไม้ นางชอบ ทุ่งกระโทก
ดอง ปลาร้า)
3 การทาขนมจีน
นายสาราญ ทมกระโทก
4 การหุงข้าวกระทะ
นายสมหวัง ชูนาม
5 การแปรรูปอาหาร (กล้วยฉาบ)
นางแดง เพ็งทองหลาง
6 การแปรรูปอาหาร (พริกแกง)
นางกลับ วงษ์หนูพะเนาว์
7 การทาขนมไทย
นางนิพาดา แก้วชู
8 การหุงข้าวกระทะ
นายสนิท แข็งขัน
9 การทาขนมข้าวโป่ง
นางพวง เทียมกระโทก
10 การทาข้าวหลาม
นางราไพ พลศักดิ์
4. ด้านการแพทย์แผนไทย
ที่
ชื่อของภูมิปัญญา
1 หมอพื้นบ้าน,หมอเป่า
2 หมอพื้นบ้าน,หมอเป่า
3 หมอเป่างูสวัด
4 การนวดสมุนไพร
5 หมอเป่าเล็บขบ
6 หมอยาสมุนไพร
7 หมอนวดแผนโบราณ
8 หมอพื้นบ้าน,หมอเป่า
9 หมอเป่าแมลงสัตว์กัดต่อย
10 หมอเป่าเส้น
11 หมอเป่างูสวัด
12 หมอสมุนไพรต้านมะเร็ง
13 หมอสมุนไพรด้านปวดฟัน
14 การนวดสมุนไพร

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
นายทัศ ทองนาคมะดัน
นายแสวง ชูนาม
นายบุญเยื้อง ทุ่งกระโทก
นายยวน ศิริเถียร
นายฉลอง พระเสมา
นายมาก เที่ยงกระโทก
นางสุนทร ต่อกระโทก
นางสาย ดวงกระโทก
นายสายชน สืบสิงห์
นายกุล สงค์มี
นายก่วง เจิมขุนทด
นางจัด เที่ยงกระโทก
นายมิตร คลังเพชร
นางไหล เสนพะเนา

ทีอ่ ยู่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15
ที่อยู่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)
5. ด้านศิลปกรรม
ที่
ชื่อของภูมิปัญญา
1 การดีดพิณ
2 การตีกลองยาว
3 การบรรเลงดนตรีไทย
4 หมอเพลงโคราช
5 ราวงพื้นบ้าน
6 หมอเพลงโคราช
7 หมอเพลงโคราช
8 การสีซอ

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
นายโกม้าส ต่อกระโทก
นายหยั่น เที่ยงกระโทก
นายแสวง เกณฑ์กระโทก
นายสวน ทมกระโทก
นายประจวบ ดงกระโทก
นายอุดม ยุดกลาง
นายธวัช รัตนยงค์
นายทองหล่อ ต่อมกระโทก

6. ด้านภาษาและวรรณกรรม
ที่
ชื่อของภูมิปัญญา
1 จิตรกรรมฝาผนัง

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
น.ส.สุนทรี ทมกระโทก

7. ด้านศาสนา วัฒนธรรม
ที่
ชื่อของภูมิปัญญา
1 พิธีกรรมทางศาสนา
2 หมอเรียกขวัญนาค
3 หมอเรียกขวัญนาค
4 พิธีกรรมทางศาสนา
5 พิธีกรรมทางศาสนา
6 พิธีอัญเชิญศาลพระภูมิ
7 พิธีกรรมทางศาสนา
8 พิธีกรรมทางศาสนา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
นายบุญธรรม พระเสมา
นายสุพร ทานกระโทก
นายศิริพงษ์ ดวงกระโทก
นาย เอม ต่างกระโทก
นายเตี้ย เฉื่อยไธสง
นายฉัตร ทับกระโทก
นายทิพย์ เที่ยงกระโทก
นายมนัส นกกระโทก

8. ด้านการจัดกองทุนและธุรกิจชุมชน
ที่
ชื่อของภูมิปัญญา
1 กองทุนหมู่บ้าน
2 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร
3 กองทุนฌาปณกิจกองทุนหมู่บ้าน
4 กลุ่มผลิตน้าดื่ม

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
นายบุญธรรม พระเสมา
นางวาสนา เนินกระโทก
นายตนุวร เหลือกลาง
นายสุทธิพงษ์ ปรุกระโทก

ที่อยู่
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 11
ที่อยู่
หมู่ที่ 7
ที่อยู่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 7
หมูที่ 9
หมูที่ 12
หมูที่ 12
หมูที่ 14
หมูที่ 15
ที่อยู่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 14

