
 
 

ฐานข้อมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

จัดรวบรวมโดย  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 
 



แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

ประเภทฐานข้อมูลทางวฒันธรรม 

สถานที่ทางวัฒนธรรม  ศาสนสถาน 

ชื่อข้อมูล   วัดพรหมราช 

สาระส าคัญโดยสังเขป 
    เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๐  เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์การ

ประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบ้านพรหมราช , บ้านโนนวังหิน , บ้านตูม , บ้านดอน
จันทน์  เป็นวัดฝ่ายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร์ 

สถานที่ตั้ง 
    ชื่อสถานท่ีตั้ง  วัดพรหมราช  หมู่ท่ี  ๘  บ้านพรหมราช  ต าบลตูม  
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  (ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านพรหมราช) 

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

ค่าพิกัดทางภูมศิาสตร ์
   N  1624741  E  821453 
 

 



แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเภทฐานข้อมูลทางวฒันธรรม 

สถานที่ทางวัฒนธรรม  ศาสนสถาน 

ชื่อข้อมูล   วัดวังวารีวน 

สาระส าคัญโดยสังเขป 
    เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๓  เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์การ

ประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบ้านสะแกงาม , บ้านสวนหอม , บ้านหนองจอก , 
บ้านวังวารีวน , บ้านใหม่ป่าตะแบก  เป็นวัดฝ่ายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร์ 

สถานที่ตั้ง 
    ชื่อสถานท่ีตั้ง  วัดวังวารีวน  หมู่ท่ี  ๔  บ้านสะแกงาม  ต าบลตูม  
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  (ตั้งอยู่ระหว่างบ้านสะแกงามและบ้านวังวารีวน) 

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 
ค่าพิกัดทางภูมศิาสตร ์
   N  1626392  E  818735 
 

 
 



แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเภทฐานข้อมูลทางวฒันธรรม 

สถานที่ทางวัฒนธรรม  ศาสนสถาน 

ชื่อข้อมูล   วัดคลองตะคร้อ 

สาระส าคัญโดยสังเขป 
    เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๕  เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์การ

ประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบ้านหนองปลิง , บ้านดอนจันทน์  เป็นวัดฝ่าย
มหานิกาย ประเภทวัดราษฎร์   

สถานที่ตั้ง 
    ชื่อสถานท่ีตั้ง วัดคลองตะคร้อ หมู่ท่ี ๑๕ บ้านดอนจันทน์ ต าบลตูม  
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  (ตั้งอยู่ระหว่างบ้านหนองปลิงและบ้านดอนจันทน์) 

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 
ค่าพิกัดทางภูมศิาสตร ์
   N  1618137  E  817255 
 

 



แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

ประเภทฐานข้อมูลทางวฒันธรรม 

สถานที่ทางวัฒนธรรม  ศาสนสถาน 

ชื่อข้อมูล   วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 

สาระส าคัญโดยสังเขป 
    เริ่มก่อตั้งเมื่อวันท่ี ๗  กันยายน  ๒๕๑๕  เป็นศูนย์รวมจิตใจและ

ศูนย์การประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบ้านบุโพธิ์ , บ้านบุพระเมือง  เป็นวัดฝ่าย
มหานิกาย ประเภทวัดราษฎร์   

สถานที่ตั้ง 
    ชื่อสถานท่ีตั้งวัดโพธิ์เมืองสามัคคี  หมู่ท่ี ๑๒ บ้านบุโพธิ์ ต าบลตูม  
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  (ตั้งอยู่ระหว่างบ้านบุโพธิ์และบ้านบุพระเมือง) 

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

ค่าพิกัดทางภูมศิาสตร ์
   N  1626790  E  821185 

 
 

 
 
 



แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

ประเภทฐานข้อมูลทางวฒันธรรม 

สถานที่ทางวัฒนธรรม  ศาสนสถาน 

ชื่อข้อมูล   วัดคลองวัฒนา 

สาระส าคัญโดยสังเขป 
    เริ่มก่อตั้งเมื่อวันท่ี ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๒  เป็นศูนย์รวมจิตใจและ

ศูนย์การประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบ้านคลองวัด , บ้านทุ่งเสาธงและบ้านหนอง
ปลิง  เป็นวัดฝ่ายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร์   

สถานที่ตั้ง 
    ชื่อสถานท่ีตั้งวัดคลองวัฒนา   หมู่ท่ี ๑ บ้านคลองวัด ต าบลตูม  
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  (ตั้งอยู่ระหว่างบ้านหนองปลิง บ้านทุ่งเสาธงและบ้านคลอง
วัด) 

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

ค่าพิกัดทางภูมศิาสตร ์
   N  1625041  E  819535 

 

      
 
 



แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

ประเภทฐานข้อมูลทางวฒันธรรม 

สถานที่ทางวัฒนธรรม  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชื่อข้อมูล   พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช 

สาระส าคัญโดยสังเขป 
    พิพิธภัณฑ์ วัดพรหมราช เป็นความตั้งใจและยึดมั่นนับจากอดีตเจ้า
อาวาสวัดพรหมราช  ปัจจุบันคือพระสีหราชสมาจารมุนี (โอภาส นิรุตติเมธี) อดีตเจ้าคณะจังหวัด
นครราชสีมา (พระธรรมวรนายก) ริเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530  ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ใน
ปัจจุบัน สร้างขึ้นในราวปีพ.ศ. 2544  โดยได้งบประมาณสนับสนุนมาจากกองทุนพัฒนาชุมชน
และงบประมาณของวัด ในการจัดแสดงมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มาช่วยดูแลในเร่ือง
ข้อมูล  

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ 
    การจัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ประเภทสิ่งของท่ีจัดแสดง หรือวัตถุสะสมอาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, โบราณวัตถุ, 
เครื่องมือการเกษตร, เครื่องมือทอผ้า, เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน, เครื่องแต่งกายและผ้าทอ, เครื่อง
ทองเครื่องเงิน, เครื่องไม้, เครื่องดนตรี เครื่องจักสาน, เงินตรา (ธนบัตร/เหรียญกษาปณ์), หิน, 
อาวุธ, นาฬิกา เป็นต้น  ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น ๒ ชั้น มีการจัดแสดงทั้ง ๒ ชั้น โดยจัดแสดง
วัตถุสิ่งของไว้ในตู้ , ชั้นวางและแท่นไม้ วัตถุสิ่งของที่จัดแสดงมีการแบ่งแยกประเภทไว้เป็นกลุ่ม   

สถานที่ตั้งและการติดต่อ 
 -  เลขที่  ๑ หมู่ ๘ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ๓o๑๕o 
 -  โทรศัพท์ o๔๔-๔๔๑๙๒๙ , o๘๙-๕๓๑๙๕๓๖ 
 -  E-mail : watpromrach@gmail.com 
 -  http://watpromrach.blogspot.com 
ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง 
  ๑. พระครูโกศลธรรมวิบูลย์  เจ้าอาวาสวัดพรหมราช 
  ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

ค่าพิกัดทางภูมศิาสตร ์
   N  1624741  E  821453 



   
 

 
 

 
 
 
 
 



แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

ประเภทฐานข้อมูลทางวฒันธรรม 

สถานที่ทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชื่อข้อมูล   การนวดแผนไทย 

สาระส าคัญโดยสังเขป 
    จัดตั้งกลุ่มโดย นางสาวเพียร  ไวทยโสภิต  บ้านสวนหมาก  หมู่ท่ี  
๑๑  ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เกิดจากการรวมกลุ่มของสตรีแม่บ้าน มี
สมาชิกในกลุ่มประมาณ  ๑๐  คน 

สถานที่ตั้งและการติดต่อ 
  นางสาวเพียร  ไวทยโสภิต  บ้านเลขที่  ๑๓๕  หมู่ท่ี  ๑๑  ต าบลตูม  อ าเภอปัก
ธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์  
๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 
 

   
 
  

 
 



แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

ประเภทฐานข้อมูลทางวฒันธรรม 

สถานที่ทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชื่อข้อมูล   หมอน้ ามัน  จัดกระดูก 

สาระส าคัญโดยสังเขป 
     โดย นายไทย  เกษียรพรมราช   บ้านเลขที่  ๘๕  หมู่ท่ี  ๒  ต าบล
ตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา      

สถานที่ตั้งและการติดต่อ 
   บ้านเลขที่  ๘๕  หมู่ท่ี  ๒  ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์  
๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

 

   

 



แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

ประเภทฐานข้อมูลทางวฒันธรรม 

สถานที่ทางวัฒนธรรม  ศิลปะท้องถิ่น 

ชื่อข้อมูล   คณะกลองยาวต าบลตูม 

สาระส าคัญโดยสังเขป 
    กลองยาวต าบลตูม  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเม่ือ  พ.ศ.๒๕๕๕  โดยอดีต
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  นายเชาว์  ไม้สูงเนิน  โดยได้รวบรวมสมาชิกกลองยาวท่ียังมี
ชีวิตอยู่  มาถ่ายทอดบทเพลงกลองยาวให้กับคนรุ่นหลัง   
สมาชิกในกลุ่ม 
  ๑.  นายธานินทร์   บุญเย็น   หัวหน้าคณะ (กลอง) 
  ๒.  นายชอบ  พึ่งจะโปะ  ครูกลองยาว (กลอง/ร้อง) 
  ๓.  นายบุญนาค เฉียดตะค ุ  สมาชิก  (กลอง) 
  ๔.  นายพรหมพิริยะ พะวันพรมราช  สมาชิก  (กลอง) 
  ๕.  นายสมหมาย ประโรกิจจักร  สมาชิก  (ร้อง/กลองบ้ัม) 
  ๖.  นายธงชัย  เชยสระน้อย  สมาชิก  (ฆ้อง) 
  ๗.  นายธรรมศักดิ์ สงค์พรมราช  สมาชิก  (กลอง) 
  ๘.  นายเสกสรร อิ่มพรมราช  สมาชิก  (ฉิ่ง) 
  ๙.  นายวุ่น  ฉุนกิ่ง   สมาชิก  (ฉาบ) 
  ๑๐.นายปรีชา  สวนจะโป๊ะ  สมาชิก  (กลอง) 
  ๑๑.นายบุญช่วย แหวนฉิมพลี  สมาชิก  (กลอง) 
  ๑๒.นายสนอง  เกษียรพรมราช  สมาชิก  (บั้ม) 
  ๑๓.นายประถม ขวางพรมราช  สมาชิก  (ฉาบขัด) 
  ๑๔.นายประยูร  เอิบพรมราช  สมาชิก  (กลอง) 

สถานที่ตั้งและการติดต่อ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์  
๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์  
๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 
 



 
 


