
 
 

ฐานขอมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลตูม  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

  
 
 
 

จัดรวบรวมโดย  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนตําบลตูม 

 
 



แบบบันทึกฐานขอมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  

ประเภทฐานขอมูลทางศาสนา 

สถานท่ีทางศาสนา  ศาสนสถาน 

ช่ือขอมูล   วัดพรหมราช 

สาระสําคัญโดยสังเขป 
    เร่ิมกอตั้งเม่ือป พ.ศ.๒๔๐๐  เปนศูนยรวมจิตใจและศูนยการ

ประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบานพรหมราช , บานโนนวังหิน , บานตูม , บานดอน
จันทน  เปนวัดฝายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร 

สถานท่ีต้ัง 
    ชื่อสถานที่ต้ัง  วัดพรหมราช  หมูที่  ๘  บานพรหมราช  ตําบลตูม  
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  (ต้ังอยูในเขตหมูบานพรหมราช) 

ช่ือบุคคล/หนวยงานอางอิง 
    องคการบรหิารสวนตําบลตูม  อําเภอปกธงชยั จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

คาพิกัดทางภูมิศาสตร 
   N  1624741  E  821453 
 

 



แบบบันทึกฐานขอมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ประเภทฐานขอมูลทางศาสนา 

สถานท่ีทางศาสนา  ศาสนสถาน 

ช่ือขอมูล   วัดวังวารวีน 

สาระสําคัญโดยสังเขป 
    เร่ิมกอตั้งเม่ือป พ.ศ.๒๔๖๓  เปนศูนยรวมจิตใจและศูนยการ

ประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบานสะแกงาม , บานสวนหอม , บานหนองจอก , 
บานวังวารีวน , บานใหมปาตะแบก  เปนวัดฝายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร 

สถานท่ีต้ัง 
    ชือ่สถานท่ีตั้ง  วัดวังวารีวน  หมูท่ี  ๔  บานสะแกงาม  ตําบลตูม  
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  (ต้ังอยูระหวางบานสะแกงามและบานวังวารีวน) 

ช่ือบุคคล/หนวยงานอางอิง 
    องคการบรหิารสวนตําบลตูม  อําเภอปกธงชยั จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 
คาพิกัดทางภูมิศาสตร 
   N  1626392  E  818735 
 

 
 



แบบบันทึกฐานขอมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ประเภทฐานขอมูลทางศาสนา 

สถานท่ีทางศาสนา  ศาสนสถาน 

ช่ือขอมูล   วัดคลองตะครอ 

สาระสําคัญโดยสังเขป 
    เร่ิมกอตั้งเม่ือป พ.ศ.๒538  เปนศูนยรวมจิตใจและศูนยการ

ประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบานหนองปลิง , บานดอนจันทน  เปนวัดฝาย
มหานิกาย ประเภทวัดราษฎร   

สถานท่ีต้ัง 
    ชื่อสถานที่ต้ัง วัดคลองตะครอ เลขที่  1  หมูท่ี ๑๕ บานดอน
จันทน ตําบลตูม  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  (ตั้งอยูระหวางบานหนองปลิงและบาน
ดอนจันทน) 

ช่ือบุคคล/หนวยงานอางอิง 
    องคการบรหิารสวนตําบลตูม  อําเภอปกธงชยั จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 
คาพิกัดทางภูมิศาสตร 
   N  1618137  E  817255 

  
 
 
 
 



แบบบันทึกฐานขอมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  

ประเภทฐานขอมูลทางศาสนา 

สถานท่ีทางศาสนา  ศาสนสถาน 

ช่ือขอมูล   วัดโพธ์ิเมืองสามัคคี 

สาระสําคัญโดยสังเขป 
    เร่ิมกอตั้งเม่ือวันที่ 24  กรกฎาคม  2503  เปนศูนยรวมจิตใจ

และศูนยการประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบานบุโพธิ์ , บานบุพระเมือง  เปนวัดฝาย
มหานิกาย ประเภทวัดราษฎร   

สถานท่ีต้ัง 
    ชื่อสถานที่ต้ังวัดโพธิ์เมืองสามัคค ี เลขที่  61  หมูท่ี ๑๒ บานบุ
โพธิ์ ตาํบลตูม  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  (ต้ังอยูระหวางบานบุโพธ์ิและบานบุพระ
เมือง) 

ช่ือบุคคล/หนวยงานอางอิง 
    องคการบรหิารสวนตําบลตูม  อําเภอปกธงชยั จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

คาพิกัดทางภูมิศาสตร 
   N  1626790  E  821185 

 
 

 
 



แบบบันทึกฐานขอมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  

ประเภทฐานขอมูลทางศาสนา 

สถานท่ีทางศาสนา  ศาสนสถาน 

ช่ือขอมูล   วัดคลองวัฒนา 

สาระสําคัญโดยสังเขป 
    เร่ิมกอตั้งเม่ือป พ.ศ.2550  เปนศูนยรวมจิตใจและศูนยการ

ประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบานคลองวัด , บานทุงเสาธงและบานหนองปลิง  เปน
วัดฝายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร   

สถานท่ีต้ัง 
    ชื่อสถานที่ต้ังวัดคลองวัฒนา   เลขที่  84  หมูที่ ๑ บานคลองวัด 
ตําบลตูม  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  (ตั้งอยูระหวางบานหนองปลิง บานทุงเสาธงและ
บานคลองวัด) 

ช่ือบุคคล/หนวยงานอางอิง 
    องคการบรหิารสวนตําบลตูม  อําเภอปกธงชยั จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

คาพิกัดทางภูมิศาสตร 
   N  1625041  E  819535 

 

 
 
 
 



แบบบันทึกฐานขอมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  

ประเภทฐานขอมูลทางศาสนา 

สถานท่ีทางศาสนา  ศาสนสถาน 

ช่ือขอมูล   วัดปาสําราญธรรม 

สาระสําคัญโดยสังเขป 
    เร่ิมกอตั้งเม่ือปพ.ศ.  ๒๕๕9  เปนศูนยรวมจิตใจและศูนยการ

ประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม  

สถานท่ีต้ัง 
    ชื่อสถานที่ต้ังวัดปาสําราญธรรม   เลขที่  125  หมูที่ 3 บาน
หนองปลิง ตําบลตูม  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   

ช่ือบุคคล/หนวยงานอางอิง 
    องคการบรหิารสวนตําบลตูม  อําเภอปกธงชยั จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

คาพิกัดทางภูมิศาสตร 
   N14.630918   E01.939356 

    

 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกฐานขอมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  

ประเภทฐานขอมูลทางวัฒนธรรม 

สถานท่ีทางวัฒนธรรม  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ช่ือขอมูล   พิพิธภัณฑวัดพรหมราช 

สาระสําคัญโดยสังเขป 
    พิพิธภัณฑ วัดพรหมราช เปนความต้ังใจและยึดม่ันนับจากอดีตเจา
อาวาสวัดพรหมราช  ปจจุบันคือพระสีหราชสมาจารมุนี (โอภาส นิรุตติเมธี) อดีตเจาคณะจังหวัด
นครราชสีมา (พระธรรมวรนายก) ริเร่ิมกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2530  สวนอาคารพิพิธภัณฑหลังใหมใน
ปจจุบัน สรางข้ึนในราวปพ.ศ. 2544  โดยไดงบประมาณสนับสนุนมาจากกองทุนพัฒนาชุมชน
และงบประมาณของวัด ในการจัดแสดงมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มาชวยดูแลในเร่ือง
ขอมูล  

การจัดแสดงภายในพพิิธภัณฑ 
    การจัดแสดงนิทรรศการถาวรเปนเรื่องราวเก่ียวกับภูมิปญญา
ชาวบาน ประเภทสิ่งของท่ีจัดแสดง หรือวัตถุสะสมอาทิเชน เคร่ืองปนดินเผา, โบราณวัตถุ, 
เคร่ืองมือการเกษตร, เคร่ืองมือทอผา, เคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน, เคร่ืองแตงกายและผาทอ, เคร่ือง
ทองเคร่ืองเงิน, เคร่ืองไม, เคร่ืองดนตรี เคร่ืองจักสาน, เงินตรา (ธนบัตร/เหรียญกษาปณ), หิน, 
อาวุธ, นาฬิกา เปนตน  ตัวอาคารพิพิธภัณฑแบงเปน ๒ ชั้น มีการจัดแสดงท้ัง ๒ ชั้น โดยจัดแสดง
วัตถุสิ่งของไวในตู , ชั้นวางและแทนไม วัตถุสิ่งของที่จัดแสดงมีการแบงแยกประเภทไวเปนกลุม   

สถานท่ีต้ังและการติดตอ 
 -  เลขที่  ๑ หมู ๘ ต.ตูม อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา ๓o๑๕o 
 -  โทรศัพท o๔๔-๔๔๑๙๒๙ , o๘๙-๕๓๑๙๕๓๖ 
 -  E-mail : watpromrach@gmail.com 
 -  http://watpromrach.blogspot.com 
ช่ือบุคคล/หนวยงานอางอิง 
  ๑. พระครูโกศลธรรมวิบูลย  เจาอาวาสวัดพรหมราช 
  ๒. องคการบริหารสวนตําบลตูม  อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

คาพิกัดทางภูมิศาสตร 
   N  1624741  E  821453 



   
 

 
 

 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกฐานขอมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

ประเภทฐานขอมูลทางภูมิปญญาทองถ่ิน 

สถานท่ีทางศาสนา  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ช่ือขอมูล   วัดสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม วัดพรหมราช 

สาระสําคัญโดยสังเขป 
    วัดพรหมราช เร่ิมกอต้ังเม่ือป พ.ศ.๒๔๐๐  เปนศูนยรวมจิตใจและ

ศูนยการประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบานพรหมราช , บานโนนวังหิน , บานตูม , 
บานดอนจันทน  เปนวัดฝายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร โดยไดรับรางวัลวัดสงเสริมการจัดการ
สิ่งแวดลอม ระดับดีเย่ียม ป 2560 โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สถานท่ีต้ัง 
    ชื่อสถานที่ต้ัง  วัดพรหมราช  หมูที่  ๘  บานพรหมราช  ตําบลตูม  
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  (ต้ังอยูในเขตหมูบานพรหมราช) 

ช่ือบุคคล/หนวยงานอางอิง 
    กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

คาพิกัดทางภูมิศาสตร 
   N  1624741  E  821453 

 

 
 

 
 



แบบบันทึกฐานขอมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  

ประเภทฐานขอมูลทางวัฒนธรรม 

สถานท่ีทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ช่ือขอมูล   หมอน้ํามัน  จัดกระดูก 

สาระสําคัญโดยสังเขป 
     โดย นายสมศรี  เกษียรพรมราช   บานเลขท่ี  36  หมูที่  1  
ตําบลตูม  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ไดรับการถายทอดจากนายไทย เกษียรพรมราช 

สถานท่ีต้ังและการติดตอ 
   บานเลขที่  36  หมูท่ี  1  ตําบลตูม  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ช่ือบุคคล/หนวยงานอางอิง 
   องคการบริหารสวนตําบลตมู  อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย  
๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

 

   
 
 
 
 

 



แบบบันทึกฐานขอมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  

ประเภทฐานขอมูลทางวัฒนธรรม 

สถานท่ีทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน (ดานหัตถกรรม) 

ช่ือขอมูล   การจักรสาน 

สาระสําคัญโดยสังเขป 
     โดย นายชั้น  พุดดอน   เกิดวันศุกรที่  17  สิงหาคม  2499  
บานเลขที่  7  หมูที่  9  บานพรหมราช  ตําบลตูม  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ได
เผยแพรและถายทอดตอ นายเหลือ เลิศพรมราช และคมชุมชนวัดพรหมราช    

สถานท่ีต้ังและการติดตอ 
   บานเลขที่  7  หมูท่ี  9  บานพรหมราช  ตําบลตูม  อําเภอปกธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา โทรศัพท  0812644827 

ช่ือบุคคล/หนวยงานอางอิง 
  ศนูยพัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช องคการบริหารสวนตําบลตูม  อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย  ๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

 

 
 
 
 

 



แบบบันทึกฐานขอมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  

ประเภทฐานขอมูลทางวัฒนธรรม 

สถานท่ีทางวัฒนธรรม  ศลิปะทองถ่ิน 

ช่ือขอมูล   คณะกลองยาวชุมชนวัดพรหมราช 

สาระสําคัญโดยสังเขป 
    กลองยาวตําบลตูม  ไดเริ่มกอตั้งข้ึนเม่ือ  พ.ศ.๒๕๕๕  โดยอดีต
นายกองคการบริหารสวนตําบลตูม  นายเชาว  ไมสูงเนิน  โดยไดรวบรวมสมาชิกกลองยาวที่ยังมี
ชีวิตอยู  มาถายทอดบทเพลงกลองยาวใหกับคนรุนหลัง   
สมาชิกในกลุม 
  ๑.  นายธานินทร   บุญเย็น   หัวหนาคณะ (กลอง) 
  ๒.  นายชอบ  พึ่งจะโปะ  ครูกลองยาว (กลอง/รอง) 
  ๓.  นายบุญนาค เฉียดตะคุ  สมาชิก  (กลอง) 
  ๔.  นายพรหมพิริยะ พะวันพรมราช  สมาชิก  (กลอง) 
  ๕.  นายสมหมาย ประโรกิจจักร  สมาชิก  (รอง/กลองบ้ัม) 
  ๖.  นายธงชัย  เชยสระนอย  สมาชิก  (ฆอง) 
  ๗.  นายธรรมศักดิ์ สงคพรมราช  สมาชิก  (กลอง) 
  ๘.  นายเสกสรร อิ่มพรมราช  สมาชิก  (ฉิ่ง) 
  ๙.  นายวุน  ฉุนก่ิง   สมาชิก  (ฉาบ) 
  ๑๐.นายปรีชา  สวนจะโปะ  สมาชิก  (กลอง) 
  ๑๑.นายบุญชวย แหวนฉิมพลี  สมาชิก  (กลอง) 
  ๑๒.นายสนอง  เกษียรพรมราช  สมาชิก  (บ้ัม) 
  ๑๓.นายประถม ขวางพรมราช  สมาชิก  (ฉาบขัด) 
  ๑๔.นายประยูร  เอิบพรมราช  สมาชิก  (กลอง) 

สถานท่ีต้ังและการติดตอ 
   องคการบริหารสวนตําบลตมู  อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย  
๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 

ช่ือบุคคล/หนวยงานอางอิง 
   องคการบริหารสวนตําบลตมู  อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย  
๓๐๑๕๐  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ๐-๔๔๔๔-๐๑๔๐ 



 

 

 
 
 

 
  



แบบบันทึกฐานขอมูลทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  

ประเภทฐานขอมูลทางภูมิปญญาทองถ่ิน 

สถานท่ีทางภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาทองถ่ิน (ดานเกษตรกรรม) 

ช่ือขอมูล    หมอดินระดับอําเภอ 

สาระสําคัญโดยสังเขป 
   โดย   นายบุญชอบ  ตริตรอง    บานเลขที่ 70 หมูท่ี 7  ตําบลตูม  อําเภอ
ปกธงชัย  จังหวัดนครราชสมีา      

ประสบการณการดํารงตําแหนง 
  - ประธานหมอดินระดับอําเภอ 
  - รองประธานเกษตรอําเภอปกธงชัย 
  - ประธานกลุมออมทรัพยหมูบาน 
  - เลขานุการคณะกรรมการหมูบาน 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

สถานท่ีต้ังและการติดตอ 
   บานเลขที่ 70 หมูที่ 7  ตําบลตูม  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา      

ช่ือบุคคล/หนวยงานอางอิง 
   ที่วาการอําเภอปกธงชัย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย  ๓๐๑๕๐   

คาพิกัดทางภูมิศาสตร  
   N14.698991   E101.952496 
  

 


