
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

 

บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560  มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่ง

เสิรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ 
และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

ภูมิปัญญาไทยมีความส าคัญอย่างยิ่ง ช่วยสร้างชาติให้เป็นปีกแผ่นมั่นคง สร้างความภาคภูมิใจและ
ศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนาใช้กับชีวิต ได้อย่างเหมาะสม
สร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทย
ให้เหมาะสมได้ตามยุค 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้เล็งเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดท า
โครงการส ารวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นต าบลโคกสะอาดขึ้น       
เพ่ือรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือปราชญ์ท้องถิ่นต าบลโคกสะอาดเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่ อสาธารณชนใน
การศึกษาภูมิปญัญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นต่อไป 
 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายความรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นแล้วน ามาปรับปรุง แก้ไข 

พัฒนา แก้ปัญหา เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหา
สาระและแนวทางด าเนิน ชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จ าแนกไว้รวม  10 สาขา ดังนี้ 

1.สาขาเกษตรกรรม  หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์
ต่างๆ ได้ เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญาการเกษตร เป็นต้น 

2.สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูป
ผลผลิตเพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นธรรมอันเป็น
กระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิต
ทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มหัตถกรรม และอ่ืนๆ เป็นต้น 

3.สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 
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4.สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

5.สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการการค้าการสะสมและ
บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกใน
ชุมชน 

6.สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้
เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

7.สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เชิน จิตกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 

8.สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินด้านต่างๆ ทั้งขององค์กร
ชุมชน องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน ระบบผู้เฒ่า ผู้แก่ในชุมชน 
เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญเพราะการจัด
การศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 

9.สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น 
ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

10.สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนา ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า ประเพณีบุญประทายข้าว เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ 
ต าบลโคกสะอาด  อ าภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

 

ด้าน ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ที่อยู่/ชุมชน 

องค์ความรู้/ภูมิปัญญา หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ บ้าน 

1. ด้านการแพทย์
แผนไทย/สมุนไพร/
หมอพ้ืนบ้าน 

1 นางเสง่ียม  นามวิเศษ 63 1 โคกสะอาด นวดแผนโบราณ  

2. ด้านอุตสาหกรรม 
และหัตถกรรม 

2 นางบุญจันทร์  ศิลาขวา 254 10 ศรีบูรพา สานตะกร้าจากเส้น
พลาสติก 

 

3 นางส าเนา  จ้อยนุแสง 498 10 ศรีบูรพา งานประดิษฐ์จากใบตอง  

4 นางส าเนา  จ้อยนุแสง 498 10 ศรีบูรพา รับจัดดอกไม้หน้าเมรุเผาศพ  

5 นายค าผาง   ศิลาขวา 111/1 1 โคกสะอาด 

 

จักสานสุม่ , ไม้กวาด  

3. ด้านภาษาและ
วรรณกรรม 

6 นายโสม  ศรีเกต ุ 53 10 ศรีบูรพา หมอพราหมณ์,สู่ขวัญ  

 7 นายสุนทร   เหล่าโสภา 102 10 ศรีบูรพา ผู้น าด้านศาสนพิธีบายศรี           
สู่ขวัญ 
 

 

 8 นายสมบรูณ์  แก้วจันทรา 74 10 ศรีบูรพา พิธีทางศาสนา ,พิธีมงคล 

 

 

4. ด้านศิลปกรรม 9 สิบเอกนรินทร์  มาละอินทร ์ 256 10 ศรีบูรพา ดนตรีพื้นบ้านในท้องถิ่น  

5. ด้านเกษตรกรรม 10 นายประเสริฐ  อยู่สูงเนิน  3 ดอนปอแดง เลี้ยงปลาหมอ 

 

 

11 นางนุชนาฎ  โล่วันทา 83 2 โคกสะอาด การเกษตรผสมผสาน  

 

 

 

 

 

 

 



 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

ชื่อ  นางเสงี่ยม     สกลุ  นามวิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน /ปี  : 5 /มีนาคม/2497   อายุ   67   ปี 

การศึกษา  : ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา 

ที่อยู่ปัจจุบัน :  63  หมู่ 1  ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 

ความสามารถ 

มีความสามารถด้านหัตถกรรม  การนวดไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณ เกิดจากสัญชาตญาณ

เบื้องต้นของการอยู่รอด เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วยตนเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงมักจะลูบไล้บีบนวด

บริเวณดังกล่าว ท าให้ อาการปวดเมื่อยลดลง 

 นางเสงี่ยม  นามวิเศษ อายุ 67 ปี นับเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบการนวด เริ่มการนวดรักษาชาวบ้านในบ้าน

ใกล้เคียง  นางเสงี่ยมได้เรียนรู้เพื่อเป็นกระบวนการถ่ายทอด พิธีมอบครู ในสมัยก่อนได้เรียนนวดกับหมอตา 

บอด ระยะเวลาผ่านไป นางเสงี่ยมได้ฝึกและเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาในระยะเวลาหลายปี นับว่าเป็นผู้ช านาญ

ในการนวดเป็นอย่างดี และแนวทางในการรักษา คือ โรคอัมพฤกษ์ สะพักจม เอวหลุด นวดตามร่างกาย มึนชา

ตามปลายมือ ปลายเท้า เส้นข้อเข่า วิธีการรักษา จะใช้วิธีการนวดมือ ยาประคบ และปัจจุบัน นางเสงี่ยม ยัง

ท าการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  
 

   ด้านที่ 1 การแพทย์แผนไทย 



ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อ  นางบุญจันทร์     สกุล  ศิลาขวา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน /ปี  :  20 /พฤษภาคม/2517   อายุ   47   ปี 

การศึกษา  : ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา 

ที่อยู่ปัจจุบัน :  254  หมู่ 10  ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 

ความสามารถ 

มีความสามารถด้าน หัตถกรรม การรวมกลุ่มจักสานตะกร้า กระเป๋า เครื่องใช้ในบ้าน จากเส้นพลาสติก ใน
ปัจจุบันการสานตะกร้าพลาสติกได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ส าคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทใน ชีวิตประจ าวัน 
และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดรายได้เสริมและท าไม่ยาก เป็นวัสดุคงทนที่ไม่ย่อย
สลาย ตามธรรมชาติ และข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสานตะกร้าพลาสติก
กับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด หลังจากนั้นกมี็ความสนใจในการจักสานตะกร้าพลาสติก 

 

  ด้านที่ 2  ด้านหัตถกรรม 



ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อ  นางส าเนา     สกลุ  อ้อยนแุสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน /ปี  : 10 /ธันวาคม/2512   อายุ   52   ปี 

การศึกษา  : ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบรูพา 

ที่อยู่ปัจจุบัน :  498  หมู่ 10  ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 

ความสามารถ 

มีความสามารถด้าน การประดิษฐ์ใบตอง  นางส าเนา อุ้ยนุแสง เป็นผู้ที่ชื่นชอบในความงามของพาน
บายศรี และได้เห็นในงานต่างๆ เลยเป็นที่จุดประกายท าให้ นางส าเนา อุ้ยนุแสงเริ่มเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเริ่ม
จากการหาใบตอง การพับใบ การเข้ารูปของใบตองการเก็บใบตองให้สวยงาม นางส าเนากเรียนรู้มาหลายปีจน
เกิดความช านาญ และก็มีพิธีงานต่างๆ ในบ้านตัวเองก็ได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถของตัวเอง จนท าให้
นางส าเนาประสบความส าเร็จจนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 



ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

ชื่อ  นางบุญจันทร์     สกุล  ศิลาขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน /ปี  :  20 /พฤษภาคม/2517   อายุ   47   ปี 

การศึกษา  : ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรบีูรพา 

ที่อยู่ปัจจุบัน :  254  หมู่ 10  ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 

ความสามารถ 

มีความสามารถด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ที่มาเกิดจากการรวมกลุ่มของวัยรุ่น ผู้สูงอายุ ในชุมชน 
อยากสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว จึงหาอาชีพเสริมโดยการรวมกลุ่ม รับจัดประดับตกแต่งดอกไม้ในงานพิธี
ต่างๆ ในชุมชน เช่นรับจัดประดับตกแต่ง ผ้า ดอกไม้หน้าเมรุ โดยมีนางบุญจันทร์ ซึ่งเป็นผู้น าชุมชน มี
ความสามารถในการจัดประดับตกแต่งดอกไม้ มาเป็นวิทยากรให้แก่สมาชิกในกลุ่ม 

 



ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

ชื่อ  นายค าผาง   สกุล  ศลิาขวา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วัน / เดือน /ปี  :  29 / กันยายน /2482   อายุ  82   ปี 

การศึกษา  : ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด-ศรีบูรพา 

ที่อยู่ปัจจุบัน :  111/1  หมู่ 1  ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 

ความสามารถ 
มีความสามารถด้าน การจักสาน เป็นผู้มีความสามารถในงานจักสาน  ไม้กวาดก้านมะพร้าว อุปกรณ์จับปลา
จากด้ายไนล่อน เพราะเครื่องจักสานไทย เป็นงานศิลปหัตถกรรม ที่มีคุณค่ายิ่งอย่างหนึ่งของไทย ที่ท าสืบทอด
กันมาแต่โบราณ    คุณลักษณะ พิเศษของเครื่องจักสานที่มีคุณค่าในตัวเอง  ท าให้เครื่องจักสานมีอายุ ยืนยาว
สืบต่อกันมานานจนถึงปัจจุบัน    การท าเครื่องจักสานจะลดจ านวนลงไปบ้าง ตามสภาพสังคมวัฒนธรรม       
ที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรม   แต่เครื่องจักสานยังเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ ยังไม่สามารถผลิตได้ด้วย
เครื่องจักรกล เพราะการท าเครื่องจักสาน ต้องใช้ความช านาญ และความสามารถเฉพาะตัวของช่างพ้ืนบ้านแต่
ละถิ่น สิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าพิเศษของเครื่องจักสานที่ต่างไปจากผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ผลิตด้วยเครื่องจักร เครื่องจักร
สานจึงเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  



ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

ชื่อ  โสม   สกุล  ศรเีกตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน /ปี  :  1 / มกราคม /2493  อายุ  71   ปี 

          การศึกษา  : - 

ที่อยู่ปัจจุบัน :  53  หมู่ 10  ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 

ความสามารถ 

มีความสามารถด้านภาษาและวรรณกรรม เป็นผู้น าในการด าเนินการทางพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งคุณตาโสม ได้

เรียนรู้การเป็นปราชญ์ ชาวบ้านจากการศึกษาจากต ารา หนังสือ ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจดจ าการเรียนรู้     

ที่ได้ไปร่วมกิจกรรมและ พิธีกรรมต่างๆ จากนั้นจึงเริ่มเรียนรู้มากขึ้น และเมื่อปราชญ์ชาวบ้านคนก่อนไ ม่

สามารถด าเนินพิธีกรรมต่อได้ คุณตาจึงเรียนรู้และได้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน โดยเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ 56 ปี จนถึง

อายุ 70 ปี รวมการเป็นปราชญ์ ชาวบ้านได้ 20 ปีโดยประมาณ และ ปัจจุบัน คุณตาได้ถ่ายทอดความรู้ ภูมิ

ปัญญาต่างๆให้กับคนรุ่นหลัง ซึ่งมา เรียนรู้การเป็นปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือให้หมู่บ้านนี้ยังมีปราชญ์ชาวบ้านต่อไป

มีความสามารถด้าน ท าพิธีพราหมณ์ การบายศรีสู่ขวัญ โดยการสืบทอดจากบรรพบุรุษ 

 

 
 



ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

ชื่อ  นายสุนทร   สกลุ  เหล่าโสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน /ปี  :  23 / พฤษภาคม /2495  อายุ  69   ปี 

          การศึกษา  : - 

ที่อยู่ปัจจุบัน :  102  หมู่ 10  ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 

ความสามารถ 

มีความสามารถด้านภาษาและวรรณกรรม  นายสุนทร  เหล่าโสภา เกิดที่บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 10 เป็นผู้
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นหมอสะเดาะเคราะห์ สู่ขวัญนาค สู่ขวัญแต่งงาน ประจ าหมู่บ้าน ไล่ผี สู่
ขวัญเดือนสาม ซึ่งนายสุนทร ได้รับการถ่ายทอดมาจากพระอาจารย์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด และชาวบ้านใกล้เคียง
ได้เชิญ นายสุนทร ไปร่วมประกอบพิธีเป็นประจ าได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านอย่างมากจนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 



 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

ชื่อ  นายสมบูรณ์  สกุล  แก้วจันทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน /ปี  :  25 / พฤศจิกายน /2487  อายุ  77   ปี 

          การศึกษา  : - 

ที่อยู่ปัจจุบัน :  39  หมู่ 10  ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืง  จังหวัดอุดรธานี  41000 

ความสามารถ          

มีความสามารถด้านภาษา และวรรณกรรม  คุณตาสมบูรณ์ แก้วจันทรา เป็นคนบ้านโคกสะอาด หมู่ 10            

ต าบลโคกสะอาด เป็นผู้มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับ ของชาวบ้านโดยเป็นผู้น าด้านพิธีพราหมณ์ในการจัด

งานพิธีต่างๆ เป็นผู้ก าหนดขั้นตอนในการท าพิธีต่างๆ ก าหนดฤกษ์-ยาม และ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการใช้

ประกอบพิธี และเป็นผู้น าในการประกอบพิธีมีความรู้ ความสามารถในการท าพิธีงานต่างๆ เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ 

พิธีแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ 

 

 

     ด้านที่ 3  ภาษาและวรรณกรรม 



 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

ชื่อ   นายประเสริฐ      สกุล  อยู่สูงเนิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน /ปี  :          /          /        อายุ   -    ปี 

          การศึกษา  : - 

          ที่อยู่ปัจจุบัน :    หมู่ 3  ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 

ความสามารถ 

มีความสามารถด้าน การเกษตร เลี้ยงปลานิลในกระชัง ท าการเกษตรแบบผสมผสานที่สามารถพ่ึงพาตนเอง
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์
การเลี้ยง ไปจนถึงการจ าหน่าย 

ซึ่งปัจจุบัน ปลานิล เป็นปลาน้ าจืดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโต
เร็วและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื้อปลามีรสชาติดี ปัจจุบันเกษตกรนิยมเลี้ยงปลานิลกันอย่างกว้างขวาง ซึ่ง
การเพาะเลี้ยงปลานิลของไทยส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในบ่อดิน ส่วนที่เหลือนั้นเลี้ยงในนาข้าวและร่องสวน 
 

    ด้านที่ 4  ด้านเกษตรกรรม 



ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

ชื่อ   นางนุชนาฎ      สกุล  โลว่ันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วัน / เดือน /ปี  :      7 / เมษายน / 2512       อายุ  53    ปี 

          การศึกษา  : - 

          ที่อยู่ปัจจุบัน :  83  หมู่ 8  ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 

ความสามารถ 

มีความสามารถด้าน การเกษตร เป็นผู้น า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ ด้านไร่นา
สวนผสม มีการท านาท าไร่ การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกพืชผักสมุนไพร การท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ เป็นเกษตรกร ตัวอย่างที่ท าการเกษตรแบบพอเพียงไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยึดหลักการท าเกษตรตามรอยพ่อของ 
แผ่นดิน เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลที่มาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง 
 

 

 



ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

ชื่อ   สิบเอกนรินทร์        สกุล  มาละอินทร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน /ปี  :     26 / มกราคม / 2506       อายุ   58  ปี 

          การศึกษา  : ระดับอนุปริญญา ศิลปะศาสตร์ สาขา ดนตรี 

    ระดับปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

          ที่อยู่ปัจจุบัน :  256  หมู่ 10  ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 

ความสามารถ 

 มีความสามารถด้านศิลปกรรม  เป็นผู้ก่อตั้งงวงดนตรีการแสดงวงโปงลางโคกสะอาดศรีบูรพา สามารถเป่าแคน 

ดนตรีในท้องถิ่น เป็นวิทยากร ถ่ายทอดการเล่นดนตรี เป่าแคน ให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพาจน

ไดร้ับการยกย่องและเคารพนับถือของคนในชุมชนและหมู่บ้านข้างเคียง 

 

 

 
 

 ด้านที่ 5  ด้านศิลปกรรม 



 
 

      
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การข้ึนทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๓ 
************************************* 

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้ด าเนินการส ารวจปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในพ้ืนที่ต าบลโคกสะอาด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน แผนพัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม และเพ่ืออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดหรือถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง หรือผู้ที่

สนใจศึกษาหาความรู้ ผ่านสื่อบุคคล ที่เป็นนักปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนได้ นั้น 

 บัดนี้ ได้ด าเนินการ ส ารวจและขึ้นทะเบียน ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๓ 

เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ทะเบียน ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของต าบลโคกสะอาด 

ให้ผู้ที่สนใจและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน หากในพ้ืนที่ได้มีข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพ่ิมเติม สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียน ได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล

โคกสะอาด โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๑๙๙๔๙  ในวันเวลาราชการ 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                              

 

 

 

              (นายสาคร   ศรีเฉลิม) 
                   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


