
 

 

 

 

           ท าเนียบปราชญ์ชุมชนและ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เทศบาลต าบลกุดไห 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดย 

เทศบาลต าบลกุดไห 
อ าเภอกุดบาก    จังหวัดสกลนคร 
************************** 

                  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มี
พ้ืนที่สาธารณะ ส าหรับกิจกรรมที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ใช้สิทธิและมีส่วน ร่วมในการด าเนินการด้วย ภูมิปัญญาไทยมีความส าคัญอย่างยิ่ง ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง สร้าง
ความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ แก่คนไทย สามารถปรับ ประยุกต์หลักธรรมค าสอน ทางศาสนาใช้กับชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม และธรรมชาติได้ อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้
เหมาะสมได้ตามยุค กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลกุดไห  ได้เล็งเห็น ความส าคัญของภูมิปัญญา ท้องถิ่น จึงได้จัดท า 
โครงการส ารวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือปราชญ์ ท้องถิ่น เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจาก ชุมชน 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ปราชญ์ทอ้งถิ่น ต่อไป  
                ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
            ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายร่วมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน คิดค้นขึ้น แล้วน ามาปรับปรุง แก้ไขพัฒนา
แก้ปัญหา เป็นทั้ง สติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความ ครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางด าเนิน
ชีวิตใน วงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ ความรู้ใน หลายวิชา ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา คือ  
              1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และ เทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐาน คุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพา ตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การ
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตร เป็นต้น  
             2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จัก ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ ชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้าน การบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด 
และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ พ่ึงตนเองทาง เศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจ าหน่าย
ผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มหัตถกรรม และอ่ืนๆ เป็นต้น  
            3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันและ รักษาสุขภาพ ของคนในชุมชน 
โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทาง ด้านสุขภาพและอนามัยได้  
               4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่า ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  



                  5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัด การค้าการ สะสมและบริการ
กองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและ โภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความ เป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  
             6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน คุณภาพชีวิต ของคนให้เกิด
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  
               7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ สาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์เป็นต้น  
                8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงาน ด้านต่างๆ ทั้ง ขององค์กรชุมชน 
องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน ระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัด
การศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขา การจัดการที่มีความส าคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึง
กระบวนการเรียนรู้พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล  
                   9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน เกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถ่ิน ภาษา
โบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  
            10. สาขาศาสนาและประเพณี  หมายถึง ความสามารถประยุกต์และ ปรับใช้หลักธรรม ค าสอนทางศาสนา
ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่า ให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้ บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชปุา การประยุกต์ ประเพณีบุญประทายข้าว เป็นต้น  

  



ประเพณี/วัฒนธรรม ในพื้นที่ต าบลกุดไห 
อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

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 พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจ า ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน 
พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจ าพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจ าที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ า 
เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา"  
ประเพณีวันออกพรรษา  
             ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” หรือ “วันมหาปวารณา” คือวันที่ 
พระสงฆ์ท าปวารณากรรม คือเปิดโอกาสให้เพ่ือนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นได้ ทั้งหรือสงสัย ใน
พฤติกรรมของกันและกัน  
ประเพณีบุญมหากฐิน  
              กฐินมีก าหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่
วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ไปจนถึงวัน ขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือ ระยะเวลา 
ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน  
  



 

ท าเนียบปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

เรื่อง   ดา้นการแพทย์แผนไทย 

                       เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร     

          ข้อมูลทั่วไปของปราชญช์าวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          ชื่อ – สกุล นางสีนวน  ไกยะสา 

  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

บ้านเลขที ่95/3 

หมู่ท่ี  4 

 ชื่อบ้าน  คอ้ใหญ ่                                                 

 ต าบล   กุดไห    อ าเภอ  กุดบาก   จังหวัด   สกลนคร 

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาต ิ   ไทย    ศาสนา   พุทธ 

  โทรศัพท์   

  เกิดวันที่  4  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.   2495  อาย ุ   66    ป ี

  วุฒิการศกึษา     ป.4 

 ปราชญช์ุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญหมอพื้นบา้น  

         จ านวน   36  ป ี

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้าน อุตสาหกรรมและหตัถกรรม    

                       เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร     

           ข้อมูลทั่วไปของปราชญช์าวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ชื่อ – สกุล นายกาว ี ไกยะสา 

  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

บ้านเลขที ่95/3 

หมู่ท่ี  4 

 ชื่อบ้าน  บา้นคอ้ใหญ่ 

 ต าบล   กุดไห    อ าเภอ  กุดบาก   จังหวัด   สกลนคร 

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาต ิ   ไทย    ศาสนา   พุทธ 

  โทรศัพท์ 061-0506047 

  เกิดวันที่  1  เดือน   พฤศจกิายน  พ.ศ.   2490  อาย ุ   71    ป ี

  วุฒิการศกึษา     ป.4 

 ปราชญช์ุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ ดา้นการท าไม้กวาดดอกหญ้า  

         จ านวน   20  ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้าน  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

                       เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร     

          ข้อมูลทั่วไปของปราชญช์าวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ชื่อ – สกุล นางหอม  ไพค านาม 

  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

บ้านเลขที ่124/1  

หมู่ท่ี  7 

 ชื่อบ้าน  บา้นคอ้น้อย 

 ต าบล   กุดไห    อ าเภอ  กุดบาก   จังหวัด   สกลนคร 

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาต ิ   ไทย    ศาสนา   พุทธ 

  โทรศัพท์  

  เกิดวันที่  3  เดือน   เมษายน  พ.ศ.   2487  อาย ุ   74    ป ี

  วุฒิการศกึษา     ป.4 

 ปราชญช์ุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ ดา้นทอผ้า  

         จ านวน   54  ป ี

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้าน  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

                       เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร     

          ข้อมูลทั่วไปของปราชญช์าวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ชื่อ – สกุล นางเมือง  ขว่งทิพย์ 

  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

บ้านเลขที ่117  

หมู่ท่ี  6 

 ชื่อบ้าน  บา้นกุดไห 

 ต าบล   กุดไห    อ าเภอ  กุดบาก   จังหวัด   สกลนคร 

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาต ิ   ไทย    ศาสนา   พุทธ 

  โทรศัพท์  

  เกิดวันที่  10  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.   2474  อาย ุ   87    ป ี

  วุฒิการศกึษา     ป.4 

 ปราชญช์ุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ ดา้นทอผ้า  

         จ านวน   60  ป ี

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้าน  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

                       เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร     

          ข้อมูลทั่วไปของปราชญช์าวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ชื่อ – สกุล นางบัน  ทิพย์ค ามี 

  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

บ้านเลขที ่125  

หมู่ท่ี  9 

 ชื่อบ้าน  บา้นคอ้น้อย 

 ต าบล   กุดไห    อ าเภอ  กุดบาก   จังหวัด   สกลนคร 

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาต ิ   ไทย    ศาสนา   พุทธ 

  โทรศัพท์  

  เกิดวันที่  21  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.   2491  อาย ุ   70    ป ี

  วุฒิการศกึษา     ป.4 

 ปราชญช์ุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ ดา้นทอผ้าไหม  

         จ านวน   50  ป ี

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้าน  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

                       เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร     

          ข้อมูลทั่วไปของปราชญช์าวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ชื่อ – สกุล นางจวง  ทพิย์ค ามี 

  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

บ้านเลขที ่93 

หมู่ท่ี  5 

 ชื่อบ้าน  บา้นคอ้น้อย 

 ต าบล   กุดไห    อ าเภอ  กุดบาก   จังหวัด   สกลนคร 

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาต ิ   ไทย    ศาสนา   พุทธ 

  โทรศัพท์  

  เกิดวันที่  1  เดือน   เมษายน  พ.ศ.   2483  อาย ุ   78    ป ี

  วุฒิการศกึษา     ป.4 

 ปราชญช์ุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ ดา้นทอผ้าไหม  

         จ านวน   58  ป ี

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้าน  การเกษตร 

                       เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร     

          ข้อมูลทั่วไปของปราชญช์าวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ชื่อ – สกุล นายถลอน  ขว่งทิพย์ 

  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

บ้านเลขที ่257  

หมู่ท่ี  1 

 ชื่อบ้าน  บา้นกุดไห 

 ต าบล   กุดไห    อ าเภอ  กุดบาก   จังหวัด   สกลนคร 

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาต ิ   ไทย    ศาสนา   พุทธ 

  โทรศัพท์  

  เกิดวันที่  15  เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.   2496  อาย ุ   65    ป ี

  วุฒิการศกึษา     ป.4 

 ปราชญช์ุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ ดา้นการท าเกษตรพอเพียง  

         จ านวน   50  ป ี

 

 

 

 

 

 

ท าเนียบปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 



ด้าน  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

                       เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร     

          ข้อมูลทั่วไปของปราชญช์าวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ชื่อ – สกุล นางล่ า  ขว่งทพย์ 

  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

บ้านเลขที ่86  

หมู่ท่ี  1 

 ชื่อบ้าน  บา้นกุดไห 

 ต าบล   กุดไห    อ าเภอ  กุดบาก   จังหวัด   สกลนคร 

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาต ิ   ไทย    ศาสนา   พุทธ 

  โทรศัพท์  

  เกิดวันที่  7  เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.   2497  อาย ุ   64    ป ี

  วุฒิการศกึษา     ป.4 

 ปราชญช์ุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ ดา้นทอผ้า  

         จ านวน   24  ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้าน  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

                       เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร     

          ข้อมูลทั่วไปของปราชญช์าวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ชื่อ – สกุล นางหนูทา  ไพค านาม 

  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

บ้านเลขที ่27/1  

หมู่ท่ี  3 

 ชื่อบ้าน  บา้นกลาง 

 ต าบล   กุดไห    อ าเภอ  กุดบาก   จังหวัด   สกลนคร 

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาต ิ   ไทย    ศาสนา   พุทธ 

  โทรศัพท์  

  เกิดวันที่  6  เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.   2498  อาย ุ   63    ป ี

  วุฒิการศกึษา     ป.4 

 ปราชญช์ุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ ดา้นการทอผ้าไหม  

         จ านวน   43  ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้าน  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

                       เทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร     

          ข้อมูลทั่วไปของปราชญช์าวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ชื่อ – สกุล นางละคร  พะยอม 

  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

บ้านเลขที ่69  

หมู่ท่ี  3 

 ชื่อบ้าน  บา้นกลาง 

 ต าบล   กุดไห    อ าเภอ  กุดบาก   จังหวัด   สกลนคร 

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาต ิ   ไทย    ศาสนา   พุทธ 

  โทรศัพท์  

  เกิดวันที่  11  เดือน   กันยายน   พ.ศ.   2491  อาย ุ   70    ป ี

  วุฒิการศกึษา     ป.4 

 ปราชญช์ุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ ดา้นการทอผ้าไหม  

         จ านวน   43  ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 


