
 
 

 
 

ฐานข้อมูล 
ภูมปิญัญาท้องถิน่ / ปราชญช์าวบา้น 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี 

ต าบลท่าด ีอ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

 
 



บทน า 

 ครูภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีหลากหลายตามความถนัดและการปฏิบัติของแต่ละคนซ่ึงมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อ
หลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ เพ่ือทดสอบความถูกผิดแล้วคิดสรรกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่
ชีวิต แก่แผ่นดิน ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้สืบสานทั้งที่เป็นมรดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา ดังนั้นประสบการณ์ความคิดและวิถีการด ารงชีวิตของครูภูมิ
ปัญญาไทยแต่ละท่านล้วนเป็นขุนทรัพย์ทางปัญญาที่ส าคัญของแผ่นดิน ซ่ึงกลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่นขอแนะน าครูภูมิปัญญาไทยหรือปราชญ์ ที่น่าสนใจ
และเรียนรู้วิถีชีวิต / การปฏิบัติงาน   
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  เล็งเห็นความส าคัญ  และเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ  จึงได้จัดท า
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี ขึ้น    

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด ี

 

 
 
 
 



ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ปราชญ์ชาวบ้าน 

 

ที่ ชื่อ - สกุล ภูมปิัญญาด้าน ที่อยู่ 

1 นายพลอด  ยอดเจริญ บีบนวด  จับเส้น  ยาสมุนไพร 180  หมู่ที่  1 ต าบลท่าด ี
2 นางล้ า  วรรณทอง หมอชาวบ้าน  (หมอต าแย) 6/1  หมู่ที่  1 ต าบลท่าด ี
3 นายชะลอ  ค าคง การตอนก่ิง  ติดตา เสียบยอด 190  หมู่ที่  1 ต าบลท่าด ี
4 นางบุญร้อย  ยอดเจริญ การท าขนมไทย  (ขนมสอดไส้ ขนมไหล ขนมปะดา) 180  หมู่ที่  1 ต าบลท่าด ี
5 นางหนูเขียน  กองผล น้ าเต้าหู้  ข้าวต้มมัด  ข้าวย าทรงเครื่อง  ขนมดว้ง 28  หมู่ที่  1 ต าบลท่าด ี
6 นางยินดี  มาศจร ขนมเปียกปูน  ขนมโค  ขนมกวนหน้าขี้มัน 113/1  หมู่ที่  1  
7 นายช านาญ  คงศรี   การนวดแผนโบราณ 123  ม.3 ต.ท่าด ี
8 นายด าเนิน  ยอดประดิษฐ์   การรับขวัญเด็กทารก 137/1  ม.3 ต.ท่าดี 
9 นายคลี  บุญเต็ม   การรักษาโรคหอบในเด็กและผู้สูงอายุ 179  ม.3 ต.ท่าด ี

10 นายประกอบ  จันทร์ทองแก้ว   การรักษาโรคไข้ทับฤด ู 149 ม.3 ต.ท่าด ี
11 นางอุไร  เนาวาสน์   การนวดแผนไทย 127 ม.3 ต.ท่าด ี
12 นายประดิษฐ์  แสงแสน   การประดิษฐ์ดินประสิว  (ใช้ในการท าขวัญนาค) 158 ม.3 ต.ท่าด ี
13 นางจินตนา  ยอดมงคล   การท าน้ าหมักชีวภาพ  การท าน้ ายาเอนกประสงค์ 178 ม.3 ต.ท่าด ี
14 นายวิจิตร  ล้วนศิริ   การติดตายางพารา  การทาบก่ิงทุเรียน 23 ม.3 ต.ท่าดี 
15 นายวิเชียร  บุญเทียบ   การจักสาน  เช่น  ไม้กวาดไม้ไผ่  โต๊ะ  บันไดไม้ไผ่  46 ม.3 ต.ท่าดี 



ที่ ชื่อ - สกุล ภูมปิัญญาด้าน ที่อยู่ 

16 นายเช่ือง  ค าคง   หมอกระดูก  เช่น  การเข้าเฝือกไม้ 73 ม.3 ต.ท่าดี 
17 นางบุญศรี  มหันต ์  ยาสมุนไพรรักษาโรคซางในเด็ก   43 ม.3 ต.ท่าดี 
18 นายบุญธรรม  ตระบันพฤกษ์ การท ากลองยาว 132/1 ม.3 ต.ท่าด ี
19 นายพาส  โชติจ านอง   ท าน้ าส้มควันไม้  เผาถ่านผลไม้  ยาสมุนไพร   9/2 ม.4 ต.ท่าด ี
20 นายการุณ  วราภรณ์   การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  ตัดผมชาย  การปลูกหญ้าหวายข้อ 70/1 ม.4 ต.ท่าด ี
21 นายบรรจบ  มาศจด   การท านาชีวภาพ  การผลิตแก๊สชีวภาพ   42/1 ม4 ต.ท่าด ี
22 นายบ ารุง  มหรรนพ   หมอเชิญขวัญเด็ก 83/1  ม.4 ต.ท่าด ี
23 นางเรียง  เช่ียวชาญ   หมอนวดแผนโบราณ  นวดครรภ์คนท้องเพ่ือให้คลอดง่าย 91/1 ม.4 ต.ท่าด ี
24 นายบรรเทา  ข าแก้ว   ยาแก้ปวดฟัน 1/1 ม.4 ต.ท่าด ี
25 นายวิเชียร  ผลาภรณ์   สมุนไพรรักษาวัว   1 ม.4 ต.ท่าด ี
26 นางอ้อย  ภักดิ์ก าเลา   หมอต าแย 72 ม.4 ต.ท่าดี 
27 นายเปรย  มาศจด   สมุนไพรยาตาลเด็ก 54 ม.4 ต.ท่าดี 
28 นายรวย  บุญเทยีบ การปลูกมะนาวในปล่องซิเมนต์ 144  ม.4 ต.ท่าดี 
29 นายวิเชียร  ยอดพิจิตร   การเลี้ยงวัวชน 175  ม.4 ต.ท่าดี 
30 นายเช่ือง  ยอดวิจารณ์   การลับมีดตัดยาง 79/1  ม.4 ต.ท่าด ี
31 นายแจ้ว  หนุ่มนา   การปลูกยาสูบ 65  ม.4 ต.ท่าด ี
32 นางจินต์วด ี บุญมาแย้ม นวดแผนไทย ม.5 ต.ท่าด ี
33 นายปรีชา  ยอดพิจิตร นวดแผนไทย ม.5 ต.ท่าด ี
34 นายเสริมวิทย์  ยอดไสว สมุนไพร ม.5 ต.ท่าด ี



ที่ ชื่อ - สกุล ภูมปิัญญาด้าน ที่อยู่ 

35 นายเสริมวิทย์   ยอดไสว ยาสมุนไพร 41/1 ม.6 ต.ท่าด ี
36 นายสมบูรณ์  หมื่นข า การท าปุ๋ยชีวภาพ 32/1  ม.6 ต.ท่าด ี
37 นายบันลือ วาสนะ ด้านจักรสาน 15  ม.5  ต.ท่าด ี
38 นายเพ็ง ล าดับพัง การเล่นเครื่องดนตรีไทย 63 ม.5 ต.ท่าดี 
39 นางเล่ือน  วิวรรณพัฒน ์ การท าข้าวหลาม 63 ม.7 ต.ท่าด ี
40 นายจรินทร์  จุมพล การติดตาก่ิงไม ้ 84 ม.7 ต.ท่าด ี
41 นายแดง  วงคนิจ การนวดแผนโบราณ 12/2 ม.7 ต.ท่าด ี

 


