
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม  โทร.๐-๔๒๕-๙๙๔๙-๖   
ที่   นพ ๗๗๗๐๔/                              วันที่   13  พฤศจิกายน  ๒๕๖1 
เรื่อง   ขออนุมัติจัดท าโครงการจัดท าฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม  
 

 ครูภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีหลากหลายตามความถนัดและการปฏิบัติ
ของแต่ละคนซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็น
ห้องทดลองขนาดใหญ่ เพ่ือทดสอบความถูกผิดแล้วคิดสรรกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่แผ่นดิน ถ่ายทอดให้
ผู้อื่นได้สืบสานทั้งที่เป็นมรดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา ดังนั้นประสบการณ์ความคิดและวิถีการด ารงชีวิตของ
ครูภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านล้วนเป็นขุนทรัพย์ทางปัญญาที่ส าคัญของแผ่นดิน  ซึ่งกลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่นขอ
แนะน าครูภูมิปัญญาไทยหรือปราชญ์ ที่น่าสนใจและเรียนรู้วิถีชีวิต / การปฏิบัติงาน   

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม เล็งเห็นความส าคัญ และเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ จึงเห็นควรจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม ขึ้น  
   

จึงเรียนมาเพ่ืออนุมัติโครงการแลอนุมัติให้ด าเนินการตามโครงการต่อไป 
 

                    (ลงชื่อ) 
             (นางสาวปาณิสรา  สมรฤทธิ์) 

                   นักวิชาการศึกษาช านาญการ                                         

เรียน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม 
  - เพ่ือโปรดพิจารณา       

(    ) เห็นควร..............................................                                                                
(    ) ไม่เห็นควร..........................................  
                                                              

       (ลงชื่อ) 
         (นายศิริชัย  วงศ์ร าพันธ์) 
                    ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
  
 

ความเห็น/ค าสั่ง 
 

                  (    ) อนุมัติ  เนื่องจาก.....................................................                                       
   (    ) ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก…………………………………………… 

 
                                    (ลงชื่อ) 
                                             (นายทรงเดช  นาชัยเวียง )  

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม 

เรียน  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีสงครำม 
  - เพ่ือโปรดพิจำรณำ   
 (    ) เห็นควร..............................................       
 (    ) ไมเ่ห็นควร..........................................  

   
  (ลงชื่อ)    
               (นำงอรทัย  พ่ึงทะเล) 

   รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีสงครำม 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีสงครำม 
  - เพ่ือโปรดพิจำรณำ   
 (    ) เห็นควร..............................................       
 (    ) ไมเ่ห็นควร..........................................  

   
  (ลงชื่อ)    
           (นำยดิฐพงศ์  ตำระบัตร) 

   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีสงครำม 



โครงการจัดท าฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

************************************** 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ครูภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีหลากหลายตามความถนัดและการปฏิบัติของแต่

ละคนซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็นห้องทดลอง
ขนาดใหญ่ เพ่ือทดสอบความถูกผิดแล้วคิดสรรกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่แผ่นดิน ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้สืบ
สานทั้งที่เป็นมรดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา ดังนั้นประสบการณ์ความคิดและวิถีการด ารงชีวิตของครูภูมิ
ปัญญาไทยแต่ละท่านล้วนเป็นขุนทรัพย์ทางปัญญาที่ส าคัญของแผ่นดิน ซึ่งกลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่นขอแนะน าครู
ภูมิปัญญาไทยหรือปราชญ์ ที่น่าสนใจและเรียนรู้วิถีชีวิต / การปฏิบัติงาน   

  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม เล็งเห็นความส าคัญ และเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ จึงเห็นควรจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลคลังความรู้ของชุมชนในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และเพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้
ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ 
  

3. เป้าหมาย 
  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

4. วิธีด าเนินการ 
  ๑.  ส ารวจปราชญ์ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลศรีสงคราม           

๒.  จัดท าฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.  ส่งเสริมสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                     
 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ                                                                          
พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 

 

๖.  สถานที่ด าเนินการ 
ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

 

๗.  งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ เพราะเป็นการส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้น 
 

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม 
 

 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  ภูมิปัญญาต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์ สืบทอดให้คงอยู่สืบไป 
๒.  ยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชนรุ่นหลัง 
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             ลงชื่อ                ผู้เขียนโครงการ 
                (นางสาวปาณิสรา  สมรฤทธิ์) 
               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

   
              ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 
                                (นายศิริชัย  วงศ์ร าพันธ์) 
              ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 

 
             ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                         (นางอรทัย  พ่ึงทะเล) 
                      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม 
 

   
       ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นายดิฐพงศ์  ตาระบัตร) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม 

 
 
   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายทรงเดช   นาชัยเวียง) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม 

 
   
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  



องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม 

 
ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และน าภูมิปัญญาไปใช้

ประโยชน์ในการ ด ารงชีวิตจนประสบความส าเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่ าของอดีตกับปัจจุบันได้
เหมาะสม 

ภูมิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่น ามาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือ
แก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือ ภูมิปัญญา คือ พ้ืนความรู้ของปวงชนในสังคมนั้น ๆ และปวงชนในสังคมยอมรับรู้ 
เชื่อถือ เข้าใจ ร่วมกัน เรียกว่า ภูมิปัญญา 

ภู มิ ปั ญ ญ าชาวบ้ าน  ห รื อภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น  (Folk Wisdom) ได้ มี ผู้ ค ว ามห มาย
ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 2)หมายถึง ความรู้ที่ เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่าน
กระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้
เฉพาะหลายๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวไว้ว่า ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ แลการ
ปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในตัวของผู้รู้เอง 
หากมีการสืบค้นหาเพ่ือศึกษา และน ามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักกันเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่
ตามยุคตามสมัยได ้ 

ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2542 : 2) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ องค์ความรู้
ความสามารถของชุมชนที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน เป็นความจริงแท้ของชุมชนเป็นศักยภาพที่จะใช้แก้ปัญหา 
จัดการปรับตน เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก เป็นแก่นของชุมชนที่จรรโลง 
ความเป็นชาติให้อยู่รอดจากทุกข์ภัยพิบัติท้ังปวง  

จารุวรรณ ธรรมวัติ (2543 : 1) ได้ให้ความหมาย ของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ แบบแผน การ
ด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคมซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติต่อกันมา ภูมิปัญญาจะ
เป็นทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรความรู้ก็ได้ 

จากการศึกษาความหมายและแนวคิดของภูมิปัญญาของชาวบ้านที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพอสรุปได้
ว่าภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการด าเนินชีวิตอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยใช้สติปัญญาสั่งสมความรู้
อย่างแพร่หลาย ผสมผสานความกลมกลืนระหว่างศาสนา สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพ 
และกระบวนการเหล่านี้มาจนหลายชั่วคนซึ่งจะเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์นั้น เกิดจากการเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์เป็นระยะเวลายาวนาน โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ในการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพการ
ปรับตัวและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตจนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและสังคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม ได้จัดให้มีการส ารวจข้อมูลทะเบียนปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และจัดท าทะเบียนปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม

อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม ดังนี้ 
 



 
 
 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านหมอพราหมณ์ท้องถิ่น 
ชื่อ นำยเคร่ือง  พลเชดี  
วัน/เดือน/ปี เกิด   ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๗๙  
อำยุ ๘๑ ปี  
มี บุตรชำย ๑ คน บุตรสำว ๑ คน (เสียชีวิตแล้ว) 
ท่ีอยู่ บ้ำนเลขท่ี ๒๘  หมู่ ๒  บ.หนองบำท้ำว ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม ๔๘๑๕๐  
ได้รับกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก กำรศึกษำเรียนรู้เอง 
แนวคิดในกำรสืบทอด อยำกให้เป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวของลูกหลำนต่อไป  
สืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นมำแล้ว ๑๐ ปี  
ลูกศิษย์ท่ีสืบทอดงำนด้ำนนี้ให้ - 
 

 
 

 
 



 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านหมอพราหมณ์ท้องถิ่น 
ชื่อ นำยธวัช  บำลอินทร์  
วัน/เดือน/ปี เกิด  ๓  มีนำคม พ.ศ. ๒๕๐๓  
อำยุ  ๕๘ ปี  
มี บุตรชำย ๒ คน บุตรสำว ๒ คน  
ท่ีอยู่ บ้ำนเลขท่ี ๑๒๔  หมู่ ๒ บ.หนองบำท้ำว ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม ๔๘๑๕๐ 
ได้รับกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก กำรศึกษำเรียนรู้เอง  
แนวคิดในกำรสืบทอด อยำกให้ประเพณีคงอยู่ตลอดไป อยำกศึกษำ และสืบทอดเป็นมรดกต่อไป สืบ
ทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นมำแล้ว ๑๐ ปี  
ลูกศิษย์ท่ีสืบทอดงำนด้ำนนี้ให้ - 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านจักสาน (สุ่ม ฃ้อง) 
ชื่อ นำยมำ  วงค์พุทธำ  
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑  กันยำยน พ.ศ. ๒๔๘๑  
อำยุ ๘๐ ปี  
มี บุตรชำย ๒ คน บุตรสำว ๓ คน  
ท่ีอยู่ บ้ำนเลขท่ี ๘๓  หมู่ ๒ บ.หนองบำท้ำว ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม ๔๘๑๕๐ 
ได้รับกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก ผู้เฒ่ำผู้แก่ในชุมชนและศึกษำเองจำกควำมชอบส่วนตัว 
แนวคิดในกำรสืบทอด  อยำกให้ทุกคนประหยัดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนและอนุรักษ์กำรจักสำน  

และอยำกให้คนรุ่นใหม่ ลูกๆ หลำนๆได้ฝึกฝน ตกทอดเป็นมรดกต่อไป  
สืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นมำแล้ว ๕๐ ปี  
ลูกศิษย์ท่ีสืบทอดงำนด้ำนนี้ให้ ๑. ผู้สนใจศึกษำในชุมชน  

๒. เด็กนักเรียนท่ีสนใจศึกษำ 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านจักสาน (สานแห)่ 
ชื่อ นำยกฤษฎำ  ไชยรินทร์  
วัน/เดือน/ปี เกิด  ๒๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๐๑  
อำยุ ๖๐ ปี  
มี บุตรชำย ๒ คน บุตรสำว ๒ คน  
ท่ีอยู่ บ้ำนเลขท่ี  ๑๕๐  หมู่ ๒ บ.หนองบำท้ำว ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม ๔๘๑๕๐ 
ได้รับกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก ผู้เฒ่ำผู้แก่ในชุมชนและศึกษำเองจำกควำมชอบส่วนตัว 
แนวคิดในกำรสืบทอด อยำกให้คนรุ่นใหม่ ลูกๆ หลำนๆได้ฝึกฝน ตกทอดเป็นมรดกต่อไป  
สืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นมำแล้ว ๒๐ ปี  
ลูกศิษย์ที่สืบทอดงำนด้ำนนี้ให้   ๑. ผู้สูงอำยุและผู้สนใจศึกษำในชุมชน  



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านแกะสลักไม ้
ชื่อ นำยผิน  ภูเม็ด  
วัน/เดือน/ปี เกิด  ๑  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๐๐  
อำยุ ๖๑ ปี  
มี บุตรชำย -  คน  บุตรสำว ๔  คน  
ท่ีอยู่ บ้ำนเลขท่ี  ๑๐๔  หมู่ ๒ บ.หนองบำท้ำว ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม ๔๘๑๕๐ 



ได้รับกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก ผู้เฒ่ำผู้แก่ในชุมชนและศึกษำเองจำกควำมชอบส่วนตัว 
แนวคิดในกำรสืบทอด อยำกให้คนรุ่นใหม่ ลูกๆ หลำนๆได้ฝึกฝน ตกทอดเป็นมรดกต่อไป  
สืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นมำแล้ว ๓๐ ปี  
ลูกศิษย์ที่สืบทอดงำนด้ำนนี้ให้   ๑. ผู้สนใจศึกษำในชุมชน  

  ๒. เด็กนักเรียนท่ีสนใจศึกษำ 
 

 
 

 
 

 
 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านทอเสื่อกก 
ชื่อ นำงลัดดำ  บริเอก  
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๙  เมษำยน พ.ศ. ๒๔๙๖  
อำยุ ๖๔ ปี  



มี บุตรชำย ๓ คน บุตรสำว ๓ คน  
ท่ีอยู่ บ้ำนเลขท่ี ๘๐ หมู่ ๒  บ.หนองบำท้ำว ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม ๔๘๑๕๐ 
ได้รับกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก กำรจดจ ำมำจำกผู้เฒ่ำผู้แก่ และศึกษำเรียนรู้เอง  
แนวคิดในกำรสืบทอด  อยำกอยู่แบบพอเพียงและสืบทอดกำรทอเส่ือกกไว้เป็นมรดกของลูกหลำน  

ต่อไป  
สืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นมำแล้ว ๒๐ ปี  
ลูกศิษย์ท่ีสืบทอดงำนด้ำนนี้ให้ ๑. ผู้สนใจศึกษำในชุมชน 
 

 
 

 
 

 
 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านทอผ้า 
ชื่อ นำงสอ  ไชยรินทร์  



วัน/เดือน/ปี เกิด   ๑   เมษำยน พ.ศ. ๒๔๗๙  
อำยุ ๘๒ ปี  
มี บุตรชำย ๕ คน บุตรสำว ๕ คน  
ท่ีอยู่ บ้ำนเลขท่ี ๖๕/๔  หมู่ ๒ บ.หนองบำท้ำว ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม ๔๘๑๕๐ 
ได้รับกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก ฝึกท ำด้วยตนเอง และจดจ ำมำจำกผู้เฒ่ำผู้แก่  
แนวคิดในกำรสืบทอด  อยำกอยู่แบบพอเพียงและสืบทอดกำรทอผ้ำไว้เป็นมรดกของลูกหลำนต่อไป  
สืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นมำแล้ว ๕๐ ปี  
ลูกศิษย์ท่ีสืบทอดงำนด้ำนนี้ให้ ๑. ผู้สนใจศึกษำในชุมชน 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านดนตรีพื้นเมอืงอีสาน (กลองยาว) 
ชื่อ นำยชำญชัย  ผำอิดดี  
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๔  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๐๔  
อำยุ ๕๗ ปี  มี บุตรชำย ๓ คน บุตรสำว - คน  
ท่ีอยู่ บ้ำนเลขท่ี ๓/๑๙-๒  หมู่ ๙  บ.ปฏิรูป ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม ๔๘๑๕๐ 
ได้รับกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก กำรศึกษำเรียนรู้เอง  
แนวคิดในกำรสืบทอด อยำกสืบสำนวัฒนธรรมและให้บริกำรแก่ชำวบ้ำนในพื้นท่ี ให้ทุกคนเห็นคุณค่ำ 
   ของดนตรีพื้นบ้ำนอีสำนและร่วมอนุรักษ์  
สืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นมำแล้ว ๕ ปี  
ลูกศิษย์ท่ีสืบทอดงำนด้ำนนี้ให้ ๑. เด็ก เยำวชน และประชำชนท่ัวไปท่ีสนใจศึกษา 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านงานประดิษฐ์จากใบตอง (บายศรี) 
ชื่อ นำงสมพิศ  ไชยรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี เกิด   ๗  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๘๖  
อำยุ ๗๕ ปี  
มี บุตรชำย - คน  บุตรสำว - คน  
ท่ีอยู่ บ้ำนเลขท่ี ๑๗๒  หมู่ ๒ บ.หนองบำท้ำว ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม ๔๘๑๕๐ 
ได้รับกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก กำรฝึกท ำด้วยตนเอง และจดจ ำจำกผู้เฒ่ำผู้แก่  
แนวคิดในกำรสืบทอด  อยำกอนุรักษ์และสืบสำนกำรท ำพำนบำยศรีและกำรท ำกระทงจำกใบตอง 

 ไว้ให้คงอยู่กับเด็กและเยำวชนต่อไป  
สืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นมำแล้ว ๑๕ ปี  
ลูกศิษย์ท่ีสืบทอดงำนด้ำนนี้ให้ ๑. เด็กและเยำวชนท่ีสนใจศึกษำ 
   

    
 

 
 



 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านสมุนไพรไทย 
ชื่อ  นำงหวิน  บำลอินทร์  
วัน/เดือน/ปี เกิด  ๑๐  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๙๕  
อำยุ ๖๖ ปี  
มี บุตรชำย  ๒ คน  บุตรสำว ๑  คน  
ท่ีอยู่ บ้ำนเลขท่ี ๑๒๗ หมู่ ๒ บ.หนองบำท้ำว ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม ๔๘๑๕๐ 
ได้รับกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก นำยน้อย บำลอินทร์ และศึกษำเพิ่มเติมในต ำรำสมุนไพรไทย 
แนวคิดในกำรสืบทอด อยำกอนุรักษ์สมุนไพรไทยให้คงอยู่กับลูกหลำนไทยต่อไป  
สืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นมำแล้ว ๑๕ ปี  
ลูกศิษย์ท่ีสืบทอดงำนด้ำนนี้ให้ ๑. เด็ก เยำวชน และประชำชนท่ัวไปท่ีสนใจศึกษา 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่  นพ  ๗๗๗๐๔/ 25              ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม                                         
                 บ้านปฏิรูป  หมู่ที่ ๙  ต าบลศรีสงคราม   

อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 4๘๑๕๐ 
 

                          15  ธันวาคม  ๒๕๖1 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์กลุ่มกลองยาว 
 

เรียน  นายชาญชัย  ผาอิดดี 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม  จะด าเนินการจัดงานโครงการมหกรรมเทศกาลปลา
ลุ่มน้ าสงคราม ประจ าปี 2561 ขึ้น  ในระหว่างวันที่  21 – 25  ธันวาคม ๒๕๖1  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการ
อ าเภอศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาอันดี
งามและอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวลุ่มน้ าสงครามของประชาชน 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม  จึงขอความอนุเคราะห์กลุ่มกองยาว เพ่ือร่วมแสดงในขบวนแห่วิถีชีวิตคนลุ่ม
น้ าสงคราม  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือ
จากท่านเช่นเคย  
 



  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
       ขอแสดงความนับถือ 
      
                       (ลงชื่อ) 
                (นายทรงเดช   นาชัยเวียง) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โทร. ๐ ๔๒๕๙ ๙๔๙๖ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๕๙ ๙๔๙๖ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ที่  นพ  ๗๗๗๐๔/51              ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม                                         
                 บ้านปฏิรูป  หมู่ที่ ๙  ต าบลศรีสงคราม   

อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 4๘๑๕๐ 
 

                          10  กรกฎาคม  ๒๕๖2 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์กลุ่มกลองยาว 
 

เรียน  นายชาญชัย  ผาอิดดี 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม  จะด าเนินการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญวัน
เข้าพรรษา ขึ้น  ในวันที่  15  กรกฎาคม ๒๕๖2  ณ  วัดวิชัย  บ้านหนองบาท้าว  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัด
นครพนม  เพ่ือเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย และร่วมถวายเทียนจ าน าพรรษาให้กับ
ทางวัดและส านักสงฆ์ท่ีอยู่ในพืน้ที่ต าบลศรีสงคราม   

เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีสงคราม  จึงขอความอนุเคราะห์กลุ่มกองยาว เพ่ือร่วมแสดงในขบวนแห่เทียนพรรษา  ในวัน
จันทร์ ที่  15  กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน
เช่นเคย  



 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
       ขอแสดงความนับถือ 
      
                       (ลงชื่อ) 
                (นายทรงเดช   นาชัยเวียง) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โทร. ๐ ๔๒๕๙ ๙๔๙๖ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๕๙ ๙๔๙๖ 
 

 
 
 
 
 
 

ร่วมแสดงกลองยาวงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ าสงคราม ประจ าปี 2561 
 

 
 



 
 

 


