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องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาทราย  
ต าบลนาทราย อ าเภอพบิูลยร์กัษ์ จงัหวดัอุดรธานี 

 

ฐานข้อมลูภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 โดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย 

   รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราชการ 2560 มาตรา 57 รฐัตอ้ง (1) อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู 
และสง่เสรมิภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ศลิปะ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารตีประเพณีอนัดงีามของทอ้งถิน่และ ของชาต ิและจดัใหม้พีืน้ทีส่าธารณะ 
ส าหรบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ สง่เสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชน ชุมชน 
และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดใ้ชส้ทิธแิละมสีว่น ร่วมในการด าเนินการดว้ย ภูมปัิญญาไทยมี 
ความส าคญัอย่างยิง่ ช่วยสรา้งชาตใิหเ้ป็นปึกแผ่นมัน่คง สรา้งความภาคภูมใิจและศกัดิศ์รเีกยีรตภิูม ิ
แก่คนไทย สามารถปรบั ประยุกตห์ลกัธรรมค าสอน 
ทางศาสนาใชก้บัชวีติไดอ้ย่างเหมาะสมสรา้งความสมดุลระหว่างคน กบัสงัคม 
และธรรมชาตไิดอ้ย่างยัง่ยนื ช่วยเปลีย่นแปลงปรบัปรุงวถิชีวีติของคนไทยใหเ้หมาะสมไดต้ามยุค  
  กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาทรายไดเ้ลง็เหน็ 
ความส าคญัของ ภูมปัิญญา ทอ้งถิน่ จงึไดจ้ดัท าโครงการส ารวจฐานขอ้มลูภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
ปราชญ์ชาวบา้น หรอืปราชญ์ ทอ้งถิน่เพือ่ใหข้อ้มลูภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ปราชญ์ชาวบา้น 
หรอืปราชญ์ทอ้งถิน่ เพือ่สบืสานและอนุรกัษ์ 
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ทีส่ าคญัและมปีระโยชน์ไวไ้ม่ใหส้ญูหายไปจาก ชุมชน 
และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าฐานขอ้มลู ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ปราชญ์ชาวบา้น หรอืปราชญ์ทอ้งถิน่ 
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศกึษา ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ปราชญ์ชาวบา้น หรอื 
ปราชญ์ทอ้งถิน่ ต่อไป ประเภทของภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ภูมปัิญญา ทอ้งถิน่ หมายร่วมถงึ 
ทุกสิง่ทุกอย่างทีช่าวบา้น คดิคน้ขึน้ แลว้น ามาปรบัปรุง แกไ้ขพฒันาแกปั้ญหา เป็นทัง้ 
สตปัิญญาและองคค์วามรูท้ ัง้หมดของชาวบา้น ดงันัน้ จงึมคีวาม 
ครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางด าเนิน ชวีติในวงกวา้ง 
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ประกอบไปดว้ยองคค์วามรูใ้น หลายวชิา ดงัที ่ส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาแห่งชาต(ิ2541) ไดจ้ าแนกไวร้วม 10 สาขา คอื  
  1. สาขาเกษตรกรรม หมายถงึ ความสามารถในการผสมผสานองคค์วามรู ้ทกัษะ และ 
เทคนิคดา้น การเกษตรกบัเทคโนโลย ีโดยการพฒันาบนพืน้ฐาน คุณค่าดัง้เดมิ ซึง่คนสามารถพึง่พา 



ตนเองในสภาวการณ์ ต่าง ๆ ได ้เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตร 
เป็นตน้  
  2. สาขาอุตสาหกรรมและหตัถกรรม (ดา้นการผลติและการบรโิภค) หมายถงึ การรูจ้กั 
ประยุกตใ์ช ้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในการแปรรูปผลผลติเพือ่ ชะลอการน าเขา้ตลาด เพื่อแกปั้ญหาดา้น 
การบรโิภคอย่าง ปลอดภยั ประหยดั และเป็นธรรมอนัเป็นกระบวนการใหชุ้มชนทอ้งถิน่สามารถ 
พึง่ตนเองทาง เศรษฐกจิได ้ตลอดทัง้การผลติและการจดัจ าหน่ายผลผลติทางหตัถกรรม เช่น 
การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่ม หตัถกรรม และอื่น ๆ เป็นตน้  
  3. สาขาการแพทยไ์ทย หมายถงึ ความสามารถในการจดัการป้องกนัและ รกัษาสุขภาพ 
ของคนใน ชุมชน โดยเน้นใหชุ้มชนสามารถพึง่พาตนเองทาง ดา้นสุขภาพและอนามยัได้  
  4. สาขาการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ความสามารถเกีย่วกบั 
การจดัการ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้อนุรกัษ์ การพฒันา และใชป้ระโยชน์จากคุณค่า ของ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยนื  
  5. สาขากองทุนและธุรกจิชุมชน หมายถงึ ความสามารถในดา้นบรหิารจดั การคา้การ สะสมและ 
บรกิารกองทุนและธุรกจิในชุมชน ทัง้ทีเ่ป็นเงนิตราและ 
โภคทรพัยเ์พือ่เสรมิชวีติความเป็นอยู่ของสมาชกิใน ชุมชน  
  6. สาขาสวสัดกิาร หมายถงึ ความสามารถในการจดัสวสัดกิารในการประกนั คุณภาพชวีติ 
ของคนให ้เกดิความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคม และ วฒันธรรม  
  7. สาขาศลิปกรรม หมายถงึ ความสามารถในการผลติผลงานทางดา้นศลิปะ สาขาต่าง ๆ เช่น 
จติกรรม ประตมิากรรม วรรณกรรม ทศันศลิป์ คตีศลิป์เป็นตน้  
  8. สาขาจดัการ หมายถงึ ความสามารถในการบรหิารการจดัการด าเนินงาน ดา้นต่าง ๆ ทัง้ ของ 
องคก์รชุมชน องคก์รทางสงัคมอื่น ๆ ในสงัคมไทย เช่น การจดัการองคก์รของกลุ่มแม่บา้น 
ระบบผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ใน ชุมชน เป็นตน้ กรณีของการจดัการศกึษาเรยีนรู ้นบัไดว้่าเป็นภูมปัิญญาสาขา 
การจดัการทีม่คีวามส าคญั เพราะการจดัการศกึษาเรยีนรูด้ ีหมายถงึกระบวนการเรยีนรูพ้ฒันา 
และถ่ายทอดความรูภู้มปัิญญาไทยทีม่ ีประสทิธผิล  
  9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถงึ ความสามารถผลติผลงาน เกีย่วกบัดา้นภาษา ทัง้ 
ภาษาถิน่ ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใชภ้าษา ตลอดทัง้ดา้นวรรณกรรมทุกประเภท  
  10. สาขาศาสนาและประเพณีหมายถงึ ความสามารถประยุกตแ์ละ ปรบัใชห้ลกัธรรม 
ค าสอนทาง ศาสนาความเชื่อและประเพณีดัง้เดมิทีม่คีุณค่า 
ใหเ้หมาะสมต่อการประพฤตปิฏบิตัใิหบ้งัเกดิผลดตี่อบุคคลและ สิง่แวดลอ้ม เช่น 
การถ่ายทอดหลกัศาสนา การบวชป่า การประยุกตป์ระเพณีบุญประทายขา้ว เป็นต้น 

 



 

 

 

 

 

 

 



ดา้นหตัถกรรม 

 

 

 
 

ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ต าบลนาทราย 

สานตะกร้าพลาสติก 

นางอรวรรญา  มเีจรญิผล  หมู่ 9 ต าบลนาทราย  อ าเภอพบิูลยร์กัษ์  จงัหวดัอุดรธานี  

ความเป็นมา 

ในปัจจุบนัขยะมจี านวนเพิม่มากขึน้และก่อใหเ้กดิปัญหาภาวะโลกรอ้นและปัญหาในการก าจดัขย
ะมลูฝอย  และจากแนวคดิการบรหิารจดัการขยะตน้ทางจากหน่วยงานราชการ  
จงึมแีนวคดิทีจ่ะน าขยะเศษวสัดุกลบัมาใชป้ระโยชน์  จงึไดม้แีนวความคดิทีจ่ะน าซองกาแฟ 
โอวนัตนิมาท าเป็นเครื่องใชจ้งึไดน้ ามาสานเป็นกระเป๋าซึง่สามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้พราะมคีวามคงทนแล
ะยงัเป็นการของทีไ่ม่มปีระโยชน์กลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้กีดว้ย 



วิธีสานกระเป๋าจากซองกาแฟ 

1.น าซองกาแฟมาตดัทัง้สองแลว้น ามาลา้งใหส้ะอาดเพือ่ทีจ่ะน ามาพบั 

  
2.น าซองกาแฟมาพบัครึง่ เมื่อพบัเสรจ็แลว้กน็ ามาแมก็มาเยบ็จนไดจ้ านวนทีต่อ้งการ 

 

 

 

3.น ามาสานต่อๆกนัไปเรื่อยๆ 

 

4.เมื่อสานเสรจ็กน็ าสายกระเป๋าไปเยบ็ใหเ้สรจ็จนเรยีบรอ้ยสวยงาม 



 

 

 

ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ต าบลนาทราย 

เครื่องจกัสานจากไม้ไผ่ 
 นางบุดด ี ลุนไชยภา หมู่ 9 ต าบลนาทราย  อ าเภอพบิูลยร์กัษ์  จงัหวดัอุดรธานี 

ความเป็นมา 
  งานจกัสานไมไ้ผ่ เกดิขึน้โดยการใชไ้มไ้ผ่น ามาจกั ผ่า ฉีก ใหเ้ป็นเสน้บาง ๆ แลว้น ามาขดั สาน 
สอด ไขว ้ขึน้โครงเป็นรปูทรง ท าเป็นภาชนะ เป็นเครื่องมอืเครื่องใช ้จดัเป็นงานศลิปหตัถกรรม 
และหตัถกรรมพืน้บา้นทีม่คีวามผกูพนัและอยู่คู่กบัวถิชีวีติของ คนไทยมาอย่างยาวนาน 
แสดงไดถ้งึวฒันธรรมและภูมปัิญญา บรรพบุรุษ มกีารสบืทอดกนัมาแต่โบราณ มอียู่ในทุกภาคของ 
ประเทศ ดว้ยเป็นทัง้หตัถกรรมทีเ่ป็นของใชใ้นในครวัเรอืนและ 
ชวีติประจ าวนัจนถงึเป็นอาชพีทีเ่ป็นแหล่งรายไดอ้กีดว้ย 
การสรา้งสรรคง์านจกัสานไมไ้ผ่ตอ้งใชท้ัง้ภูมปัิญญา ความประณีต ความละเอยีดอ่อน 
และทกัษะฝีมอืเชงิช่าง ตัง้แต่ การรูจ้กัคุณสมบตัขิองไมไ้ผ่แต่ละชนิดทีม่คีวามเหมาะสมกบั 
การน ามาใชป้ระโยชน์ในการจกัสาน การเตรยีมเสน้เพือ่การสาน 
ทีเ่หมาะสมกบัการสานผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด แต่ละรปูแบบ 
และทีส่ าคญัคอืการสานขึน้รูปจนส าเรจ็เป็นผลติภณัฑเ์ครื่อง 
จกัสานไมไ้ผ่ทีน่ าไปประโยชน์ใชส้อยตามทีต่อ้งการ งาน หตัถกรรมจกัสานไมไ้ผ่ 
จงึยงัคงเป็นงานหตัถกรรมพืน้บา้นที ่ยงัคงมกีารสบืทอดต่อกนัมา นับจากอดตีกาลจนถงึปัจจุบนั 

วิธีการจกัสาน 
  การสานใหเ้ป็นรูปร่าง รปูทรง และมลีวดลายทีเ่หมาะ สมกบัชิน้งานจกัสานนัน้ จะประกอบดว้ย 
3 สว่นใหญ่ ๆ คอื สว่นกน้ ซึง่เป็นสว่นส าคญัของเครื่องจกัสาน เพราะมกั เป็นจุดเริม่ตน้ของการสาน 



เพราะลกัษณะก้นจะสง่ผลถงึรปูทรง ทีจ่ะสรา้งต่อไป ดงันัน้สว่นก้นจะตอ้งมโีครงสรา้งทีแ่ขง็แรง 
เหมาะสมสมัพนัธก์บัลวดลายและรปูทรงของเครื่องจกัสาน สว่นกลาง เป็นสว่นผนงัของภาชนะ 
อาจมลีกัษณะเป็นผนงั ทีท่บึหรอืโปร่ง เป็นตากแ็ลว้แต่หน้าทีแ่ละประโยชน์ใชส้อยของ ภาชนะนัน้ ๆ 
สว่นกลางของเครื่องจกัสานจะเป็นสว่นส าคญัเพราะ เป็นสว่น ทีจ่ะรบัน ้าหนกัจาการบรรจุ 
ซึง่ถา้หากไดร้บัการสานดกี ็สามารถรบัน ้าหนกัและทนทานจากแรงกดและแรงดงึจากภายในได้ 
สว่นปาก จะเป็นสว่นส าเรจ็เรจ็ของเครื่องจกัสาน โดยสว่น 
นี้จะตอ้งสมัพนัธก์บัรปูทรงและประโยชน์ใชส้อย ซึง่โครงสรา้ง 
สว่นปากหรอืขอบของเครื่องจกัสานจะเป็นสว่นส าคญัทีช่่วย บงัคบัใหเ้ครื่องจกัสานคงรปูอยู่ได้ 
การสรา้งงานจกัสานนอกจากตอ้งใชค้วามประณีต พถิพีถินั ในการสานแลว้ 
สิง่ส าคญัอกีอย่างหนึ่งกค็อืลวดลายของงาน จกัสานนัน้ 
ถอืเป็นสิง่ส าคญัในการสรา้งมลูค่าใหก้บังานจกัสาน แต่ละชิน้ โดยลายสานทัว่ไป คอื ลายขดั 
และลายสอง เป็นลาย เริม่แรกเมื่อผูส้านเริม่หดัสานงาน จากนัน้จงึมกีารพฒันาลวดลาย 
ขึน้จากลายดัง้เดมิ เช่น ลายลบน ้า ลายดหีล่ม เป็นต้น 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ดา้นภาษาและวรรณก
รรม 

 



 
 

 

 

 

ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ต าบลนาทราย 

ค าผญา 

 นายสมจติร  งามด ีหมู่ 6 ต าบลนาทราย  อ าเภอพบิูลยร์กัษ์  จงัหวดัอุดรธานี 
  นางประไพ  ลาลด  หมู่ที ่9 ต าบลนาทราย  อ าเภอพบิูลยร์กัษ์  จงัหวดัอุดรธานี 
ความเป็นมา 

 เป็นประเพณีของชาวอสีานมาตัง้แต่บรรพบุรุษในการพบปะพดูคุยกนัโดยเฉพาะหนุ่มสาว  มกัจ
ะใชค้ารมทัง้นี้เพือ่ 
เป็นการแทงใจหรอืหยัง่ใจใหไ้ดท้ราบถงึความรูส้กึนึกคดิทีอ่ยู่ภายใน    ใหแ้สดงออกมาอกีฝ่ายหน่ึง เมื่อ
ไดถู้กทา้ทายดว้ยความของฝ่ายตรงขา้มแลว้จะทนอยู่ไม่ได้    จงึแสดงการโตต้อบออกมาเป็นส านวนโว
หารเช่นกนัส านวนโวหาร   หรอืคารมนี้เรยีกว่าผญาจุดเกดิของผญานัน้อยู่ทีค่วามรกัระหว่างหนุ่มสาว   
ซึง่เป็นประเพณีของชาวอสีานทัว่ไป   การพดูผญาหรอืการจ่ายผญา  ไดม้กีารแขง่ขนัต่อสูเ้พือ่เอาแพเ้อา
ชนะกนัและมอียู่เป็นประจ าทีห่นุ่มๆ   ไดค้ดัเลอืกหาผูเ้ก่งๆแลว้น าไปแขง่ขนัระหว่างหมู่บา้นใชเ้สยีงแคน
ประสานการพดูคุยกนัดว้ยผญา   กถ็อืว่าเป็นการสนุกสนานกนัอยู่แลว้ 
ต่อมาไดม้ผีูค้ดิหาเสยีงแคนมาประสาน เขา้เป็นจงัหวะ 
ท าใหม้รีสเขม้ขน้    ไพเราะจบัใจยิง่ขึน้และไดเ้ปลีย่นจากการพดูคุยธรรมดามาเป็นการล า คอื 
มที านอง   มจีงัหวะเพิม่ขึน้ ซึง่เรยีกว่า ล าผญา 

นายสมจติร งามด ีเล่าว่าทีพ่ดูผญาไดเ้พราะมคีวามชอบสว่นตวั  
และไดร้บัการสบืทอดมาจากรุ่นปู่ ย่า รุ่นพอ่แม่จงึจดจ า  
และฝึกแต่งเองจนสามารถพูดไดแ้ละยนิดทีีจ่ะสบืทอดไปยงัรุ่นลูกหลานหากมผีูส้นใจ สว่นนางประไพ  



ลาลด  กไ็ดศ้กึษาเรยีนรูค้ าผญามาจากบรรพบุรุษ 
และไดจ้ดจ าและฝึกแต่งค าผญาเองจนสามารถแต่งไดด้ว้ยตนเอง 

ตวัอย่างค าผญา 

   1.มองเหน็ผกัอีตู่่(แมงรกั)กว็่า “เจา้ผูผ้กัอีตู่่เตีย้ตน้ต ่าใบดก กกบ่ทนัฝังแน่นสงัมาจจีูมดอก 
ฮากบ่ทนัหยัง่พืน้สัง่มาป้ีนป่งใบ” 
       2.มองเหน็ฝงูหงษ์กว็่า “เจา้ผูห้งษ์ค าผ่าย เวหาเหนิเมฆ กาด าขอเหนี่ยวน้อม น าก้นว่าจัง่ได๋ 
       3.มองเหน็ชา้งกว็่า “เจา้ผูแ้นวนามชา้งสตัวส์งูบ่ห่อนต ่า บ่คอืเชือ้ไก่กุม้หางสัน่บ่ห่อนยาว 
       4.มองดทูอ้งฟ้ากลางคนืกว็่า “คนัเจา้คดิฮอดขอ่ยใหเ้หลยีวเบิง่เดอืนดาวขอ 
ใหส้ายตาเฮากล่อมกนัอยู่เทิ้งฟ้าฯลฯ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ดา้นศาสนาและประเพ
ณ ี

 

 

 

 

 

 

 

ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ต าบลนาทราย 

ปราชญช์าวบ้าน ด้านการน าประกอบศาสนพิธีทางศาสนา 

 นายทองแท ้ ทพัภูธร หมู่ 6 ต าบลนาทราย  อ าเภอพบิูลยร์กัษ์  จงัหวดัอุดรธานี 
  

ความเป็นมา 

 นายทองแท ้ ทพัภูธร  ไดศ้กึษาคน้ควา้ความรูเ้กีย่วกบัปรชัญา ศาสนา 
และการประกอบพธิทีางศาสนาตามประเพณีอสีานจากการปฏบิตัสิบืทอดต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น  
โดยไดเ้รยีนรูแ้ละซมึซบัประเพณีทีส่บืทอดต่อกนัมาตัง้แต่สมยัเป็นเดก็มาจนถงึปัจจุบนั  
โดยไดศ้กึษาจดจ าขัน้ตอนการปฏบิตัเิกีย่วกบัการประกอบศาสนพธิตี่างๆ จนสามารถจดจ าวธิกีาร  
ขัน้ตอน กระบวนการปฏบิตัจินสามารถเป็นผูน้ าในการประกอบศาสนาพธิตี่างๆได ้ 
ซึง่ปัจจุบนักย็งัท าหน้าทีเ่ป็นผูน้ าในการปฆบิตัศิาสนกจิและยงัสามารถทีจ่ะถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่รุ่นลูกห
ลานเพือ่ปฏบิตัสิบืทอดต่อกนัไปได้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ดา้นศลิปกรรม 

 

 

 

 
 

ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ต าบลนาทราย 

ศิลปะการแสดงผญา หมอล ากลอน 

นางสมร สมสนุก อายุ ๗๕ ปี อยู่บา้นเลขที ่๓ หมู่ที ่๘ บา้นหนองไผ่ ต าบลนาทราย อ าเภอพบิูลยร์กัษ์ 
จงัหวดัอุดรธานี  



นางสมร  สมสนุก (แม่ใหญ่หมอน,ยายหมอน,ย่าหมอน) เป็นคนทีม่คีวามจ าด ีชอบจดชอบจ า 
มกัเอาเรื่องราว ต่าง ๆ ทีพ่านพบประสบมาเล่า ทัง้ทีเ่ป็นคตธิรรม การด าเนินชวีติ การครองเรอืน 
ฮตีคองประเพณีของชาวอสีาน ฯลฯ ถ่ายทอดใหลู้กหลานไดฟั้ง โดยผกู(แต่ง)เป็นกลอนผญาหรอืผหยา 
และกลอนล าทัง้ทีแ่ต่งขึน้สดคอืคดิตอนนัน้ พดูตอนนัน้ รวมทัง้คดิไวแ้ลว้แต่งไวแ้ลว้ น ามาถ่ายทอด 
มกัมคี าสมัผสัทีค่ลอ้งจองกนัคลา้ยกบักลอนแปดหรอืกลอน 
สุภาพตามหลกัภาษาไทยเกี่ยวกบัการประพนัธร์อ้ยกรอง 
หรอืบางกลอนผญาอาจไม่มคี าสมัผสัคลอ้งจองกต็าม แต่ คนทีไ่ดย้นิไดฟั้งแลว้รูส้กึว่าไพเราะ 
สามารถมโนภาพไดท้นัท ีน าไปคดิหรอืปฏบิตัไิด ้หรอืไม่ปฏบิตั(ิละเวน้จากการ 
กระท าเนื่องจากเหน็ว่าสิง่นัน้ เรื่องนัน้ ไม่ด)ี ตวัอย่างเช่น 

-สบิปีล่าํซาวปีล่าํบ่เหน็หน้าเจา้ ยามห่าขา้วขึน้เลา้หน้าเจา้สัง่โผล่มา(พดูประชด 
เวลาเป็นทุกขเ์ขน็ไม่เคย ช่วยเหลอื แต่ถงึเวลามคีวามสุขจงึมาอาศยัใบบุญ หรอือยากมสีว่นร่วม) 

พีน้่องวงศาบเบิง้กนั แลว้สใิหไ้ผมาเนิ่ง(สถาบนัครอบครวั) 

-วดักะใหเ้ขา้ พระเจา้กะใหน้บ,งานหลวงอย่าใหข้าด งานราษฎรก์ะอย่าใหเ้สยี (ฮตีคองประเพณี, 
การด ารง ตนอยู่ในสงัคม) 

-ทางหย่างกะหย่างใหซ้อด แทงดา้ยเขม็สอดกะสอดใหม้นัสุด(ท าอะไรใหเ้ตม็ความสามารถ 
ไปใหถ้งึ จุดหมายใหไ้ด)้ 

-พรกิเฮอืนเหนือ เกลอืเฮอืนใต ้หวัสิง่ใดเฮอืนเพิน่(การด ารงชวีติแบบพึง่พาอาศยักนั 
หรอืในเชงิลบคอืการ ไม่รูจ้กัพึง่พาตนเอง ตอ้งขอความช่วยเหลอืจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลา) 

-ทุกขเ์พิน่บ่หว่าด ีมจีงัหว่าพีน้่อง ลุงป้าจงัหว่าหลาน(การด ารงชวีติ) 

-อยากเหน็หน้าพระ ใหเ้พิง่หน้าพอ่กบัแม่ นัน่หละพระแท ้ๆ 
บ่ตอ้งไปเทีย่วถามหา(พอ่แม่เปรยีบเสมอืน พระอรหนัต์ในบา้น) 

 

 



 

 

 

ดา้นกองทุนชุมชน 

 

 



 
 

ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ต าบลนาทราย 

การบริหารจดัการกองทุนชุมชน 
 นายอุดม  แหว้ใต ้หมู่ 6 ต าบลนาทราย  อ าเภอพบิูลยร์กัษ์  จงัหวดัอุดรธานี 
 ความเป็นมา 

 นายอุดม  แหว้ใต ้ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งประธานกองทุนสวสัดกิารผูส้งูอายุต าบลนาทราย  
ซึง่เป็นกองทุนทีจ่ดัสวสัดกิารในการฌาปนกจิศพใหแ้ก่สมาชกิทีเ่สยีชวีติ  
โดยสมาชกิกองทุนตอ้งเป็นผูท้ีม่อีายุ 55 ปีขึน้ไป  ซึง่กองทุนนี้เริม่ก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่ปี 2554 
โดยมแีนวคดิทีว่่าอยากใหค้นในชุมชนช่วยเหลอืกนัในการจดัการศพ   
เพราะเมื่อมกีารจดังานศพจะมคี่าใชจ่้ายเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะคนยากไร ้ยากจนในพืน้ที ่ 
จงึไดร้่วมกนัก่อตัง้กองทุนนี้ขึน้มา  
โดยครัง้แรกทีจ่ดัตัง้กองทุนไดร้วบรวมเงนิทุนเพือ่จ่ายเป็นค่าจดัการศพจ านวน 6,000 บาท 
และด าเนินการมาจนถงึปัจจุบนัซึง่กม็จี านวนสมาชกิเพิม่ขึน้และมเีงนิกองทุนจ่ายใหแ้ก่สมาชกิผูเ้สยีชวีติ 
ณ ปี 2562 อยู่ที ่13,500 บาท  ภายใตก้ารบรหิารจดัการกองทุนในรูปแบบคณะกรรมการ  
มกีารด าเนินงานทีไ่ม่มุ่งหวงัผลก าไร  ไม่มกีารตรวจสุขภาพ  
เน้นใหค้วามช่วยเหลอืพึง่พากนัในชุมชนอย่างแทจ้รงิ ท าใหก้องทุนด าเนินการมาไดอ้ย่างเขม้แขง็ 

 

 

 



 


