
โครงการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน

และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(หมอพื้นบ้าน) 

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน  ได้จัดท า

โครงการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน (หมอพ้ืนบ้าน)  ประจ าปี 2563  เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็น
บุคคลทรงคุณค่าระดับต าบล   เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
และประชาชนในท้องถ่ิน และผู้สนใจ ใช้เป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญใน
การศึกษาของเด็กและเยาวชนในรุ่นต่อไป จัดท าเกียรติบัตรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และส ารวจข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านโดยประสานให้
ผู้ใหญ่บ้านด าเนินการายงานปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านของตัวเอง
ในต้านต่าง ๆ เพ่ือน ามารวบรวมจัดท าประกาศยกย่อง และจัดท า
เกียรติบัตรมอบให้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ตัวเองและรวบรวมรายชื่อไว้
เป็นข้อมูล โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกปราชญ์
ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หมอพ้ืนบ้าน) ประจ าปี 
2563 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านและสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน   (หมอพ้ืนบ้าน) ประจ าปี 2563  ได
คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หมอ
พ้ืนบ้าน) ประจ าปี 2563  เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลเป็นดังน้ี 

  1. นายนครคง   วงษ์ศรี    ชาวบ้านหมู่ที่ 11 
  2. นายประทีป  วงษ์ศรี    ชาวบ้านหมู่ที่ 11 
 
 
 
 

แนะน ำปราชญ์ชาวบ้าน 

 
นำยนครคง   วงษ์ศร ี  

๑.องค์ความรู้   หมอเป่ าน้ ามั น  กระดูกหั ก  
ประสานกระดูก   

๒.วิธีการ  มีค่าครู ๖ บาท สลึง  เหล้าขาว ๑ 
ขวด / มะพร้าวอ่อน ๑ คู่ / ไข่ไก่ดิบ ๑ คู่ / ผ้าข้าว ๑ วา  
จากนั้นใช้น้ ามันมะพร้าวเป่า  โดยใช้คาถา  เรียกพิษงู ใช้
เวลาประมาณ ๒-๓ นาที 

๓.ข้อมูลส่วนตัว นายนครคง   วงษ์ศรี   อายุ  
๕๖  ปี  เพศ  ชาย  การศึกษา ป.๔  อาชีพ รับจ้าง 
๒๐๖/๑  หมู่ท่ี  ๑๑  ต าบลลาดตะเคียน  อ าเภอกบินทร์
บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

๔.สืบทอดจาก นายเท่ียง วงษ์ศรี (บิดา)  เสียชีวิต
แล้ว 

๕.ผลงานอื่นๆ   สอนกลองยาวให้กับเด็กโรงเรียน
บ้านนาคลองกลาง 

 

วิชำอัศจรรย์ 
ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้ามารักษามากมาย อาการที่พบเช่น 

ผู้ป่วยมีอาการกระดูกแตก ขาหัก แขนหัก ซี่โครงหัก ฯลฯ 
 วิธีการของคุณตามีข้ันตอนส าคัญคือ ผู้ป่วยต้องเตรียม

น าดอกไม้แต่งเป็นขันห้ามา โดยมีธูป 5 ดอก ดอกไม้ 5 ดอก ใส่ใน
กรวยใบตองมา เหมือนไหว้ครู 

 
 

 
 
จากน้ันคุณตาจะใช้น้ ามันงาดิบที่ท่านท าข้ึนเอง ทา

บริเวณที่เจ็บ หรือมีอาการ แล้วร่ายมนต์คาถาบางอย่างใส่ แล้วใช้
ปากเป่าเพ้ียงตรงบริเวณน้ัน จากน้ันท่านจะท าการบีบนวดให้ 

 ส่วนใครที่กระดูกหักหรือกระดูกผิดรูป จะทาน้ ามันและ
เป่าคาถาให้เช่นกัน บอกว่ามีวิชาก็อยากให้ลูกหลาน คนที่เจ็บป่วย
หายดีกันทุกคน ในใจไม่หวังอะไรนอกจากความสุขใจ และมีคนที่
รักษาหายคิดถึงกันบ้างก็พอ 

 
 

 



แนะน ำปราชญ์ชาวบ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยประทีป   วงษ์ศร ี
๑. องค์ความรู้  หมอเหยียบเส้น 
๒. วิธีการ  ปวดเอว  ปวดขา  กระดูกสันหลังเคลื่อน  

ข้อแขน  ข้อขา  ข้อเท้า  ใช้เวลา ๒-๓  นาที  มีคาถาเหยียบ  ไม่มี
ค่าครู 

๓. ข้อมูลส่วนตัว นายประทีป   วงษ์ศรี  อายุ  ๔๙ ปี  
เพศ  ชาย  การศึกษา ป.๔  อาชีพ รับจ้าง 

๒๐๖/๓  หมู่ที่  ๑๑  ต าบลลาดตะเคียน  อ าเภอกบินทร์
บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

๔. สืบทอดจาก   นายเที่ยง  วงษ์ศรี (บิดา)  เสียชีวิต
แล้ว  และเป็นต าราของพระรักษา 

๕. ผลงานอื่นๆ   ตีระนาดเอก 
 
 
 
 
 

1. คุณสมบัติ 
1.1 ต้องเป็นราษฎรต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์

บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
1.2 มีความประพฤติดี การปฏิบั ติตนด้วยคุณธรรม 

ศีลธรรม เป็นที่ยอมรับและนับถือของชาวบ้าน  เป็นบุคคลที่ได้รับ
การยอมรับ ยกย่อง ในเพ่ือน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง  

1.3 ผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควร
ได้รับการยกย่อง มีผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิด
ประโยชน์ย่ิงประชาชน ทั้งน้ีอาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่
สืบค้นได้เชิงประจักษ์ 
2. ข้ันตอนการคัดเลือก 

2.1 ให้ผู้น าพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านที่มี
คุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  โดยการ
ประเมิน 

2.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกปราชญ์
ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หมอพ้ืนบ้าน) ประจ าปี 
2563 จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับเสนอชื่อมากที่สุดและประกาศ
รายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือก ให้ นายก อบต.ทราบ เพ่ือจัดท า
ประกาศยกย่อง และจัดท าเกียรติบัตรมอบให้เป็นเกียรติต่อไป 
3. ผลการคัดเลือก 

3.1 ใบสมัครโครงการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านและ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน (หมอพ้ืนบ้าน)  ประจ าปี 2563 

3.2 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน
และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน  (หมอพ้ืนบ้าน) ประจ าปี 2563  
ขอสงวนสิทธ์ิที่จะตรวจสอบใบสมัครของผู้ผ่านการคัดเลือก และ
ประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด 
 
 

 
   โครงการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน

และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 (หมอพื้นบ้าน)    
 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา อ าเภอกบินทร์บุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
โทรศัพท์ / โทรสาร  037-480-921 

กองคลัง-กองช่าง โทรศัพท์ 081-1542525 
E- mail: admin@ladtakhean.go.th 

Web Site : WWW.LADTAKHEAN.GO.TH 


