
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย   

ประกอบด้วย 

๑. นางสาวอาทิตยา  สีลาพร 

อยู่บ้านเลขที่  9  หมูท่ี่  1  ต าบลแก่งโดม  อ าเภออสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น : การท าลูกประคบจากสมุนไพรและนวดแผนไทย  
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม/จักสาน 

ประกอบด้วย 

๑. นายพุทธา  พิมพ์บุตร   

อยูบ่้านเลขที่  ๙๕ หมู่ที่  ๑๑  ต าบลแก่งโดม  อ าเภออสว่างวีระวงศ์  จงัหวัดอุบลราชธานี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจักสานกระด้ง ตะกร้า  ไซ  ข้อง  กระติ๊บข้าวจากไม้ไผ่ 

๒. นายปรีชา  สูงโสภา  

อยูบ่้านเลขที่  ๑๗๓  หมู่ที่  ๑๑  ต าบลแก่งโดม  อ าเภออสว่างวีระวงศ์  จงัหวัดอุบลราชธานี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น : การท าไม้ส่ายข้าว  การสานแห 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

ประกอบด้วย 

๑. นางร าพัน สูงโสภา 

อยูบ่้านเลขที่  176  หมู่ที่  ๑๑  ต าบลแก่งโดม  อ าเภออสว่างวีระวงศ์  จงัหวัดอุบลราชธานี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น :  การปรับใช้เภทคโนโลยีทางการเภกษตร 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรมทางศาสนา 

ประกอบด้วย 

๑. นายโนน  สาระปัญญา 

อยู่บ้านเลขที่  53  หมูท่ี่  4  ต าบลแก่งโดม  อ าเภออสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น :  เภป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ 



-๒- 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร 

ประกอบด้วย 

๑. นางสาวปราณี  พันที 

อยู่บ้านเลขที่  3๖  หมูท่ี่  ๑๐  ต าบลแก่งโดม  อ าเภออสว่างวีระวงศ์  จงัหวัดอุบลราชธานี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น :  การแปรรูปมะขามแช่อิ่มและการท าปอเภปี๊ยะทอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลแก่งโดม  อ าเภอสว่างวีระวงศ์  จงัหวัดอบุลราชธานี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย 

นางสาวอาทิตยา  สีลาพร 

เกิดวันที ่ 12  มีนาคม  2528 

อยู่บ้านเลขที่  9  หมูท่ี่  1  ต าบลแก่งโดม  อ าเภออสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี 

อาชีพ   รับจ้าง 

ประวัติ   เภป็นผู้ทรงอูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทยของต าบลแก่งโดม  มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณก์ารท าลูกประคบจากสมุนไพรและนวดแผนไทย 
 

 

 

 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลแก่งโดม  อ าเภอสว่างวีระวงศ์  จงัหวัดอบุลราชธานี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม/จักสาน 

๑. นายพุทธา  พิมพ์บุตร   

เกิดวันที ่ -  พ.ศ.๒๔๗๖ 

อยูบ่้านเลขที่  ๙๕ หมู่ที่  ๑๑  ต าบลแก่งโดม  อ าเภออสว่างวีระวงศ์  จงัหวัดอุบลราชธานี 

อาชีพ   เภกษตรกร 

ประวัติ  เป็นทรงอูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม/จักสานของต าบลแก่งโดม  มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณก์ารจักสานกระด้ง ตะกร้า  ไซ  ข้อง  กระติ๊บข้าวจากไม้ไผ่ 
 

 

 

 



-๒- 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม/จักสาน 

๒. นายปรีชา  สูงโสภา  

เกิดวันที ่ ๖  พฤษอาคม  ๒๕๐๑ 

อยูบ่้านเลขที่  ๑๗๓  หมู่ที่  ๑๑  ต าบลแก่งโดม  อ าเภออสว่างวีระวงศ์  จงัหวัดอุบลราชธานี 

อาชีพ   เภกษตรกร 

ประวัติ  เภป็นทรงอูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม/จักสานของต าบลแก่งโดม  มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณก์ารท าไม้ส่ายข้าว  การสานแห 

 

 
 

 

 

 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลแก่งโดม  อ าเภอสว่างวีระวงศ์  จงัหวัดอบุลราชธานี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

นางร าพัน  สูงโสภา 

เกิดวันที ่ ๒๖  กุมอาพันธ์  ๒๕๐๓ 

อยูบ่้านเลขที่  176  หมู่ที่  ๑๑  ต าบลแก่งโดม  อ าเภออสว่างวีระวงศ์  จงัหวัดอุบลราชธานี 

อาชีพ   เภกษตรกร 

ประวัติ  เภป็นทรงอูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเภกษตรของต าบลแก่งโดม  มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
การปรับใช้เภทคโนโลยีทางการเภกษตร 

 

 
 

 

 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลแก่งโดม  อ าเภอสว่างวีระวงศ์  จงัหวัดอบุลราชธานี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรมทางศาสนา 

นายโนน  สาระปัญญา 

เกิดวันที ่ -  เภมษายน  2495 

อยู่บ้านเลขที่  53  หมูท่ี่  4  ต าบลแก่งโดม  อ าเภออสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี 

อาชีพ   เภกษตรกร 

ประวัติ  เภป็นทรงอูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรมทางศาสนาของต าบลแก่งโดม  มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณด้์านพิธีกรรมทางศาสนา  เภช่น  งานบวช  งานแต่ง งานศพ และประเภพณีต่างๆของทางวัด  

 

 
 

 

 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

ต าบลแก่งโดม  อ าเภอสว่างวีระวงศ์  จงัหวัดอบุลราชธานี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร 

นางสาวปราณี  พันที 

เกิดวันที ่ ๓  กุมอาพันธ์  ๒๕๓๒ 

อยู่บ้านเลขที่  3๖  หมูท่ี่  ๑๐  ต าบลแก่งโดม  อ าเภออสว่างวีระวงศ์  จงัหวัดอุบลราชธานี 

อาชีพ   เภกษตรกร 

ประวัติ  เภป็นทรงอูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  เภช่น  การแปรรูปมะขามแช่อิ่มและการท าขนมกล้วยทอด 
 

 
 

          

 



 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม 

อ าเภอสว่างวีระวงศ์  

จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 


