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ไมล้าย ใหค้งอยู่ในทอ้งถิน่ และสบืสานแก่คนรุ่นหลงัต่อไป 
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สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 

 

ประวตัคิวามเป็นมา 

 ต าบลโคกไมล้าย ตัง้ชื่อมาตามชื่อของบา้นโคกไมล้าย ม.5 เพราะเป็นหมู่บา้นเก่าแก่ สบืเนื่อง
จากทีม่พีืน้ทีเ่ป็นโคก (เนิน) ไมล้ายลายมากมาย และมกีารแยกหมู่บา้นออกไปเป็น 7 หมู่บา้น ปัจจุบนั
ไดช้ื่อว่าต าบล วดัโบสถ ์เป็นองคก์ารบรหิารสว่นต าบล (อบต.) โคกไมล้าย พืน้ทีส่ว่นใหญ่ท า
เกษตรกรรมเป็นหลกั 

1.ดา้นกายภาพ 

 1.1 ทีต่ ัง้ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกไมล้าย ตัง้อยู่เลขที ่88 หมู่ที ่3 ต าบลโคกไมล้าย 
อ าเภอเมอืงปราจนีบุร ีจงัหวดัปราจนีบุร ีอยู่ห่างจากตวัอ าเภอเมอืงปราจนีบุร ีไปทางทศิตะวนัตกเฉียง
เหนือระยะทางตามถนนประมาณ 12 กโิลเมตร 

 1.2 ลกัษณะภูมปิระเทศ 

 สภาพพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุ่ม ไม่มภีูเขาและแม่น ้า เนื้อที่ประมาณ 14.075 ตารางกโิลเมตรหรอื 
8,797 ไร่ 

 อาณาเขต 

 ทศิเหนือ   ตดิต่อองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี 

                              จงัหวดัปราจนีบุร ี

 ทศิตะวนัออก ตดิต่อองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมเ้คด็ และเนินหอม 

   อ าเภอเมอืงปราจนีบุร ีจงัหวดัปราจนีบุร ี

 ทศิตะวนัตก ตดิต่ออ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก 

 ทศิใต ้  ตดิต่อองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมเ้คด็ อ าเภอเมอืงปราจนีบุร ีจงัหวดัปราจนีบุรี 

 1.3 ลกัษณะภูมอิากาศ 

 ลกัษณะทางภูมอิากาศเป็นแบบมรสุม ม ี3 ฤด ูคอื ฤดรูอ้นจดั เริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคม ถงึเดอืน
พฤษภาคม ฤดฝูนตกชุกเริม่ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน ถงึ เดอืนตุลาคม ฤดหูนาวอากาศค่อนขา้งหนาวเริม่
ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ถงึ เดอืนกุมภาพนัธ ์ของปีถดัไป 

 1.4 ลกัษณะของดนิ 

 ลกัษณะดนิสว่นใหญ่เป็นดนิด า มบีางสว่นเป็นดนิร่วนปนทราย 
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ความหมายและขอบข่ายภูมปัิญญาไทย 

 ภูมปัิญญาไทย หมายถงึ องคค์วามรู ้ความสามารถและทกัษะของคนไทยอนัเกดิจากการสัง่สม
ประสบการณ์ทีผ่่านกระบวนการเรยีนรู ้เลอืกสรร ปรุงแต่ง พฒันาและถ่ายทอด สบืต่อกนัมาเพือ่ใช้
แกปั้ญหาและพฒันาชวีติของคนไทยใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยุคสมยั 

 ภูมปัิญญาไทย มลีกัษณะเป็นองคร์วม และมคีุณค่าทางวฒันธรรม เกดิขึน้ในวถิชีวีติไทย ซึง่ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่อาจเป็นทีม่าขององคค์วามรูท้ีง่อกงามขึน้ใหม่ทีจ่ะช่วยในการเรยีนรูก้ารแกปั้ญหา การ
จดัการและการปรบัตวัในการด าเนินวถิชีวีติของคนไทย ลกัษณะองคร์วมของภูมปัิญญามคีวามเด่นชดัใน
หลายดา้น เช่น 

 1.ดา้นเกษตรกรรม ไดแ้ก่ ความสามารถในการผสมผสานองคค์วามรู ้ทกัษะและเทคนิค 
การเกษตรกบัเทคโนโลย ีโดยการพฒันาบนพืน้ฐานคุณค่าดัง้เดมิ ซึง่คนสามารถพึง่พาตนเองใน
สภาวการณ์ต่าง ๆ ได ้เช่น การท าเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรดา้นการตลาด การ
แกปั้ญหาดา้น การผลติ และการรูจ้กัปรบัใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัการเกษตร เป็นตน้ 

 2.ด้านอุตสาหกรรมและหตักรรม ได้แก่ การรู้จกัประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในการแปรรูป
ผลผลิตเพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นขบวนการให้ชุมชน ท้องถิ่น 
สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิได ้ตลอดทัง้การผลติและการจ าหน่ายผลผลติทาง หตัถกรรม เช่นการ
รวมกลุ่มถกัไมก้วาดดอกหญา้ เป็นตน้ 

 3.ดา้นการแพทยแ์ผนไทย ไดแ้ก่ ความสามารถในการจดัการป้องกนัและรกัษาสุขภาพ ของคน
ในชุมชน โดยเน้นใหชุ้มชนสามารถพึง่พาตนเองทางดา้นสุขภาพและอนามยัได ้เช่น ยาจากสมุนไพร 
อนัมอียู่หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดแูลรกัษา และสุขภาพแบบพืน้บา้น เป็นตน้ 

 4.ดา้นศลิปกรรม ไดแ้ก่ ความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงานทางดา้นศลิปะสาขา ต่าง ๆ เช่น 
จติรกรรม ประตมิากรรม นาฏศลิป์ ดนตร ีทศันศลิป์ คตีศลิป์ การละเล่นพืน้บา้น และนนัทนาการ 

 5.ดา้นโภชนาการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการเลอืกสรร ประดษิฐ์และปรุงแต่งอาหารและ ยาได้
เหมาะสมกบัความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนผลติเป็นสนิคา้และบรกิารส่งออก
ที ่ไดร้บัความนิยมแพร่หลาย รวมถงึการขยายคุณค่าเพิม่ของทรพัยากร 

 ครภููมปัิญญา 

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาตไิดจ้ดัท านิยามความหมายของครูภูมปัิญญาและครภููมปัิญญาไทยไว้
ดงันี้ 

 ครูภูมปัิญญา หมายถึง บุคคลผู้ทรงภูมปัิญญาด้านหนึ่งด้านใด เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบสาน
ภูมปิ ญญา ดงักล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นทีย่อมรบัของสงัคมและชุมชน และไดร้บัการยกย่องให้เป็น 
“ครูภูมิปัญญาไทย” เพื่อท าหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา ทัง้การศึกษาในระบบ 
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ตามนยัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 
2542 
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ทะเบียนปราชญช์าวบ้าน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ อายุ ภมิูปัญญา ความเช่ียวชาญ ท่ีอยู่ โทรศพัท์ 

1 นายเชง้ เสอืงาม 87 ศลิปะ วฒันธรรม  ท าขวญันาค 24 หมู่ 3 ต.โคกไมล้าย   

      ประเพณี   อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

2 พระครูจารุสารคุณ 86 แพทยแ์ผนไทย ผสมยาสมุนไพร 
127 หมู่ 7 ต.โคกไม้
ลาย   

  (หลวงพอ่ใช ้เอีย่มเจรญิ)       อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

3 นายเพช็ร ์วงษ์พาศกลาง 85 อุตสาหกรรม ช่างไม ้
19/2 หมู่ 2 ต.โคกไม้
ลาย   

          อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

4 นางประยงค ์ช่างเรอืน 80 อื่น ๆ 
ท าขนมไทยทุก
อย่าง 4 หมู่ 3 ต.โตกไมล้าย   

          อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

5 นางหยด สุดเลก็ 78 อื่น ๆ ขนมไทย 
102/3 หมู่ 7 ต.โคกไม้
ลาย   

          อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

6 นายโถ บานเยน็ 77 ศลิปวฒันธรรม ดนตรไีทย 48 หมู่ 3 ต.โคกไมล้าย   

      ประเพณี   อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

7 นางอรุณ เถาจอ้ย 77 ศลิปะ วฒันธรรม  ท าบายศรสีู่ขวญั 
104 หมู่ 3 ต.โคกไม้
ลาย   

      ประเพณี   อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              



8 นางมาล ีเพช็รค์ุม้ 77 อื่น ๆ ท าขนมกง งานแต่ง 6/1 หมู่ 3 ต.โคกไมล้าย   

9 นายจนัทร ์คงเจรญิ 76 วศิวกรรม ช่างก่อสรา้ง 27 หมู่ 2 ต.โคกไมล้าย   

          อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

10 นางฉลวย จติรตรง 75 หตัถกรรม ถกัไมก้วาด 3/3 หมู่ 4 ต.โคกไมล้าย   

          อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

11 นางฉลวย เจรญิพร 73 หตัถกรรม จกัสาน 22 หมู่ 4 ต.โคกไมล้าย   

          อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

12 นางบานเยน็ ชมภูสุข 70 หตัถกรรม ถกัไมก้วาด 48 หมู่ 5 ต.โคกไมล้าย   

          อ.เมอืง  จ.ปราจนีบุร ี   

              

13 นางสาวเพยีร เสอืงาม 66 อื่น ๆ ท าขนมนางเลด็ 98 หมู่ 3 ต.โคกไมล้าย   

          อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

14 นายวเิชยีร ประเสรฐิศร ี 66 แพทยแ์ผนไทย เป่าตาแดง 12 หมู่ 5 ต.โคกไมล้าย   

          อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

15 นางบวัเขยีว เชือ้สายบวั 64 หตัถกรรม งานสกัสานต่าง ๆ 60 หมู่ 3 ต.โคกไมล้าย   

          อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

16 นางฉววีรรณ ก าลงัฟู 56 หตัถกรรม 
พบัเหรยีญโปรย
ทาน 

136/3 หมู่ 7 ต.โคกไม้
ลาย   

          อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

17 นางสาวอาภรณ์ กิง่แกว้ 55 ศลิปะ วฒันธรรม บายศรสีู่ขวญั 94 หมู่ 4 ต.โคกไมล้าย   

      ประเพณี   อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

               



18 นางอนิทร ์ขวดแกว้ 51 หตัถกรรม 
ถกัไมก้วาดดอก
หญา้ 3 หมู่ 5 ต.โคกไมล้าย   

          อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

19 นางสาวสุภาพ แสงทอง 51 หตัถกรรม 
ผูผ้า้ระบายในงาน
พธิ ี

182/1 หมู่ 7 ต.โคกไม้
ลาย   

          อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

20 นางสาวนพมาศ วระแสง 51 ศลิปะ วฒันธรรม  ตดัพวงมะโหรต 
182 หมู่ 7 ต.โคกไม้
ลาย   

      ประเพณี   อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

              

21 นางวนัเพญ็ สวนศร ี 43 แพทยแ์ผนไทย นวดแผนไทย 
78/1 หมู่ 3ต.โคกไม้
ลาย   

          อ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี   

       
 


