
ครูสวิง บุญเจิม ครูภูมิปญญาไทยดานปรชัญา ศาสนา และประเพณี 

ครูสวิง บุญเจิม คนควาความรูเกี่ยวกับปรชัญา ศาสนา และประเพณีอีสาน อยางจริงจัง
ลึกซึ้งจากหนังสือผูกและใบลาน เผยแพรโดยการเขยีนหนังสือและตําราตาง ๆ ปจจุบนัเปนนายก
สมาคมสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอีสาน เชี่ยวชาญบทกลอนทั้งการลํา การขับรอง
สรภัญญะ การสูขวัญ การแตงผญา จนไดรับการยกยองใหเปน “ปรัชญาเมธีอีสาน”  

ครูสวิง บุญเจิม เกิดเมื่อวันที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ที่จงัหวัดอุบลราชธานี บรรพชาเปน
สามเณรและอปุสมบทเปนพระภิกษุสงฆ ศึกษา เรียนรู โดยสอบไดนักธรรมเอกและเปรียญธรรม 9 
ประโยค รวมทั้งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาปรัชญาและศาสนาจากประเทศอินเดีย 
ขณะที่ศกึษาอยูประเทศอินเดีย ไดศึกษาปรัชญาอินเดียและปรัชญาตะวันตกซึ่งมีลักษณะคลายคลึง
กับผญาภาษิตของอีสานจึงไดหันมาศกึษา คนควาความรูเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา แลประเพณีอีสาน
เพิ่มเติมอยางจริงจัง ลึกซึ้งจากหนังสือผูกและหนังสือในลานที่มีในวดัของภาคอีสานโดยทั่วไป 
ทดลองเผยแพรความรูโดยการเขียนหนังสือและตําราเอกสารตาง ๆ จําหนาย ไดรับความนยิมและ
ใชเปนเอกสารอางอิงในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณอีีสานทั่วประเทศ นําความรู
ที่คนพบถายทอดใหแกนกัเรยีน นกัศึกษา ขาราชการ พอคา ประชาชน และผูสนใจ ในรูปแบบตาง 
ๆ จนไดรับการยกยองใหเปน “ปรัชญาเมธีอีสาน”  

การที่ครูสวิง บุญเจิม นําความรูดานปรัชญา ศาสนาและประเพณี ที่ตนศึกษา คนควา 
คนพบ ทดลองจนประสบผลสําเร็จ แลวไปเผยแพร โดยการสอนและถายทอดใหผูอ่ืนไดเรียนรู 
นําไปปฏิบัติเพื่ออนุรักษและสืบสาน เปนประโยชนโดยรวมแกสังคม จึงไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรต ิจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ใหเปนครู ภูมิปญญา
ไทย รุนที่ 2 ดานปริญญา ศาสนาและประเพณี ประจําปพุทธศักราช 2545  

ครูสวิง บุญเจิม จากจังหวดัอุบลราชธานี ปจจุบันเปนนายกสมาคมสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน เปนผูมีภูมิปญญาพืน้บานที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทกลอนทั้งการลํา การขับรอง
สรภัญญะ การสูขวัญ การแตงผญา เปนตน ไดรับการยกยองใหเปน “ปรัชญาเมธีอีสาน” ผูอนุรักษ
และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน ถายทอดความรูโดยการเผยแพรทางรายการวิทยุ
และโทรทัศน เปนวิทยากรอบรมสัมมนา รวมทั้งเขียนหนงัสือเผยแพรมากกวา 10 เร่ือง โดยเฉพาะ
หนังสือ “มรดกอีสาน” พิมพเผยแพรแลว ประมาณ 200,000 เลม  
 
การศึกษา ชีวติและการทํางาน  

ครูสวิงเกิดในตระกูลชาวนาที่เครงครัดประเพณีและเปนตระกูลที่เปน “เจาโคตร” ผูใหญ
ของหมูบาน ทุกวันพระจะมชีาวบานนําดอกไมมาบูชาขอฮักษาและขมาแมใหญพอใหญเปนประจํา 
ไดเหน็พอใหญแมใหญไปตดัสินขอพิพาทระหวางคนกับคน และระหวางคนกับผีของคนใน



เทือกเขาเหลากอเปนประจํา เมื่อจบการศึกษาชั้นประถมแลวบรรพชาเปนสามเณรเมือ่ ป พ.ศ. 2494 
เรียนสวดมนตนอย เรียนอักษรธรรม อักษรไทยนอยและอักษรขอมจากหนังสือผูก ในลาน ไดอยู
และเหน็ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีปฏิบัติของคนในหมูบานทุกดานมาโดยตลอด เมื่อลา
สิกขาบทจากสามเณรในป พ.ศ. 2497 ไดลาบิดามารดาไปทํางานในกรุงเทพฯ รับจางทําสวน เล้ียง
นก เล้ียงไก ไดคาตอบแทนเดือนละ 60 บาท ถีบสามลอรับจางถีบแขงรถรางในกรุงเทพฯรับจางตัด
ฟนรถไฟที่ภาคใตมิไดมวีี่แวววาจะมีบทบาทในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาไทยอีสานมากอน 
ตอมาไดรับจางทํางานที่ภาคใตขณะเปลี่ยนรถไฟจากสายใตมาขึ้นรถไฟสายกรุงเทพ – อุบลราชธานี 
ไดนั่งตูเดียวกบัมหาเปรียญ 6 ประโยค และนองสาวของทาน ที่เรียนอยูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซ่ึง
กลับมาเยี่ยมบานที่จังหวัดบรีุรัมยเชนกัน เห็นบุคคลทั้งสองอานหนังสืออยู จึงนึกนอยใจตนเองวา
ไมมีการศึกษาเพราะเปนลูกชาวนา จึงอยากจะเรียนหนังสือเพื่อจะไดเปนอยางเขาบาง เมื่อกลับถึง
บานคัดเลือกทหารแลว ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุเมื่อ พ.ศ. 2502 พออุปสมบทก็ไปศึกษาที่สํานัก
เรียนวดัหอไตรดวย ในใจครุนคิดที่จะชวยลูกหลานชาวนาอีสานใหไดรับการศึกษา ดังนั้นใน ป 
พ.ศ. 2507 ไดขยายสํานักเรียนมาที่วัดบานแกงโพธ์ิบานเกิดของตนอีกแหงหนึ่ง และทําหนาที่เปน
ประธานในการพัฒนาหมูบาน เปนผูนําในการตัดถนนเชือ่มระหวางหมูบานกับหมูบาน ในชวงเวลา
นั้น  
 
การเรียนรู  

จากการศึกษาตําราโบราณทําใหครูสวิงมีความเขาใจหลักปรัชญาและศาสนาชัดเจน รวมทั้ง
ที่มาของขนบธรรมเนียม ประเพณี คําสอน สุภาษิต ตํารายา และสมุนไพรเปนอยางด ีจากการศึกษา
พบวาปรัชญา ศาสนา และประเพณี เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกัน ปรัชญาเปรียบเสมือนเมล็ดพืช 
ศาสนาเปรียบเสมือนหนอ และประเพณีเปรียบเสมือนเครื่องหลอเล้ียง ทั้งสามอยางจะขาดกนัมิได 
เชน บาป – บุญ เปนปรัชญาสั้น ๆ ที่จะทําใหคนละชัว่ทาํดี สวนศาสนาเปนหลักในการอธิบายใหรู
วา บาปบุญเปนอยางไรทั้งสองอยางมีลักษณะ มีรส มีผลปรากฏ และมบีรรทัดฐานตางกันอยางไร 
จะทําความเขาใจกับกลุมเปาหมายที่มีความรูความเขาใจตางกันทั่ง บุคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐาน 
สําหรับประเพณ ีเมื่อบุคคลเห็นโทษของบาปเห็นอานิสงสของบุญตามหลักปรัชญาและศาสนาแลว 
คนก็จะเวนบาปหันมาทําบุญ ตอไปการทําบุญ ก็ใหทําดวยปจจยั 4 คือ ใหเครื่องนุงหม ใหอาหารให
ที่อยูอาศัย และใหยารักษาโรค ใหทําเปนประจําจนกลายเปนประเพณ ีดังนั้นประเพณีจึงกลายเปน
เครื่องหลอเล้ียงพระพุทธศาสนาเมื่อพระสงฆไดรับความสะดวกดวยปจจัย 4 ก็มีความพรอมในการ
ทําหนาที่ของตนตอไป  
 
 
 



การเผยแพรความรู  
ครูสวิงพิจารณาแลวเหน็วาองคความรูเหลานี้ถาไมมีการสืบสานไวกจ็ะหมดสิ้นไปวิธีที่ดี

ที่สุดก็คือการเขียนเปนตําราเผยแพรใหมีผูศึกษาในวงกวาง ตําราที่เขียนและเผยแพรไดแก มรดก
อีสานหรือมูลมังอีสาน, เสียเคราะหตนเองและผูอ่ืน, ผญา, สรภัญญะอีสาน, กาละนบัมือสวย, ตํารา
ยาสมุนไพรอสีาน, นิทานพืน้บานอีสานเลม 1, ธรรมสรอยสายคํา (วาดวยกําเนดิประเพณี), ความผูก
แขน ความสอนปูยา – ตายาย สะใภเขย, ความสอย – ความทวย, ปูสอนหลาน หลานสอนปู, ปรัชญา
เมธีอีสาน, ประวัตแิละของดสํีาเร็จลุน ฯลฯ เปนตน  
 
การถายทอดความรู  

นอกจากการถายทอดความรูเปนตําราแลวครูสวิงไดรับเชิญไปสอนในสถาบันการศึกษา
และไปบรรยายตามสถานที่ราชการและเอกชนตาง ๆ เปนจํานวนมาก เปนอาจารยที่ปรึกษาใหแก
นักศึกษาปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมทั้งตรวจวิทยานพินธ จัดทําโครงการฝกอบรม
ผูนําทางศาสนาและประเพณ ีโครงการศาสนานําชีวิตเพื่อฝกสมาธิจิตเยาวชนในโรงเรียน ให
คําปรึกษากับผูสนใจทั้งทางโทรศัพท ทางจดหมายและไปพบเพื่อปรึกษาหารือที่บานใหความรูแก
พระนิสิต มหาวิทยาลัยสงฆ สามเณรโรงเรียนพระปรยิัตธิรรมแผนกธรรม – บาลี และแผนกสามัญ
ศึกษา รวมทั้งวัดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งหมดใหใชตําราของทานเปนคูมือในการแนะนํา
ชาวบานเกี่ยวกับประเพณีตาง ๆ ตามฮีต 12 คลอง 14 รวมถึงการใชเปนคูมือประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  
 

การที่ครูสวิง บุญเจิม เปนบคุคลผูทรงภูมิปญญา ดานปรัชญา ศาสนาและประเพณ ีเปนผู
สรางสรรคและสืบสานภูมิปญญาดังกลาวมาอยางตอเนือ่งจนเปนทีย่อมรับของสังคมและชุมชน จึง
ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรต ิจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิสํานักนายกรัฐมนตร ี
ใหเปนครภููมปิญญาไทย เพือ่ทําหนาที่ถายทอดภูมิปญญาในการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542  
 

ครูสวิง บุญเจิม อายุ 64 ป เกดิเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ที่อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี เปนบุตรของนายเขียวและนางสมหมาย สมรสกับนางผุสดี (สกุลเดิม แสวงสาย) มี
บุตร ธิดารวม 3 คน (ชาย 2 คน หญิง 1 คน) ที่อยูปจจุบนับานเลขที่ 229-231 รานสมประสงค ถนน
แจงสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี 34000 โทรศัพทหมายเลข 0-4531-1387, 
0-4531-2562  
 
การศึกษา  



- ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนประชาบาลตําบลคอทอง 2 (ราษฎรสวัสดิ์วิทยา
คาร) อําเภอเขือ่งใน จังหวดัอุบลราชธานี  

-  นักธรรมชั้นตรี บรรพชาเปนสามเณรที่ วดับานแกงโพธิ์ ตําบลคอทอง อําเภอ
เขื่องใน จังหวดัอุบลราชธานี  

-  นักธรรมชั้นเอก, ป.ธ.9 สํานักเรียนคณะจงัหวัดอุบลราชธานี  
- วุฒิครู พ.กศ. พ.ศ. 2514 สนามสอบจังหวดัอุบลราชธานี  
-  ปริญญาโท สาขาปรัชญาและศาสนา จาก BANARAS HINDHU UNIVERSITY 

ประเทศอินเดยี  
เกียรติคุณที่ไดรับ  
- พ.ศ. 2539 ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป ระดับเขตการศึกษา 

จากสํานักพฒันา การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เขตการศึกษา 10  
-  พ.ศ. 2542 “รางวัลเสาเสมาธรรมจักร” ในฐานะผูทําคุณประโยชนตอ

พระพุทธศาสนา สาขาการแตงหนังสือทางพระพุทธศาสนา จากกรมการศาสนา 
กระทรวงศกึษาธิการ  

- พ.ศ. 2545 ครูภูมิปญญาไทย รุนที่ 2 ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณ ีจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  

 
ชื่อ/สถานที่ตดิตอผูประสานงาน  
นายสวิง บุญเจิม  
229-231 (รานสมประสงค) ถ.แจงสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
โทร. (045) 311-387, (045) 312-562  
 

 
แหลงที่มาของขอมูล ครูภูมิปญญาไทย รุนที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 


