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คำนำ
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนสิ่งสะทอนถึงความมีอารยธรรมของตนเอง ที่ไดรับการสืบทอดจาก บรรพบุรุษ เพื่อ
ดำรงไวซึ่งความรู ที่จะสามารถสรางสรรคสิ่งที่ดี ใหแกตนเองและสังคมตอไป ศิลปะ หัตถกรรม และภูมิปญญาทอง
ถิ่นที่มีอยูในทองถิ่นแตละแหง มีความแตกตางกันตามความเชื่อ ลักษณะที่ตั้งภูมิประเทศ และวิถีการดำรงชีวิต เชื้อ
ชาติ ภาษา แตสิ่งสำคัญของการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมนั้นเปนไปเพื่อการยกระดับ ความเปนอยูของคนเราทั้งสิ้น
ตำบลโคกม้า เปนที่ตั้งของชุมชนที่มีการรวมกลุ มกันประกอบกิจกรรมตาม วิถีของการดำรงชีวิต ซึ่งผูกพันกับ
ศิลปหัตถกรรมภายในทองถิ่น
งานพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลโคกม้า

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในปัจจุบันเมืองไทยเราได้กลายเป็นประเทศเปิดที่รับเอาความรู้และเทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาอย่าง
มากมาย ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี จากผลของการรับเอาวัฒนธรรมของ
ชาติอื่นมานี้เอง ทำให้ประเทศของเรา ชุมชนของเรานึกถึงความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยี
ในท้องถิ่นอันดี ที่เคยสืบทอดกันมาช้านาน ปัจจุบัน วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทยเราส่วนมากจะยังคงปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาตามชนบทหรือ ตามท้องถิ่นห่างไกล ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
เทคโนโลยีในท้องถิน่ อยู่ ดังนั้นการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านของเราจึงเป็นการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของท้องถิ่นเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบ
และร่วมภูมิใจกับบุคลในท้องถิ่นด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานเป็นการดำรงในชีวิตที่
เกี่ยวพันกับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นโดยมีการปรับสภาพการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติตามกาลเวลา (ประเวศ วะศรี, 2536)
ความหมายของภูมิปัญญา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, หน้า 826) ได้ให้ความหมายของคำว่า ภูมิปัญญาไว้
ว่า “พื้นความรู้ความสามารถ” ภูมิปัญญาหมายถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคน หรือเป็นลักษณะสากล ที่หลายถิ่นมีคล้ายกันก็ได้ ภูมิปัญญา ชาวบ้านในแต่ละถิ่นเกิดจาก
การแสวงหาความรู้ เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ ทางสังคม ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ภูมิปัญญานี้จึงเป็นส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและชาวบ้าน เช่น การประกอบพิธีกรรมของชุมชน หรือประเพณีการรวมกำลังช่วยกันทำงาน
ใหญ่หลวงเกินวิสัยที่จะทำสำเร็จได้โดยคนเดียว เป็นต้น
ภูมิปัญญา หมายถึง แบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคม
ซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมาภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรของบุคคลหรือ ทรัพยากรความรู้ก็ได้ทรัพยากร
ความรู้ที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญา ได้แก่ ความรู้ในสาขาอาชีพหรือวิชาการด้านต่างๆ เช่น การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การ
ถนอมอาหาร วัฒนธรรม ศิลปะ จารีตประเพณี เป็นต้นส่วนทรัพยากรบุคคลที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญา ได้แก่
ชาวนาผู้ประสบความสำเร็จในการผลิต พราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในบายศรี เป็นต้น
สรุป ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู้จากทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือ
องค์กรซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมาภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรของบุคคลและทรัพยากรความรู้
ประเภทของภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาด้านประเพณีชาวบ้าน ตามแบบแผนการดำเนินชีวิตจะเห็นว่านอกจากภูมิปัญญาที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การประกอบอาชีพ ฯลฯ ชาวบ้านยังต้อง
ประกอบกิจประเพณีส่วนตัวและส่วนรวมกันมาหลายรุ่น หลายสมัย
ภูมิปัญญาด้านประเพณีส่วนตัว นิยมทำในช่วงสำคัญของชีวิต เช่น การเกิด การบวช เป็นต้น โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเสริมมงคลของชีวิต ทั้งในปัจจุบันและชาติภพหน้า นอกจากนั้นแล้วยังเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาชีวิต หรือป้องกันมิให้ชีวิตประสบปัญหาหรือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เช่น ประเพณีสู่ขวัญเด็ก
อ่อน เป็นต้น หรือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ผู้ประกอบพิธีรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงอีกภูมิปัญญาด้าน

ประเพณีส่วนรวม เป็น กิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันทั้งชุมชน เพื่อให้ชุมชนมั่นคงมีสายสัมพันธ์ ร้อยรัดให้เกิด
ความสามัคคี ช่วยกันสร้างสิ่งที่เป็นหลักของชุมชนร่วมกันสร้างวัด สร้างศาลา หรือสร้างแบบแผนที่ดีงามให้เป็น
บรรทัดฐานอย่างเดียวกัน เช่นแบบแผนการผลิต หลักศีลธรรม จริยธรรม ที่เป็นแนวปฏิบัติให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข เสรี พงศ์พิศ (2536:145) กล่าวว่า ภูมิปัญญามี2 ลักษณะ คือมีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นโลก
ทัศน์ ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุก
สิ่งในชีวิตประจำวันมี เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การทำมาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรีและ
อื่นๆ
สรุปได้ว่า ประเภทภูมิปัญญา มีลักษณะเป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิต เป็น
กิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันทั้งชุมชน เพื่อให้ชุมชนมั่นคงมีสายสัมพันธ์ ร้อยรัดให้เกิดความสามัคคี
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) เป็นคำที่รู้จักกันมานาน
พอสมควร เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งหลายแง่มุม ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ในแง่มุมต่างกัน ดังนี้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือปัญญาชน
ชาวบ้านหรือปัญญาชนท้องถิ่น (Intellectual Organic) หมายถึง “พื้นเพรากฐานของความรู้ของชาวบ้านหรือความ
รอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์สืบเนื่องต่อกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ด้วยตนเองหรือ
ทางอ้อมซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่ หรือความรู้ที่สะสมสืบต่อกันมา “ (สามารถ จันทรสูรย์,2533
อ้างถึงใน สำเนียง สร้อยนาคพงษ์,2535:24)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาแห่งชีวิต ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้มาเป็นเวลานาน เพราะสังคมเปรียบเสมือน
มนุษย์ หากไม่มีสอนหรือปัญญาย่อมไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ (ประเวศ วสี,2534) อ้างถึงใน
นิลุบล คงเกตุ,2540 หน้า 43)
วันเพ็ญ พวงพันธุ์บุตร (2542:108) ให้ทัศนะเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยว่า หมายถึงองค์ความรู้ทั้งหลาย ที่มีการ
สั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาของชาติไทย โดยการคิดค้นปรับเปลี่ยนผสมผสานกับความรู้ใหม่ และพัฒนาให้
เหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง รุ่ง แก้วแดง (2543:204) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญา
ไทยว่า หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถและทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่าน
กระบวนการเลือกสรร เรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้
สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย
รัตนะ บัวสนธิ์ (2535:35) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงกระบวนทัศน์ชองบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อ
โลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวมีรากฐานจากคำสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณีที่ได้รับการ
ถ่ายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมาย
เพื่อความสงบสุขของส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล
สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เอง
และนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้าน
คิดเอง ทำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโคกม้า
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ - นามสกุล
นางอิ๋ว ทองประโคน
นายจำรูญ เกียนประโคน
นายวราวุธ เกียนประโคน
นางวิภาดา ชะมาประโคน
นางสัมฤทธิ พวงประโคน
นางเอียบ ปุตตะ
นางลำพอง พวงประโคน
นางธรรมเนียม พันภักดี
นางสองเมือง ทองเกลี้ยง
นางอมราภรณ์ สิทธิสังข์
นางนงนุช จงกล
นางแทน ตุ้มประโคน
นางวิริยะ มุมทอง
นางอุไรวรรณ สวยรูป
นางอุได สวัสดี
นางฉวีวรรณ บูรณ์เจริญ
นางกล้วย ภาสดา
นางสิปนันท์ ลีประโคน
นางสุดา ไวยาประโคน
นางประวัติ ล้อประโคน
นายชยุต ทองศรี
นายธนกฤต บูรณ์เจริญ
นายธิติภพ บูรณเจริญ
นางละอองจันทร์ ขาวงาม
นางวิไล ศรีละ
นายปล่อย อาสาประโคน

27 นายพัสกร พวงประโคน

บ้านเลขที่ หมู่ที่
52
2
213
3
213
3
60
3
45
3
6
3
92
3
130/1
3
113
3
169
3
173
3
7/1
4
91
5
102
5
92
5
100/2
5
9
5
156
5
60
5
15
5
144
5
245
5
51
5
102/1
5
66
6
49
7
117

3

ความสามารถพิเศษ
การทอเสื่อกก
จักสานจากไม้ไผ่ ถักแห
รำแม่มด ทำบายศรี
การทอผ้า
การทอผ้า
การทอผ้า
การทอผ้า
การทอผ้า
การทอผ้า
การทอผ้า
ด้านการเกษตร
การทอเสื่อ
การทอผ้าไหม
การทอผ้า
การทอผ้า
การทอผ้า
การทอผ้า
การทอผ้า
การทอผ้า
การทอผ้า
ด้านการเกษตร
ด้านการเกษตร
ด้านการเกษตร
การทอผ้า
ด้านการเกษตรผสมผสาน
พิธีกรรมทางศาสนา
หมอพราหมณ์
ด้านการเกษตรผสมผสาน

หมายเลขโทรศัพท์
0637976339
0902616037
0826539377
0987611038
0620458938
0979938948
0656596940

0629184717
0955302410

0823941051

0945036242

0874519149

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโคกม้า
ที่
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ - นามสกุล
นายโสมี บูรณ์เจริญ
นายอยุธยา บูรณ์เจริญ
นางสุดา ไวยาประโคน
นางเฉลา มั่นยืน
นางฉลอม บูรณ์เจริญ
นางสิปนันท์ บูรณ์เจริญ
นางวันทนา เกร็งซื่อ
นางเมตตา ชะอุ่มประโคน

36
39
40
41
42

นางสออน ไวยาประโคน
นายจิรภัทร จรจรัล
นายธวัช ภาสดา
นายรอบ บูรณ์เจริญ
นายสุนทร เอี่ยมศิริ

บ้านเลขที่ หมู่ที่
99
5
33
5
60
5
1
5
257
5
156
5
118
5
54
5
60
71
147
75
46

5
5
5
5
7

ความสามารถพิเศษ
รำตรด
รำตรด
รำตรด
รำตรด
รำตรด
รำตรด
รำตรด
รำตรด
รำตรด
รำตรด
รำตรด
รำตรด
ทำเครื่องเรือนจากไม้แปรรูป

หมายเลขโทรศัพท์

0880779635
0946010389

0921572015

แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทฐานข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปกรรม การละเล่นพื้นบ้านและการนันทนาการ
สถานที่ บ้านฉันเพล หมู่ 5 ตำบลโคกม้ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อข้อมูล
ประเพณีเรือมตร๊ด (ตรุษ) ตรุษสงกรานต์
สาระสำคัญโดยสังเขป
รำตร๊ด หรือ เรือมตร๊ด เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ราษฎรได้ยึดถือ
ปฏิบัติในเดือนเมษายน เป็นแรม 15 ค่ำ ของทุกปี พอถึงวันแรม 15 ค่ำของเดือน 5 ได้ออกมาช่วยกันรำตร๊ด เป็น
ความเชื่อของราษฎรในหมู่บ้านว่า การรำตร๊ดของชาวบ้านยิ่งออกมารำได้มาก การรำนั้นจำรำรอบหมู่บ้าน หรือทุก
ครัวเรือนจะทำบุญด้วยปัจจัย ได้ปัจจัยก็จะนำไปถวายพระ การรำตร๊ดเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาล ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์และขอพรให้ชาวบ้านอยู่ดีมีความสุขทุกคน หลังจากรำตร๊ดรอบหมู่บ้านแล้วก็จะรำ
เข้าวัด ทำบุญทำพิธีทางศาสนาให้พระได้รดน้ำมนต์และถวายปัจจัยพระ และสงฆ์น้ำพระต่อไป
สมาชิกในกลุ่ม
1. นายจิรภัทร
จรจรัญ
ประธาน
2. นางเมตตา
ชะอุ่มประโคน
3. นายโสมี
บูรณ์เจริญ
คนร้อง
4. นายอยุธยา
บูรณ์เจริญ
5. นางสิปนันท์ บูรณ์เจริญ
6. นางวันทนา
เกร็งซื่อ
7. นางฉลอม
บูรณ์เจริญ
8. นางสุดา
ไวยาประโคน
9. นายธวัช
ภาสดา
10. นายรอบ
บุญเจริญ
11. นางเฉลา
มั่นยืน
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
หมู่ที่ 5 บ้านฉันเพล ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง
เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4411 0694

แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทฐานข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิน่ ด้านหัตถกรรม
สถานที่ บ้านเลขที่ 52 บ้านโคกม้า หมู่ 2 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อข้อมูล เสื่อกกทอมือ
สาระสำคัญโดยสังเขป นางอิ๋ว ทองประโคน โทรศัพท์ 0637976339

แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทฐานข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิน่ ด้านหัตถกรรม
สถานที่ บ้านเลขที่ 7/1 บ้านโคกเพชร หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อข้อมูล เสื่อกกทอมือ
สาระสำคัญโดยสังเขป นางแทน ตุ้มประโคน โทรศัพท์ 0629184717

แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทฐานข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิน่ ด้านหัตถกรรม
สถานที่ บ้านเลขที่ 213 บ้านตะลุงเก่า หมู่ 3 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อข้อมูล ทำบายศรี
สาระสำคัญโดยสังเขป นายวราวุธ เกียนประโคน โทรศัพท์ 0902616037
Facebook : Warawut Kianprakhon

แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทฐานข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิน่ ด้านหัตถกรรม
สถานที่ บ้านเลขที่ 91 บ้านฉันเพล หมู่ 5 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อข้อมูล ทอผ้าไหม กี่กระตุก
สาระสำคัญโดยสังเขป นางวิริยะ มุมทอง โทรศัพท์ 0955302410 Facebook : วิริยะ มุมทอง

แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทฐานข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิน่ ด้านหัตถกรรม
สถานที่ บ้านตะลุงเก่า หมู่ 3 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อข้อมูล ผ้าขาวม้าทอมือ ผลิตและจัดจำหน่ายโดยกลุ่มทอผ้าไหมตะลุงเก่า

แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทฐานข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิน่ ด้านอุตสาหกรรม
สถานที่ บ้านเลขที่ 46 หมู่ 7 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อข้อมูล ทำเครื่องเรือนจากไม้แปรรูป
สาระสำคัญโดยสังเขป นายสุนทร เอี่ยมศิริ Facebook : สุนทร เอี่ยมศิริ

แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทฐานข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิน่ ด้านเกษตรกรรม
สถานที่ บ้านเลขที่ 117 บ้านตะลุงเก่า หมู่ 3 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อข้อมูล เกษตรแบบผสมผสาน
สาระสำคัญโดยสังเขป นายพัสกร พวงประโคน โทรศัพท์ 0874519149 Facebook : ภู มัย

แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทฐานข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิน่ ด้านพิธีกรรมทางศาสนา หมอพราหมณ์
สถานที่ บ้านเลขที่ 49 บ้านหนองปรือ หมู่ 7 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สาระสำคัญโดยสังเขป นายปล่อย อาสาประโคน

