
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดย 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำเข่ือนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวดัอำนาจเจริญ 
   

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะ สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนิน
การด้วย ภูมิปัญญาไทยมีความสำคัญอย่างยิง่ ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง สร้างความภาคภูมิใจ
และศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ แก่คนไทย สามารถปรับ ประยุกต์หลักธรรมคำสอนทางศาสนาใช้กับชีวิตได้
อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม และธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุคกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจันทร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญา ท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการสำรวจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ ่น เพื ่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ ่นที ่สำคัญและมี
ประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายร่วมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน คิดค้นขึ้น แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาแก้ปัญหา เป็นทั้ง สติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุม
เนื้อหาสาระและแนวทางด าเนินชีวิตใน วงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ใน 
หลายวิชา ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2541) ได้จำแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐาน คุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองใน
สภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตร เป็นต้น 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพื่อ ชะลอการนำเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภค
อย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทาง 
เศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจำหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่นการรวมกลุ่มของกลุ่ม
โรงงานยางพารา กลุ่มหัตถกรรม และอื่นๆ เป็นต้น 

3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและ รักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทาง ด้านสุขภาพและอนามัยได้ 

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ทั ้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัด การค้าการสะสมและ
บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและ โภคทรัพย์เพื่อเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในชุมชน 

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน คุณภาพชีวิตของคนให้
เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ สาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 

 



8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงาน ด้านต่างๆ ทั้งขององค์กร
ชุมชน องค์กรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แกใ่น
ชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความ      
สำคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิ
ปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน เกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น 
ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

10. สาขาศาสนาและประเพณีหมายถึง ความสามารถประยุกต์และ ปรับใช้หลักธรรมคำสอนทาง
ศาสนาความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่า ให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อ
บุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณีบุญประทาย
ข้าว เป็นต้น 

  

แยกตามประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ด้านเกษตรกรรม 
 เกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การทำ
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหา การเกษตร เป็นต้น 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ด้านความสามารถ 
1 นางลาน  บุตรโท ม.2 บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว ทำการเกษตรแบบผสมผสาน 
2 นายศรีกรณ์  ราชวังเมือง ม.12 บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว ทำการเกษตรแบบผสมผสาน 
3 นางสาวยุพดี  คำสุรินทร์ ม.2 บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว ทำการเกษตรแบบผสมผสาน 

 

 

 

 

 



สาขาศาสนาและประเพณี 
 ศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา และ
ถ่ายทอดหลักศาสนา การประยุกต์ ประเพณี บุญข้าวจี่ เป็นต้น 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ด้านความสามารถ 
1 นายสาเม็ง  ปักขีพันธ์ ม.12 บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2 นายศรีกรณ์  ราชวังเมือง ม.12 บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว หมอพราหมณ์ 
3 นายสมจิต  ด้วงเบ้า ม.6 บ้านสงยาง ต.คำเข่ือนแก้ว หมอพราหมณ์ 

 

 

สาขาการแพทย์ไทย 
 การแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ 
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ด้านความสามารถ 
1 นางทองแยง  เคนอ่อน ม.12 บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว นวดแผนไทย 
2 นางกิตขจร  กุลสาร ม.12 บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว นวดแผนไทย 
3 นายไสว  ราชวังเมือง ม.12 บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว หมอพ้ืนบ้าน 
4 นายบุญโฮม  สุรสิทธิ์ ม.2 บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว หมอสมุนไพร 

 
 
สาขาศิลปกรรม 
 ศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น จิตกรรม 

ประติมากรรม วรรณกรรมทศันศิลป์ เป็นต้น 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ด้านความสามารถ 
1 นายทวนทอง  สุนันท์ ม.5 บ้านสงยาง ตำบลคำเขื่อนแก้ว ศิลปะ 
2 นายสีคำ  คำสุรินทร์ ม.2 บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว หมอแคน 

 
 
 
 



อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
 อตุสาหกรรมและหตัถกรรม หมายถึง การรู้จกัประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ ในการแปรรูปผลผลิต 

เพื่อชะลอการน าเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภยั ประหยดั และเป็นธรรมอนัเป็น 

กระบวนการใช้ชมุชนท้องถิ่นสามารถพึง่ตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทัง้การผลิตและการจดัจ าหน่ายผลผลิต

ทางหตัถกรรม เช่น เคร่ืองจกัสาน ผ้าพืน้เมือง เป็นต้น 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ด้านความสามารถ 
1 นายสุข  พละเลิศ ม.12 บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว เครื่องจักสาน 
2 นายพรมมา  สิมพันธ์ ม.7 บ้านเมืองเก่า ต.คำเขื่อนแก้ว เครื่องจักสาน 
3 นางสาวแววมณี  คำสุรินทร์ ม.2 บ้านคำเดือย ต.คำเข่ือนแก้ว ทอผ้า 
4 นางบัวไข  อ่อนทอง ม.7 บ้านเมืองเก่า ต.คำเขื่อนแก้ว สานสวิง 
5 นางหมอน  บุตรพา ม.5 บ้านสงยาง ต.คำเข่ือนแก้ว ทอผ้า 
6 นางสีลา  เคนคูณ ม.1 บ้านคำแก้ว ตำบลคำเข่ือนแก้ว ทอเสื่อ 

 

 

 


