
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ (๑) อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ 
และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยภูมิปัญญาไทยมีความสำคัญ
อย่างยิ่ง ช่วยสร้างชาติให้เป็นปีกแผ่นมั่นคง สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย สามารถ
ปรับประยุกต์หลักธรรมคำสอนทางศาสนาใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสม สร้างความสมดุลระหว่างคนกับ
สังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค 

เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการ
สำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือปราชญ์ท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ปราชญ์ชาวบ้านหรือปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญและมีประโยชน์ไว้
ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิ มีความหมายว่า พ้ืน ขั้น พื้นเพ 
ปัญญา หมายความว่า ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด 
ภูมิปัญญา หมายถึง พ้ืนความรู้ ความสามารถ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้พื ้นความรู้สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาและ

ดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น 
การถ่ายทอดความรู้หรือการสอน หมายถึง บอกวิชาความรู้ให้แสดงเข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็น

เป็นตัวอย่างเพ่ือให้รู้ดีรู้ชั่ว 
จากการศึกษาความหมายที่ผู ้เชี ่ยวชาญ นักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมคำว่า ภูมิปัญญา ภูมิ

ปัญญาพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย สามารถรวบรวมได้ดังนี้ 

1) ภูมิปัญญา 
  คำว่าภูมิปัญญา ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wsdom ซึ่งมีความหมายว่า ความรู้
ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ 
  สรุปได้ว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด ความสามารถ ที่เป็นผลมาจากการใช้
ความคิด และสติปัญญาในการปรับตัวและดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น เรียนรู้ และสะสมมาเป็นระยะเวลานาน สามารถใช้หรือปรับเปลี่ยนมา
สร้างประโยชน์ และแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ภูมิปัญญาอาจเกิดจากประสบการณ์ของ
กลุ่มชนในชุมชนจากภายนอกชุมชน และ/หรือผลิตใหม่ หรือผลิตซ้ำขึ้นมาก็ได้ 

 ๒) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) สารานุกรมทยสำหรับเยาวชน ให้ความหมาย                 
ของภูมิปัญญาชาวบ้านว่าเป็นความรู ้ของชาวบ้านที ่สร้งขึ ้นจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาด                 
ของแต่ละคน ซึ่งได้เรียนรู้จากพ่อแม่ ปู่ย่ำา ตายาย ญาติที่น้อง และผู้ที่มีความรู้ในชุมชน ความรู้เหล่านี้
เกี ่ยวข้องการดำเนินชีวิต เป็นแนวทางหลักเกณฑ์ มีวิธีปฏิบัติที ่เกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก                  
ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไปแล้วกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกับธรรมชาติ ความรู้ที ่สั ่งสมมาแต่               
บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ ่นหนึ ่งไปสู ่คนอีกรุ ่นหนึ ่งระหว่างการสืบทอดมีการปรับปรุง ประยุกต์              
และเปลี่ยนแปลงจนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 



 

สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง รากฐานความรู้ของชาวบ้านที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ และความ
รอบรู ้ รวมทั ้งได้ร ับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และที ่ได้มีการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงให้เข้ากับ
สภาพการณ์ทางแวดล้อม และวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 

 ๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๖ ได้ให้ความ 
หมายของคำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ โดยแยกให้ความหมายของคำว่า ภูมิปัญญา ว่าหมายถึง พื้นความรู้
ความสามารถ และคำว่า ท้องถิ่น ว่าหมายถึง ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น คำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จึงหมายถึง พ้ืนความรู้ ความสามารถของท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง 
  สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจาก
ประสบการณ์ของชีวิต สังคม และในสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และถ่ายทอดสืบทอดกันมาเป็น
วัฒนธรรม การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม จึงต้องใช้ปัญญาคันหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว ฟื้นฟู ประยุกต์ เสริมสร้าง 
สิ่งใหม่ งานรากฐานสิ่งเก่าที่คันพบนั้น นักพื้นฟู นักประยุกต์และนักประดิษฐ์คิดค้นทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน
เหล่านี้ มีชื่อเรียกในเวลาต่อมาว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน” หรือ “ผู้รู้ชาวบ้าน” และสติปัญญาที่นำมาใช้ในการ
สร้างสรรค์นี้เรียกว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” หรือ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
  ศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการ กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา 
และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันข้ึนมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ตังกล่าวไม่ได้แยก
ย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาชาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่
ทั่วไปในสังคม ชุมชน และในตัวของผู้รู้เองหากมีการสืบคันหาเพ่ือศึกษาและนำมาใช้ก็จะเป็นที่รู้จัก เกิดการ
ยอมรับ ถา่ยทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้ 
  สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ ่น หมายถึง องค์ความรู ้ที ่เกิดจากการสั ่งสมความรู ้และ
ประสบการณ์ของคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่วุ่นจนเป็นวิถีชีวิต มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณคู่และมีความหมายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ชีวิตของคนในท้องถิ่น 

 ๔) ภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom) เป็นผลของประสบการณ์ส ั ่งสมของคนที ่เร ียนรู ้จาก
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกันและระหว่างกลุ่มชุมชนหลาย ๆ ชาติพันธุ์ รวมไป
ถึงโลกทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้เคยเอื้ออำนวยให้คนไทยแก้ปัญหาได้ดำรงอยู่ และ
สร้างสรรค์อารยะธรรมชองเราเองได้อย่างมีดุลยภาพกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในระดับพื้นฐานหรือระดับ
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาในแผ่นดินนี ้มีได้เกิดขึ ้นเป็นเอกเทศแต่มีส่วนแลกเปลี ่ยนเลือกเฟ้น และปรับให้               
ภูมิปัญญาจากอารยะธรรมอื่นตลอดมา 
  สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทยใน
ด้านต่างๆ ที่เกิดจากการสะสม เลือกสรร และพัฒนาปรับปรุงอย่างมีระเบียบแบบแผนและมีรูปแบบที่เป็นที่
ยอมรับและได้รับการถ่ายทอดกันมาในสังคม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันของ
ผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัย 
 
 

 



 

ตารางเปรียบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย 
 

ประเภทภูมิ
ปัญญา 

ลักษณะท่ีเหมือนกัน ลักษณะท่ีแตกต่างกัน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

เป็นองค์ความรู้ และวิธีการที่นำมาใช้
ในการ แก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งได้
สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

เป็นองค์ความรู ้และความสามารถใน
ระดับบุคคลหรือระดับท้องถิ ่น ซึ ่งมี
ขอบเขตจำกัดในแต่ละท้องถิ ่น เช่น 
ภาษาอีสาน ผ้าไหม แกงใตปลา หนัง
ตะล ุง เป ็นภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ ่นหรือ               
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ 

ภูมิปัญญาไทย 

เป็นองค์ความรู้และความสามารถโดย
ส่วนรวม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เช่น 
ภาษาไทย มวยไทย ต้มยำกุ้ง เป็นภูมิ 
ปัญญาไทย ฯลฯ 

 

  ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า ภูมิปัญญา เป็นความรู้ ความสามารถ และวิธีการที่กลุ่มชนได้จาก
ประสบการณ์ที่สั ่งสมไว้ในการปรับตัวและดำรงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม - วัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาสืบสานกันมา ภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงเป็นความรู้
ความสามารถ และวิธีการปฏิบัติของชาวบ้านที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งได้
สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากวิธีการนั้นเป็นที่ยอมรับของคนในห้องถิ่น 
และมีการนำไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในชุมชนก็จะเรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ถ้าได้รับการยอมรับ              
ในระดับชาติก็จะขยายกว้างเป็น ภูมิปัญญาไทย 

 จากความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปลักษณะสำคัญของ             
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ๖ ประการ คือ 

๑. มีความเป็นท้องถิ่นท่ีมีรากฐานอยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 
2. เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ภายในบุคคล ที่ใช้ความรู้นั้น 
๓. มีการถ่ายทอดผ่านการบอกเล่าและถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ไม่ค่อยมีการจดบันทึกไว้เป็นลาย 
๔. เป็นความรู้ที่มาจากการลงมือทำและประสบการณ์มากกว่าเป็นความรู้จากทฤษฎี 
5. มีรากฐานในโลกทัศน์ทางศาสนา ความสำคัญด้านจิตวิญญาณและคำนิยมของชุมชนในสังคม 
๖. เป ็นความร ู ้ท ี ่มองสรรพส ิ ่ งอย ่างองค ์รม ความสมด ุลของร ่างกายและจ ิตว ิญญาณ                            

และมีความสำคัญในการดำรงชีวิต 

 

 

 

 



ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เอกวิทย์ ณ ถลาง ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 6 ประเภท คือ 
1. ภูมิปัญญาหรือความรู้ส่วนที่เรียกว่า "ยาไส้" ซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

เรื่องของปากท้อง เป็นสิ่งที่ถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือดีคุณค่าเป็นตัวเงินโดยง่าย จึงจำเป็นต้องหวง
แหน มีการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรทางปัญญา 

๒. ภูมิปัญญาหรือความรู้ส่วนที่เรียกว่า "ยาใจ" ซึ่งความรู้ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร 
กลับช่วยให้สังคมมีความเอ้ืออาทร เอ้ือเนื้อเผื่อแผ่เพื่อความผาสุกของคนในสังคม 

ประภากร แก้ววรรณา ได้สังเคราะห์ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้คือ 
๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจาก 

สติปัญญาของชาวบ้าน เป็นศักยภาพหรือความสามารถในการแก้ไขปัญหา การดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพของชาวบ้านให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น 

๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา เป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที่คิดคัน 
สั่งสมสืบทอด ปรับปรุง พัฒนา เป็นศักยภาพหรือความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ 
สร้างปัญญาตอบสนองความจำเป็น ความต้องการของชุมชนท้องถิ ่น ตามสภาพสังคมที ่เปลี ่ยนไป                   
เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง 
 
การจำแนกตามแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ได้จำแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทบุคคล ครอบคลุมบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ในเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในเรื่องพิธีกรรมสำคัญของท้องถิ่น บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ             
ในการปฏิบัติ การประดิษฐ์ และการเกษตรกรรม โดยบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นผู้วิเริ่ม หรือเป็น
ผู ้สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ ่นสู ่ว ุ ่น เช่น ครูภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน พระภิกษุ ผู้ นำชุมชน ผู ้รู้                      
พ่อเฒ่าแม่เฒ่า ฯลฯ 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทสถานที่ ครอบคลุมสถานที่ที่มีความสำคัญกับท้องถิ่นใน
ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา พิธีกรรม สถานที่ทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม แหล่งเพาะปลูก
ตาม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งท่ีเป็นบุคคล หน่วยราชการ และองค์กรเอกชน 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทวัสดุอุปกรณ์ ครอบคลุมวัสดุอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อของจริง และของจำลองที่ใช้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากมายหลายแขนง แต่มักจะถูกมองว่าล้าหลัง คนบางกลุ่มจึงไม่ค่อยให้ความนิยมและ
สืบสานกันมากนัก ส่วนใหญ่แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นมักสืบทอดบอกกล่าวกันเป็นการภายใน เช่น สูตร
ทำอาหารหรือตำรับตำราต่าง 1 ทำให้ไม่เป็นทีร่ับรู้กันโดยทั่วไป อาจจำแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น ๑0 
ลักษณะได้ดังนี้ 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ภูมิปัญญาประเภทนี้จะมีลักษณะ 
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากมีพื้นฐานทางความเชื่อในศาสนาที่แตกต่างกัน สำหรับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้น ได้มีส่วนสร้างสรรค์สังคม โดยการ
ผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 

๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม เนื่องจากประเพณีและพิธีกรรม
เป็นสิ่งที่ดีงามที่คนไทยในท้องถิ่นสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในสังคม ภูมิปัญญา
ประเภทนี้จึงมี 



ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญ ๆ ใน 
ประเทศไทยล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมแทบทั้งสิ้น 

๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทต่าง 
ๆ โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกติใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจากนั้นได้สืบทอดการพัฒนาอย่างไม่ขาด
สายกลายเป็นศิลปะที่มีลักษณะที่มีคุณค่าเฉพาะถิ่น 

๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน นอกจากมนุษย์จะนำอาหารมา
บริโภคเพ่ือความอยู่รอดแล้ว มนุษย์ยังได้นำเทคนิคการถอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช้เพ่ือให้อาหารที่
มีมากเกินความต้องการสามารถเก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีกประเภทหนึ่งที่
สำคัญต่อการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังนำผักพ้ืนบ้านชนิดต่าง ๆ มาบริโภคได้อีกด้วย 

๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นถือว่าเป็นการผ่อนคลาย 
โดยเฉพาะในวัยเด็กซึ่งชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ใน 
การละเล่นที่ประดิษฐ์มาจากธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและรู้จักปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมอย่างกลมกลืน 

๖. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ของแต่ละภาค เราสามารบหลักฐานจากร่องรอยของศิลปวัฒนธ รรมที่ปรากฏ
กระจายตัวอยู่ทั ่วไป เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคนิค 
ความคิด ความเชื่อของบรรพชนได้เป็นอย่างดี 
  ๗. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาประเภทนี้ส่วนมากจะแสดง             
อออกถึงความสนุกสนาน และยังเป็นคติสอนใจสำหรับคนในสังคม ซึ่งมีส่วนแตกต่างกันออกไปตามโลก
ทัศน์ของคนในภาคต่าง ๆ 

๘. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและตำรายาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาประเภทนี้เกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ของคนในอดีตและถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก 
เพราะถือว่าเป็นปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ หากได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย จะเป็น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได ้

9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประดิษฐ์กรรมและหัตถกรรมพื้นบ้าน เทคโนโลยีและ
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภาคนั้นถือเป็นประดิษฐ์กรรมและหัตถกรรม
ชั้นเยี่ยม ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับความสนใจในการพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาประเภทนี้เท่ที่ควร หากมีการ
เรียนรู้และสืบทอดความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรมและหัตถกรรมให้แก่เยาวชน จะเป็นการรักษา              
ภูมิปัญญาของบรรพชนได้อีกทางหนึ่ง 

10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี ่ยวกับการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
เนื่องจากคนไทยมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา ทำไร่ จึงทำให้เกิดภูมิปัญญาที่
เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมในการดำรงชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหรืออ้อนวอนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการ
เพาะปลูก และเพ่ือเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมทั่วทุกภูมิภาค
ของไทย 

 
 

 

 



 

คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๑) ได้แบ่งสาขาหรือประเภทชองภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ๑๑ สาขาดังนี้ 
๑. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และ

เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยีโดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคู่ตั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองใน
ภาวการณ์ต่าง ๆได้เช่น การทำเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหา
ด้านการผลิต การแก้ไขโรคและแมลง และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น 

๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จัก 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนำเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการ
บริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจำหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงาน
ยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น 

๓. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 

๔. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  หมายถึง ความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง การจัดการด้านสมทบและบริการกองทุนใน
การ 
ประกันคุณภาพชีวิตของคน ให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๖. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานโดดเด่น
เรื่อง ต่อไปนี้ 

๖.๑ ด้านจิตรกรรม คือ การวาดภาพฝาผนัง การเขียนภาพลงผ้า หน้าผา การสักลาย ฯลฯ 
๖.๒ ด้านประติมากรรม คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีฝีมือในการปั่น 

แกะสลัก การหล่อ เช่น หล่อพระพุทธรูป ปั้นโอ่ง สลักลวดลาย ประดับตันเทียน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
๖.๓ ด้านสถาปัตยกรรม คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เรื่องการก่อสร้าง

อาคารบ้านเรือน โบสถ์ ศาลา ศาลพระภูมิ ฯลฯ 
๖.๔ ด้านหัตถกรรม (งานช่างฝีมือ) คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานในสิ่งที่ทำมือ 

เช่น 
เครื่องจักสานต่าง ๆ 

๖.๕ ด้านงานประดิษฐ์ คือ ผู้ที ่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการจัดทำ
ผลงาน 

เลียนแบบธรรมชาติ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ บายศรี การแต่งลวดลายบนแผ่นผ้า ฯลฯ 
๖.๖ ด้านดนตรี นาฏศิลป์และการเล่นพื ้นบ้าน คือ ผู ้ที ่มีความรู ้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ด้านการเล่นดนตรี การขับสำ การฟ้อนรำ การคิดวิธีการเล่นพื้นบ้าน หมอลำ การเล่นหนังปรา
โมทัย ลิเก เพลงกันตรมึ เจรียง ฯลฯ 
 

 



๗. สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดำเนินงานของ
องค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาและบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร เช่น 
การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 

8. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับภาษา 
ทั้ง 
ภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษ ตลอดทั้งด้นวรรณกรรมทุกประเภท 

๙. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์และปรับใช้
หลักธรรม 

คำสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีตั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิด
ผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชป้า การประยุกต์ประเพณี
บุญประทายข้าว เป็นต้น 

10. สาขากองทุนและสวัสดิการ หมายถึง การจัดการด้านสมทบและบริการกองทุนใน
การ 

ประกันคุณภาพชีวิตของคน ให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
๑๑. สาขาการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอด การอบรมเลี้ยงดู การบ่ม

เพาะ การสั่งสอน การสร้างสื่อและอุปกรณ์ การวัดความสำเร็จ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านศาสนาและประเพณี 

ชื่อ-สกุล  นางอาวรณ์  จันทร์จวง 

วัน เดือน ปีเกิด  5  มกราคม 2496 

ที่อยู่ปัจจุบัน  

295 หมู่ 5 บ้านอุ่นคำเจริญ  ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย 49130 

การศึกษา 

ชั้นประถมศึกษปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านนาโพ ตำบลนาวัง อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประวัติองค์ความรู้ 

ด้วยความชอบเกี่ยวกับการแสดงการแต่งกลอนแต่งนิทาน จึงฝึกเรียนการเล่านิทานพื้นบ้าน และบทสวด
มนต์สรภัญญะ และยังฝึกฝนด้านการทำพานบายศรี 

ประวัติการถ่ายทอด 

เป็นผู้นำและวิทยากรในงานโรงรียนศาสตร์ผู้สูงวัย และงานพิธีทางศาสนาตามหมู่บ้านต่างๆ 

ประโยชน์/ลักษณะท่ีใช้ 

สามารถเป็นผู้นำงานประเพณีต่างๆ เช่น งานบวงสรวงศาลหลักเมือง งานแสดงต้อนรับคณะที่มาศึกษาดู
งาน และถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านหัตถกรรม 

ชื่อ-สกุล  นางสถิต  สมประสงค์ 

วัน เดือน ปีเกิด  6 พฤษภาคม  2498 

ที่อยู่ปัจจุบัน  

19 หมู่ 6 บ้านเดชจำนงค์  ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย 49130 

การศึกษา 

ชั้นประถมศึกษปีที่ 7 จากโรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

ประวัติองค์ความรู้ 

ได้ฝึกเรียน ด้านการทอเสื่อกกและทอผ้าพื้นเมือง ตัดเย็บผ้า และทำไม้กวาดจากดอกหญ้า 

ประวัติการถ่ายทอด 

นำความรู้ในการฝึกเรียนการทอเสื่อกกและทอผ้าพ้ืนเมือง ตัดเย็บผ้า และทำไม้กวาดจากดอกหญ้า มาสอน
ตามหมู่บ้านต่างๆ ด้วยการจัดทำโครงการฝึกอบรม 

ประโยชน์/ลักษณะที่ใช้ 

ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ช่วยเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้กลุ่มที่รับการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านเกษตรกรรม 

ชื่อ-สกุล  นางนภา  แก้วกระจ่าง 

วัน เดือน ปีเกิด  7  กุมภาพันธ์  2498 

ที่อยู่ปัจจุบัน  

363 หมู่ 5 บ้านอุ่นคำเจริญ  ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย 49130 

การศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอนิคม 
คำสร้อย 

ประวัติองค์ความรู้ 

มีความสนใจทางด้านการเกษตร และได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา ปลูกผัก เลี้ยงปลา และจัดทำโคก
หนองนาโมเดล 

ประวัติการถ่ายทอด 

เปิดศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล เพ่ือถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเกษตรกร 

ประโยชน์/ลักษณะที่ใช้ 

นำความรู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาธิตการทำนา ปลูกผักเลี้ยงปลา ให้คณะที่มาศึกษาดูงานและเยาวชนผู้ที่
สนใจ ที่โคกหนองนาโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านหัตถกรรม 

ชื่อ-สกุล  นายหมูน  คำนนท์ 

วัน เดือน ปีเกิด  6  มกราคม  2492 

ที่อยู่ปัจจุบัน  

36  หมู่ 1 บ้านคำสร้อย  ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย 49130 

การศึกษา 

ชั้นประถมศึกษปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านคำสร้อย ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

ประวัติองค์ความรู้ 

เกิดความชอบในการจัดสาน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง จึงทำให้การสานสวิงของนายหมูน คำนนท์ 
เป็นที่ประจัก 

ประวัติการถ่ายทอด 

ฝึกสอนให้ลูกหลานและคนในชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป 

ประโยชน์/ลักษณะที่ใช้ 

เพ่ือใช้ในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านหัตถกรรม 

ชื่อ-สกุล  นางสุนีย์  งามขำ 

วัน เดือน ปีเกิด  1  มกราคม  2496 

ที่อยู่ปัจจุบัน  

51  หมู่ 6  บ้านเดชจำนงค์  ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย 49130 

การศึกษา 

ชั้นประถมศึกษปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านคำสร้อย ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

ประวัติองค์ความรู้ 

เรียนรู้จากความชอบในงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มีความงามแบบธรรมชาติ ทำให้มีความสสุกจึงเกิดการ
เรียนรู้การทำไม้กวาด จากนั้นเป็นต้นมา 

ประวัติการถ่ายทอด 

ได้ถ่ายทอดให้เพ่ือนบ้านและหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน 

ประโยชน์/ลักษณะที่ใช้ 

เพ่ือใช้ในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านอุตสาหกรรม 

ชื่อ-สกุล  นางสวัสดิ์ บุญสร้อย 

วัน เดือน ปีเกิด  1  กันยายน  2497 

ที่อยู่ปัจจุบัน  

44  หมู่ 1  บ้านคำสร้อย  ตำบลนิคมคำสร้อย  อำเภอนิคมคำสร้อย 49130 

การศึกษา 

ชั้นประถมศึกษปีที่ 6 จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอนิคม 
คำสร้อย 

ประวัติองค์ความรู้ 

เริ่มจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านที่สนใจในการอยากทำยาสมุนไพร จึงตั้งเป็นกลุ่มสมุนไพร เริ่มการปลูก
ขม้ิน ปลูกใบหม่อน  

ประวัติการถ่ายทอด 

ได้ถ่ายทอดให้เพ่ือนบ้านและหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน 

ประโยชน์/ลักษณะที่ใช้ 

จำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านศิลปกรรม 

ชื่อ-สกุล  นายปิ่น บุญสร้อย 

วัน เดือน ปีเกิด  14  สิงหาคม  2488 

ที่อยู่ปัจจุบัน  

44  หมู่ 1  บ้านคำสร้อย  ตำบลนิคมคำสร้อย  อำเภอนิคมคำสร้อย 49130 

การศึกษา 

ชั้นประถมศึกษปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านเพ็ก ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 

ประวัติองค์ความรู้ 

เริ่มจากการชอบใช้เครื่องดนตรีในการช่วยผ่อนคลายความเคียดจากหน้าที่การงาน ชอบการละเล่น จึงเป็น
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ในการเป่าแคนและดีดพิณซึ ่งเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของคนอีสานในอดีต                
จนถึงปัจจุบัน 

ประวัติการถ่ายทอด 

ได้ถ่ายทอดให้เพ่ือนบ้านและหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน 

ประโยชน์/ลักษณะที่ใช้ 

แสดงในงานบุญหรือประเพณีต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านหัตถกรรม 

ชื่อ-สกุล  นายล้าย  คำนนท์ 

วัน เดือน ปีเกิด  11  ตุลาคม  2487 

ที่อยู่ปัจจุบัน  

90  หมู่ 11  บ้านสุขสำราญ  ตำบลนิคมคำสร้อย  อำเภอนิคมคำสร้อย 49130 

การศึกษา 

ชั้นประถมศึกษปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านคำสร้อย ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 

ประวัติองค์ความรู้ 

เริ่มจากการช่วยพ่อตีมีดมาตั้งแต่เด็กจึงเกิดความชอบ และสั่งสมประสบการณ์มาหลายปี  

ประวัติการถ่ายทอด 

ได้ถ่ายทอดให้เพ่ือนบ้าน ลูกหลานและหน่วยงานต่างๆได้ศึกษาวิธีและกระบวนการ   

ประโยชน์/ลักษณะที่ใช้ 

จำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านศาสนาและประเพณี 

ชื่อ-สกุล  นายสงวน  ห้วยทราย 

วัน เดือน ปีเกิด  23  กุมภาพันธ์  2496 

ที่อยู่ปัจจุบัน  

43  หมู่ 2  บ้านสุขสำราญ  ตำบลนิคมคำสร้อย  อำเภอนิคมคำสร้อย 49130 

การศึกษา 

บวชเรียนมาเป็นเวลา 9 ปี และสอบผ่านนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 3 

ประวัติองค์ความรู้ 

เริ่มจากเคยบวชเรียนมาก่อน ได้เรียนรู้และศึกษาทางการทำพิธีกรรมต่างๆ นับแต่นั้นมาคนที่เคารพนับถือก็
จะเชิญไปร่วมในงานประเพณีหรือพิธีทุกโอกาส 

ประวัติการถ่ายทอด 

ได้ถ่ายทอดให้คนใชนชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้จาก การดำเนินพิธีต่างๆ เชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง 
มีสติและไม่ประมาท  

ประโยชน์/ลักษณะที่ใช้ 

เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่นงานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวชนาค ฯลฯ และงานการกุศล
ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ด้านการแพทย์ไทย 

ชื่อ-สกุล  นางอนงค์  รูปเหลี่ยม 

วัน เดือน ปีเกิด  12  มกราคม  2487 

ที่อยู่ปัจจุบัน  

12/1  หมู่ 3  บ้านโคกกลาง  ตำบลนิคมคำสร้อย  อำเภอนิคมคำสร้อย 49130 

ประวัติองค์ความรู้ 

มีความสนใจด้านนวดแผนโบราณ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

ประวัติการถ่ายทอด 

ในอดีตเคยรับการติดต่อจาก รพ.มุกดาหาร รพ.นิคมคำสร้อย และ รพ.หนองสูง ให้ไปเผยแพร่การนวดแผน
ไทย และมีความรู้ในการผดุงครรภ์หรือหมอตำแย ช่วยทำคลอดในสมัยก่อน 

ประโยชน์/ลักษณะที่ใช้ 

บุคคลที่ได้รับการนวดจะหายจากโรคเจ็บป่วย มีสุขภาพท่ีดี ผ่อนคลายจากการเมื่อยล้า  

 

  

 

 


