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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  
อ าเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วได๎เล็งเห็นความส าคัญของภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น จึงได๎จัดท าการส ารวจข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ส าคัญ
และมีประโยชน์ไว๎ไมํให๎สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอยํางยิ่งวําฐานข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่นฉบับนี้จ ะเป็น
ประโยชน์ตํอสารธารณชนในการศึกษา หาข๎อมูล ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตํอไป 

ความหมายของภูมิปัญญา 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (๒๕๔๖, หน๎า ๘๒๖) ได๎ให๎ความหมายของค าวํา  
ภูมิปัญญาไว๎วํา “พ้ืนความรู๎ความสามารถ” ภูมิปัญญาหมายถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู๎ที่มีอยูํในท๎องถิ่น
แตํละแหํง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคน หรือเป็นลักษณะสากล ที่หลายถิ่นมีคล๎ายกันก็ได๎ ภูมิปัญญา ชาวบ๎านในแตํ
ละถิ่นเกิดจากการแสวงหาความรู๎ เพ่ือเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ ทางสังคม ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ภูมิ
ปัญญานี้จึงเป็นสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตและชาวบ๎าน เชํน การประกอบพิธีกรรมของชุมชน หรือประเพณีการ
รวมก าลังชํวยกันท างานใหญํหลวงเกินวิสัยที่จะท าส าเร็จได๎โดยคนเดียวเป็นต๎น ภูมิปัญญาหมายถึง แบบแผนการ
ด าเนินชีวิตที่มีคุณคําแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคม ซึ่งได๎สั่งสมและปฏิบัติสืบตํอกันมาภูมิปัญญา
จะเป็นทรัพยากรของบุคคลหรือ ทรัพยากรความรู๎ก็ได๎ทรัพยากรความรู๎ที่ถือวําเป็นภูมิปัญญา ได๎แกํ ความรู๎ในสาขา
อาชีพหรือวิชาการด๎านตํางๆ เชํน การคัดเลือกพันธุ์ข๎าว การถนอมอาหาร วัฒนธรรม ศิลปะ จารีตประเพณี เป็นต๎น
สํวนทรัพยากรบุคคลที่ถือวําเป็นภูมิปัญญา ได๎แกํ ชาวนาผู๎ประสบความส าเร็จในการผลิต พราหมณ์ผู๎เชี่ยวชาญใน
บายศรี เป็นต๎น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น (local wisdom) หรือ ภูมิปัญญาชาวบ๎าน (popular wisdom) เป็นค าที่รู๎จัก
กันมานานพอสมควร เป็นค าที่มีความหมายลึกซึ้ง  หลายแงํมุม ซึ่งมีนักวิชาการได๎ให๎ความหมายไว๎ในแงํมุมตํางกัน 
ดังนี้ 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ๎าน (Popular Wisdom) หรือปัญญาชน
ชาวบ๎านหรือปัญญาชนท๎องถิ่น (Intellectual Organic) หมายถึง “พ้ืนเพรากฐานของความรู๎ของชาวบ๎าน หรือ
ความรอบรู๎ของชาวบ๎านที่เรียนรู๎และสั่งสมประสบการณ์สืบเนื่องตํอกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ด๎วยตนเอง
หรือทางอ๎อมซึ่งเรียนรู๎จากผู๎ใหญํ หรือความรู๎ที่สะสมสืบตํอกันมา" (สามารถ จันทร์สูรย์ ,๒๕๓๓ อ๎างถึงใน ส าเนียง 
สร๎อยนาคพงษ์,๒๕๓๕:๒๔) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาแหํงชีวิต ท าให๎สังคมด ารงอยูํได๎มาเป็นเวลานาน 
เพราะสังคมเปรียบเสมือนมนุษย์ หากไมํมีสอนหรือปัญญายํอมไมํสามารถด ารงชีวิตอยูํได๎   (ประเวศ วสี ,๒๕๓๔) 
อ๎างถึงใน นิลุบล คงเกตุ,๒๕๔๐ หน๎า ๔๓) วันเพ็ญ พวงพันธุ์บุตร (๒๕๔๒:๑๐๘) ให๎ทัศนะเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยวํา 
หมายถึงองค์ความรู๎ทั้งหลายที่มีการสั่งสมและถํายทอดสืบตํอกันมาของชาติไทย โดยการคิดค๎นปรับเปลี่ยน
ผสมผสานกับความรู๎ใหมํ และพัฒนาให๎เหมาะสม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง รุํง 
แก๎วแดง (๒๕๔๓:๒๐๔) ได๎กลําวถึงภูมิปัญญาไทยวํา หมายถึง องค์ความรู๎ 

/ความสามารถ... 



ความสามารถและทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผํานกระบวนการเลือกสรรเรียนรู๎พัฒนา
และถํายทอดสืบตํอกันมา เพ่ือใช๎แก๎ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให๎สมดุลกับสภาพแวดล๎อมและเหมาะสม
กับยุคสมัย รัตนะ บัวสนธิ์ (๒๕๓๕:๓๕) กลําววํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึงกระบวนทัศน์ชองบุคคลที่มีตํอตนเอง 
ตํอโลกและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกลําวมีรากฐานจากคาสอนทางศาสนา คติ จารีตประเพณีที่ได๎รับการ
ถํายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับเข๎ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง     แตํละสมัย ทั้งนี้โดยมี
เป้าหมายเพื่อความสงบสุขของสํวนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล 

สรุปได๎วํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ๎าน จะเป็นทุกสิ่งทุกอยํางที่ชาวบ๎านคิดขึ้นได๎เอง และ
น ามาใช๎ในการแก๎ไขปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู๎ของชาวบ๎าน 
ทั้งทางกว๎างและทางลึกที่ชาวบ๎านคิดท า  โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูํแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิตในท๎องถิ่นได๎อยําง
เหมาะสมกับยุคสมัย 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายรํวมถึง ทุกสิ่งทุกอยํางที่ชาวบ๎าน คิดค๎นขึ้น แล๎วนามาปรับปรุงแก๎ไขพัฒนาแก๎ปัญหา 
เป็นทั้ง สติปัญญาและองค์ความรู๎ทั้งหมดของชาวบ๎าน ดังนั้น 
จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางด าเนินชีวิตในวงกว๎าง ภูมิปัญญาท๎องถิ่นประกอบไปด๎วยองค์ความรู๎
ใน หลายวิชาดังที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (๒๕๔๑) 

ได๎จ าแนกไว๎รวม ๑๐ สาขา คือ 
๑. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู๎  ทักษะ และเทคนิคด๎าน

การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐาน คุณคําดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ตํางๆ 
ได๎ เชํน การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก๎ปัญญา การเกษตร เป็นต๎น 

๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด๎านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู๎จักประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีสมัยใหมํในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ ชะลอการน าเข๎าตลาด เพ่ือแก๎ปัญหาด๎านการบริโภคอยํางปลอดภัย
ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให๎ชุมชนท๎องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทาง เศรษฐกิจได๎ ตลอดทั้งการผลิต
และการจัดจ าหนํายผลผลิตทางหัตถกรรม เชํน การรวมกลุํมของกลุํมโรงงานยางพารา  กลุํมหัตถกรรม และอ่ืนๆ 
เป็นต๎น 

๓. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกัน และรักษาสุขภาพของคนในชุมชน 
โดยเน๎นให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด๎านสุขภาพและอนามัยได๎ 

๔. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทั้งอนุรักษ์การพัฒนา และใช๎ประโยชน์จากคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล และยั่งยืน 

๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด๎านบริหารจัดการค๎าการสะสมและบริการ
กองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยูํของสมาชิกในชุมชน 

๖. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให๎เกิด
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
           /7. สาขาศิลปะ... 



๗. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด๎านศิลปะ สาขาตํางๆ เชํน จิตกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต๎น 

๘. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงานด๎านตํางๆ ทั้งขององค์กร
ชุมชน องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เชํน การจัดการองค์กรของกลุํมแมํบ๎านระบบผู๎เฒําผู๎แกํในชุมชน เป็นต๎น 
กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู๎นับได๎วําเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญ เพราะการจัดการศึกษา
เรียนรู๎ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู๎ พัฒนาและถํายทอดความรู๎ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 

๙. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด๎านภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษา
โบราณ ภาษาไทย และการใช๎ ภาษา ตลอดทั้งด๎านวรรณกรรมทุกประเภท 

๑๐. สาขาศาสนาและประเพณีหมายถึง ความสามารถประยุกต์ และปรับใช๎หลักธรรมค าสอนทางศาสนา
ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคํา ให๎เหมาะสมตํอการประพฤติปฏิบัติให๎บังเกิดผลดีตํอบุคคล  และ
สิ่งแวดล๎อม เชํน การถํายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ประเพณี บุญประทายข๎าว เป็นต๎น 

  ตารางฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประชาชน บ๎านเลขท่ี หมูํที่ ภูมิปัญญา/องค์ความรู๎ 
1 นางสาวนิตยา  ชัยศิริอนันต์  7 4 ท าลูกไม๎กวาด 

2 นางทุเรียน  ดุสิต  27 4 ท าลูกไม๎กวาด 
3 นางบุญสม  กงแก๎ว  20 4 ท าลูกไม๎กวาด 
4 นางแนํงน๎อย  เนินพยอม   4 ท าไม๎กวาด 
5 นายสวัสดิ์  ทารัก   4 ท าไม๎กวาด 
6 นายบรรจบ  ปรางค์จันทร์   1 ท าน้ าตาลสด 
7 นางระเบียบ  ยอดอารม   2 ท านางเล็ด 
8 นางสายหยุด  ฝากกาย  62 2 กระเป๋าจักสาน 
9 นายเขียว   2 สานไซ 
10 นายจรูญ  ทองแทํง   3 สานเขํง 
11 นายหนูน๎อย  ภูผา   2 สานเขํง 
12 นายวิชาญ  วาระโว  70 9 ท าไม๎กวาด 
13 นางบังอร  เสริมนรา   9 ท าไม๎กวาด 
14 นายธาชัย  น๎อยจินดา   9 ท าไม๎กวาด 
15 นายพรชัย  ปุดดา   9 ท าไม๎กวาด 
16 นายชูชาติ อุไรโชติ  59 6 น้ าตาลสด 
17 นายธีระพงษ์ บํอทอง  61 3 หมวกจักสาน 
18      
19      
20      

 


