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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน 
โดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 มาตรา 57 รัฐต้อง(1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่
สาธารณะ ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ใช้สิทธิและ และมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ภูมิปัญญาไทยมีความส าคัญอย่างยิ่ง ช่วยสร้างชาติใ ห้เป็นปึกแผ่น
มั่นคงสร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ แก่คนไทย สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนาใช้กับชีวิต
ได้อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม และธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของ
คนไทยให้เหมาะสมตามยุค 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ได้เล็งเห็นความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จึงได้จัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจาก
ชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ต่อไป 

 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน คิดค้นขึ้น แล้วน ามาปรับปรุง แก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา เป็น
ทั้ง สติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางด าเนินชีวิตในวง
กว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่ ส านักงานการศึกษาแห่งชาติ (2551) ได้จ าแนกไว้
รวม 10 สาขา คือ  
 1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถใกนารผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐาน คุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การท าเกษตร
แบบผสมผสาน การแก้ปัญหา การเกษตร เป็นต้น 
 2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึงการรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย และเป็นธรรม
อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิต
ทางหัตถกรรม เช่นการรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มหัตถกรรม และอ่ืนๆ เป็นต้น 
 3. สาขาแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและ รักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน
ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 
 4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั้งยืน 
 5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านการบริหารจัดการค้าการสะสมและบริหารกอง
ทนและธุรกิจในชุมชน ทั้งท่ีเป็นเงินตรา และโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 
 6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน คุณภาพชีวิตของคนให้เกิด
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และ วัฒนธรรม 
 7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานด้านศิลปะ สาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 
 8. สาขาการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริการจัดการด าเนินงาน ด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน 
องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย  เช่น การจัดการของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น  
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กรณีของการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญเพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 

 9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน เกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ 
ภาษไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

 10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และ ปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนาความ
เชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ ให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น 
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ทะเบียนรายชื่อ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลหัวเรือ 

 

แยกตามประเภท ดังนี้ 

1. ด้านสาขาการเกษตร 

ที ่ ชื่อ - สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ 

1. นางนงคราญ  นาถาพันธ์ การเกษตร เรื่องการปลูกพืชผลและผลผลิตทางการเกษตร ม. 11 ต.หัวเรือ  

2. นายสมศักดิ์  จิตต์สิงห์ ข้าวปลอดสารพิษ ท านาอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยคอก ม. 11 ต.หัวเรือ 

3. นายบุญเหล็ง สายแวว การเกษตร เรื่องการปลูกพืชผลและผลผลิตทางการเกษตร ม. 16 ต.หัวเรือ 

 

 
2. ด้านสาขาหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1. นายถนัด  อุ่นสาร์  แปรรูปเครื่องมือการเกษตร (ช่างตีเหล็ก) ม. 3 ต.หัวเรือ  
2. นางสมนึก   ทองทวน ช่างหัตถกรรมจักสาร (ตะกร้าพลาสติก) ม. 2 ต.หัวเรือ 
3. นางดอกไม้  กสิภูมิ แปรรูป (มะม่วงแช่อ่ิม ปลาร้าบอง) ม. 1 ต.หัวเรือ 
4. นายบัวลา    หอมหวน ช่างหัตถกรรมจักสาร (ตร้าไม้ไผ่) ม. 2 ต.หัวเรือ 

 

 

3. ด้านสาขาการแพทย์แผนไทย 

ที ่ ชื่อ - สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1. นายค าหล่า  อ่อนดี นวดแผนไทย/หมอยา ม. 2 ต.หัวเรือ 
2. นายวิเชียร  บุญอุ้ย หมอเอ็นกระดูก ม. 11 ต.หัวเรือ 
3. นายบัวเรียน  ชูหา นวดแผนไทย ม. 11 ต.หัวเรือ 
4. นางสุภาพร  อยู่สุข นวดแผนไทย ม. 7 ต.หัวเรือ 

 

 

4.ด้านสาขาศิลปกรรม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1. นางหนูเพียร   สุบูรณ์ หมอล า ม.2  ต.หัวเรือ 
2. นายพิมพ์    แก่นกอ หมอแคน ม.2  ต.หัวเรือ 
3. นายบุญเหล็ง  สายแวว หมอแคน / เป่าโหวด ม. 16 ต.หัวเรือ 
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5. ด้านสาขาศาสนาและประเพณี 

ที ่ ชื่อ - สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1. นายดวน  กนกหงส์ โหราศาสตร์/ท าเคราะห์บ้าน/ยกบ้าน/ขึ้นบ้าน

ใหม่/แต่งงาน 
ม.1  ต.หัวเรือ 

2. นายทองด า  การกล้า โหราศาสตร์/ท าเคราะห์บ้าน/ยกบ้าน/ขึ้นบ้าน
ใหม่/แต่งงาน 

ม.2  ต.หัวเรือ 

3. นายจันทร์  พิมพ์หล่อ พิธีทางศาสนา ม. 16 ต.หัวเรือ 
4. นายเจริญ   อุลัยศรี พิธีทางศาสนา ม. 6  ต.หัวเรือ 
5. นายบุญมี   สีม่วง พิธีทางศาสนา ม. 10 ต.หัวเรือ 

 


