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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น /ปราชญ์ชาวบ้าน   
โดย 

เทศบาลต าบลดอนทราย 
อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราชการ  2560  มาตรา  57  รัฐต้อง(1) อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของ
ชาติ  และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะ  ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ชุมชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  ภูมิปัญญาไทยมีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง  ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงสร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ  แก่คนไทย  สามารถปรับ  
ประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนาใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม  และ
ธรรมชาติได้  อย่างยั่งยืน  ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค 

 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลดอนทราย  ได้เล็งเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น   จึงได้จัดท า
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  หรือปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน  
หรือปราชญ์ท้องถิ่น เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน  และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  หรือปราชญ์ท้องถิ่นเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนในการศึกษาภูมปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  หรือปราชญ์ท้องถิ่น  ต่อไป 

 ประเภทของภูมปัญญาท้องถิ่น 

 ภูมปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน  คิดค้นขึ้น  แล้วน ามาปรับปรุง  แก้ไขพัฒนา
แก้ปัญหา  เป็นทั้ง  สติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน  ดังนั้น  จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางด าเนินชีวิตในวงกว้าง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา  ดังที่   ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ( 2541 )ได้จ าแนกไว้รวม  10 สาขา  คือ 

1. สาขาเกษตรกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้   ทักษะ  และเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี  โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐาน  คุณค่าดั้งเดิม  ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์     
ต่าง  ๆ   ได้  เช่น  การท าการเกษตรแบบผสมผสาน  การแก้ปัญญา  การเกษตร เป็นต้น 

2.  สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม  (ด้านการผลิตและการบริโภค)  หมายถึงการรู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต  เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด  เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการบริโภคอย่าง
ปลอดภัย  และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได้  ตลอดทั้งการ
ผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางหัตกรรม  เช่นการรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา  กลุ่มหัตกรรม และอ่ืน  ๆ 
เป็นต้น 
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3. สามขาแพทย์แผนไทย  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการป้องกันและ  รักษาสุขภาพของคนใน

ชุมชน  โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 

 4.  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ทั้ งอนุ รักษ์   การพัฒนา  และการใช้ประโยชน์จากคุณ ภาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชนหมายถึง  ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริหาร
กองทุนและธุรกิจในชุมชน  ทั้งที่เป็นเงินตรา  และโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 

 6. สาขาสวัสดิการ  หมายถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน  คุณภาพชีวิตของคนให้เกิด
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม  และ วัฒนธรรม 

 7. สาขาศิลปกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผลิตผลงานด้านศิลปะ  สาขาต่าง  ๆ  เช่น  จิตกรรม  
ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป์  คีตศิลป์  เป็นต้น 

 8. สาขาจัดการ  หมายถึง  ความสามารถในการบริการจัดการด าเนินงาน  ด้านต่าง  ๆ  ทั้งขององค์กร
ชุมชน  องค์กรทางสังคมอ่ืน  ๆ  ในสังคมไทย  เช่น การจัดกรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน  เป็นต้น  
กรณีของการศึกษาเรียนรู้  นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญเพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ ดี 
หมายถึงกระบวนการเรียนรู้  พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 

 9. สาขาภาษาและวรรณกรรม  หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน  เกี่ยวกับด้านภาษา  ทั้งภาษาถิ่น  
ภาษาโบราณ  ภาษาไทย  และการใช้ภาษา  ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

 10.  สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง  ความสามารถประยุกต์และ  ปรับใช้หลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนาความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดี ต่อบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา  การบวชป่า  การประยุกต์  ประเพณี  บุญประทายข้าวเป็นต้น 
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ทะเบียนรายชื่อ 
ภูมปัิญญาท้องถิ่น  /  ปราชญ์ชาวบ้าน  ต าบลดอนทราย 

แยกตามประเภท ดังนี้ 

1. ด้านสาขาการเกษตร 

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่   
1. นายสังวร   เทพชู การเกษตรเรื่องดิน (หมอดิน)      ม.7  ต.ดอนทราย 
2. นายด ารงเกียรติ  คงทอง ข้าวอินทรีย์      ม.11  ต.ดอนทราย 

 

2. ด้านสาขาหัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่   
1. นายเผือก    เต็มราม แปรรูปเครื่องมือการเกษตร (ช่างตีเหล็ก) ม. 3  ต.ดอนทราย 
2. นายส าราญ  รักนิ่ม ช่างหัตกรรมจักสาน (กรงนก) ม. 10  ต.ดอนทราย 
3. นายลาภ      แก้วเพ็ง ช่างหัตกรรมจักสาน ม. 3  ต.ดอนทราย 
4. นายเสริม     เต็มราม แปรรูปเครื่องมือการเกษตร (ช่างตีเหล็ก) ม. 3  ต.ดอนทราย 
5. นายวินิจ     บุญมา ช่างหัตกรรมจักสาน ม. 8 ต.ดอนทราย 
6. นางสาวิตรี   ชุมคล้าย แปรรูป (ปลาดุร้า) ม. 3 ต.ดอนทราย 
7. นายลับ       เรืองกุล ช่างหัตกรรมจักสาน ม.7 ต.ดอนทราย 

 

3.  ด้านสาขาการแพทย์แผนไทย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่   
1. นางสุพิศ    ไหมดี นวดแผนไทย  ม.  1  ต.ดอนทราย 
2. นางวรรณา  แก้วศรีบุญ นวดแผนไทย / จับเส้น  ม.  4  ต.ดอนทราย 
3. นายชู        ขวัญศรี หมอเอ็นกระดูก  ม.  7  ต.ดอนทราย 
4. นายเอียด   นุ้ยเล็ก หมอเอ็นกระดูก  ม.  9  ต.ดอนทราย 
5. นายอ่ า       นุ้ยเล็ก หมอเอ็นกระดูก  ม. 11 ต.ดอนทราย 
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4. ด้านสาขาศิลปกรรม   

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่   
1. นางประพันธ์  ดวงจันทร์ การร ามโนรา 13 ม.7  ต.ดอนทราย 
2. นางยินดี      พิริยะวาณิชชา การร ามโนรา      ม.7  ต.ดอนทราย 
3. นางอารี      ขาวเผือก การร ามโนรา      ม.10 ต.ดอนทราย 
4. นางทวี        แก้วหน ู การร ามโนรา 1  ม. 10 ต.ดอนทราย 
5. นายอนุศักดิ์  เมืองรุ่ง การแสดงหนังตะลุง 2/1 ม.7  ต.ดอนทราย 
6. นายสงบ      สงสม จิตกรรม     ม. 4 ต.ดอนทราย 
7. นายนิยุติ     สงสมพันธ์ จิตกรรม / วรรณกรรม   คีตศิลป์       ม.4  ต.ดอนทราย 

   8. นายละมุล   อ่อนน้อม หนังตะลุง    ม.7   ต.ดอนทราย 
 

5. ด้านสาขาศาสนาและประเพณี 

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภทภูมิปัญญา ที่อยู่   
1. นายทวน  คงทอง โหราศาสตร์ / ท าเคราะห์บ้าน/ยกบ้าน/ขึ้น

บ้านใหม่ /แต่งงาน 
 ม. 6  ต.ดอนทราย 

2. นายอิฐ   พูลเกิด โหราศาสตร์ / ท าเคราะห์บ้าน  ม. 7  ต.ดอนทราย 
3. นายพร้อม  รักนิ่ม โหราศาสตร์ / ท าเคราะห์บ้าน/ยกบ้าน/ขึ้น

บ้านใหม่ /แต่งงาน 
 ม. 10 ต.ดอนทราย 

5. นายแจ้ง  ยอดราช ท าเคราะห์บ้าน  ม. 10  ต.ดอนทราย 
6. นางชนาการ  ประทุมเมศ สะเดาะเคราะห์  ม. 9  ต.ดอนทราย 
7. นายชัยพร  รัตนพัน์ พิธีทางศาสนา ม. 7  ต.ดอนทราย 
8. นางประดับ  จีนชาวนา พิธีทางศาสนา ม. 10  ต.ดอนทราย 
9. นายสมนึก  เรืองสุด พิธีทางศาสนา ม. 8  ต.ดอนทราย 

10. นายพิเชษฐ  ทวีโชติ พิธีทางศาสนา ม.3  ต.ดอนทราย 
    
    
 

 

************************************* 


