
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตําบลดอนมัน อําเภอประทาย

จังหวัดนครราชสีมา



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

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

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่สําคัญ และมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน

๒. เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง อันจะนําไปสู่การ

อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญานั้นๆ ต่อไป

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นคําท่ีมีความหมายเช่นเดียวกับคําว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เป็นองค์

ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซ่ึงได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซ่ึงเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านหรือปราชญ์

ท้องถิ่น ซ่ึงมีผู้ให้คําจํากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่างๆ กันดังนี้

สามารถ จันทร์สูรย์ (๒๕๓๖) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างท่ีชาวบ้านคิดได้เองท่ีนํามาใช้ในการ

แก้ไขปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ท้ังหมดของชาวบ้านท้ังกว้าง ท้ังลึก ท่ีชาวบ้านสามารถคิดเองทําเอง

โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการดํารงชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมสมัย

กรมวิชาการ (๒๕๓๘) หึความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินว่า คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเรา

ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีประกอบกันข้ึนมาจากความรู้

เฉพาะเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออมมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวว่าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ท่ีช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดก่รปรับตัวในการดําเนินชีวิต

ของคนเรา

รัตนะ บัวสนธ์ (๒๕๓๕) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและ

สิ่งแวดล้อม ซ่ึงกระบวนทัศน์ดังกล่าวจะมีรากฐานจากคสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี ท่ีได้รับการท่ายทอด

สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ท้ังนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ความสุขของในส่วนท่ีเป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล

ฉลาดชาย สมิตานนท์ (อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาครําไพ. ๒๕๓๗) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ สติปัญญา

อันเกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่านทอดประสบการณ์ท่ียาวนานของผู้คนในท้องถ่ินซ่ึงได้ทําหน้าท่ีชี้นําว่าการใช้ชีวิตอย่าง

ยั่งยืนและถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนั้นทําอย่างไรซ่ึงในที่สุด ภูมิปัญญาท้องถ่ินอาจถูกยกระดับให้หมายถึงอุดมการณ์

ของการใช้ชีวิตท่ีเรียบง่าย บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิ่งท้ังหลายทั้งปวง ท่ีมีชีวิต สัตว์ พืช และมนุษย์

ด้วยตัวเองตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตรอบข้าง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็นองค์ความรู้

ความสามารถ และทักษะของคนไทยท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง

และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับ

ยุคสมัย;jk



ประเวศ วะสี (๒๕๓๖) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ินสะสมข้ึนจากประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมใน

ท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมาจากข้างนอก

ลักษณะสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน มีความเป็นบูรณาการสูงท้ังในเรื่องของกายใจ

สังคม และส่ิงแวดล้อมและเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซ้ึงสูงส่ง อีกท้ังยังเน้นความสําคัญของจริยธรรมมากกว่าค่า

วัตถุธรรม เพราะภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ความสําคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซ่ึงเป็นผู้ที่มีปราะสบ

การณ์มากกว่า

จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู้หรือสิ่งท่ีสั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต ซ่ึง

เป็นประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซ่ึงได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุงเปล่ียนแปลง จนได้แนวทาง

ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นท่ียอมรับนับถือจากบุคคลท่ัวไป ถือเป็นแบบอย่างในการดํารงชีวิตท่ี

ถ่ายทอดสืบต่อกันมา

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ภูมิปัญญาท้องถ่ินหมายรวมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีชาบบ้านคิดค้นข้ึน แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา

เป็นท่ีสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางดําเนิน

ชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถ่ินประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา สาขา ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๑) ได้จําแนกไว้รวม 10 สาขา คือ

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ

เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบันพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซ่ึงคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การทํา

การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตร เป็นต้น

๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนําเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด

และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ตลอดท้ังการผลิตและการจัด

จําหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น

๓. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านการบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุน

และธุรกิจในชุมชน ท้ังท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม



7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น กิจกรรม

ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น

8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานด้านต่างๆ ท้ังขององค์กรชุมชน องค์กร

ทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีของ

การจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการท่ีมีความสําคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี

หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการท่ีมีความสําคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรุ้

ดี หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยท่ีมีประสิทธิผล

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเก่ียวกับด้านภาษา ท้ังภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ

ภาษาไทย และการใช้ภาษาตลอดท้ังด้านวรรณกรรมทุกประเภท

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ความ

เชื่อและประเพณีดั้งเดิมท่ีมีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น

การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น

ด้านศาสนาและประเพณีในพ้ืนท่ีตําบลดอนมัน

ศาสนสถาน ในพื้นท่ีตําบลดอนมัน อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี ชื่อศาสนสถาน ท่ีอยู่ หมายเหตุ
1 วัดจตุพรรณวนาราม ม.1 บ้านหนองอ้อ ต.ดอนมัน
2 วัดป่าหนองโมง ม.2 บ้านช่องแมว ต.ดอนมัน
3 วัดปลักแรต ม.3 บ้านปลักแรต ต.ดอนมัน
4 วัดดอนส้ัน ม.4 บ้านดอนสั้น ต.ดอนมัน
5 วัดป่าดอนตะวัน ม.4 บ้านดอนสั้น ต.ดอนมัน
6 วัดใหม่ไชยมงคล ม.5 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ดอนมัน
7 วัดช่องแมว-หนองยาง ม.6 บ้านหนองยาง ต.ดอนมัน
8 วัดโนนสมบูรณ์ ม.7 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ดอนมัน
9 วัดดอนใหญ่ ม.8 บ้านดอนใหญ่ ต.ดอนมัน
10 วัดลิ้นฟ้า ม.9 บ้านลิ้นฟ้า ต.ดอนมัน
11 วัดสระประดู่ ม.10 บ้านคอกหมู ต.ดอนมัน
12 วัดป่าสุกรวาส ม.10 บ้านคอกหมู ต.ดอนมัน
































