
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง 
.............................................................................................. 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

        ในปัจจุบันเมืองไทยเราได้กลายเป็นประเทศเปิดที่รับเอาความรู้และเทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาอย่าง
มากมาย ท าให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี จากผลของการรับเอาวัฒนธรรมของ
ชาติอ่ืนมานี้เอง ท าให้ประเทศของเรา ชุมชนของเรานึกถึงความส าคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยี
ในท้องถิ่นอันดี ที่เคยสืบทอดกันมาช้านาน ปัจจุบัน วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของไทยเราส่วนมากจะยังคงปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาตามชนบทหรือ ตามท้องถิ่นห่างไกล ซ่ึงถือเป็นสิ่งส าคัญที่ยังคงมีการสืบทองภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
เทคโนโลยีในท้องถิ่นอยู่ ดังนั้นการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านของเราจึงเป็นการธ ารงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมและวิถี 
ชีวิตของท้องถิ่นเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบ
และร่วมภูมิใจกับบุคลในท้องถิ่นด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่ กับสังคมมนุษยมมาช้านาน
เป็นการด ารงในชีวิตที่เก่ียวพันกับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นโดยมีการปรับสภาพการดาเนินชีวิตให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติตามกาลเวลา (ประเวศ วะศรี, ๒๕๓๖) 
 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือปัญญาชน
ชาวบ้านหรือปัญญาชนท้องถิ่น (Intellectual Organic) หมายถึง “พ้ืนเพรากฐานของความรู้ของชาวบ้าน 
หรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และสั่งสมประสบการณมสืบเนื่องต่อกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณม
ด้วยตนเองหรือทางอ้อมซ่ึงเรียนรู้จากผู้ใหญ่ หรือความรู้ที่สะสมสืบต่อกันมา" (สามารถ จันทรมสูรยม ,๒๕๓๓ อ้าง
ถึงใน ส าเนียง สร้อยนาคพงษม,๒๕๓๕:๒๔) ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาแห่งชีวิต ท าให้สังคมด ารงอยู่ได้มา
เป็นเวลานาน เพราะสังคมเปรียบเสมือนมนุษยม หากไม่มีสอนหรือปัญญาย่อมไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้   
(ประเวศ วสี,๒๕๓๔) อ้างถึงใน นิลุบล คงเกตุ ,๒๕๔๐ หน้า ๔๓) วันเพ็ญ พวงพันธุมบุตร (๒๕๔๒:๑๐๘) ให้
ทัศนะเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยว่า หมายถึงองคมความรู้ทั้งหลายที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาของชาติ
ไทย    โดยการคิดค้นปรับเปลี่ยนผสมผสานกับความรู้ใหม่ และพัฒนาให้เหมาะสม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มี
ความเป็นเอกลักษณมของตนเอง รุ่ง แก้วแดง (๒๕๔๓:๒๐๔) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาไทยว่า หมายถึง องคมความรู้ 
ความสามารถและทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณมที่ผ่านกระบวนการเลือกสรรเรียนรู้
พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและ
เหมาะสมกับยุคสมัย รัตนะ บัวสนธิ์ (๒๕๓๕:๓๕) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงกระบวนทัศนมชองบุคคล
ที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงกระบวนทัศนมดังกล่าวมีรากฐานจากคาสอนทางศาสนา คติ จารีต
ประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง     
แต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือความสงบสุขของส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล 
 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เอง และน ามาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองคมความรู้ของชาวบ้านทั้งทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดท า  โดย
อาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย  ได้จ าแนกไว้รวม ๑๐ 
สาขา คือ 



๑. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคมความรู้  ทักษะ และเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐาน คุณค่าด้ังเดิม ซ่ึงคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณม
ต่างๆ ได้ เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตร เป็นต้น 

๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค)  หมายถึง การรู้จักประยุกตมใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ ชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่าง
ปลอดภัยประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทาง เศรษฐกิจได้ 
ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยา งพารา      
กลุ่มหัตถกรรม และอ่ืนๆ เป็นต้น 

๓. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกัน และรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 

๔. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษมการพัฒนา และใช้ประโยชนมจากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน 

๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและ
บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพยม เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกใน
ชุมชน 

๖. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้
เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๗. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ สาข าต่างๆ เช่น จิต
กรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 

๘. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององคมกร
ชุมชน องคมกรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองคมกรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้ เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 
เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญ เพราะการจัด
การศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล  

๙. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเก่ียวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น 
ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

๑๐. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกตม และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนาความเชื่อและประเพณีด้ังเดิมที่มีคุณค่า ให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคล  
และสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกตมประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการขึ้นทะเบียนข้อมูลรายชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ว/ด/ป เกิด อายุ ท่ีอยู่ ภูมิปัญญาสาขา 
1 นายนอม  ทองนวล 3940800055531 9 ก.พ. 2495 66 24  ม.1 ต.ตะโละไกรทอง  

อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานี 
สาขาการแพทยมไทย  

(หมอกระดูก) 
2 นายสมาแอ  ดือเระ 3940800054403 1 ก.พ. 2490 69 7  ม.1 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น  

จังหวัดปัตตานี 
สาขาหัตถกรรม 

(เป็นหลังคามุงจาก) 
3 นายอิสมาแอ  แกคง 3940800054543 1 เม.ย 2488 71 9  ม.1 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น 

จ.ปัตตานี 
สาขาหัตถกรรม 

(แกะสลักกรงนกหัวจุก 
4 นายหะมะ  ดอเลาะ 3940800059391 2492 67 83/1  ม.2  ต.ตะโละไกรทอง 

อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานี 
สาขาหัตถกรรม 

(ช่างไม้ท าโลงศพ) 
6 นายอาแซ  ดือเระ 3960300116647 1 มิ.ย 2493 66 83/5  ม.2  ต.ตะโละไกรทอง  

อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานี 
สาขาการแพทยมไทย (สมุนไพรไทย) 

7 นายฮาริ  สะแลแม 3940800066584 6 มิ.ย.2489 70 49  ม.3 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไ ม้
แก่น  จ.ปัตตานี 

สาขาการแพทยมไทย (นวดแผน
โบราณ) 

8 นายมือเสาะ  ฮาแว 3940800070263 3 มี.ค. 2468 91 116  ม.3  ต.ตะโละไกรทอง   
อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานี 

สาขาการแพทยมไทย (สมุนไพรไทย) 

9 นายเจะสือแม  แลเถาะ 3940800062571 1 เม.ย. 2489 70  28 ม.2 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น 
จ.ปัตตานี 

สาขาการแพทยมไทย (หมอกระดูก) 

10 นายแวมามุ  แวเตะ 3940800061728 3 มี.ค.2483 76 9  ม.2  ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น สาขาหัตถกรรม 
 (ช่างไม้แกะสลัก) 

11 นายซาปียัน  กาเซ็ง  2 ก.ค.2537 27 60 ม.4 ต.ตะโละไกรทอง   
อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานี 

สาขาหัตถกรรม 
(ช่างไม้)  

11 น.ส.อามีซ๊ะ  และแม็ง 3940800053849 6 ส.ค. 2513 50  ม.4 ต.ตะโละไกรทอง  อ.ไม้แก่น  
จ.ปัตตานี 

สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  
(โรงงานข้าวเกรียบ 

กรือโปะ) 
13 นางแฉล้ม  อินทชูด 3940800056324 2 ก.ค.2510 54 35/1 ม.1 ต.ตะโละไกรทอง  อ.ไม้

แก่น  จ.ปัตตานี 
สาขาเกษตรกรรม  

(โคกหนองนา) 



ท่ี ชื่อโครงการ สถานท่ีด าเนินการ ภูมิปัญญาสาขา 
14 ประเพณีลงทะเลบ้านใหญ่ หมู่ 3 บ้านใหญ่ ต าบลไม้แก่น  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี สาขาศาสนาและประเพณี 
15 ประเพณีลงทะเลไม้แก่น หมู่ 1 บ้านไม้แก่น ต าบลไม้แก่น  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี สาขาศาสนาและประเพณี 
16 ประเพณีบุญเดือนสิบ หมู่ 1 บ้านดินเสมอ ต าบลตะโละไกรทอง  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี สาขาศาสนาและประเพณี 
17 งานอาซูรอสัมพันธม หมู่ 3 บ้านตะโละไกรทอง ต าบลตะโละไกรทอง  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี สาขาศาสนาและประเพณี 
18 ประเพณีแห่เทียนพรรษาอาบน้ าฝน หมู่ 1 บ้านไม้แก่น ต าบลไม้แก่น  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี สาขาศาสนาและประเพณี 
19 ประเพณีการแข่งขันว่าววงเดือนและ

การท าบุญไหว้พ่อโต๊ะเมือง 
หมู่ 1 บ้านดินเสมอ ต าบลตะโละไกรทอง  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี สาขาศาสนาและประเพณี 

20 ประเพณีลอยกระทง หมู่ 1 บ้านไม้แก่น ต าบลไม้แก่น  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี สาขาศาสนาและประเพณี 
21 งานเมาลิดนบีสัมพันธม หมู่ 3 บ้านตะโละไกรทอง ต าบลตะโละไกรทอง  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี สาขาศาสนาและประเพณี 
22 ประเพณีชักพระ หมู่ 3 บ้านใหญ่ ต าบลไม้แก่น  อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี สาขาศาสนาและประเพณี 



 


