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ค ำน ำ   

ครูภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีความหลากหลายตามความถนัด  และการ
ปฏิบัติของแต่ละคน ซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิต  ของ
ตนเองเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ เพ่ือทดสอบความถูกผิดแล้วคิดสรรกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่แผ่นดิน 
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้สืบสานทั้งท่ีเป็นมรดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา การสืบสาน การถ่ายทอดผ่านรูปแบบ
ต่างๆ ดังนั้นประสบการณ์ ความคิดและวิถีการด ารงชีวิตของครูภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านล้วนเป็นขุนทรัพย์ทาง
ปัญญาที่ส าคัญของแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว ได้เล็งเห็นความส าคัญของปราชญ์ชาวบ้าน       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จึงได้จัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้
ความสามารถ และได้เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป  
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ความหมายและขอบข่ายภูมิปัญญาไทย 

   

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสม 
ประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนาและถ่ายทอด สืบต่อกันมาเพ่ือใช้ แก้ปัญหา
และพัฒนาชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย  

ภูมิปัญญาไทย มีลักษณะเป็นองค์รวม และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้การแก้ปัญหา การจัดการ  และการ
ปรับตัวในการด าเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเด่นชัดในหลายด้าน เช่น  

1. ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิค การเกษตร
กับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์  ต่างๆได้ เช่น 
การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้าน การผลิต และการ
รู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น  

2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ แปรรูป
ผลผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นขบวนการให้ชุมชน  ท้องถิ่น สามารถ
พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตทาง หัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของ
กลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น  

3. ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพ ของคนใน
ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ เช่น ยาจากสมุนไพร อันมีอยู่
หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลรักษา และสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน เป็นต้น  

4. ด้านศิลปกรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะสาขา  ต่างๆ เช่น 
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ การละเล่นพ้ืนบ้าน และ นันทนาการ  

5. ด้านโภชนาการ ได้แก่ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่งอาหารและ  ยาได้
เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่างๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค้าและบริการส่งออกที่ ได้รับ
ความนิยมแพร่หลาย รวมถึงการขยายคุณค่าเพ่ิมของทรัพยากร  

ครูภูมิปัญญา 

 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้จัดท านิยามความหมายของครูภูมิปัญญาและครูภูมิปัญญาไทย 
ไว้ดังนี้  

ครูภูมิปัญญา หมายถึง บุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านหนึ่งด้านใด เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญา 
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน และได้รับการยกย่องให้เป็น “ครูภูมิปัญญา 
ไทย” เพ่ือท าหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ  
การศึกษาตามอัธยาศัย ตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

                                         



ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ 
ศิลปะพื้นบ้านร ามโนราห์ 

 
เจ้าของเรื่อง : คุณขัน  ทวีตา   บ้านเลขท่ี 95/5 หมู่ท่ี 6 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จังหวัด
ตรัง เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปะประเพณี พร้อมท้ังเป็นผู้มีความสามารถในการร ามโนราห์
และร่วมสืบสานศิลปะพื้นบ้าน เผยแพร่ สืบสาน บ่มเพาะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ง
มะขามป้อม หมู่ ท่ี  6 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พร้อมด้วยถ่ายทอด
ศิลปะการแสดงแก่บุคคลท่ัวไป นักเรียน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนท่ีสนใจและรัก
ในการร ามโนราห์ ชุมชนหมู่บ้านทุ่งมะขามป้อมนั้น  เป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลายด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การร ามโนราห์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถท่ีจะถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้านไว้ให้ลูกหลาน
ได้สืบทอดกันต่อไป คุณป้าขัน  ทวีตา จึงได้สอนและถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้านร ามโนราห์ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 มาแล้วจ านวน 4 รุ่น 

ชื่อ – สกุล (นักแสดง หรือหัวหน้าคณะ ท่ีอยู่ โทรศัพท์) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น : คุณขัน  ทวตีา บ้านเลขที่ 95/5 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม  หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (คุณครูสุรศักดิ์ อรุณรัตน์ โทร.
091-3109319 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ 
การจักสาน 

เจ้าของเรื่อง : คุณวัชรี  แดงมาด หมู่ท่ี 4 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็น
ปราชญ์ชาวบ้านด้าน หัตถกรรม ภูมิปัญญาการจักสาน เช่น สานกระเป๋า หมวก ตะกร้า สิ่งท่ีจะ
ท าให้งานออกมาดีนั้น จะต้องมีความตั้งใจ มีมานะอดทน มี ความช านาญ ภูมิปัญญาของปราชญ์
ชาวบ้านการจักสานไม้ไผ่ เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์ มาช้านาน 
จัดเป็นงานหัตถกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดประเภทหนึ่ง และแบบใช้เส้นพลาสติก เพื่อสนองประโยชน์ใช้
สอยการ ด ารงชีวิตของมนุษย์ เครื่องจักสานไม้ไผ่ก่อก าเนิดขึ้นมาจากชีวิตความเป็นอยู่ระดับ
พื้นบ้าน ในสังคม ชนบทภาคเกษตรกรรม ภาคประมง จะใช้ช่วงเวลาว่างหลังจากการท าไร่ ท านา 
เลือกใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น มาผลิตงานหัตถกรรม ด้วยใจรัก เพื่อความสุข ความ
เพลิดเพลิน ตลอดจนสนองประโยชน์ใช้สอยต่อตนเองและครอบครัว และวิวัฒนาการเรื่อยมาจาก
คนรุ่นหนึ่ง ไปยังอีกรุ่นหนึ่งต่อกันไป เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีท่ีสุด มีการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ให้สวยงาม น่าใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือใช้สอยในพิธีกรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 

 

 

 

 
 
 



ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ 
การตีกลองยาว 

เจ้าของเรื่อง : คุณสมพงศ์  ยงค์หนู หมู่ท่ี 4 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปราชญ์
ชาวบ้านด้านศิลปะ ประเพณี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตีกลองยาว และสอนการตี
กลองยาว มีกลุ่มสมาชิก เป็นชาวบ้านผู้ท่ีสนใจการตีกลองยาว กลองยาวของหมู่ท่ี 4 บ้านหนอง
หว้า ได้รับการเชิญให้ไปตีกลองยาวในงานพิธีต่างๆ เช่น ทอดกฐินวัดหนองหว้า งานเลี้ยงต้อนรับ
ต่างๆ ซึ่งทางกลุ่มตั้งใจฝึก และสืบสานการตีกลองยาวมาอย่างช้านาน และเผยแพร่ให้กับลูกหลาน 
ชาวบ้านและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ สามารถมาเรียนรู้ได้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ รุ่นสู่รุ่น สืบไป 

 

 

 

 



ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ 
การท าไมก้วาด 

เจ้าของเรื่อง : คุณสมใจ  ขวัญทอง หมู่ท่ี 4 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปราชญ์
ชาวบ้านด้านหัตกรรม (การท าไม้กวาดดอกหญ้า) ในปัจจุบันการท าไม้กวาดมีหลากหลายรูปแบบ 
มีท้ังแบบพลาสติก เส้นไม้กวาดเป็นพลาสติก หรือแม้แต่ในปัจจุบันมีเครื่องอ านวยความสะดวก 
เช่น เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ การท าไม้กวาดดอกหญ้าจึงถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาด้านหัตกรรมท่ีท ากันมา
อย่ า งช้ านาน  ในหมู่ บ้ าน หนองหว้ า  มี ลั กษณะ เป็ นพื้ น ท่ีอุ ดม ไปด้ วยป่ า เข า  และมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  

 

 

  

 

 



ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ 
การท าข้องใส่ปลา 

เจ้าของเรื่อง : คุณโหยบ  แดงมาด หมู่ท่ี 4 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปราชญ์
ชาวบ้านด้านหัตกรรม ภูมิปัญญาด้านการจักสาน (การท าข้องใส่ปลา) การสานข้องใส่ปลาด้วยไม้
ไผ่ เป็นสิ่งท่ีสมัยก่อนนิยมมาก เพราะในชนบทจะอุดมไปด้วย ป่าเขา ล าเนาไพร ทุ่งนา แม่น้ า ซึ่ง
ปัจจุบันก็ยังคงมีให้เห็นในแถวชนบทแต่อาจจะปรับเปลี่ยน ประยุกต์ไปตามยุคสมัย ข้องใส่ปลาใช้
ส าหรับใส่ปลาท่ีจับได้จะมีลักษณะโดดเด่น คล้ายๆชะลอม แต่สานแน่น และสูง ดูไปอีกแบบจะ
คล้ายๆโอ่งสมัยโบราณ ปัจจุบัน ข้องใส่ปลา มีให้เห็นไม่มากแล้ว ในบ้านหนองหว้า มีการท าข้องใส่
ปลา ไว้ให้ลูกหลาน ประชาชนท่ัวไปได้เรียนรู้การฝึกท า เป็นการเผยแพร่วิธีการ สืบสาน ถ่ายทอด
ให้บุคคลท่ีสนใจได้เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย 

 

 


