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ปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่น
ความหมายของปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่น
เมื่อกล#าวถึงปราชญชาวบาน คนส#วนใหญ#มักจะนึกถึงองคความรูหรือภูมิปญญาที่ไดมาจากชาวบาน
ซึ่งเป.นความรูที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เกิดจากกระบวนการเรียนรู ปรับตัวผ#านประสบการณที่สั่งสม พัฒนา
และสืบทอดต#อ ๆ กันมา เพื่อใชแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดํารงชีวิต หลักการ แนวคิด และวิถีชีวิตของปราชญ
เป.นสิ่งที่คนในยุคสมัยปจจุบันควรไดเรียนรู และนําไปปรับใชเพื่อเป.นแบบอย#างในการดํารงชีวิต
บรรพบุรุษของชาวไทยเป.นชนชาติที่มีศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี ซึ่งสืบทอดกันมานานนับ
รอยนับพันป8 โดยบรรพบุรุษของชาวไทยไดนําเอาความรูความสามารถในดานต#าง ๆ ถ#ายทอดจากคนรุ#นหนึ่งไป
สู#คนอีกรุ#นหนึ่ง โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อนําความรูนั้น ๆ มาใชปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการ
ดํารงชีวิตใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยความรูความสามารถเหล#านี้จะเรียกว#า “ภูมิปญญาทองถิ่น”
ปราชญชาวบาน
ปราชญชาวบาน หมายถึง บุคคลผูเป.นเจาของภูมิปญญาชาวบาและนําภูมิปญญามาใช
ประโยชนในการดํารงชีวิตจนประสบผลสําเร็จสามารถถ#ายทอดเชื่อมโยงคุณค#าของอดีตกับ
ปจจุบันไดอย#างเหมาะสม
ความเหมือนกันระหว#างผูทรงภูมิปญญาไทยกับปราชญชาวบาน คือ บทบาทและภารกิจในการนําภูมิ
ปญญาไปใชแกปญหา และการถ#ายทอดเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงจากอดีตถึงปจจุบัน ส#วนความแตกต#างกันนั้น
ขึ้นอยู#กับระดับภูมิปญญาที่จะนําไปแกปญหาและถ#ายทอดกล#าว คือ ผูทรงภูมิปญญาไทยย#อมมีความสามารถ
หรือภารกิจในการนําภูมิปญญาระดับชาติไปแกปญหา หรือถ#ายทอด หรือผลิตผลงานใหม# ๆ ที่มีคุณค#าต#อ
ประเทศชาติโดยส#วนรวม ส#วนปราชญชาวบานมีความสามารถหรือภารกิจในการนําภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิ
ปญญาทองถิ่นไปแกปญหาหรือถ#ายทอดในทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญา ( Wisdom) หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะความเชื่อ และศักยภาพ
ในการแกปญหาของมนุษยที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปจจุบันอย#างไม#ขาดสายและ
เชื่อมโยงกันทั้งระบบทุกสาขา
ภูมิปญญาไทย (Thai wisdom) หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจผลิต
ผลงานของบุคคล อันเกิดจากการสะสมองค-ความรูทุกดานที่ผ#านกระบวนการสืบทอดพัฒนาปรับปรุง และ
เลือกสรรมาแลวเป.นอย#างดีสามารถแกไขปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยไดอย#างเหมาะสมกับยุคสมัย
ภูมิปญญาทองถิ่น (local wisdom ) หรือภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย#างที่ชาวบาน
คิดขึ้นไดเองและนํามาใชในการแกปญหา เป.นเทคนิควิธี เป.นองคความรูของชาวบาน ทั้งทางกวางและทางลึก
ที่ชาวบานคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู# เพื่อแกปญหาการดําเนินชีวิตในทองถิ่นไดอย#างเหมาะสมกับ
ยุคสมัย ความเหมือนกันของภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น คือ เป.นองคความรู และเทคนิคที่นํามาใชใน
การแกปญหาและการตัดสินใจ ซึ่งไดสืบทอดและเชื่อมโยงมาอย#างต#อเนื่องตั้งแต#อดีตถึงปจจุบัน
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ลักษณะองคความรูของปราชญชาวบาน
ลักษณะองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นของปราชญชาวบาน พอสรุปไดดังนี้
๑. เป.นเรื่องของการใชความรูทักษะ ความเชื่อและพฤติกรรม
๒. แสดงถึงความสัมพันธระหว#างคนกับคน คนกับธรรมชาติคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
๓. เป.นองครวมหรือกิจกรรมทุกอย#างในวิถีชีวิต
๔. เป.นเรื่องของการแกไขปญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรูเพื่อความอยู#รอดของ บุคคล
ชุมชนและสังคม
๕. เป.นแกนหลักหรือกระบวนทัศนในการมองชีวิตเป.นพื้นความรูในเรื่องต#าง ๆ
๖. มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณในตัวเอง
๗. มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา
๘. มีวัฒนธรรมเป.นฐาน ไม#ใช#วิทยาศาสตร
๙. มีบูรณาการสูง
๑๐. มีความเชื่อมโยงไปสู#นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส#ง
๑๑. เนนความสําคัญของจริยธรรมมากกว#าวัตถุธรรม
จากลักษณะองคความรูดังกล#าวเป.นวิธีการปฏิบัติของชาวบาน ซึ่งไดมาจากประสบการณ โดยแนวทาง
แกปญหาในแต#ละเรื่อง แต#ละประสบการณ แต#ละสภาพแวดลอม จะมีเงื่อนไขปจจัยเฉพาะที่แตกต#างกันออกไป
นํามาใชแกไขปญหาโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู# โดยชาวบานคิดเอง เป.นความรูที่สรางสรรคและมีส#วนเสริมสราง
การผลิต หรือเป.นความรูของชาวบานที่ผ#านการปฏิบัติมาแลวอย#างโชกโชน เป.นส#วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม

ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น
จากองคความรูที่เรียกว#า“ภูมิปญญาทองถิ่น” ปราชญชาวบาน เป.นทุกสิ่งที่มนุษยคิดทําเอง ไดเป.น
สติปญญา ความคิด ความรูที่สั่งสมมายาวนาน เชื่อมโยงบูรณาการหลาย ๆ สาขาวิชา นํามาประยุกตใชแก
ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในทองถิ่น โดยผ#านการสรางสรรค สะสม คัดเลือก และถ#ายทอดจากอดีตสู#
ปจจุบันและอนาคต จากลักษณะดังกล#าวสามารถแบ#งประเภทของภูมิปญญา ออกเป.น ๙ สาขา ดังนี้
๑. สาขาเกษตรกรรม เป.นความสามารถของปราชญชาวบานในการผสมผสานองคความรู ทักษะและ
เทคนิค ดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค#าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งตนเองใน
สภาวการณต#าง ๆ ได เช#น การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแกปญหา การเกษตรดานตลาด การ
แกปญหาดานการผลิต และการรูจักปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป.นตน
๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เป.นความสามารถของปราชญชาวบานในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สมัยใหม#ในการแปรรูป ผลิตเพื่อการบริโภคอย#างปลอดภัย ประหยัดและเป.นธรรม เป.นกระบวนการใหชุมชน
ทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดทั้งการผลิตและการจําหน#ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช#น การ
รวมกลุ#มของกลุ#มโรงงานยางพารา กลุ#มโรงสี กลุ#มหัตถกรรม เป.นตน
๓. สาขาการแพทยแผนไทย เป.นความสามารถของปราชญชาวบาน ในการปVองกันและรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได เช#น ยาสมุนไพรต#าง ๆ
การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน เป.นตน
๔. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป.นความสามารถของปราชญชาวบานใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งดานการอนุรักษ การพัฒนา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย#างสมดุลและยั่งยืน เช#น การบวชปWา การทําแนวปะการังเทียม การ
อนุรักษปWาชายเลน การจัดการปWาตนน้ําและปWาชุมชน เป.นตน
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๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน เป.นความสามารถของปราชญชาวบาน ในดานการสะสมและบริหาร
กองทุนและสวัสดิการชุมชน ทั้งที่เป.นเงินตราและโภคทรัพยเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแก#ชีวิตความ เป.นอยู#
ของสมาชิกในกลุ#ม เช#น การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณออมทรัพย รวมถึงความสามารถในการ
จัดการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
โดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการชุมชน
๖. สาขาศิลปกรรม เป.นความสามารถของปราชญชาวบานในการสรางสรรคผลงาน ทางดานศิลปะ
สาขาต#าง ๆ เช#น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลปY ดนตรี ทัศนศิลปY คีตศิลปY การละเล#นพื้นบาน และ
นันทนาการ เป.นตน
๗. สาขาภาษาและวรรณกรรม เป.นความสามารถของปราชญชาวบาน ในการอนุรักษ และสรางสรรค
ผลงานดานภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทยในภูมิภาคต#าง ๆ รวมถึงดานวรรณกรรมทองถิ่นและการจัดทํา
สารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟ[\นฟูการเรียนการสอนภาษาของทองถิ่น
๘. สาขาปรัชญา ศาสนาและประเพณี เป.นความสามารถของปราชญชาวบานในการประยุกตและ
ปรับใชหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ และประเพณีที่มีคุณค#าใหเหมาะสมต#อบริบททางสังคม
และเศรษฐกิจ เช#น การถ#ายทอดวรรณกรรมคําสอน การบวชปWา เป.นตน
๙. สาขาโภชนาการ เป.นความสามารถของปราชญชาวบาน ในการเลือกสรร ประดิษฐ และปรุงแต#ง
อาหารและยาไดเหมาะสมกับความตองการของร#างกายในสภาวการณต#าง ๆ ตลอดจน ผลิตเป.นสินคาและ
บริการส#งออกที่ไดรับความนิยมแพร#หลายมาก รวมถึงการขยายคุณค#าเพิ่มของทรัพยากรดวย
ภูมิปญญาเหล#านี้ เป.นความรูความสามารถที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคและถ#ายทอดมาใหเรา ดวยวิธีการ
หลายอย#างที่ทําใหความรูเหล#านี้เกิดประโยชนแก#สังคมปจจุบัน คือ
การอนุรักษ คือ การบํารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไวเช#น ประเพณีต#าง ๆ หัตถกรรม และคุณค#าหรือการปฏิบัติ
ตนเพื่อความสัมพันธอันดีกับคนและสิ่งแวดลอม
การฟGHนฟู คือ การรื้อฟ[\นสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือกําลังจะเลิก ใหกลับมาเป.นประโยชน เช#น การ
รื้อฟ[\นดนตรีไทย การรื้อฟ[\นการละเล#นสมัยโบราณ
การประยุกต คือ การปรับหรือการผสมผสานความรูเก#ากับความรูใหม#เขาดวยกัน ใหเหมาะสมกับ
สมัยใหม# เช#น การใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม# การทําพิธีบวชตนไมเพื่อใหเกิด
สํานึกการอนุรักษธรรมชาติ รักษาปWามากยิ่งขึ้น การประยุกตประเพณีการทําบุญขาวเปลือกที่วัด มาเป.นการ
สรางธนาคารขาวเพื่อช#วยเหลือผูที่ขาดแคลน
การสรางใหมJ คือ การคนคิดใหม#ที่สัมพันธกับความรูดั้งเดิม เช#น การประดิษฐเครื่องมือการเกษตร
การคิดโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณค#าความเอื้ออาทรที่ชาวบานเคยมีต#อกันมาเป.น
รูปแบบใหม# เช#น การสรางธนาคารขาว ธนาคารโคกระบือ การรวมกลุ#มแม#บาน เยาวชน เพื่อทํากิจกรรมกัน
อย#างมีระบบมากยิ่งขึ้น

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา
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ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบาน
ตําบลเทพรักษา
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ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น
สาขา

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

เรื่อง

การจักสาน

ขอมูลปราชญชาวบาน
๑. ประวัติสJวนตัว
ชื่อ – สกุล
นายสิทธิ ชื่นบาน
ชื่อเลJน
เตะ
เลขประจําตัวประชาชน
๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๐๘ ๘๕๖
วัน เดือน ป8 เกิด
๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๑
จังหวัดที่เกิด
สุรินทร
เชื้อชาติ
ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู#ปจจุบัน บานเลขที่
๗๐ หมู#ที่ ๑๓ บาน
ลันแตอุดมสุข
ตําบล เทพรักษา
อําเภอ
สังขะ
จังหวัด สุรินทร รหัสไปรษณีย ๓๒๑๕๐ เบอรโทรศัพท
วุฒิการศึกษา
ประสบการณดานภูมิปญญา การจักสาน
จํานวน ๔๐ ป8

๒. ประวัติครอบครัว
ชื่อ – สกุลบิดา
ชื่อ – สกุลมารดา
ชื่อ – สกุลภรรยา
มีบุตร จํานวน ๒

นายมัน ชื่นบาน
นางเสม ชื่นบาน
นางทุน เงินทอง
คน คนที่ ๑ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๒ ชื่อ – สกุล

อาชีพ ทํานา (เสียชีวิตแลว)
อาชีพ ทํานา (เสียชีวิตแลว)
อาชีพ ทํานา (เสียชีวิตแลว)
นางสาวทัศนา ชื่นบาน
นายเกียรติศักดิ์ ชื่นบาน

อายุ ๒๕ ป8
อายุ ๑๘ ป8

๓. การสรางเครือขJายและการเผยแพรJความรู
- เป.นผูถ#ายทอดความรูดานการจักสานเครื่องมือเครื่องใชต#าง ๆ ใหกับชุมชนและผูสนใจโดยทั่วไป
- ถ#ายทอดความรูใหกับสถานศึกษาในพื้นที่ เช#น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลันแต

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา
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ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องการจักสาน
เผยแพรJ/ถJายทอดใหแกJ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลันแต

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

เมื่อวันที่

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

6

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา
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ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องการจักสาน
เผยแพรJ/ถJายทอดใหแกJ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลันแต

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

ณ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลันแต

8

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา
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ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา
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ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น
สาขา

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

เรื่อง

การสานไพหญาคา

ขอมูลปราชญชาวบาน
๑. ประวัติสJวนตัว
ชื่อ – สกุล
นายสมัน ภูเงิน
ชื่อเลJน
มิน
เลขประจําตัวประชาชน
๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๔๒ ๐๕๑
วัน เดือน ป8 เกิด
พ.ศ. ๒๔๘๓
จังหวัดที่เกิด
สุรินทร
เชื้อชาติ
ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู#ปจจุบัน บานเลขที่ ๑๒๒ หมู#ที่ ๑๓ บาน
ลันแตอุดมสุข
ตําบล เทพรักษา
อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร รหัสไปรษณีย ๓๒๑๕๐ เบอรโทรศัพท ๐๙๓-๔๐๙๕๒๗๗
วุฒิการศึกษา
ประสบการณดานภูมิปญญา การสานไพหญาคา จํานวน ๕๐ ป8

๒. ประวัติครอบครัว
ชื่อ – สกุลบิดา
ชื่อ – สกุลมารดา
ชื่อ – สกุลภรรยา
มีบุตร จํานวน ๘

นายมิตร ภูเงิน
นางเยือด ภูเงิน
นางรม ภูเงิน
คน คนที่ ๑ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๒ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๓ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๔ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๕ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๖ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๗ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๘ ชื่อ – สกุล

อาชีพ (เสียชีวิตแลว)
อาชีพ (เสียชีวิตแลว)
อาชีพ แม#บาน
นายวุน ภูเงิน
นายพลวัฒน ภูเงิน
นางสมจิตร แมนใจ
นายหุน ภูเงิน
นายวาน ภูเงิน
นายประจวบ ภูเงิน
นางสาวสุนิตย ภูเงิน
นางสาวสมฤทธิ์ ภูเงิน

อายุ ๓๘ ป8
อายุ ๓๐ ป8
อายุ ๒๘ ป8

๓. การสรางเครือขJายและการเผยแพรJความรู
- เป.นผูถ#ายทอดความรูดานการสานไพหญาคาใหกับผูสนใจโดยทั่วไป เช#น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลันแต
ซึ่งนําเด็กเขาศึกษาเรียนรูเป.นประจํา

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา
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ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องการสานไพหญาคา
เผยแพรJ/ถJายทอดใหแกJ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลันแต

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

เมื่อวันที่

๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
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ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น
สาขา

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

เรื่อง

การทอเสื่อจากตนไหล

ขอมูลปราชญชาวบาน
๑. ประวัติสJวนตัว
ชื่อ – สกุล
นางแวะ เอี่ยมสะอาด
ชื่อเลJน
แวะ
เลขประจําตัวประชาชน
๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๕๖ ๒๔ ๙
วัน เดือน ป8 เกิด
๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗
จังหวัดที่เกิด
สุรินทร
เชื้อชาติ
ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู#ปจจุบัน บานเลขที่ ๖๖/๑ หมู#ที่ ๘ บาน
ตาพราม
ตําบล เทพรักษา
อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร รหัสไปรษณีย ๓๒๑๕๐ เบอรโทรศัพท
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาป8ที่ ๔ ประสบการณดานภูมิปญญา การทอเสื่อจากตนไหล จํานวน ๑๕ ป8

๒. ประวัติครอบครัว
ชื่อ – สกุลบิดา
ชื่อ – สกุลมารดา
ชื่อ – สกุลสามี
มีบุตร จํานวน ๖

นายแกว เอี่ยมสะอาด
นางเกือม เอี่ยมสะอาด
นายเพชร อดกลั้น
คน คนที่ ๑ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๒ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๓ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๔ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๕ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๖ ชื่อ – สกุล

อาชีพ (เสียชีวิตแลว)
อาชีพ (เสียชีวิตแลว)
อาชีพ (เสียชีวิตแลว)
นางพร ดีใจงาม
นางพวน เอี่ยมสะอาด
นางสุภาพ ที่ดี
นางวัลภา อดกลั้น
นางลิตดา อดกลั้น
นายปhยะ อดกลั้น

อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

๔๒
๔๒
๔๐
๓๘
๓๔
๒๘

ป8
ป8
ป8
ป8
ป8
ป8

๓. การสรางเครือขJายและการเผยแพรJความรู
- ถ#ายทอดความรูเกี่ยวกับการทอเสื่อจากตนไหลใหผูสนใจโดยทั่วไป เช#น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาพราม
โรงเรียนบานตาพราม ครูโรงเรียนบานสนบ เป.นตน

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา
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ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องการทอเสื่อจากตนไหล
เผยแพรJ/ถJายทอดใหแกJ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาพราม

เมื่อวันที่

๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

การสาธิตวิธีการกรีดตนไหลใหเป.นเสน
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

15

การแนะนําเกี่ยวกับการยอมสีตนไหล
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

16

สาธิตวิธีการทอเสื่อจากตนไหล

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

17

เด็กๆ เรียนรูการทอเสื่อโดยการลงมือปฏิบัติจริง

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

18

เด็กๆ เรียนรูการทอเสื่อโดยการลงมือปฏิบัติจริง

เสื่อที่ทอเสร็จเรียบรอยแลว

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

19

ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น
สาขา

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

เรื่อง

การทอเสื่อกก

ขอมูลปราชญชาวบาน
๑. ประวัติสJวนตัว
ชื่อ – สกุล
นางสมพร ที่ดี
ชื่อเลJน
แจม
เลขประจําตัวประชาชน
๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๖๗ ๓๗ ๒
วัน เดือน ป8 เกิด
๖ ธันวาคม ๒๕๐๕
จังหวัดที่เกิด
สุรินทร
เชื้อชาติ
ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู#ปจจุบัน บานเลขที่
๗๒ หมู#ที่ ๙ บาน
ตาแตรว
ตําบล เทพรักษา
อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร รหัสไปรษณีย ๓๒๑๕๐ เบอรโทรศัพท
วุฒิการศึกษา ป.๔ ประสบการณดานภูมิปญญา
การทอเสื่อกก
จํานวน ๑๐ ป8

๒. ประวัติครอบครัว
ชื่อ – สกุลบิดา
ชื่อ – สกุลมารดา
ชื่อ – สกุลสามี
มีบุตร จํานวน ๓

นายเปรียะ พลศรี
นางลําไย พลศรี
นายเจริญ ที่ดี
คน คนที่ ๑ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๒ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๓ ชื่อ – สกุล

อาชีพ เกษตรกรรม
อาชีพ เกษตรกรรม
อาชีพ เกษตรกรรม
นายเอกชัย ที่ดี
นายดนัย ที่ดี
นายสมชาย ที่ดี

อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

๘๓
๘๐
๕๔
๓๒
๒๗
๑๘

๓. การสรางเครือขJายและการเผยแพรJความรู
ถ#ายทอดความรูเกี่ยวกับการทอผาไหมใหผูสนใจโดยทั่วไป เช#น
- มหาวิทยาลัยขอนแก#น
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาแตรว

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

20

ป8
ป8
ป8
ป8
ป8
ป8

ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น
สาขา

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

เรื่อง

การทอเสื่อกก

ขอมูลปราชญชาวบาน
๑. ประวัติสJวนตัว
ชื่อ – สกุล
นางเทพ พลศรี
ชื่อเลJน
เอNบ
เลขประจําตัวประชาชน
๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๖๗ ๓๙ ๙
วัน เดือน ป8 เกิด
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๑๒
จังหวัดที่เกิด
สุรินทร
เชื้อชาติ
ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู#ปจจุบัน บานเลขที่ ๒/๑ หมู#ที่ ๙ บาน
ตาแตรว
ตําบล เทพรักษา
อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร รหัสไปรษณีย ๓๒๑๕๐ เบอรโทรศัพท
วุฒิการศึกษา ป.๖ ประสบการณดานภูมิปญญา
การทอเสื่อกก
จํานวน ๑๐ ป8

๒. ประวัติครอบครัว
ชื่อ – สกุลบิดา
ชื่อ – สกุลมารดา
ชื่อ – สกุลสามี
มีบุตร จํานวน ๒

นายเปรียะ พลศรี
นางลําไย พลศรี
นายสมบัติ พลศรี
คน คนที่ ๑ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๒ ชื่อ – สกุล

อาชีพ เกษตรกรรม
อาชีพ เกษตรกรรม
อาชีพ เกษตรกรรม
นางสาวสุพัตรา พลศรี
นางสาวชัญญา พลศรี

อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

๘๓
๘๐
๔๙
๒๕
๑๖

๓. การสรางเครือขJายและการเผยแพรJความรู
ถ#ายทอดความรูเกี่ยวกับการทอผาไหมใหผูสนใจโดยทั่วไป เช#น
- ประชาชนในทองถิ่น
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานตาแตรว
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาแตรว

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

21

ป8
ป8
ป8
ป8
ป8

ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น
สาขา

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

เรื่อง

การทอเสื่อกก

ขอมูลปราชญชาวบาน
๑. ประวัติสJวนตัว
ชื่อ – สกุล
นางสาวจิตร เอี่ยมสะอาด
ชื่อเลJน
จิตร
เลขประจําตัวประชาชน
๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๖๙ ๒๗ ๘
วัน เดือน ป8 เกิด
๓๐ มีนาคม ๒๕๑๐
จังหวัดที่เกิด
สุรินทร
เชื้อชาติ
ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู#ปจจุบัน บานเลขที่
๓๒ หมู#ที่ ๙ บาน
ตาแตรว
ตําบล เทพรักษา
อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร รหัสไปรษณีย ๓๒๑๕๐ เบอรโทรศัพท
วุฒิการศึกษา ป.๖ ประสบการณดานภูมิปญญา
การทอเสื่อกก
จํานวน ๑๐ ป8

๒. ประวัติครอบครัว
ชื่อ – สกุลบิดา
ชื่อ – สกุลมารดา

นายวัน เอี่ยมสะอาด
นางเล เอี่ยมสะอาด

อาชีพ เกษตรกรรม
อาชีพ เกษตรกรรม

๓. การสรางเครือขJายและการเผยแพรJความรู
ถ#ายทอดความรูเกี่ยวกับการทอผาไหมใหผูสนใจโดยทั่วไป เช#น
- ประชาชนในทองถิ่น
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาแตรว

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

22

ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น
สาขา

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

เรื่อง

การทอผาไหม

ขอมูลปราชญชาวบาน
๑. ประวัติสJวนตัว
ชื่อ – สกุล
นางเจียม เอี่ยมสะอาด
ชื่อเลJน
หงา
เลขประจําตัวประชาชน
๓ ๓๒๐๑ ๐๐๑๘๔๓ ๕๕๒
วัน เดือน ป8 เกิด
๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๙
จังหวัดที่เกิด
สุรินทร
เชื้อชาติ
ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู#ปจจุบัน บานเลขที่
๙๘ หมู#ที่ ๑๑ บาน
ไพรพยัคฆ
ตําบล เทพรักษา
อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร รหัสไปรษณีย ๓๒๑๕๐ เบอรโทรศัพท
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาป8ที่ ๔ ประสบการณดานภูมิปญญา การทอผาไหม
จํานวน ๔๐ ป8

๒. ประวัติครอบครัว
ชื่อ – สกุลบิดา
ชื่อ – สกุลมารดา
ชื่อ – สกุลสามี
มีบุตร จํานวน ๔

นายบอน วงศคล#อง
นางพอย วงศคล#อง
นายแนบ เอี่ยมสะอาด
คน คนที่ ๑ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๒ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๓ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๔ ชื่อ – สกุล

อาชีพ (เสียชีวิตแลว)
อาชีพ (เสียชีวิตแลว)
อาชีพ เกษตรกรรม
นายวิโรจน เอี่ยมสะอาด
นายมะนูญ เอี่ยมสะอาด
นางสาวเกสนี เอี่ยมสะอาด
นางสาวฝน เอี่ยมสะอาด

อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

๖๔
๓๔
๓๓
๓๑
๒๖

๓. การสรางเครือขJายและการเผยแพรJความรู
ถ#ายทอดความรูเกี่ยวกับการทอผาไหมใหผูสนใจโดยทั่วไป เช#น
- กลุ#มสตรีทอผาไหมบานไพรพยัคฆ
- สถานีตํารวจภูธรดม
- ทหาร
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาพราม

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

23

ป8
ป8
ป8
ป8
ป8

ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องการทอผาไหม
เผยแพรJ/ถJายทอดใหแกJ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาพราม

เมื่อวันที่

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

อธิบายการใชวัสดุ – อุปกรณในการปkนดาย
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

24

อธิบายการใชวัสดุ – อุปกรณในการยอมไหม

เด็ก ๆ เรียนรูวิธีการปkนดาย

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

25

สาธิตวิธีการทอผาไหมใหเด็ก ๆ ไดศึกษาเรียนรู

เด็ก ๆ ชื่นชมผาไหมที่ทอเสร็จแลว

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

26

ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น
สาขา

การแพทยแผนไทย

เรื่อง

การทําลูกประคบสมุนไพร

ขอมูลปราชญชาวบาน
๑. ประวัติสJวนตัว
ชื่อ – สกุล
นางสุพจน โตNะสํารับ
ชื่อเลJน
พจน
เลขประจําตัวประชาชน
๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๐๔ ๙๕๘
วัน เดือน ป8 เกิด
๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๔
จังหวัดที่เกิด
สุรินทร
เชื้อชาติ
ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู#ปจจุบัน บานเลขที่
๔๓ หมู#ที่ ๑๓ บาน
ลันแตอุดมสุข
ตําบล เทพรักษา
อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร รหัสไปรษณีย ๓๒๑๕๐ เบอรโทรศัพท ๐๘๕-๖๘๒๕๔๗๕
วุฒิการศึกษา
ม.๖
ประสบการณดานภูมิปญญา การทําลูกประคบสมุนไพร จํานวน ๑๒ ป8

๒. ประวัติครอบครัว
ชื่อ – สกุลบิดา
ชื่อ – สกุลมารดา
ชื่อ – สกุลสามี
มีบุตร จํานวน ๓

นายชื่น ภูเงิน
นางวันดี ภูเงิน
นายสมัน โตlะสํารับ
คน คนที่ ๑ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๒ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๓ ชื่อ – สกุล

อาชีพ เสียชีวิตแลว
อาชีพ เสียชีวิตแลว
อาชีพ เกษตรกรรม
นางสาวจุฑาภรณ โตlะสํารับ
นางสาวเสาวลักษณ โตlะสํารับ
นายวันฉัตร โตlะสํารับ

อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

๕๒
๒๘
๒๓
๑๕

๓. การสรางเครือขJายและการเผยแพรJความรู
- เป.นผูถ#ายทอดความรูดานการทําลูกประคบสมุนไพรใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและผูสนใจ
โดยทั่วไป
- เป.นเป.นวิทยากรถ#ายทอดความรูใหกับสถานศึกษาในพื้นที่ เช#น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลันแต
ซึ่งครูและเด็กมาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการทําลูกประคบสมุนไพรเป.นประจําทุกป8 เป.นตน

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

27

ป8
ป8
ป8
ป8

ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องการทําลูกประคบสมุนไพร
เผยแพรJ/ถJายทอดใหแกJ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลันแต

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

เมื่อวันที่

๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

28

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

29

ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องการทําลูกประคบสมุนไพร
เผยแพรJ/ถJายทอดใหแกJ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลันแต

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

เมื่อวันที่

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น
สาขา

การแพทยแผนไทย

เรื่อง

การเปOาแมงกินฟน

ขอมูลปราชญชาวบาน
๑. ประวัติสJวนตัว
ชื่อ – สกุล
นายชัง ศาลางาม
ชื่อเลJน
ชัง
เลขประจําตัวประชาชน
วัน เดือน ป8 เกิด
จังหวัดที่เกิด
สุรินทร
เชื้อชาติ
ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู#ปจจุบัน บานเลขที่
๔๒ หมู#ที่ ๑๑ บาน
บานไพรพยัคฆ
ตําบล เทพรักษา
อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร รหัสไปรษณีย ๓๒๑๕๐ เบอรโทรศัพท
วุฒิการศึกษา
ประสบการณดานภูมิปญญา
การเปWาแมงกินฟน
จํานวน ๓๐ ป8

๒. การสรางเครือขJายและการเผยแพรJความรู
เป.นผูถ#ายทอดความรูจากบรรพบุรุษ โดยการเปWาแมงกินฟนเป.นวิธีการรักษาฟนผุและดูแลสุขภาพฟน
สมัยโบราณซึ่งยังขาดอุปกรณเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย การเปWาแมงกินฟนเป.นภูมิปญญาทองถิ่น
ที่ช#วยรักษาอาการปวดฟนและรักษาฟนผุแบบพื้นบาน

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา
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ภาพประกอบการเผยแพรJภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องการเปOาแมงกินฟน
เผยแพรJ/ถJายทอดใหแกJ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาแตรว

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา

ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาแตรว
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ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น
สาขา

การแพทยแผนไทย

เรื่อง

จับเสน เปOากระดูกหัก เปOางูกัด

ขอมูลปราชญชาวบาน
๑. ประวัติสJวนตัว
ชื่อ – สกุล
นางเหยียด แกวสวJาง
ชื่อเลJน
เหยียด
เลขประจําตัวประชาชน
๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๖๙ ๕๖ ๑
วัน เดือน ป8 เกิด
พ.ศ. ๒๔๘๙
จังหวัดที่เกิด
สุรินทร
เชื้อชาติ
ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู#ปจจุบัน บานเลขที่
๓๘ หมู#ที่ ๙ บาน
ตาแตรว
ตําบล เทพรักษา
อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร รหัสไปรษณีย ๓๒๑๕๐ เบอรโทรศัพท ๐๘๖-๐๑๖๓๐๕๕
วุฒิการศึกษา ป.๔ ประสบการณดานภูมิปญญา จัดเสน เปWากระดูกหัก เปWางูกัด จํานวน ๒๐ ป8

๒. ประวัติครอบครัว
ชื่อ – สกุลบิดา
ชื่อ – สกุลมารดา
ชื่อ – สกุลสามี
มีบุตร จํานวน ๓

นายราช ราชรักษ
นางกม ราชรักษ
นายแสน แกวสว#าง
คน คนที่ ๑ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๒ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๓ ชื่อ – สกุล

อาชีพ (เสียชีวิตแลว)
อาชีพ (เสียชีวิตแลว)
อาชีพ เกษตรกรรม
นางน้ําฝน แกวสว#าง
นายกิตติศักดิ์ แกวสว#าง
นายธีรพัฒน แกวสว#าง

อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

๗๖
๕๕
๕๑
๓๑

๓. การสรางเครือขJายและการเผยแพรJความรู
รับรักษาโรคเกี่ยวกับเสนเอ็น กระดูกหัก งูกัดโดยวิธีพื้นบานโดยทั่วไป

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา
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ป8
ป8
ป8
ป8

ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น
สาขา

ปรัชญา ศาสนาและประเพณี

เรื่อง

การทําบายศรี/พานบายศรี

ขอมูลปราชญชาวบาน
๑. ประวัติสJวนตัว
ชื่อ – สกุล
นางแสงจันทร โสภา
ชื่อเลJน
จันทร
เลขประจําตัวประชาชน
๓ ๓๒๑๐ ๐๐๕๗๐ ๒๙ ๒
วัน เดือน ป8 เกิด
พ.ศ. ๒๔๙๖
จังหวัดที่เกิด
สุรินทร
เชื้อชาติ
ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู#ปจจุบัน บานเลขที่
๔๙ หมู#ที่ ๙ บาน
ตาแตรว
ตําบล เทพรักษา
อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร รหัสไปรษณีย ๓๒๑๕๐ เบอรโทรศัพท
วุฒิการศึกษา ป.๔ ประสบการณดานภูมิปญญา การทําบายศรี/พานบาศรี
จํานวน ๒๐ ป8

๒. ประวัติครอบครัว
ชื่อ – สกุลบิดา
ชื่อ – สกุลมารดา
ชื่อ – สกุลสามี
มีบุตร จํานวน ๒

นายเรือง จันทรภา
นางอ็อง จันทรภา
นายวิลัย โสภา
คน คนที่ ๑ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๒ ชื่อ – สกุล

อาชีพ เกษตรกรรม
อาชีพ เกษตรกรรม
อาชีพ เกษตรกรรม
นายธีรพงศ โสภา
นางสาวบุญเติม โสภา

อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

๘๗
๙๐
๖๐
๓๖
๓๓

๓. การสรางเครือขJายและการเผยแพรJความรู
ถ#ายทอดความรูเกี่ยวกับการทําบายศรี/พานบายศรีใหแก#ผูสนใจโดยทั่วไป

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา
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ป8
ป8
ป8
ป8
ป8

ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น
สาขา

ปรัชญา ศาสนาและประเพณี

เรื่อง

พJอพราหมณ

ขอมูลปราชญชาวบาน
๑. ประวัติสJวนตัว
ชื่อ – สกุล
นายเรือง จันทรภา
ชื่อเลJน
เรือง
เลขประจําตัวประชาชน
วัน เดือน ป8 เกิด
๘ กุมภาพันธ ๒๔๗๑
จังหวัดที่เกิด
สุรินทร
เชื้อชาติ
ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู#ปจจุบัน บานเลขที่
๑๗ หมู#ที่ ๙ บาน
ตาแตรว
ตําบล เทพรักษา
อําเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร รหัสไปรษณีย ๓๒๑๕๐ เบอรโทรศัพท
การศึกษา
ป.๓ ประสบการณดานภูมิปญญา เป.นพ#อพราหมณ
จํานวน ๗๐ ป8

๒. ประวัติครอบครัว
ชื่อ – สกุลบิดา
ชื่อ – สกุลมารดา
ชื่อ – สกุลภรรยา
มีบุตร จํานวน ๕

นายเจียน จันทรภา
นางนาก จันทรภา
นางอlอง จันทรภา
คน คนที่ ๑ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๒ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๓ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๔ ชื่อ – สกุล
คนที่ ๕ ชื่อ – สกุล

อาชีพ (เสียชีวิตแลว)
อาชีพ (เสียชีวิตแลว)
อาชีพ เกษตรกรรม
นางแสงจันทร โสภา
นายสนม จันทรภา
นางสวรรค แววแกว
นางสมัย วงศวรรณ
นายสุพจน จันทรภา

อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

๙๐
๖๔
๕๙
๕๗
๔๙

๓. การสรางเครือขJายและการเผยแพรJความรู
ปฏิบัติหนาที่พราหมณในงานพิธีกรรมต#าง ๆ และถ#ายทอดความรูใหแก#ผูสนใจทั่วไป

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานตําบลเทพรักษา
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ป8
ป8
ป8
ป8
ป8
ป8

