ภูมิปญญาทองถิ่น / ปราชญชาวบาน
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

เทศบาลเมืองแมฮองสอน

คํานํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 รัฐตอง (1) อนุรักษ% ฟ'(นฟู และ
สงเสริมภูมิป0ญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของ
ชาติ และจัดใหมีพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน
และ องค%กรปกครองสวนทองถิ่น ไดใชสิทธิและมีสวนรวมในการดําเนินการ ภูมิป0ญญาไทยมีความสําคัญอยาง
ยิ่ง ชวยสรางชาติใหเป>นป?กแผนมั่นคง สรางความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ แกคนไทย สามารถ
ประยุกต%หลักธรรมคําสอนทางศาสนาใชกับชีวิตไดอยางเหมาะสมสรางความสมดุล ระหวางคนกับสังคม และ
ธรรมชาติไดอยางยั่งยืน ชวยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยใหเหมะสมตามยุค
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแมฮองสอนไดเล็งเห็นความสําคัญของภูมิ ป0ญญา ทองถิ่น จึงได
สํารวจขอมูลภูมิป0ญญาทองถิ่นปราชญ%ชาวบาน หรือปราชญ%ทองถิ่นเพื่อให ขอมูลภูมิป0ญญาทองถิ่น ปราชญ%
ชาวบาน หรือปราชญ%ทองถิ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ%ภูมิป0ญญาทองถิ่นที่สําคัญ และมีประโยชน%ไวไมใหสูญ
หายไปจากชุมชน และหวังวาเป>นอยางยิ่งวาฐานขอมูลภูมิป0ญญาทองถิ่น ปราชญ% ชาวบาน หรือปราชญ%ทองถิ่น
ฉบับนี้จะเป>นประโยชน%ตอสาธารณชนในการศึกษาภูมิป0ญญาทองถิ่น ปราชญ% ชาวบานหรือปราชญ%ทองถิ่น
ตอไป

งานพัฒนาชุมขน
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

ภูมิปญญาทองถิ่น
การเกิดภูมิปญญา
ภูมิป0 ญ ญาไทยมี กระบวนการเกิ ดที่ เ กิ ด จากการสื บ ทอด ถายทอด องค%ความรูที่ มีอยูเดิ มในชุ มชน
ทองถิ่นตางๆ แลวพัฒนา เลือกสรรและปรับปรุงองค%ความรูเหลานั้นจนเกิดทักษะและความชํานาญ ที่สามารถ
แกไขป0ญหา และพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย แลวเกิดองค%ความรูใหมๆ ที่เหมาะสมและสืบทอด
พัฒนาตอไปอยางไมสิ้นสุด เชน ภาษาไทย แพทย%แผนไทย เป>นตน
ความหมาย
ภูมิ มีความหมายวา พื้น ขั้น พื้นเพ
ป0ญญา หมายความวา ความรอบรู ความรูทั่ว ความฉลาดเกิดแตการเรียนและคิด
ภูมิป0ญญา หมายถึง พื้นความรู ความสามารถ
ภูมิป0ญญาทองถิ่น หมายถึง องค%ความรูที่เกิดจากการสั่งสมความรูและประสบการณ%ของคนในชุมชน
หรือทองถิ่นที่มีการถายทอดกันมาจากรุนสูรุนจนเป>นวิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคูและมีความเป>นอัต
ลักษณ%ของแตละทองถิ่นที่นํามาใชในการแกป0ญหาและพัฒนาชีวิตของคนในทองถิ่น
ภูมิป0ญญาชาวบาน หมายถึง ความรูที่ชาวบานคิดไดเองแลวนําไปใชในการแกป0ญหา รวมทั้งความรูที่
สั่งสมมาแตบรรพบุรุษ แลวสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง เชน ความรูความสามารถในการหาเลี้ยง
ชีพ เพราะปลูก จับปลา การทอผา การจักสานเครื่องใช สอยตางๆ
ภู มิป0 ญ ญาไทย หมายถึ ง ความรู ความสามารถและทั กษะของคนไทยอั น เกิ ด จาก การสั่ งสม
ประสบการณ%ที่ผานกระบวนการเรียนรูเลือกสรร ปรุงแตง พัฒนาและถายทอดสืบตอกันมา เพื่อใชแกป0ญหา
และพัฒนา วิถีชีวิตของคนไทยใหเหมาะสมตามยุคสมัย
คุณคาของภูมิปญญาไทย
คุณคาของภูมิป0ญญาไทยสืบทอดมาอยางตอเนื่องจากบรรพบุรุษที่ไดสรางความเป>นป?กแผนมั่นคงให
ชาติบานเมือง มีการดํารงชีวิตที่อยูอยางรมเย็นเป>นสุข ทําใหคนในชาติเกิดความรักและความภาคภูมิใจเพื่อสืบ
สานไปสูอนาคต สรุปความสําคัญไดดังนี้
1. สรางชาติใหเป>นป?กแผนมั่นคง พระมหากษัตริย%ไทยทรงใชภูมิป0ญญาในการสรางชาติ สรางความ
เป>นป?กแผนของประเทศ ตั้งแตสมัยสุโขทัย จนถึงป0จจุบัน
2. สรางความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของความเป>นไทยมวยไทย มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ป0จจุบัน
มีคายมวยอยูในหลายประเทศทั่วโลกภาษาและวรรณกรรม ไทยมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป>นของตนเอง
วรรณกรรมเป>นที่รูจักมีการแปลเป>นภาษาตางประเทศ สุนทรภูเป>นนักปราชญ%ทางวรรณกรรมบุคคลหนึ่งที่
ไดรับการยกยองจากองค%การศึกษาวิทยาศาสตร%และวัฒนธรรมแหงประชาชาติ (ยูเนสโก) เป>นกวีเอกของโลก

อาหารไทย เป> นอาหารที่ ช าวตางชาติ ชื่ นชอบและรู จั กกั นแพรหลาย อาทิเ ชน ต มยํ า กุ ง ต มขาไก เป> น ต น
สมุนไพรไทย เป>นที่รูจักและยอมรับจากนานาประเทศ จนบาง ประเทศนําสมุนไพรไทยไปจดเป>นลิขสิทธิ์ของ
ตนเอง
3. การนําหลักธรรมมาประยุกต%ใชกับวิถีชีวิตอยางเหมาะสม ทําใหรูจักพึ่งพาอาศัยกัน ใหอภัยกัน
4. การนํ า ธรรมชาติ มาใช ในการดํ า รงชี วิ ต เชน อาหารไทย มั กเป> น อาหาร หวาน มั น มี กะทิ เ ป> น
สวนประกอบ หากรับประทานมากก็จะทําใหเกิดทองอืดได ดังนั้น จึงมีการนําพืชสมุนไพร เชน ตะไคร ใบมะ
กูดมาใส เพื่อชวยแกป0ญหาดังกลาว
5. การพัฒนาชีวิตใหเหมาะสมกับยุคสมัย
ตารางเปรียบเทียบภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญาไทย
ประเภทภูมิปญญา

ลักษณะที่เหมือนกัน

ลักษณะที่แตกต!างกัน

ภูมิปญญาทองถิ่น

เปนองคความรู และวิธีการที่นํามาใชใน
การ แกปญหาและการตัดสินใจซึ่งไดสืบ
ทอดและเชื่อมโยงมาอย-างต-อเนื่องตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน

เปนองคความรูและความสามารถใน
ระดับบุคคลหรือระดับทองถิ่น ซึ่งมี
ขอบเขตจํากัดในแต-ละทองถิ่น เช-น ภาษา
อีสาน ผาไหม แกงใตปลา หนังตะลุง เปน
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบาน
ฯลๆ
เปนองคความรูและความสามารถโดย
ส-วนรวม เปนที่ยอมรับในระดับชาติ เช-น
ภาษาไทย มวยไทย ตมยํากุง เปนภูมิ
ปญญาไทย ฯลฯ

ภูมิปญหาไทย

ลักษณะความสัมพันธของภูมิปญญา
ภูมิป0ญญาไทยสามารถสะทอนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธ%ใกลชิดกัน คือ
1. ความสัมพันธ%อยางใกลชิดกันระหวางคนกับโลก สิ่งแวดลอม สัตว% พืช และธรรมชาติ
2. ความสัมพันธ%ของคนกับคนอื่นๆ ที่อยูรวมกันในสังคม หรือในชุมชน
3. ความสั มพั น ธ% ร ะหวางคนกั บ สิ่ ง ศั กดิ์ สิ ทธิ์ สิ่ งเหนื อ ธรรมชาติ ตลอดทั้ งสิ่ งที่ ไ มสามารถสั มผั ส ได
ทั้งหลาย
ทั้ง 3 ลักษณะนี้ คือ สามมิติของเรื่องเดียวกัน หมายถึง ชีวิตชุมชน สะทอนออกมาถึงภูมิป0ญญาในการ
ดําเนินชีวิตอยางมีเอกภาพ เหมือนสามมุมของรูปสามเหลี่ยม ภูมิป0ญญาจึงเป>นรากฐานในการดําเนินชีวิตของ
คนไทย

ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิป0ญญาทองถิ่น หมายรวมถึงทุก สิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดคนขึ้น แลวนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนา
แกป0ญหา เป>นทั้งสติป0ญญาและองค%ความรูทั้งหมดของชาวบาน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางดําเนินชีวิ ตในวงกวาง ภูมิป0ญญาทองถิ่นประกอบไปดวยองค%ความรูในหลายวิช า ดังที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541) ไดจําแนกไวรวม 10 สาขา คือ
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค%ความรูทักษะและเทคนิคดาน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาดั้งเดิมซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสถานการณ%ตาง
ๆ ได เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ สวนเกษตร ไรนาสวนผสม เป>นตน
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรูจักประยุกต%ใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูป
ผลิตผล เพื่อชะลอการนําเขาตลาดเพื่อแกป0ญหาดานการบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัด และเป>นธรรม อัน
เป>นกระบวนการที่ทําใหชุมชนทองถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดทั้งการผลิตและการจําหนาย
ผลิตผลทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุมของกลุมหัตถกรรม กลุมโรงสี เป>นตน
3. สาขาการแพทย%แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปLองกันและรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได เชน การดูแลและรักษาสุขภาพ
แบบพื้นบานและแผนโบราณไทย การนวดแผนโบราณ เป>นตน
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อม ทั้ ง การอนุ รั ก ษ% การพั ฒ นา และการใช ประโยชน% จ ากคุ ณ คาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เชน การอนุรักษ%ปMาชายเลน การทําแนวปะการัง
เทียม การจัดการปMาตนน้ําและปMาชุมชน เป>นตน
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดานการบริการและ
สะสมกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป>นเงินตราและโภคทรัพย% เพื่อสงเสริมชีวิตความเป>นอยูของสมาชิกใน
ชุมชน เชน การจัดการเรื่องกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ%ออมทรัพย% และธนาคารหมูบาน เป>นตน
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการ การประกันคุณภาพชีวิต ใหเกิดความ
มั่ น คงในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนในสั งคม ทั้ งทางเศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรม เชน การจั ด ตั้ งกองทุ น
สวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน การจัดระบบสิ่งแวดลอมในชุมชน เป>นตน
7. สาขาศิล ปกรรม หมายถึ ง ความสามารถในการผลิต ผลงานทางด านศิล ปะสาขาตาง ๆ เชน
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาป0ตยกรรม วรรณกรรม ทัศนศิลปN คีตศิลปN ศิลปะมวยไทย เป>นตน
8. สาขาการจัดการองค%กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานขององค%กรชุมชน
ตาง ๆ ใหสามารถพัฒนา และบริหารองค%กรของตนเองไดตามบทบาท และหนาที่ขององค%การ เชน การจัดการ
องค%กรกลุมสวนยางพารา กลุมแมบาน กลุมออมทรัพย% กลุมประมงพื้นบาน เป>นตน
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับดานภาษา ทั้งภาษาถิ่น
ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใชภาษา ตลอดทั้งดานวรรณกรรมทุกประเภท เชน การจัดทําสารานุกรม
ภาษาถิ่น การรวบรวมหนังสือโบราณ การฟ'(นฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของทองถิ่นตางๆ เป>นตน

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต%และปรับใชหลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคา ใหเหมาะสมตอการประพฤติปฏิบัติ ใหบังเกิดผลดีตอบุคคล
และสิ่งแวดลอม เชน การถายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชปMา การนําวัสดุธรรมชาติมาใชในประเพณี
ลอยกระทง เป>นตน
แนวทางการสงเสริมภูมิปญญาไทย
1. ใหความยกยองครูภูมิป0ญญาไทย
2. จัดใหมีแหลงเรียนรูภูมิป0ญญาไทย เพื่อเป>นศูนย%รวมแหงการเรียนรู ถายทอดภูมิป0ญญาของชุมชน
เชน พิพิธภัณฑ%ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี และพิพิธภัณฑ%พื้นบานจาทวีจังหวัดพิษณุโลก
3. จัดตั้งศูนย%แลกเปลี่ยนการเรียนรู และเป>นที่ถายทอดความรูของผูทรงภูมิป0ญญา
4. จัดตั้งกองทุนสงเสริมภูมิป0ญญาไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ใหความคุมครองลิขสิทธิ์ภูมิป0ญญาไทย เพื่อเป>นการพิทักษ%ผลประโยชน%ของชาติ
6. จั ด ตั้ ง สถาบั น เกี่ ย วกั บ ภู มิ ป0 ญ ญาไทย ให ภู มิ ป0 ญ ญาไทยเป> น สถาบั น ของชาติ เพื่ อ ทํ า หน าที่
ประสานงานและเผยแพรภูมิป0ญญาไทย ใหบุคคล ทั่วไปไดมีความรู
7. ยกยองเชิดชูเกียรติผูทรงภูมิป0ญญาทั้งระดับชาติและระดับโลก ระดับชาติ ประกาศการยองยอย
เชิดชูเกียรติ เชน ศิลปTนแหงชาติ คนดีศรีสังคม บุคคลตัวอยาง ในสาขาอาชีพตางเป>นตน

ปราชญชาวบาน
หมายถึงบุคคลในสังคมชุมชนทองถิ่นซึ่งเป>นเจาของภูมิป0ญญาและนําภูมิป0ญญามาใชประโยชน%ในการ
ดํารงชีวิตจนประสบผลสําเร็จ จากการสั่งสมประสบการณ%และสามารถถายทอดองค%ความรูเชื่อมโยงคุณคาภูมิ
ป0ญญาของอดีตกับป0จจุบันไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับการดํารงชีพในป0จจุบัน

ทะเบียนฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น / ปราชญชาวบาน
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
ดานเกษตร
ที่ ชื่อภูมิปญญา
ชื่อเจาของภูมิปญญา
1 ปลูกผักปลอดสารพิษ
นายเกรียงไกร เอี่ยมกระสินธุ%
2 -ผลิ ตฉี่ ไส เดื อน / มู ลไสเดือน / น้ํา หมั กชี วภาพ / ปุW ยหมัก / นายกิตติเดช วัฒนเดช
ถานผลไม /น้ําสมควันไม

ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ที่
กิจกรรมที่จัด
3 การทําตองลาย ปานซอย
4 การประดิษฐ%โคมไต
5 เสื้อไต
6 ชางทอง

ชื่อปราชญชาวบาน
นายจันทร%พล ฟองแกว
นายเสนห% นวรศศิ
นางอารีย% ประดิษฐ%พันธ%
ลุงมิตร ชางทอง

ดานนาฏศิลป3
ที่
7 รําไต
8 รํานก

ชื่อปราชญชาวบาน
นายนมัส เขื่อนแกว
นางอรนิภา ยุทธพันธ%

กิจกรรมที่จัด

ดานแพทยไทย
ที่
กิจกรรมที่จัด
9 นวดประคบ / นวมแผนโบราณ / ครอบแกว
10 ยาแผนโบราณ

ชื่อปราชญชาวบาน
นางกลอย กันทะ
นางเสาวนีย% วรรณศิริ

ดานศาสนาและประเพณี
ที่
กิจกรรมที่จัด
11 จองพารา
12 จองพารา
13 ธงตําขอน
ดานพิธีกรรมศาสนพิธี / สลา
ที่
กิจกรรมที่จัด
14 มัคทายก
15 มัคทายก
16 มัคทายก
17 มัคทายก
18 สัปปะเหรอ
19 ความเชื่อ

ดานอาหารพื้นบาน
ที่
กิจกรรมที่จัด
20 อาหารไทใหญ
21 ขาวซอย
22 ขาวเสนน้ําไต

ภาษาและวรรณกรรม
ที่
กิจกรรมที่จัด
23 วิทยากรภาษาไต
24

ชื่อปราชญชาวบาน
นายทุนเจง สุวรรณนิยม
นายสุรสิทธิ์ มาเมือง
นางสมศรี วิเศษศิลปN

ชื่อปราชญชาวบาน
ร.ต.ต. ศิริวัฒน% ศรีวิชัย
นายดารณี ทองเขียว
อินทร แกวกองบุญ
ยรรยง มานะจิต
นายภูษิต ศรเอมศาสตร%
นายจีระ ชินวงศ%

ชื่อปราชญชาวบาน
นางศรีบัว นวลคํา
นางธรรรมนูญ สวัสดิ์ชัย
นางจาง นันทานนท%

ชื่อปราชญชาวบาน
นายสุนทร ชินวงศ%
นายประเสริฐ ประดิษฐ%

