
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  57 (1)  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ  และ
จัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ชุมชน  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยภูมิปัญญาไทยมีความสำคัญอย่างยิ่ง  ช่วย
สร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง  สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย  สามารถปรับประยุกต์
หลักธรรมคำสอนทางศาสนาใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสม  สร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้
อย่างยั่งยืน  ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงได้จัดทำโครงการสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้านหรือปราชญ์ท้องถิ่น
เพ่ือให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้านหรือปราชญ์ท้องถิ่น  เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สำคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 
 

ความเหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิ  มีความหมายว่า  พ้ืน  ขั้น  พื้นเพ 
 ปัญญา  หมายความว่า  ความรอบรู้  ความรู้ทั่วไป  ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด 
 ภูมิปัญญา  หมายถึง  พ้ืนความรู้  ความสามารถ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  ความสามารถในการใช้พ้ืนความรู้สร้างสรรค์งานเพ่ือพัฒนาและดำรงชีวิต
ของคนในท้องถิ่น 
 การถ่ายทอดความรู้หรือการสอน  หมายถึง  บอกวิชาความรู้ให้แสดงเข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็น
ตัวอย่างเพ่ือให้รู้ดีรู้ชั่ว 
 จากการศึกษาความหมายที่ผู้เชี่ยวชาญ  นักวิชาการต่างๆ  ซึ่งครอบคลุมคำว่า  ภูมิปัญญา  ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  สามารถรวบรวมได้ดังนี้ 
 1.  ภูมิปัญญา 
  คำว่า  ภูมิปัญญา  ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า  Wisdom ซึ่งมีความหมายว่า  ความรู้  
ความสามารถ  ความเชื่อ  ความสามารถทางพฤติกรรม  และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ 
  สรุปได้ว่า  ภูมิปัญญา  หมายถึง  ความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ที่เป็นผลมาจากการใช้
ความคดิ  และสติปัญญาในการปรับตัวและดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  สังคม  และวัฒนธรรมของชุมชน  
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น  เรียนรู้  และสะสมมาเป็นระยะเวลานาน  สามารถใช้หรือปรับเปลี่ยนมาสร้างประโยชน์
และแก้ปัญญาในการดำเนินชีวิตของคนในสังคม  ภูมิปัญญาอาจเกิดจากประสบการณ์ของกลุ่มชนในชุมชนจาก
ภายนอกชุมชน  และ/หรือผลิตใหม่  หรือผลิตซ้ำขึ้นมาก็ได้ 
 2.  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  (Popular Wisdom)  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ให้ความหมายของภูมิ
ปัญญาชาวบ้านว่าเป็นความรู้ของชาวบ้านที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน  ซึ่งได้
เรียนรู้จากพ่อแม่  ปู่ย่า  ตายาย  ญาติพ่ีน้อง  และผู้ที่มีความรู้ในชุมชน  ความรู้เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต  
เป็นแนวทางหลักเกณฑ์  มีวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว  ความสัมพันธ์กับผู้ 
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ล่วงลับไปแล้วกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกับธรรมชาติ  ความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีก
รุ่นหนึ่ง  ระหว่างการสืบทอดมีการปรับปรุง  ประยุกต์และเปลี่ยนแปลงจนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์
ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  สรุปได้ว่า  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  หมายถึง  รากฐานความรู้ของชาวบ้านที่สร้างขึ้นจาก
ประสบการณ์และความรอบรู้  รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  และที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้
เข้ากับสภาพการณ์ทางแวดล้อม  และวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 
 3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  (Local Wisdom)  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2546  ได้ให้
ความหมายของคำว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ไว้  โดยแยกให้ความหมายของคำว่า  ภูมิปัญญา  ว่าหมายถึง  พื้น
ความรู้  ความสามารถ  และคำว่า  ท้องถิ่น  ว่าหมายถึง  ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ  ดังนั้น  คำว่า           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงหมายถึง  พื้นความรู้  ความสามารถของท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง 
  สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ได้กล่าวไว้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจาก
ประสบการณ์ของชีวิต  สังคม  และในสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน  และถ่ายทอดสืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรม  
การดำเนนิงานด้านวัฒนธรรม  จึงต้องใช้ปัญญาค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว  ฟ้ืนฟู  ประยุกต์  เสริมสร้างสิ่งใหม่  บน
รากฐานสิ่งเก่าที่ค้นพบนั้น  นักฟ้ืนฟู  นักประยุกต์และนักประดิษฐ์คิดค้นทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเหล่านี้  มีชื่อเรียก
ในเวลาต่อมาว่า  “ปราชญ์ชาวบ้าน”  หรือ  “ผู้รู้ชาวบ้าน”  และสติปัญญาที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์นี้เรียกว่า  
“ภูมิปัญญาชาวบ้าน”  หรือ  “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”   
  ศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการ  กล่าวว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  คือ
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา  สังเกต  คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา  และ
ตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายๆ  เรื่อง  ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อย
ออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ  อาจกล่าวได้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปใน
สังคม  ชุมชน  และในตัวของผู้รู้เอง  หากมีการสืบค้นหาเพ่ือศึกษาและนำมาใช้ก็จะเป็นที่รู้จัก  เกิดการยอมรับ  
ถ่ายทอด  และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้ 
  สรุปได้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  องค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมความรู้และ
ประสบการณ์ของคนในชุมชนหรือท้องถิ่น  ทีมีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นวิถีชีวิต  มรดกทางวัฒนธรรม
ที่มีคุณค่าและมีความหมายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น 
 4.  ภูมิปัญญาไทย  (Thai Wisdom)  เป็นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนที่เรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม  ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกันและระหว่างกลุ่มชุมชนหายๆ  ชาติพันธุ์  รวมไปถึงโลกทัศน์ที่มีต่อสิ่ง
เหนือธรรมชาติ  ภูมิปัญญาเหล่านี้เคยเอ้ืออำนวยให้คนไทยแก้ปัญหาได้ดำรงอยู่  และสร้างสรรค์อารยธรรมของเรา
เองได้อย่างมีดุลยภาพกับสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะในระดับพื้นฐานหรือระดับชาวบ้าน  ภูมิปัญญาในแผ่นดินนี้มิได้
เกิดข้ึนเป็นเอกเทศ  แต่มีส่วนแลกเปลี่ยนเลือกเฟ้น  และปรับให้ภูมิปัญญาจากอารยธรรมอ่ืนตลอดมา 
  สรุปได้ว่า  ภูมิปัญญาไทย  หมายถึง  องค์ความรู้  ความสามารถ  และทักษะของคนไทยในด้าน
ต่างๆ  ที่เกิดจากการสะสม  เลือกสรร  และพัฒนาปรับปรุงอย่างมีระเบียบแบบแผน  และมีรูปแบบที่เป็นที่ 
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ยอมรับและได้รับการถ่ายทอดกันมาในสังคม  เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  และการอยู่ร่วมกันของผู้คนแต่
ละยุคแต่ละสมัย 

ตารางเปรียบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย 
 

ประเภทภูมิปัญญา ลักษณะท่ีเหมือนกัน ลักษณะท่ีแตกต่างกัน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้  และวิธีการที่

นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยง
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน 

เป็นองค์ความรู้และความสามารถใน
ระดับบุคคลหรือระดับท้องถิ่น  ซึ่งมี
ขอบเขตจำกัดในแต่ละท้องถิ่น  เช่น  
ภาษาอีสาน  ผ้าไหม  แกงไตปลา  
หนังตะลุง  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ 

ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้และความสามารถ
โดยส่วนรวม  เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  เช่น  ภาษาไทย  มวย
ไทย  ต้มยำกุ้ง  เป็นภูมิปัญญาไทย  
ฯลฯ 

 
  ดังนั้น  จึงอาจสรุปได้ว่า  ภูมิปัญญา  เป็นความรู้  ความสามารถ  และวิธีการที่กลุ่มชนได้จาก
ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว  และดำรงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม – วัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาสืบสานกันมา ภูมิปัญญาชาวบ้าน  จึงเป็นความรู้
ความสามารถ  และวิธีการปฏิบัติของชาวบ้านที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ซึ่งได้สืบ
ทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจึงถึงปัจจุบัน  หากวิธีการนั้นเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น  และมี
การนำไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในชุมชนก็จะเรียกว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แต่ถ้าได้รับการยอมรับในระดับชาติ
ก็จะขยายกว้างเป็น  ภูมิปัญญาไทย 
  จากความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้กล่าวมาข้างต้น  สามารถสรุปลักษณะสำคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้  6  ประการ  คือ 
  1.  มีความเป็นท้องถิ่นที่มีรากฐานอยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 
  2.  เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ภายในบุคคล  ที่ใช้ความรู้นั้น 
  3.  มีการถ่ายทอดผ่านการบอกเล่าและถ่ายทอดทางวัฒนธรรม  ไม่ค่อยมีการจดบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
  4.  เป็นความรู้ทีมาจากการลงมือทำและประสบการณ์มากกว่าเป็นความรู้จากทฤษฎี 
  5.  มีรากฐานในโลกทัศน์ทางศาสนา  ความสำคัญด้านจิตวิญญาณและค่านิยมของชุมชนใน
สังคม 
  6.  เป็นความรู้ที่มองสรรพสิ่งอย่างองค์รวม  ความสมดุลของร่างกายและจิตวิญญาณ  และมี
ความสำคัญในการดำรงชีวิต 
 



ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทยพอสรุป
ได้ดังนี้ 
 1.  ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น 
  พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้ภูมิปัญญาในการสร้างชาติ  สร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศมา
โดยตลอด  ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์ทรงปกครองประชาชนด้วยพระเมตตา  แบบ
พ่อปกครองลูก  ผู้ใดประสบความเดือดร้อนก็สามารถตีระฆังแจ้งความเดือดร้อนขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ
ทำให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อพระองค์  ต่อประเทศชาติร่วมกัน  สร้างชาติบ้านเมืองจนเจริญรุ่งเรืองได้เป็น
ปึกแผ่น  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  รัชกาลที่  9  
พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญาสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศทางการเมืองภายในประเทศจนรอดพ้นภัยพิบัติหลายครั้ง  
ด้านการเกษตรพระองค์ทรงพระราชทานทฤษฎีใหม่แก่พสกนิกร  ด้านการเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืน  ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม  ยังความสงบร่มเย็นของประชาชนให้กลับคืนมา 
 2.  สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย 
  คนไทยในอดีตมีความสามารถเป็นที่ปรากฏในประวัติศาสตร์จำนวนมาก  เป็นที่ยอมรับของนานา
อารยประเทศ  เช่น  นายขนมต้ม  เป็นนักมวยทีมีฝีมือเก่งในการใช้อวัยวะทุกส่วน  ทุกท่าแม่ไม้มวยไทย  สามารถ
ชกมวยไทยจนชนะพม่าได้ถึงเก้าคนสิบคนในคราวเดียวกัน  ซึ่งในปัจจุบันมวยไทยถือเป็นภูมิปัญญาด้านศิลปะการ
ป้องกันตัวชั้นเยี่ยม 
  นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาด้านอาหาร  อาหารไทยเป็นอาหารที่มีความหลากหลายในรสชาติทั้ง
อาหาร  คาว  หวาน  ปรุงง่าย  รสอร่อยถูกปากท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ  พืชที่ใช้ปรุงอาหารส่วนใหญ่เป็น
พืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  และราคาถูก  พืชที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่เป็นพืชสมุนไพร  เช่น  ตะไคร้  ขิง  
ข่า  กระชาย  ใบมะกรูด  ใบโหระพา  ใบกะเพรา  เป็นต้น 
 3.  ความสามารถปรับปรุง  ประยุกต์หลักคำสอนทางศาสนา  ใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
  คนไทยยอมรับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่  โดยนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในวิถี
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม  ทำให้คนไทยเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ประนีประนอม  รักสงบ  ใจเย็น  มี
ความอดทนให้อภัยแก่ผู้สำนึกผิด  ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายปกติสุข  ทำให้คนในชุมชนพึ่งพากันได้  ทั้งหมดนี้
สืบเนื่องจากหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา  เป็นการใช้ภูมิปัญญาในการประยุกต์พระพุทธศาสนามาใช้กับ
ชีวิตประจำวัน 
 4.  สร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
  ภูมิปัญญาไทยมีความเด่นชัดในการยอมรับนับถือและให้ความสำคัญแก่คน  สังคม  และ
ธรรมชาติอย่างยิ่ง  มีเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากมาย  เช่น  ประเพณีสิบสองเดือน  เป็นการแสดงความ
เคารพและขอพร  เป็นวันแห่งครอบครัว  เครือญาติพ่ีน้องได้พบประกันด้วยความอบอุ่น  ส่วนประเพณีลอยกระทง  
คุณค่าอยู่ที่การบูชาและเคารพบุญคุณของน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคน  พืช  และสัตว์  ซึ่งใช้น้ำทั้งการบริโภคและ
อุปโภค  ในการรักษาป่าให้ต้นน้ำลำธาร  ได้ประยุกต์ให้มีประเพณีการบวชป่า  ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ
สภาพแวดล้อมยังความอุดมสมบูรณ์แก่ต้นน้ำลำธารพลิกฟ้ืนกลับคืนมาได้  อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักของคน
ไทยที่คำนึงถึงความสมดุลของคน  สังคมและธรรมชาติ  โดยทำแต่น้อยพออยู่พอกิน  เมื่อเหลือกินก็แจกญาติพ่ี
น้อง  เพ่ือนบ้านใกล้เคียง  นอกจากนี้ยังนำไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอย่างอ่ืนที่ตนไม่มี  เมื่อเหลือใช้จริงๆ  จึงจะ



ขาย  อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเกษตรแบบ  “กิน-แจก-แลก-ขาย”  ทำให้คนในสังคมได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกัน  
เคารพนักถือกัน  เป็นญาติกันทั้งหมู่บ้าน  จึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  มีสัมพันธ์กันแนบแน่น  ธรรมชาติไม่ถูก
ทำลายไปมากเนื่องจากทำพออยู่พอกิน  ไม่โลภ  และทำลายมากเหมือนปัจจุบัน  ถือเป็นภูมิปัญญาที่สร้างความ
สมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 
 5.  เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย 
  แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไร  ความรู้สมัยใหม่จะหลั่งเข้ามามาก  แต่ภูมิปัญญาไทยก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับยุคสมัย  เช่น  การรู้จักนำเครื่องยนต์มาติดตั้งกับเรือใส่ใบพัดเป็นหาง  สามารถวิ่งได้เร็ว
ขึ้นเรียกว่า  “เรือหางยาว”  การรู้จักทำการเกษตรแบบผสมผสานพลิกฟ้ืนธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์คืนแทนสภาพ
ป่าที่ถูกตัดทำลายไป  การรู้จักใช้ภูมิปัญญาออมเงินสะสมทุนตามแบบสมัยใหม่ให้สมาชิกกู้ยืมปลดหนี้สิน  และจัด
สวัสดิการแก่สมาชิกจนชุมชนมีความม่ันคง  เข้มแข็ง  สามารถช่วยตนเองได้หลายร้อยหมู่บ้านทั่วประเทศ  และ
การสร้าง  “อูหยำ”  ขึ้นเป็นปะการังเทียม  ให้ปลาอาศัยวางไข่แพร่พันธุ์และเจริญเติบโตขยายจำนวนมากดังเดิม  
ถือเป็นการใช้ภูมิปัญญาปรับปรุงประยุกต์ใช้ได้ตามยุคตามสมัย 
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เอกวิทย์  ณ  ถลาง  ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
  1.  ภูมิปัญญาหรือความรู้ส่วนที่เรียกว่า  “ยาไส้”  ซึ่งเป็นความรู้ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจเรื่อง
ของปากท้อง  เป็นสิ่งที่ถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์  หรือตีคุณค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย  จึงจำเป็นต้องหวงแหน  มี
การจดลิขสิทธิ์  สิทธิบัตรทางปัญญา 
  2.  ภูมิปัญญาหรือความรู้ส่วนที่เรียกว่า  “ยาใจ”  ซึ่งความรู้ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร  กลับ
ช่วยให้สังคมมีความเอ้ืออาทร  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เพื่อความผาสุกของคนในสังคม 
 ประภากร  แก้ววรรณา  ได้สังเคราะห์ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น  2  ประเภท  ดังนี้คือ 
  1.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจาก
สติปัญญาของชาวบ้าน  เป็นศักยภาพหรือความสามารถในการแก้ไขปัญหา  การดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพของชาวบ้านให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น 
  2.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา  เป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที่คิดค้น  สั่ง
สมสืบทอด  ปรับปรุง  พัฒนา  เป็นศักยภาพหรือความสามารถในเชิงสร้างสรรค์  เป็นการสร้างความรู้ใหม่  สร้าง
ปัญญาตอบสนองความจำเป็น  ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป  เอื้อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศโดยรวม  ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง 
การจำแนกตามแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ได้จำแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้ 
  1.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทบุคคล  ครอบคลุมบุคคล  หรือกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในเรื่องพิธีกรรมสำคัญของท้องถิ่น  บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ  
การประดิษฐ์  และการเกษตรกรรม  โดยบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นผู้ริเริ่ม  หรือเป็นผู้สืบทอดภูมิ
ปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น  เช่น  ครูภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน  พระภิกษุ  ผู้นำชุมชน  ผู้รู้  พ่อเฒ่าแม่เฒ่า  ฯลฯ 
  2.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทสถานที่  ครอบคลุมสถานที่ที่มีความสำคัญกับท้องถิ่นในด้าน
ประวัติศาสตร์  ศาสนา  พิธีกรรม  สถานที่ทางธรรมชาติ  สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  แหล่งเพาะปลูกตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งท่ีเป็นบุคคล  หน่วยราชการ  และองค์กรเอกชน 



  3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทวัสดุอุปกรณ์  ครอบคลุมวัสดุอุปกรณ์ท่ีทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้
ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อของจริง  และของจำลองที่ใช้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากมายหลายแขนง  แต่มักจะถูกมองว่าล้าหลัง  คนบางกลุ่มจึงไม่ค่อยให้ความนิยม
และสืบสานกันมากนัก  ส่วนใหญ่แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นมักสืบทอดบอกกล่าวกันเป็นการภายใน  เช่น  สูตร
ทำอาหารหรือตำรับตำราต่างๆ  ทำให้ไม่เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป  อาจจำแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น  10  
ลักษณ์ได้ดังนี้ 
  1.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา  ภูมิปัญญาประเภทนี้จะมีลักษณะ
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น  เนื่องจากมีพ้ืนฐานทางความเชื่อในศาสนาที่แตกต่างกัน  สำหรับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของไทยซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้น  ได้มีส่วนสร้างสรรค์สังคม  โดยการผสมผสานกับ
ความเชื่อดั้งเดิมจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 
  2.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม  เนื่องจากประเพณีและพิธีกรรมเป็นสิ่ง
ที่ดีงามที่คนไทยในท้องถิ่นสร้างขึ้นมา  โดยเฉพาะเป็นการเพ่ิมขวัญกำลังใจในสังคม  ภูมิปัญญาประเภทนี้จึงมี
ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก  ดังจะเห็นได้จากประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญๆ  ใน
ประเทศไทยล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมแทบทั้งสิ้น 
  3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน  เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทต่างๆ  
โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  หลังจากนั้นได้สืบทอดการพัฒนาอย่างไม่ขาดสาย
กลายเป็นศิลปะที่มีลักษณะที่มีคุณค่าเฉพาะถิ่น 
  4.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน  นอกจากมนุษย์จะนำอาหารมาบริโภค
เพ่ือความอยู่รอดแล้ว  มนุษย์ยังได้นำเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช้เพ่ือให้อาหารที่มีมากเกิน
ความต้องการสามารถเก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลานาน  ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญต่อการ
ดำรงชีวิต  นอกจากนี้ยังนำผักพ้ืนบ้านชนิดต่างๆ  มาบริโภคได้อีกด้วย 
  5.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน  การละเล่นถือว่าเป็นการผ่อนคลาย  
โดยเฉพาะในวัยเด็กซึ่งชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ใน
การละเล่นที่ประดิษฐ์มากจากธรรมชาติ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมอย่างกลมกลืน 
  6.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  ซึ่ง
เกิดจากการสร้างสรรค์ของแต่ละภาค  เราสามารถพบหลักฐานจากร่องรอยของศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏกระจาย
ตัวอยู่ทั่วไป  เช่น  สถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  จิตรกรรม  เป็นต้น  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคนิค  ความคิด  ความ
เชื่อของบรรพชนได้เป็นอย่างดี 
  7.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพ้ืนบ้าน  ภูมิปัญญาประเภทนี้ส่วนมากจะแสดงออกถึง
ความสนุกสนาน  และยังเป็นคติสอนใจสำหรับคนในสังคม  ซึ่งมีส่วนแตกต่างกันออกไปตามโลกทัศน์ของคนใน
ภาคต่างๆ 
  8.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและตำรายาพื้นบ้าน  ภูมิปัญญาประเภทนี้เกิดจาก
การสั่งสมประสบการณ์ของคนในอดีตและถ่านทอดให้กับคนรุ่นหลัง  ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก  เพราะถือ
ว่าเป็นปัจจัยสี่  ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์  หากได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยจะเป็นประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้ 



  9.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประดิษฐกรรมและหัตกรรมพื้นบ้าน  เทคโนโลยีและสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ  ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภาคนั้นถือเป็นประดิษฐกรรมและหัตกรรมชั้นเยี่ยม  ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่ได้รับความสนใจในการพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาประเภทนี้เท่าท่ีควร  หากมีการเรียนรู้และสืบ
ทอดความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐกรรมและหัตถกรรมให้แก่เยาวชน  จะเป็นการรักษาภูมิปัญญาของบรรพชนได้
อีกทางหนึ่ง 
  10.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  เนื่องจาก
คนไทยมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการทำนา  ทำไร่  จึงทำให้เกิดภูมิปัญญาที่เก่ียวกับความเชื่อ
และพิธีกรรมในการดำรงชีวิตเพ่ือแก้ปัญหาหรืออ้อนวอนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก  และเพ่ือเพ่ิม
ผลิตผลทางการเกษตร  ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมทั่วทุกภูมิภาคของไทย 
 
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ  (2541)  ได้แบ่งสาขาหรือประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้  11  สาขา  ดังนี้ 
  1.  สาขาเกษตรกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้  ทักษะ  และ
เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยีโดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม  ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองใน
ภาวการณ์ต่างๆ  ได้  เช่น  การทำเกษตรแบบผสมผสาน 
  2.  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  (ด้านการผลิตและการบริโภค)  หมายถึง  การรู้จัก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต  เพื่อชะลอการนำเข้าตลาด  เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภค
อย่างปลอดภัย  ประหยัด  และเป็นธรรม  อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้  
ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจำหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม  เช่น  การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา  กลุ่ม
โรงสี  กลุ่มหัตถกรรม  เป็นต้น 
  3.  สาขาการแพทย์ไทย  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของ
คนในชุมชน  โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 
  4.  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ความสามารถเก่ียวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งอนุรักษ์  การพัฒนา  และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  5.  สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  หมายถึง  การจัดการด้านสมทบและบริการกองทุนในการ
ประกันคุณภาพชีวิตของคน  ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  
  6.  สาขาศิลปกรรม  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  มีผลงานโดดเด่น
เรื่องต่อไปนี้ 
   6.1  ด้านจิตกรรม  คือ  การวาดภาพฝาผนัง  การเขียนภาพลงผ้า  หน้าผา  การสัก
ลาย  ฯลฯ 
   6.2  ด้านประติมาภรรม  คือ  ผู้มีความรู้  ความสามารถ  มีประสบการณ์และมีฝีมือใน
การปั้นแกะสลัก  การหล่อ  เช่น  หล่อพระพุทธรูป  ปั้นโอ่ง  สลักลวดลาย  ประดับต้นเทียน  สิ่งก่อสร้าง  ฯลฯ 
   6.3  ด้านสถาปัตยกรรม  คือ  ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์เรื่องการ
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน  โบสถ์  ศาลา  ศาลพระภูมิ  ฯลฯ 
   6.4  ด้านหัตถกรรม  (งานช่างฝีมือ)  คือ  ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  มีผลงานในสิ่งที่
ทำมือ  เช่น  เครื่องจักสานต่างๆ 



   6.5  ด้านงานประดิษฐ์  คือ  ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  มีประสบการณ์ด้านการ
จัดทำผลงานเลียนแบบธรรมชาติ  เช่น  การประดิษฐ์ดอกไม้  บายศรี  การแต่งลวดลายบนแผ่นผ้า  ฯลฯ 
   6.6  ด้านดนตรี  นาฏศิลป์และการเล่นพื้นบ้าน  คือ  ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการเล่นดนตรี  การขับลำ  การฟ้อนรำ  การคิดวิธีการเล่นพื้นบ้าน  หมอลำ  การเล่นหนังปรา
โมทัย  ลิเก  เพลง  กันตรึม  เจรียง  ฯลฯ 
  7.  สาขาการจัดการองค์กร  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารจัดการดำเนินงานของ
องค์กรชุมชนต่างๆ  ให้สามารถพัฒนาและบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร  เช่น  การ
จัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน  เป็นต้น 
  8.  สาขาภาษาและวรรณกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับภาษา  ทั้ง
ภาษาถ่ิน  ภาษาโบราณ  ภาษาไทย  และการใช้ภาษา  ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 
  9.  สาขาศาสนาและประเพณี  หมายถึง  ความสามารถในการประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม
คำสอนทางศาสนา  ความเชื่อ  และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อ
บุคคลและสิ่งแวดล้อม  เช่น  การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา  การบวชป่า  การประยุกต์ประเพณีบุญประทาน
ข้าว  เป็นต้น 
  10.  สาขากองทุนและสวัสดิการ  หมายถึง  การจัดการด้านสมทบและบริการกองทุนในการ
ประกันคุณภาพชีวิตของคน  ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
  11.  สาขาการศึกษา  หมายถึง  ความสามารถในการถ่ายทอด  การอบรมเลี้ยงดู  การบ่มเพาะ  
การสั่งสอน  การสร้างสื่อและอุปกรณ์  การวัดความสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 
 1.  สาขาเกษตรกรรม 
  ภูมิปัญญาสาขาเกษตรกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้  ทักษะและ
เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี  โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม  ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองใน
สภาวการณ์ต่างๆ  ได้  เช่น  การทำ  การเกษตรแบบผสมผสาน  วนเกษตร  เกษตรธรรมชาติ  ไร่นาสวนผสม  
และสวนผสมผสาน  การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด  การแก้ปัญหาด้านการผลิต  การแก้ไขปัญหาโรคและ
แมลง  และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร  เป็นต้น  
 

ลำดับ
ที ่

ภูมิปัญญา ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

1 หมอดินอาสา นายหนูเตรียม  ศรีประทุม 45 ม. 7  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
2 หมอดินอาสา นายเสริฐ  สุริยันต์ 84 ม. 7  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
3 หมอดินอาสา นายสุดใจ  สุคำภา 72 ม. 5  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
4 หมอดินอาสา นายดอม  ปากดีสี 84 ม. 5  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
5 หมอดินอาสา นายสุพัฒน์  แสนพันนา 31 ม. 9  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 

  

 2.  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
  ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  หมายถึง  การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการแปรรูปผลิตผล  เพ่ือชะลอการนำเข้าตลาด  เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย  ประหยัด  และ
เป็นธรรม  อันเป็นกระบวนการที่ทำให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได้  ตลอดทั้งการผลิตและ
การจำหน่าย  ผลิตผลทางหัตถกรรม  เช่น  การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา  กลุ่มโรงสี  กลุ่มหัตถกรรม  
เป็นต้น 
 

ลำดับ
ที ่

ภูมิปัญญา ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

1 กลุ่มจักสาน นางถนอมทรัพย์  เพ็งพา 33 ม. 3  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
2 กลุ่มจักสาน นางดนตรี  ละออเหลา 281 ม. 3  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
3 กลุ่มจักสาน นางจันเพ็ง  สดุดี 179 ม. 3  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
4 กลุ่มจักสาน นางสาวแรมเดือน  สำลี 45 ม. 3  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
5 กลุ่มจักสาน นางละอองดาว  ภูแม่น้ำ 97 ม. 3  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
6 กลุ่มจักสาน นางขนิษฐา  ศรีละมัย 82 ม. 3  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
7 กลุ่มจักสาน นางอุดร  สุรารักษ์ 54 ม. 3  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.  สาขาการแพทย์แผนไทย 
  ภูมิปัญญาสาขาการแพทย์แผนไทย  หมายถึง  ความสามารถในการป้องกัน  และรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน  โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง  ทางด้านสุขภาพ  และอนามัยได้  เช่น  การนวดแผน
โบราณ  การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน  การดูแลและรักษาสุขภาพแผนโบราณไทย  เป็นต้น 
 
ลำดับ

ที ่
ภูมิปัญญา ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

1 นวดแผนไทย นางบุญแพม  ลัทธิลม 76 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
2 นวดแผนไทย นางเลื่อน  พรนิคม 14 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
3 นวดแผนไทย นายศตวรรษ  คงประเสริฐ 15 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
4 นวดแผนไทย นางสุภี  หอมภิภักดิ์ 45 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
5 นวดแผนไทย นางภิรมย์  ศิริบุตร 172 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
6 นวดแผนไทย นายอุดม  คำเกิด 56 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
7 นวดแผนไทย พระบันเทิง  ปภาโส 93 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 

 
 4.  สาขาการจัดการองค์กร 
  ภูมิปัญญาสาขาการจัดการองค์กร  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารจัดการดำเนินงานของ
องค์กรชุมชนต่างๆ  ให้สามารถพัฒนา  และบริหารองค์กรของตนเองได้  ตามบทบาท  และหน้าที่ขององค์การ  
เช่น  การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน  เป็นต้น 
 
ลำดับ

ที ่
ภูมิปัญญา ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

1 ปุ๋ยชีวภาพ นายบัวพันธ์  สมจินดา 145 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
2 ปุ๋ยชีวภาพ นางปิยภรณ์  ธิมานิตย์ 84 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
3 ปุ๋ยชีวภาพ นางพลอย  พิมพ์ดัง 72 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
4 ปุ๋ยชีวภาพ นางวาสนา  สุวรรณกุล 132 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
5 ปุ๋ยชีวภาพ นางละมุล  ปากดีสี 31 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
6 ปุ๋ยชีวภาพ นางรัตน์มะนี  วงคะฮาด 40 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
7 ปุ๋ยชีวภาพ นางสุพรรณ  ประชานัน 82 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
8 ปุ๋ยชีวภาพ น.ส.ณิชชยาภรณ์  เรืองสุวรรณ 25 ม. 4  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 

 
 
 
 


