ฐานขอมูลภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลปากนคร
ตาบลปากนคร อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
ครู ภูมิปั ญญาไทยหรื อที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีความหลากหลายตามความถนัด
และการปฏิบัติของแต่ละคน ซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิต
ของตนเองเป็ น ห้ องทดลองขนาดใหญ่ เพื่อทดสอบความถูกผิ ดแล้ ว คิดสรรกลั่ นกรองสิ่ งที่มีคุ ณค่าแก่ชีวิต
แก่แผ่ นดิน ถ่ายทอดให้ ผู้ อื่น ได้สืบ สานทั้งที่เป็นมรดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา ดังนั้นประสบการณ์
ความคิดและวิถีการดารงชีวิตของครูภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านล้วนเป็นขุนทรัพย์ทางปัญญาที่สาคัญของแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่ ได้เล็งเห็ นความสาคัญของปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จึ งได้จั ดทาฐานข้อมูล ภูมิปั ญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ มีความรู้ความสามารถ
และได้เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่

ความหมายและขอบข่ายภูมิปัญญาไทย
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ ที่ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ เลื อ กสรร ปรุ งแต่ง พัฒ นาและถ่ ายทอด สื บ ต่อ กัน มาเพื่อ ใช้
แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย
ภูมิ ปั ญญาไทย มีลั ก ษณะเป็ น องค์ ร วม และมี คุ ณค่ า ทางวั ฒ นธรรม เกิ ด ขึ้ นในวิถี ชี วิต ไทย
ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ
และการปรับตัวในการดาเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเด่นชัดในหลายด้าน เช่น
1. ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิค
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์
ต่างๆได้ เช่น การทาการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้าน
การผลิต และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น
2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
แปรรู ป ผลผลิ ต เพื่ อ การบริ โ ภคอย่ า งปลอดภั ย ประหยั ด และเป็ น ธรรม อั น เป็ น ขบวนการให้ ชุ ม ชน
ท้ อ งถิ่ น สามารถพึ่ ง ตนเองทางเศรษฐกิ จ ได้ ตลอดทั้ ง การผลิ ต และการจ าหน่ า ยผลผลิ ต ทาง
หัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น
3. ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ เช่น ยาจากสมุนไพร
อันมีอยู่หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลรักษา และสุขภาพแบบพื้นบ้าน เป็นต้น
4. ด้ า นศิ ลปกรรม ได้ แ ก่ ความสามารถในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางด้ านศิ ล ปะสาขา
ต่างๆ เช่น จิ ตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิล ป์ ดนตรี ทัศนศิล ป์ คีตศิล ป์ การละเล่ นพื้นบ้าน และ
นันทนาการ
5. ด้านโภชนาการ ได้แก่ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่งอาหารและ
ยาได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่างๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค้าและบริการส่งออกที่
ได้รับความนิยมแพร่หลาย รวมถึงการขยายคุณค่าเพิ่มของทรัพยากร
ครูภูมิปัญญา
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้จัดทานิยามความหมายของครูภูมิปัญญาและครูภูมิปัญญาไทย
ไว้ดังนี้
ครู ภูมิปัญญา หมายถึง บุ คคลผู้ ทรงภูมิปัญญาด้านหนึ่งด้านใด เป็นผู้ ส ร้างสรรค์และสื บสานภูมิปัญญา
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน และได้รับการยกย่องให้เป็น “ครูภูมิปัญญา
ไทย” เพื่อทาหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

ฐานขอมูลภูมิปัญญาทองถิ่น
ข้อมูล ณ ปจจุบัน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นายสมพงค เลขมาศ
นางเพลินจิต เกิดวัน
นางสุรินทร ตรึกตรอง
นางตาลีเม๊าะ สุแนแดวอ
นายวาเล๊าะ กือจิ
นายอับดุลพาริ ละแบดอเล๊าะ
นายอับดุลมายิ กาเดร์
นางสาวคอตีเยาะ เจะนะ
นายมะยุนุ เจ๊ะเตะ

10
11
12
13

นายอับดุลเล๊าะ สาและ
นายมามุ สือแม
นายเจ๊ะดอเลาะ เซะบิง
นางเฉลียว ทองสั้น

14
15
16
17

นางสาย พิมพ์โคตร์
นายสมมิตร นิธิวิสุทธิ์
นายมะดาโอะ สาอิ
นายสะมะแอ หะยีมอ

รายละเอียดด้านภูมิปัญญา
ดานการเกษตร
ดานหัตถกรรมจักสาน
ดานอาหาร (การทําขนมไข)
ด้านหัตถกรรมจักสาน
ด้านหัตถกรรมจักสาน
ด้านหัตถกรรม (การทาว่าว)
ด้านการเกษตร
ด้านโภชนาการ
ด้านการนวดแผนโบราณ การบีบ
การนวด การจับเส้นตามจุดต่างๆตามร่างกาย
ด้านหัตถกรรม (การทาว่าว)
ด้านการสร้างบ้าน
ด้านศิลปะท้องถิ่น (ลิเกฮูลู)
ด้านการนวดแผนไทย การบีบ การนวด
การจับเส้นตามจุดต่างๆตามร่างกาย
ด้านหัตถกรรม
ด้านหัตถกรรม
ด้านการเกษตร
ด้านการนวดแผนโบราณ การบีบ การนวด
การจับเส้นตามจุดต่างๆตามร่างกาย

ที่อยู่
136/2 หมูที่ 2
91/1 หมูที่ 2
1/1 หมู่ที่ 2
39 หมู่ที่ 3
77 หมู่ที่ 4
49/2 หมู่ 4
21/3 หมู่ 4
29 หมู่ 4
73 หมู่ที่ 6
59/4 หมู่ที่ 3
32 หมู่ที่ 4
58/1หมู่ที่ 2
45/1 หมู่ที่ 3
149/1 หมูที่ 1
123/2 หมูที่ 1
27/1หมู่ที่ 4
7/2 หมู่ที่ 5

หมายเหตุ

ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลลาใหม่

นายเวียง โพธิ์ทอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านหัตถกรรมจักสาน

นางเตือนใจ โกศล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านหัตถกรรม (การทาดอกไม้จันทน์)

ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลลาใหม่

นางแยนะ กูดู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านหัตถกรรมจักสาน

นางตาลีเม๊าะ สุแนแดวอ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านหัตถกรรมจักสาน

ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลลาใหม่

นายวาเล๊าะ กือจิ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านหัตถกรรมจักสาน

นายสะมะแอ หะยีมอ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการนวดแผนโบราณ การจับเส้นตามจุดต่างๆตามร่างกาย

ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลลาใหม่

นางสาวคอตีเยาะ เจะนะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายอับดุลเล๊าะ สาและ

ด้านโภชนาการ

ด้านหัตถกรรม (การทาว่าว)

