ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เปนเมืองที่มากลนดวยภูมิปญญามาตั้งแตอดีต เนื่องจากภูมินิเวศของเมือง
อยูใกลแหลงน้ํา จึงเปนที่หมายของผูคนทุกสารทิศ ที่ตองดํารงชีวิตใกลแหลงน้ํา นับไดวาเปนศูนย-รวมแหง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย การดํารงชีวิตของผูคนตามลุมน้ําประแส จึงกอเกิดภูมิปญญาที่ติดตัวมาผสานกับภูมิ
ปญญาที่ปรับขึ้นใหมใหเหมาะแกการดํารงอยู ภูมิปญญาทองถิ่นเปนสิ่งที่บรรพบุรุษของไทยสรางสมมาเปน
ระยะเวลายาวนาน และเปนสิ่งมีคุณคายิ่งที่ชุมชนรุนหลังควรอนุรักษ-และสืบสานตอไป ภูมิปญญาสวนใหญจะ
เชื่อมโยงสูการใชประโยชน-ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น เชน การทําไรนาสวนผสม การอนุรักษสิ่งแวดลอมสมุนไพร การศิลปวัฒนธรรม เปนตน ซึ่งเปนภูมิปญญาที่ทรงคุณคาแกการจดบันทึกไวเนื่องจาก
พรองลงไปของทรัพยากรจึงเปนอุทาหรณ-ใหคนรุนหลังไดระวังในการใช หรือมีวิธีการอันชาญฉลาดในการใช
ประโยชน-ทรัพยากรทั้งดิน น้ํา ป8าไม และแรธาตุ ไดจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
ดังนั้นหากตองการจะอนุรักษ-และปรับใชประโยชน-จากภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน
แลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชภูมิปญญาเดิมกับภูมิปญญาใหมใหสอดคลองกับฐานทรัพยากรที่มีอยู ผนวก
กับปจจุบันเยาวชนและคนรุนตอมา ไมคอยใหความสําคัญ หรือไมทราบขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชน
มากนัก จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดทําเอกสารหรือจัดอบรมการถายทอด สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่นขึ้นใน
สถานศึกษาและตามชุมชนในรูปแบบของศูนย-การเรียนรู
วัตถุประสงค#
เพื่อสืบสานและอนุรักษ-ภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญและมีประโยชน-ไวไมใหสูญหายไปจากชุมชน
เพื่อใหผูรับการถายทอดตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของภูมิปญหาในทองถิ่นของตนเอง อันจะนําไปสูการ
อนุรักษ-และพัฒนาภูมิปญญานั้น ๆ ตอไป
ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนคําที่มีความหมายเชนเดียวกับคําวาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เปน
องค-ความรูที่มีอยูในทองถิ่นซึ่งไดรับการถายทอดจากผูรูหรือผูมีประสบการณ- ซึ่งเรียกวาปราชญ-ชาวบาน หรือ
ปราชญ-ทองถิ่น ซึ่งมี ผูใหคํากัดความของภูมิปญญาทองถิ่นในลักษณะตาง ๆ กันดังนี้
ประเวศ วะสี (2536) กลาววา ภูมิปญญาทองถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ-หรือความชัดเจนจาก
ชีวิตและสังคมในทองถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคลองกับเรื่องของทองถิ่นมากกวาภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มาจากขางนอก ลักษณะสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเปนพื้นฐาน มีความเปนบูรณการสูงทั้ง
ในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสง อีกทั้งยังเนนความสําคัญ
ของจริยธรรมมากกวาวาวัตถุธรรม เพราะภูมิปญญาทองถิ่นใหความสําคัญแกประสบการณ- จึงมีความเคารพผู
อาวุโส ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณ-มากกวา
กรมวิชาการ (2538) ใหความหมายของภูมิปญญาทองถิ่นวา คือความรูที่เกิดจากประสบการณ-ใน
ชีวิตของคนเราผานกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห-จนเกิดปญญาและตกผลึกมาเปนองค-ความรูที่ประกอบกัน
ขึ้นมาจากความรูเฉพาะหลายเรื่อง ความรูดังกลาวไมไดแยกยอยออกมาใหเห็นเปนศาสตร-เฉพาะสาขาวิชา
ตางๆ อาจกลาววา ภูมิปญญาทองถิ่นจัดเปนพื้นฐานขององค-ความรูสมัยใหมที่ชวยในการเรียนรู การแกปญหา
การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห+งชาติ (ม.ป.ป.) กลาวถึงภูมิปญญาทองถิ่นไทยวา เปนองคความรู ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ-ที่ผานกระบวนการเลือกสรร เรียนรู
ปรุงแตง และถายทอดสืบตอกันมา เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอม
และเหมาะสมกับยุคสมัย
จากความหมายดังกลาว อาจสรุปวาภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึงองค-ความรู หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต
อดีต ซึ่งเปนประสบการณ-ในการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่น ซึ่งไดผานการคิดคนและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
จนไดแนวทางที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพสังคม เปนที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเปนแบบอยางใน
การดํารงชีวิตที่ถายทอดสืบตอกันมา
ประเภทภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดคนขึ้น แลวนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาแกปญหา เปน
ทั้งสติปญญาและองค-ความรูทั้งหมดของชาวบาน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางดําเนิน
ชีวิตในวงกวาง ภูมิปญญาทองถิ่นประกอบไปดวยองค-ความรูในหลายวิชา ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2541) ไดจําแนกไวรวม 10 สาขา คือ
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค-ความรูทักษะ และเทคนิคดานการเกษตร
กับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ-ตางๆ ได เชน
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแกปญญา การเกษตรเปนตน
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ดานการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรูจักประยุกต-ใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนําเขาตลาด เพื่อแกปญหาดานการบริโภคอยางปลอดภัย
ประหยัด และเปนธรรมอันเปนกระบวนการใหชุมชนทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดทั้งการ
ผลิตและการจัดจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุมของกลุมโรงงานยางพารา กลุมโรงสี กลุม
หัตถกรรม เปนตน
3. สาขาการแพทย#ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปGองกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดย
เนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งอนุรักษ- การพัฒนา และใชประโยชน-จากคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึงความสามารถในดานบริหารจัดการคาการสะสมและบริการกองทุน
และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เปนเงินตราและโภคทรัพย-เพื่อเสริมชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะสาขาตางๆ เชน จิตกรรม
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลปH คีตศิลปH เปนตน
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดําเนินงานดานตางๆทั้งขององค-กรชุมชน
องค-กรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เชน การจัดการองค-กรของกลุมแมบานระบบผูเฒาผูแกในชุมชน เปนตน
กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู นับไดวาเปนภูมิปญญาสาขาการจัดการที่มีความสําคัญ เพราะการจัด
การศึกษาเรียนรูดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู พัฒนาและถายทอดความรูภูมิปญญาไทยที่มีประสิทธิผล
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับดานภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น ภาษา
โบราณ ภาษาไทย และการใชภาษา ตลอดทั้งดานวรรณกรรมทุกประเภท
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต-และปรับใชหลักธรรมคําสอนทางศาสนาเชื่อ
และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคาใหเหมาะสมตอการประพฤติปฏิบัติใหบังเกิดผลดีตอบุคคลและสิ่งแวดลอม เชน
การถายทอดหลักศาสนา การบวชป8า การประยุกต- ประเพณี บุญประทายขาว เปนตน

ลําดับ
ที่
1

2

รูปภาพ

ชื่อ-สกุล

ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ที่อยู

โทรศัพท-

สาขาภูมิปญญา

นายประกอบ รัตนา
ภรณ-

20 ซ. 1 ถ.เทศบาล 1
ต.ทางเกวียน อ.แกลง
จ.ระยอง

082-0644252

ศิลปะประดิษฐ-

นางจํารัส เจริญกิจ

382 ถ.สุขุมวิท
ต.ทางเกวียน อ.แกลง
จ.ระยอง

086-5956600

สมุนไพร

ลําดับ
ที่
3

4

รูปภาพ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู

โทรศัพท-

สาขาภูมิปญญา

นางมารดี มัญชุนากร

4 ซ.สุนทรภู 5
ต.ทางเกวียน องแกลง
จ.ระยอง

081-9960888

หมอดิน

นายอุดม ชํานาญศิลปH

37/1 ซ.พลงชางเผือก 3
ต.ทางเกวียน อ.แกลง
จ.ระยอง

092-4141770

ไรนาสวนผสม

แพทย-แผนไทย
ทําสวน
ศิลปะประดิษฐจักสาน
เกษตรกรรม
สิ่งแวดลอม

