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เทศบาลตาบลแชะ
ตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสี มา

บทนา
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ รัฐต้อง(๑)อนุ รักษ์
ฟื้ นฟู และส่งเสริ มภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมและจารี ตประเพณีอนั ดีงามของชาติ
และจัดให้มพี ื้นที่สาธารณะสาหรับกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งส่งเสริ มและสนับสนุ นให้ประชาชน ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิ และมีสว่ นร่วมในการดาเนิ นการด้วย
ภูมปิ ั ญ ญาไทยหรื อที่ ยกย่องกัน ว ่าปราชญ์ ชาวบ้า น มีหลากหลายตามความถนัดและการปฏิบัติ
ของแต่ล ะคนซึ่ง มีอ งค์ ความรู ้ ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้น คว้า ทดลอง ลองผิ ดลองถู กโดยใช้วิถี
ชีวติ ของตนเองเป็ นห้อ งทดลองขนาดใหญ่ เพื่อ ทดสอบความถูกผิ ดและกลั่นกรองสิ่ งที่มีคณุ ค่าแก ช่ ีวติ และ
เพื่ อ การดารงชี พ ถ่า ยทอดให้ ผู ้อื่ น ได้สื บ สานทั้ง ที่ เ ป็ น มรดกและ ทั้ง ที่ เ ป็ นสมบัติทางปั ญญา ดัง นั้ น
ประสบการณ์ ความคิ ดและวิถี การดารงชี วิตของภู มปิ ั ญ ญาไทยแต่ล ะท่า นล้วนเป็ น ทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่
สาคัญของแผ่นดิน
เทศบาลตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสี มา ตระหนั กถึ งความสาคัญ ของ ภู มิ
ปั ญญาไทย และเพื่อ สื บสานและอนุ รักษ์ ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นไว้มใิ ห้ สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็ น อย่า ง
ยิ่งวา่ ฐานข้อมูลภู มปิ ั ญ ญาท้องถิ่น ปราชญ์ ชาวบ้านหรื อ ปราชญ์ ทอ้ งถิ่ น จะเป็ นประโยชน์ ตอ่ สาธารณชน
สื บไป

เทศบาลตาบลแชะ
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้น แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา
เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทาง
ดาเนินชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จาแนกไว้รวม 10 สาขา คือ
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตร
กับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น
การทาการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น
2. สาขาอุตสาหกรรมและหั ตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริ โภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนาเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย
ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่ งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการ
ผลิตและการจัดจาหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่ม
หัตถกรรม เป็นต้น
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุข ภาพของคนในชุมชน โดย
เน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึงความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุน
และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพื่อเสริ มชีวิต ความเป็นอยู่ของสมาชิก ในชุมชน
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้ เกิดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดาเนินงานด้านต่างๆทั้งขององค์กรชุมชน
องค์กรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุ มชน เป็นต้น
กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสาคัญ เพราะการจัด
การศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผ ล
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น ภาษา
โบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคาสอนทางศาสนาเชื่ อ
และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อ การประพฤติปฏิบั ติให้บัง เกิดผลดีต่อ บุคคลและสิ่ งแวดล้ อม เช่น
การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จัก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนาเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภค
อย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่ง ตนเองทางเศรษฐกิจได้
ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจาหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่ม
โรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น
ภูมิปั ญ ญางานจั ก สาน นาย ทองหล่ อ รุ มกระโทก อายุ 78 ปี อยู่ บ้า นเลขที่ 257 หมู่ 9
ตาบลบ้ านใหม่ อ าเภอครบุ รี จั งหวั ดนครราชสีมาเป็น ผู้มีความสามารถในการท าเครื่อ งจั กสาน เครื่อ งมื อ
จับสัตว์น้า เช่น ไซ ลอบ เป็นต้น หรือจะเป็นประเภทเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ตะกร้า หมวก เป็นต้น
จากค าบอกเล่ าของนายทองหล่อ รุ มกระโทก ว่ าเครื่อ งจั กสานไทย เป็ นงานศิ ลปหัต ถกรรม ที่ มี
คุณค่ าที่สื บทอดมาแต่ โบราณ งานจักสาน มีคุณค่าในตัว เอง แม้ ปัจ จุบัน การทาเครื่อ งจัก สานจะลดลงบ้า ง
ตามสภาพสั งคมวัฒ นธรรมที่ เปลี่ ย นจากสัง คมเกษตรกรรม แต่ เครื่อ งจั กสานยัง เป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่อ งใช้ ที่
เครื่องจักรไม่สามารถผลิตได้
การทาเครื่องจักสานนั้นต้องอาศัยความชานาญ การฝึกฝน และความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน
เพราะฉะนั้นงานจักสานเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่ควรค่าแก่ การอนุรักษ์ไว้

