
 
 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 

         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา  57  รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟู            
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
และของชาติ  และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะ  ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  ภูมิ
ปัญญาไทยมีความส าคัญอย่างยิ่ง  ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงสร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรี
เกียรติภูมิ  แก่คนไทย  สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนาใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสมสร้าง
ความสมดุลระหว่างคนกับสังคม  และธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน  ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้
เหมาะสมได้ตามยุค 
         กองการศึกษา  ศาสนาละวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงได้จัดท าโครงการส ารวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  หรือปราชญ์
ท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  หรือปราชญ์ท้องถิ่น  เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์        
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูล     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  หรือปราชญ์ท้องถิ่น  เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษา
ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  หรือปราชญ์ท้องถิ่น  ต่อไป 
 

         ประเภทภูมิปัญญาท้องถิน่ 
         ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายรวมถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน  คิดค้นขึ้น  แล้ วน ามาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาแก้ปัญหา  เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน  ดังนั้น  จึงมีความครอบคลุมเนื้อหา
สาระและแนวทางด าเนินชีวิตในวงกว้าง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา            
ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 
         1.  สาขาเกษตรกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้  ทักษะ  และเทคนิค
ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี  โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐาน คุณค่าดั้งเดิม  ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองใน
สภาวการณ์ต่างๆ ได้  เช่น  การท าเกษตรแบบผสมผสาน  การแก้ปัญหาการเกษตร  เป็นต้น 
        2.  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึงการรู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด  เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่าง
ปลอดภัย  ประหยัด  และเป็นธรรม  อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้  
ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม  เช่น  การรวมกลุ่มของโรงงานยางพารา         
กลุ่มหัตถกรรม  และอ่ืน ๆ  เป็นต้น 
         3.  สาขาการแพทย์ไทย  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคน    
ในชุมชน  โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 
         4.  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ความสามารถเกี่ยวกับการการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งอนุรักษ์  การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 



         5.  สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  หมายถึง  ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้า  การสะสม     
และการบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน  ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่         
ของสมาชิกในชุมชน 
         6.  สาขาสวัสดิการ  หมายถึง  ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้
เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
        7.  สาขาศิลปกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ  สาขาต่าง ๆ  เช่น
จิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป์  คีตศิลป์  เป็นต้น 
        8.  สาขาจัดการ  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานด้านต่างๆทั้งขององค์กร
ชุมชน  องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ  ในสังคมไทย  เช่น  การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน  ระบบผู้เฒ่าผู้แก่       
ในชุมชน  เป็นต้น  กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญ
เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี  หมายถึงกระบวนการเรียนรู้  พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา ไทยที่มี
ประสิทธิผล 
        9.  สาขาภาษาและวรรณกรรม  หมายถึง  ความสามารถผลิตผลงาน  เกี่ยวกับด้านภาษา  ทั้งภาษา
ถิ่น  ภาษาโบราณ  ภาษาไทย  และการใช้ภาษา  ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 
        10.  สาขาศาสนาและประเพณี  หมายถึง  ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนา  ความเชื่อ  และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่า  ให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคล
และสิ่งแวดล้อม  เช่นการถ่ายทอดหลักศาสนา  การบวชป่า  การประยุกต์ประเพณี  บุญประทายข้าว  เป็นต้น 
 
 
 

 
 



 
ประเพณี/วัฒนธรรม  ในพื้นที่ต าบลค าตากล้า 

อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 
   ประเพณีวันสงกรานต์ 
         วันสงกรานต์  หมายถึง  การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือ  ตั้งแต่ 13 - 15 เมษายน แต่เดิม  วันขึ้น
ปีใหม่ไทย คือ  วันเริ่มปฏิทินของไทย  จนถึง พ.ศ. 2431  และได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่ 1 เมษายน    
เป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึง พ.ศ. 2483 
   ประเพณีวันเข้าพรรษา 
         “เข้าพรรษา”แปลว่า “ พักฝน”  หมายถึง  พระภิกษุสงฆ์ต้องอยูประจ า ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่าฤดูฝน  
พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจ าพรรษาให้  พระภิกษุสงฆ์ประจ าที่ตลอด 3 เดือน  ในฤดูฝน                
คือ  เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ของทุกปี  เรียกว่า “ปุริมพรรษา” 
   ประเพณีวันออกเข้าพรรษา 
         ตรงกับวันขึ้น  15 ค่ า เดือน 11  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” หรือ“วันมหาปวารณา”        
คือวันที่พระสงฆ์ท าปวรณากรรม  คือเปิดโอกาสให้เพ่ือนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้  เมื่อได้
เห็นได้สงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน 
   ประเพณีบุญมหากฐิน 
        กฐินมีก าหนดระยะเวลาถวาย  จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอ่ืนมิได้  ระยะเวลานั้นมีพียง 1 เดือน  
คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า  เดือน 11  ไปจนถึงวัน ขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า  
กฐินกาล  คือระยะเวลาทอดกฐิน  หรือเทศกาลทอดกฐิน 

แยกตามประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น  ต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 
ด้านการเกษตร 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 ไร่นาสวนผสม นางสมพร  กุลวงศักดิ์ 241 หมู่ 13 บ้านผาศักดิ์ 
2 เลี้ยงแพะ นางน้ าอ้อย  มูลเมืองแสน 165 หมู่ 13 บ้านผาศักดิ์ 
ด้านหัตถกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นางทองย่อย  จากผา 160 หมู่ 16 บ้านฉางบัวพา 
2 เฟอร์นิเจอร์ไม้ นายชัชนันท์  เจริญชัย 135 หมู่ 16 บ้านฉางบัวพา 
3 จักสาน นางหวิน  โพธิ์ชัย 67 หมู่ 13 บ้านผาศักดิ์ 
4 ทอผ้า นางทองม้วน  หล่องบุตรศรี 85 หมู่ 13 บ้านผาศักดิ์ 
5 สานแห นายค าใบ  หล่องบุตรศรี 45 หมู่ 13 บ้านผาศักดิ์ 
6 ทอเสื่อ นางปัดสา  โสภากุล 113 หมู่ 13 บ้านผาศักดิ์ 
7 ทอผ้าขาวม้า นางค าเผือ  วรรณกุล 139 หมู่ 13 บ้านผาศักดิ์ 
8 สานกระติบข้าวเหนียว นางอ าคา  จันมี 35 หมู่ 15  บ้านแสนสุข 
9 ทอเสื่อ นางทองสวย  ศิริวงขันธ์ 48 หมู่ 14 บ้านแสนสุข 

10 ผ้าย้อมคราม นางชัชฎาภรณ์  ศรีสุราช 56 หมู่ 7 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 
 
 



 
ด้านอาหาร  เครื่องดื่ม  สมุนไพรยารักษาโรค 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 หมอยาสมุนไพร นางสาวอรวรรณ  แก้วประดับ หมู่ 13 บ้านผาศักดิ์ 
ด้านการแพทย์แผนไทย 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 นวดแผนโบราณ นางฐานิกา  เชื้อใหญ่ หมู่ 5 บ้านดงน้ าเย็น 
2 นวดแผนโบราณ นางขัน  นันทะอุทก หมู่ 13 บ้านผาศักดิ์ 
3 นวดแผนโบราณ นางดาว  เทพจันดา หมู่ 14 บ้านแสนสุข 
ด้านศิลปกรรม 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 แกะสลักไม้ นายวิชัย  โยธาพันธ์ หมู่ ๑3 บ้านผาศักดิ์ 
ด้านภาษาและวรรณกรรม 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 หมอล าพื้นบ้าน นางบุญทอม  มูลดวง หมู่ 10 บ้านห้วยดินด า 
2 หมอล าพื้นบ้าน นายเดชา  ชมพูประเภท หมู่ 14 บ้านแสนสุข 
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 พิธีกรรมทางศาสนา นายธนิต  นามจริง หมู่ 5 บ้านดงน้ าเย็น 
2 พิธีกรรมทางศาสนา นายศรีไพร  ชัยศร หมู่ 14 บ้านผาศักดิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


