
            

บทที่ 6 
ภูมิปญญาไทย 

 
 
6.1  ภูมิปญญาไทยที่นํามาใชในการศึกษา 

กระบวนการเรียนรู 
วิจิตร ศรีสอาน (2522, หนา 21-22) แบงประเภทการจัดการศึกษาในฐานะ

กระบวนการ ทางสังคมเปน 4 กระบวนการยอย ดังน้ี 
1. ทางมนุษยวิทยา  การศึกษาเปนกระบวนการถายทอดวัฒนธรรม กลาวคือ  

เปนกระบวนการนําสมาชิกใหมเขาสู วิถีชีวิตในสังคมของเขาและนําเอามรดกทาง
วัฒนธรรมมาถายทอดเพื่อคนรุนหลัง 

2. ทางเศรษฐศาสตร การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาสังคม ถือวาการศึกษา
เปนกระบวนการพัฒนาสังคมสองทาง คือพัฒนาตัวบุคคลและกําลังคนเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาสังคม และอีกทางหน่ึงเปนการพัฒนาสังคมโดยไมผานตัวบุคคลหรือผลิตผลของ
ตนเอง เชน ในรูปการวิจัยและการบริการทางสังคมบางประเภท 

3. ทางรัฐศาสตรการเมือง การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย คือ
มองการศึกษาเปนสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เปนสิทธิมนุษยชนตองหาทางใหการศึกษา
กระจายไปใหคนไดรับโอกาสกวางขวางท่ัวถึงและเปนธรรม ซ่ึงเปนเร่ืองของโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

4. ทางสังคมวิทยา การศึกษาเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม มนุษยเปนสัตว
สังคมยอมมีความสัมพันธระหวางกัน มีกิจกรรมรวมกันและพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้น
จําเปนตองเรียนรูกฎเกณฑทางสังคม อันมีลักษณะเปนสากล การอบรมใหรูดานระเบียบ
สังคมจะชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวเขากับวิถีชีวิตท่ีมีระเบียบแบบแผน 
 การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและเกิดทุกชวงเวลาของชีวิต 
ดังน้ันในปจจุบันจึงแบงประเภทของการเรียนรูได 3 ลักษณะ คือ 

1. การเรียนรูอยางไมมีระบบ (Informal Learning) เปนกระบวนการเรียนรูท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ท้ังจากส่ิงแวดลอมและสถานการณท่ีพบในชีวิตประจําวัน 

2. การเรียนรูนอกระบบโรงเรียน (Non formal Learning) เปนกระบวนการเรียนรู
ท่ีเกิดข้ึนภายใตการจัดการของหนวยงาน กลุมบุคคล หรือบุคคล เพ่ือใหความรูและพัฒนา
ความสามารถแกคนท่ัวไปโดยไมมีระบบแบบแผนตายตัว 
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3. การเรียนรูในระบบโรงเรียน (Formal Learning) เปนกระบวนการเรียนรูจาก
การท่ีสถานศึกษา ไดแก โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ไดจัดเตรียมไว โดยมีระเบียบ
แบบแผนที่คอนขางตายตัว (จินตนา  ยูนิพันธ, 2527, หนา 7) 

กลาวโดยสรุปวาการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนมาพรอมกับมนุษย
ในสมัยดึกดําบรรพมนุษยรู จักสรรพส่ิงรอบตัวและขณะเดียวกันไดพยายามคนหา
ความหมายของสิ่งเหลาน้ันเพ่ือสนองความอยากรูอยากเห็น จากนั้นนําความรูความเขาใจ
และประสบการณดังกลาวมาใชในการดําเนินชีวิต ความรูไดถูกส่ังสม เลือกสรร ปรับปรุง 
แกไข และถายทอด ภายใตระบบการศึกษาท่ีเปนกลไกหน่ึงของสังคม การดําเนินการนี้
เรียกวาสังคมประกิต (Socialization) 

สังคมประกิต เปนวิธีการที่สมาชิกของสังคมเรียนรูความคิด ความเช่ือ เจตคติ 
คานิยม  และพฤติกรรมตาง ๆ หรือแบบอยางความประพฤติการอยูรวมกันในสังคม 
ขบวนการนี้กลอมเกลาบุคคลต้ังแตเกิดจนตาย โดยผานตัวแทนของสังคมท่ีแวดลอมอยู 
เชน ครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน   ในรูปแบบที่แตกตางกันออกไปทั้งทางตรง เชน การ
ปะทะสังสรรคของคนภายในกลุมหรือทางออม เชน การอานหนังสือ การสังเกตพฤติกรรม 
เปนตน ส่ิงท่ีเรียนรูน้ีประกอบกันเปนบุคลิกภาพและนิสัยใจคอของแตละบุคคล 

ตอเ ม่ือเวลาผานไปสภาพสังคมมีความสลับซับซอนขึ้น ความรูความคิด
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การถายทอดความรูท่ีสถาบันครอบครัวรับผิดชอบอยูไม
สอดคลองกับสภาพสังคมสมัยใหม มนุษยจึงต้ังสถาบันการศึกษาข้ึนเพ่ือทําหนาท่ี
โดยเฉพาะ ดังน้ันเม่ือกลาวถึงการเรียนรู ในความหมายใหมจึงหมายถึง กระบวนการท่ีมี
การจัดอยางเปนระเบียบแบบแผนในสถาบันการศึกษา โดยมีหลักสูตรเปนตัวกําหนด
เน้ือหาความรูท่ีสามารถเรียนรูไดมากในเวลาจํากัด อยางไรก็ตาม ขบวนการสังคมประกิต
ยังดําเนินไปอยางตอเน่ืองในรูปแบบเดิมและตางออกไปตามคุณลักษณะของทองถิ่น  
(วิทยา  นนทนภา, 2544, หนา 10 – 11) 

ความหมายภูมิปญญา 
ภูมิปญญา ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Wisdom หมายความวา ความรู

ความสามารถ ความเช่ือ ความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถในการแกปญหา
ของมนุษย 

ภูมิปญญา  หมายถึง  พื้นความรูความสามารถ  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, หนา 
623) 

ภูมิปญญา หมายถึง พื้นเพ รากฐานความรูหรือความรอบรูของชาวบานท่ีเรียนรู
และมีประสบการณท้ังทางตรงและทางออมสืบตอกันมา สวนภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง 
องคความรูหรือสติปญญาส่ังสมท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมและหรือประยุกตความรูท่ีมีอยู
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ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรูของชาวบานซึ่งไดมาจากประสบการณและ
ความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมทั้งความรูท่ีส่ังสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุน
หน่ึงไปยังอีกรุนหน่ึง ระหวางการสืบทอดมีการปรับประยุกตและเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิด
เปนความรูใหมตามสภาพการณทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  (เสรี  พงศพิศ, 
2538, หนา 252) 

ภูมิปญญา หมายถึง องคความรูความสามารถทักษะท่ีเกิดจากการส่ังสม
ประสบการณท่ีผานกระบวนการเลือกสรร เรียนรู ปรุงแตง พัฒนา และถายทอดสืบตอกัน
มาเพื่อแกปญหาและพัฒนาชีวิตใหสมดุลกับสภาพแวดลอม และเหมาะสมกับยุคสมัย  (รุง  
แกวแดง, 2542, หนา 204) 

“ภูมิปญญา” (Wisdom) หมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความ
ชัดเจน ท่ีกลุมชนไดจากประสบการณท่ีส่ังสมไวในการปรับตัวและดํารงชีพในระบบนิเวศน
หรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีไดมี
พัฒนาการสืบสานกันมา 

ภูมิปญญาเปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวกับสภาวะตาง ๆ ในพื้นท่ีท่ีกลุมชน
น้ันต้ังหลักแหลงถิ่นฐานอยู และไดแลกเปลี่ยนสังสรรคทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอื่น จาก
พื้นท่ีส่ิงแวดลอมอื่นท่ีไดมีการติดตอสัมพันธกัน แลวรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสราง
ประโยชน หรือแกปญหาได ในส่ิงแวดลอมและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชน
น้ัน 

ภูมิปญญาจึงมีท้ังภูมิปญญาอันเกิดจากประสบการณในพื้นท่ี ภูมิปญญาท่ีมาจาก
ภายนอกและภูมิปญญาท่ีผลิตใหมหรือผลิตซํ้า เพื่อการแกปญหาและการปรับตัวให
สอดคลองกับความจําเปนและความเปลี่ยนแปลง  (วรวุธ  สุวรรณฤทธิ์, 2546, หนา 148) 

ประเวศ วะสี (2532, หนา 75) ใหแนวคิดของภูมิปญญาทองถิ่นวา ภูมิปญญา
ชาวบานเกิดจากการสะสมการเรียนรูมาเปนระยะเวลายาวนาน มีลักษณะที่เช่ือมโยงกัน
หมดในทุกสาขาวิชาไมแยกเปนวิชา ๆ แบบท่ีเราเรียน ฉะน้ันวิชาท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
อาชีพ ความเปนอยู การศึกษา วัฒนธรรม จะผสมกลมกลืนเช่ือมโยงกันหมด 

เสนห จามริก กลาววาภูมิปญญาไทยน้ัน ดานหน่ึงนอกจากจะเปนเร่ืองราวของพื้น
ภูมิธรรมเดิมแลว ยังหมายถึงศักยภาพในการประสานความรูใหม ๆ มาใชใหเกิดประโยชน
ดวย  ซ่ึงเอื้อใหเกิดทางเลือกใหมท่ีมีลักษณะสากล และลักษณะเฉพาะของเราเอง 

ชลทิตย เอี่ยมสําอางค และ วิศนี ศีลตระกูล (2533, หนา 201-248) สรุปวา ภูมิ
ปญญาชาวบาน หมายถึงความรูประสบการณของประชาชนในทองถิ่น ซ่ึงไดรับการศึกษา 
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อังกูล สมคะเนย (2535, หนา 21-24) กลาววา ภูมิปญญาชาวบานหมายถึง มวล
ความรู   และมวลประสบการณของชาวบานท่ีใชในการดํารงชีวิตใหเปนสุข โดยไดรับการ
ถายทอดส่ังสมกันมาผานกระบวนการ การพัฒนาใหสอดคลองกับกาลสมัย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป., หนา 2) สรุปวา ภูมิปญญา
ไทย หมายถึง ความสามารถ ทักษะและเทคนิค อันเกิดจากการสะสมองคความรูมวลรวม
ทุกดานท่ีผานกระบวนการสืบทอด ปรับปรุง พัฒนาและเลือกสรรมาแลวเปนอยางดีในการ
สรางผลงาน แกไขปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา ภูมิปญญาไทย หมายถึง ความสามารถ ทักษะและ
เทคนิค  อันเกิดจากการสะสมองคความรูมวลรวมทุกดานท่ีผานกระบวนการสืบทอด 
ปรับปรุง พัฒนาและเลือกสรรมาแลวเปนอยางดีในการสรางผลงาน แกไขปญหาและ
พัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

ภูมิปญญา หมายถึง ความรู ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ ความจัดเจน ท่ี
กลุมชนไดจากประสบการณท่ีส่ังสมไวในการปรับตัวและดํารงชีพในระบบนิเวศนหรือ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไดมีพัฒนาการสืบ
สานกันมา (เอกวิทย ณ ถลาง, 2544, หนา 42) 

มงคล  ดานธานินทร (2540, หนา 6)  กลาวถึงการเกิดและการดํารงอยูของ         
ภูมิปญญาไววา 

1. ภูมิปญญาเปนเหมือนส่ิงมีชีวิตและสรรพสิ่งท้ังหลาย กลาวคือ มีเกิดข้ึน ดํารง
อยูและดับไป เม่ือภูมิปญญาใดไดรับการยอมรับ เชน มีการกลาวถึงหรือนําไปปฏิบัติอยาง
กวางขวางถือวาภูมิปญญาน้ันไดเกิดข้ึนแลว หากภูมิปญญาใดทนตอการพิสูจนและใชงาน
ในรูปแบบตางๆ จนพิสูจนไดวาไมเปนประโยชนเทาท่ีควรหรือกอใหเกิดปญหาสังคมจะไม
นําพาภูมิปญญาน้ันอีก 

2. ภูมิปญญาเกิดจากกระบวนการพัฒนา ภูมิปญญาเปนผลมาจากการสั่งสม
ความคิด ประสบการณและตัวอยางจํานวนมากและยาวนาน กอนที่ภูมิปญญาใดจะแสดง
ใหเห็นถึงความ ลุมลึกทางปญญา วิสัยทัศนและความสําเร็จเม่ือนําไปใชงาน ในชวงเวลา
ดังกลาวน้ีเจาของภูมิปญญาตองใชความพยายามที่จะพัฒนาประสิทธิภาพภูมิปญญาข้ึน
เร่ือย ๆ 
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3. ความตอเน่ืองของภูมิปญญา ภูมิปญญาใด ๆ ท่ีไดรับการกลาวถึงจะดํารงอยู
ยาวนานก็ตอเม่ือผูคนในสังคมใหความสนใจและเรียนรูถึงความเปนมา ประโยชน นําไป
ปฏิบัติ ตลอดจนศึกษาคนควาและวิจัยภูมิปญญาน้ันเพื่อแกไขขอบกพรอง ในกรณีน้ี
เทากับเปนการสืบทอดภูมิปญญาน้ัน ๆ  (วิทยา  นนทนภา, 2544, หนา 11 – 14) 
 

1. ความเปนมาของภูมิปญญาไทย 
คําวา “ปญญา” หรือ “ภูมิปญญา” เปนคําท่ีมีความหมายลึกซ้ึงคอนขางยากใน

การ ส่ือสารทําความเขาใจดวยภาษาพูดหรือภาษาเขียน ภูมิปญญาเปนพ้ืนความรูของ
ประชาชนในสังคมนั้น ๆ  โดยสังคมนั้น ๆ ปวงชนในสังคมยอมรับรู เช่ือถือ เขาใจรวมกัน 
มีคําท่ีใชเรียกตาง ๆ กัน เชน คําวา “ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom)” หรือ “ภูมิ
ปญญาชาวบาน (Popular Wisdom)” หรือ “ภูมิปญญาไทย (Thai Wisdom)” เปนตน ซ่ึง
บทบาทของภูมิปญญาไทยในการพัฒนาสังคม ไดรับการยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติของ
หนวยงานตาง ๆ มีมากข้ึน ภูมิปญญาไทยไดนําไปใชพัฒนาทุกดาน เพราะภูมิปญญาไทย
มีความหลากหลายที่แวดลอมวิถีชีวิตคนไทยในสังคม เกี่ยวของกับทุกมิติทางสังคมโดยมี 
“คน” เปนศูนยกลางของความสัมพันธกับมิติทางสังคม ส่ิงแวดลอมและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ท้ังน้ี
คนหรือเรียกไดวาผูทรงภูมิปญญาของสังคม เปนผูเรียนรู สืบทอด พัฒนา ถายทอดและนํา
ความรูภูมิปญญามาพัฒนาชีวิตของคนในสังคม ภูมิปญญาท่ีคนในสังคมยอมรับ ถือเปน
มรดกท่ีสืบทอดคูกับประเทศไทยมาโดยตลอด เรียกวา “ภูมิปญญาไทย” 

อภิชาต ทองอยู (2528, หนา 13-18) ไดกลาวถึงอิทธิพลท่ีทําใหเกิดภูมิปญญา
ทองถิ่นไว 2 ประการ คือ 

1. อิทธิพลจากส่ิงแวดลอม คนจะผูกชีวิตของตนเองติดอยูกับธรรมชาติอยางมี
เอกภาพ แนนแฟน ต้ังแตการดํารงชีวิตไปจนถึงการใหคุณคามนุษยและการปฏิบัติตัวใน
ชีวิตประจําวันแตละวัน 

2. อิทธิพลจากศาสนา พุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีเขาไปผสมกลมกลืนกับชีวิต
ของชาวบานมาชานาน จนฝงอยูในภูมิปญญาและความเชื่อทางศาสนา ทําใหชาวบานแต
ละชุมชนหรือทองถิ่นไดสรางสรรคภูมิปญญาขึ้นมา เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
อยางเปนสุข ภายในทองถิ่นของตน ซ่ึงเปนผลใหชาวบานมีพื้นฐานการเคารพในคุณคา
ของตนเอง กับส่ิงแวดลอมใกลเคียงกัน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป., หนา 2) ไดกลาวถึง
ลักษณะการเกิดของภูมิปญญาไทยไววา ภูมิปญญามีกระบวนการเกิดจากการสืบทอด 
ถายทอดองคความรูท่ีมีอยูเดิมในชุมชนทองถิ่นตาง ๆ แลว เลือกสรร พัฒนา และปรับปรุง
องคความรูเหลาน้ัน จนเกิดทักษะและความชํานาญท่ีสามารถแกไขปญหา และพัฒนาชีวิต
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                เกิดองคความรูใหม 

 
                              ทักษะ                                                                                                                              การแกปญหา 

                 การตดัสินใจ 
                   นําไปใช                  

                             เทคนิคใหม                                                                                        พัฒนาวถิีชีวติ 
                                                                                                                                                                                        อันเหมาะสม 
                                                                                                                                                                                           กับยุคสมัย 

 
                                  ปญหา                                                                                                                สภาวะแวดลอม 

 
                     สถานการณ                                                                                                พื้นท่ี 

 
                       เลือกสรร                                            พัฒนา                                ปรบัปรุง 

 
                                                                                                สบืทอด/ถายทอด 

 
                              1                          2                                  3                               4                           ฯลฯ         
  

 
 องคความรู                        องคความรู                     องคความรู                  องคความรู               องคความรู 

 

ภาพประกอบ : ลักษณะการเกิดของภูมิปญญาไทยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 

2. ลักษณะของภูมิปญญาไทย 
     ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยเปนความรูท่ีเกิดข้ึนเฉพาะของแตละทองถิ่น ตาม

อิทธิพลของสภาพแวดลอม ความเช่ือ และระดับสติปญญาของคนในแตละทองถิ่น เปนผล
ใหมีความรูอยางหลากหลาย แตอยางไรก็ตาม ความรูในเรื่องดังกลาวก็จะมีลักษณะ
เฉพาะที่สําคัญรวมกัน  ดังท่ีนักการศึกษาไดกลาวไวดังนี้ 

สามารถ จันทรสูรย (2534, หนา 88-94) ไดแบงภูมิปญญาทองถิ่นออกเปน 
ลักษณะคือ 

1. ลักษณะที่เปนนามธรรม เปนโลกทัศน ชีวทัศน เปนปรัชญาในการดําเนิน
ชีวิต  เปนเร่ืองเกี่ยวกับการเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  คุณคาและความหมายของทุกส่ิงใน
ชีวิตประจําวัน 

2. ลักษณะที่เปนรูปธรรม เปนเร่ืองเกี่ยวกับเฉพาะดานตาง ๆ เชน การทํามา
หากิน การเกษตร  หัตถกรรม  ศิลปะดนตรี  และอื่น ๆ 
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 ภูมิปญญาเหลาน้ีสามารถสะทอนออกมาเปน 3 ลักษณะ ท่ีสัมพันธใกลชิดกัน 
(สามารถ  จันทรสูรย. 2534, หนา  85-94)  ไดแก 

1. ความสัมพันธอยางใกล ชิดกันคือ ความสัมพันธระหวางคนกับโลก 
ส่ิงแวดลอม สัตว  พืช  และธรรมชาติ 

2. ความสัมพันธกับคนอื่น ๆ ท่ีรวมกันในสังคม หรือชุมชน 
3. ความสัมพันธกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ส่ิงเหนือธรรมชาติ ส่ิงท่ีไมสามารถสัมผัสได

ท้ังหลายทั้ง 3 ลักษณะน้ี คือ สามมิติของเร่ืองเดียวกัน ท่ีมีเอกภาพเหมือนสามมุมของรูป
สามเหลี่ยม ภูมิปญญาจึงเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตของคนไทย ซ่ึงสามารถแสดงให
เห็นชัดเจนไดโดยภาพประกอบดังน้ี 
 

คน 
ในสังคม 

 
 

 -  อาชีพ      -  ศิลปะและนันทนาการ 
 
  -  ปจจัยสี่       คน                                -  จารีต ขนบธรรมเนียม 
            ประเพณ ี
 
  -  การจัดการ      -  ภาษา วรรณกรรม 
 

ธรรมชาติ         สิ่งเหนือ        
             สิ่งแวดลอม             ธรรมชาติ 
 
     -  สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
     -  ศาสนา 
     -  ความเชื่อ 
 

ภาพประกอ :  ความสัมพันธของภูมิปญญาไทย  (สามารถ  จันทรสูรย, 2534, หนา 89) 

 จากแผนภาพขางตน เห็นไดวา ลักษณะภูมิปญญาท่ีเกิดจากความสัมพันธ
ระหวาง คนกับธรรมชาติส่ิงแวดลอม จะแสดงออกมาในลักษณะภูมิปญญาในการดําเนิน
ชีวิตข้ันพ้ืนฐานดานปจจัยส่ี การบริหารจัดการองคกร ตลอดท้ังการประกอบอาชีพตาง ๆ 
เปนตน  ภูมิปญญาท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับคนอื่นในสังคม จะแสดงออกมา
ในลักษณะจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและนันทนาการ  ภาษาและวรรณกรรม  
ตลอดท้ังการส่ือสารตาง ๆ 
 วรวุธ  สุวรรณฤทธิ์ (2546, หนา 149-150)  กลาวถึงลักษณะภูมิปญญาไทย
ดังน้ี  

1. ภูมิปญญาไทย  เปนเร่ืองของการใชความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
ความเช่ือ (Belief)  และพฤติกรรม (Behavior) 
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2. ภูมิปญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน  คนกับธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม  และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ 

3. ภูมิปญญาไทยเปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต 
4. ภูมิปญญาไทยเปนเร่ืองของการแกปญหา การจัดการ การปรับตัว การ

เรียนรู เพ่ือความอยูรอดของบุคคล ชุมชน และสังคม 
5. ภูมิปญญาไทยเปนแกนหลัก หรือกระบวนทัศนในการมองชีวิตเปนพ้ืน

ความรูในเรื่องตาง ๆ 
6. ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณในตัวเอง 
7. ภูมิปญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทาง

สังคมตลอดเวลา 

 ประเวศ วะสี (2534, 40-45) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
ไว  3 ลักษณะ คือ 

1. ความจําเพาะกับทองถิ่น เน่ืองจากภูมิปญญาทองถิ่นมีการสะสมข้ึนมาจาก
ประสบการณหรือความจัดเจนจากชีวิต และสังคมในทองถิ่นหน่ึง ๆ เพราะฉะน้ันภูมิ
ปญญาทองถิ่น จึงมีความสอดคลองกับเร่ืองของทองถิ่นมากกวาภูมิปญญาจากภายนอก 
โดยท่ีไมอาจนําไปใชกับทองถิ่นอื่น ๆ ท่ีแตกตางกันได หรือไดแตไมดีมากนัก 

2. มีความเช่ือมโยงหรือบูรณาการสูง ภูมิปญญาทองถิ่นจะมีการเช่ือมโยงกัน
ระหวางชีวิต สังคมและส่ิงแวดลอม มีการพยายามนําธรรมชาติมาอธิบายเปนรูปธรรมท่ี
สามารถแตะตองได เชน ความคิดเร่ืองพระแมธรณี แมคงคา แมโพสพ พระภูมิ ทําใหคน
เคารพธรรมชาติและไมทําลายลางส่ิงน้ัน 

3. มีความเคารพ ผูอาวุโส ภูมิปญญาทองถิ่นใหความสําคัญกับประสบการณ 
จึงมีความเคารพผูอาวุโส  เพราะผูอาวุโสมีประสบการณมากกวา 
 นิธิ  เอี่ยวศรีวงศ (2536, หนา 1-10)  ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของภูมิปญญา
ทองถิ่นวาเปนระบบความรู ภูมิปญญาไมไดเกิดแวบข้ึนมาในหัว แตเปนระบบความรูท่ี
ชาวบาน มองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ เปนระบบความรูท่ีไมเปนวิทยาศาสตร 
ฉะน้ันในการศึกษาจะเขาไปดูวาชาวบาน “รูอะไร” อยางเดียวไมพอตองศึกษาวาเขาเห็น
ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ เหลาน้ันอยางไร  โดยพิจารณาจาก 

1. การสั่งสมและการกระจายความรู ภูมิปญญาเกิดจากการสั่งสมและการ
กระจายความรู โดยความรูไมไดลอยอยูเฉย ๆ แตถูกนํามาบริการคนอื่น เชน หมอ
พื้นบาน ส่ังสมความรูทางการแพทยไวในตัวคนคนหนึ่ง ซ่ึงมีกระบวนการที่ทําใหเขาส่ังสม
ความรูเราควรศึกษาดวยวา กระบวนการน้ันเปนอยางไร  หมอคนหน่ึงสามารถสรางหมอ
คนอื่นตอมาไดอยางไร 
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2. การถายทอดความรู ภูมิปญญาทองถิ่นไมไดมีสถาบันถายทอดความรู แต
มีกระบวนการถายทอดท่ีซับซอน ถาเราตองการเขาใจภูมิปญญาทองถิ่น เราก็ตองเขาใจ
กระบวนการถายทอดความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหน่ึง 

3. การสรางสรรคปรับปรุงระบบความรูของชาวบานไมไดหยุดน่ิงอยูกับท่ี แต
ถูกปรับเปลี่ยนอยูตลอดมาโดยอาศัยประสบการณของชาวบานเอง เรายังขาดการศึกษาวา
ชาวบานปรับเปลี่ยนความรู  และระบบความรูเพ่ือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางไร 
 ภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ ในแตละทองถิ่นที่จัดการไวอยาง
เปนระบบใหเขาใจไดโดยงาย  โดยท่ีไดมีการสั่งสม ปรับปรุง และถายทอดใหกับชุมชนรุนตอ 
ๆ ไป 

ความสําคัญของภูมิปญญาไทย  

 ภูมิปญญาไทยมีความสําคัญ และมีคุณคาเปนอยางยิ่งตอวิถีการดําเนินชีวิต เพ่ือ
ความอยูรอดของบุคคลในทองถิ่นน้ัน ๆ ดังท่ี อภิชาต ทองอยู (2528, หนา 13-18) ได
กลาวไววา การท่ีชาวบานสามารถรักษาหมูบาน และคงสภาพทองถิ่นไดสืบมาชานาน
จนถึงปจจุบันน้ี เพราะชาวบานมีการแสวงหาทางออก ตอบสนองตอส่ิงทาทาย มีการ
ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอมอยู
ตลอดเวลา การท่ีสามารถดํารงสิ่งเหลาน้ีตองอาศัยภูมิปญญาของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบที่เกิดข้ึนกับชาวบานน้ันรุนแรงและรวดเร็ว แตก็ไมสามารถทําลายสถาบัน
หมูบานได มรดกทางวัฒนธรรมของหมูบานยังคงอยู และส่ิงเหลาน้ีไมไดอยูเพราะการเก็บ
รักษารวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของหมูบาน 
 นอกจากน้ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป., หนา 5-8) ได
กลาวถึง ความสําคัญของภูมิปญญาไทยพอสรุปไดดังนี้ 

1. ภูมิปญญาไทยชวยสรางชาติใหเปนปกแผน พระมหากษัตริยไทยทรงใชภูมิ
ปญญาในการสรางชาติ สรางความเปนปกแผนของประเทศมาโดยตลอด ต้ังแตสมัย
สุโขทัย พอขุนรามคําแหงมหาราชพระองคทรงปกครองประชาชนดวยพระเมตตา แบบพอ
ปกครองลูก ผูใดประสบความเดือดรอนก็สามารถมาตีระฆังแจงความเดือดรอนขอรับ
พระราชทานความชวยเหลือ ทําใหประชาชนมีความจงรักภักดีตอพระองคตอประเทศชาติ 
รวมกันสรางชาติบานเมืองจนเจริญรุงเรืองไดเปนปกแผน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปจจุบัน พระองคทรงใชภูมิปญญาสรางคุณประโยชนแก
ประเทศทางการเมืองภายในประเทศ จนรอดพนภัยพิบัติหลายครั้ง ดานการเกษตร
พระองคทรง  พระราชทานทฤษฎีใหมใหแกพสกนิกร ดานการเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืน 
ฟนฟูสภาพแวดลอม ยังความสงบรมเย็นของประชาชนใหกลับคืนมา 

2. สรางความภาคภูมิใจ  และศักด์ิศรีเกียรติภูมิ  แกคนไทย คนไทยใน อดีตมา 

 315 



ความสามารถเปนท่ีปรากฏในประวัติศาสตรจํานวนมาก เปนท่ียอมรับของนานาน
อารยประเทศ เชน นายขนมตมเปนนักมวยที่มีฝมือเกงในการใชอวัยวะทุกสวน ทุกทาแม
ไมมวยไทย สามารถชกมวยไทยจนชนะพมาไดถึงเกาคนสิบคนในคราวเดียวกัน ซ่ึงใน
ปจจุบัน มวยไทยถือเปนภูมิปญญาดานศิลปะปองกันตัวช้ันเยี่ยม 

ภูมิปญญาไทยทางภาษาและวรรณกรรม คนไทยมีอักษรไทยเปนของตนเอง
มาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยและวิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบัน เปนภาษาท่ีสามารถผันเสียงได
มากท่ีสุดภาษาหน่ึงของโลก และยังใชเปนภาษาราชการดวยวรรณกรรมไทยถือวาเปน
วรรณกรรมที่มีความไพเราะ ไดอรรถรสครบทุกดาน วรรณกรรมหลายเรื่องไดถูกแปลเปน
ภาษาตางประเทศ 

นอกจากนี้ยังมีภู มิปญญาดานอาหาร อาหารไทยเปนอาหารที่ มีความ
หลากหลายในรสชาติ ท้ังอาหารคาวหวาน ปรุงงาย รสอรอยถูกปากท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศ พืชท่ีใชปรุงอาหารสวนใหญเปนพืชสมุนไพรที่หาไดงายในทองถิ่น และราคา
ถูก พืชท่ีใชเปนสวนประกอบที่เปนพืชสมุนไพร  เชน  ตะไคร  ขิง  ขา  กระชาย  ใบ
มะกรูด  ใบโหระพา  ใบกะเพรา  เปนตน 

3. ความสามารถปรับปรุง ประยุกตคําสอนทางศาสนาใชกับวิถีชีวิตไดอยาง
เหมาะสม คนไทยยอมรับนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ โดยนําหลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนามาปรับใชในวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม ทําใหคนไทยเปนผูออนนอมถอมตน 
เอื้อเฟอเผื่อแผ ประนีประนอม  รักสงบ ใจเย็น มีความอดทนใหอภัยแกผู สํานึกผิด 
ดํารงชีวิตอยางเรียบงายปกติสุข ทําใหคนในชุมชนพึ่งพากันได ท้ังหมดน้ีสืบเน่ืองจาก
หลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนา เปนการใชภูมิปญญาในการประยุกตพระพุทธศาสนามา
ใชกับชีวิตประจําวัน 

4. สรางความสมดุลระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติไดอยางยั่งยืนภูมิปญญา
ไทยมีความเดนชัดในการยอมรับนับถือและใหความสําคัญแกคน สังคม และธรรมชาติ
อยางยิ่ง มีเคร่ืองท่ีช้ีใหเห็นไดอยางชัดเจนมากมาย เชน ประเพณี 12 เดือน เปนการแสดง
ความเคารพและขอพร เปนวันแหงครอบครัว เครือญาติพี่นองไดพบปะกันดวยความอบอุน  
สวนประเพณีลอยกระทง คุณคาอยูท่ีการบูชาและเคารพบุญคุณของนํ้าที่หลอเลี้ยงชีวิตของ
คน พืช และสัตวซ่ึงใชนํ้าท้ังการบริโภคและอุปโภค ในการรักษาปาใหตนนํ้าลําธาร ได
ประยุกตใหมีประเพณีการบวชปา ใหเคารพส่ิงศักด์ิสิทธิ์ธรรมชาติสภาพแวดลอมยังคง
ความอุดมสมบูรณแก  ตนน้ําลําธารพลิกฟนกลับคืนมาได อาชีพการเกษตรเปนอาชีพหลัก
ของคนไทย ท่ีคํานึงถึงความ  สมดุลของคน สังคมและธรรมชาติ โดยทําแตนอยพออยูพอ
กิน เม่ือเหลือกินก็แจกญาติพี่นอง  เพ่ือนบานใกลเคียง นอกจากน้ียังนําไปแลกเปลี่ยนกับ
ส่ิงของอยางอื่นท่ีตนไมมี เม่ือเหลือใชจริงๆ จึงจะขาย อาจกลาวไดวาเปนการเกษตรแบบ 
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5. เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามยุคสมัยแมกาลเวลาจะเปลี่ยนไปอยางไร ความรู
สมัยใหมจะหลั่งเขามามาก แตภูมิปญญาไทย ก็สามารถปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมกับยุค
สมัย เชน การรูจักนําเคร่ืองยนตมาติดต้ังกับเรือใสใบพัดเปนหาง สามารถว่ิงไดเร็วข้ึน
เรียกวา “เรือหางยาว” การรูจักทําการเกษตรผสมผสานพลิกฟนธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ
คืนแทนสภาพปาเดิมท่ีถูกตัดทําลายไป การรูจักใชภูมิปญญาออมเงินสะสมทุนตามแบบ
สมัยใหมใหสมาชิกกูยืมปลดหน้ีสิน และจัดสวัสดิการแกสมาชิกจนชุมชนมีความม่ันคง 
เขมแข็ง สามารถชวยตนเองไดหลายรอยหมูบานท่ัวประเทศ และการสราง “อูหยํา” ข้ึน
เปนปะการังเทียม ใหปลาอาศัยวางไขแพรพันธุและเจริญเติบโตขยายจํานวนมากดังเดิม 
ถือเปนการใชภูมิปญญาปรับปรุงประยุกตใชไดตามยุคตามสมัย 

จากเอกสารท่ีกลาวถึงความสําคัญของภูมิปญญาไทยดังกลาวขางตนสรุปไดวา 
ภูมิปญญาทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมเปนตัวกําหนด
คุณลักษณะของสังคม อีกท้ังยังเปนส่ิงท่ีเหมาะสม ทรงคุณคา และมีความสําคัญเพ่ือใชเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข อีกท้ังยังชวยสรางความสมดุล
ระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และอํานวยประโยชนในการทํางานเพื่อพัฒนา
ชนบทของกลุมบุคคล เจาหนาท่ีจาก หนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน   โดยใช
เปนแนวทางในการกําหนดแนวทางในการทํางาน ใหสอดคลองและผสมกลมกลืนกับวิถี
ชีวิตชาวบานมากขึ้น (สมพร ประมวลศิลปชัย, 2543, หนา 17-34) 

ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน และเทคโนโลยีพื้นบาน 
ปจจุบันในการดํารงชีวิตของคนเราจะพบวามีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช

มากมาย   โดยเฉพาะผูคนในเมืองใหญๆ  แตในชนบทและหมูบานท่ีหางไกลออกไปผูคน
หรือชาวบานก็ยังมีการดํารงชีวิตสวนใหญเหมือนสมัยด้ังเดิม ยังมีการใชภูมิปญญาทองถิ่น
และเทคโนโลยีพื้นบานอยูมาก และเปนท่ีประจักษชัดมากข้ึนดวยวาเทคโนโลยีพื้นบานใน
ประเทศไทย สามารถใชประโยชนได  และที่จริงก็ถูก “ใช” อยูโดยคนจํานวนมากในประเทศ
ไทยซ่ึงยังสามารถตอบปญหาท่ีเกิดแกชีวิตคนทั่วไปไดมากเพราะเขาถึงไดงายกวา (นิธิ 
เอียวศรีวงศ 2537, หนา 288) จึงเห็นไดวาภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีพื้นบานยังมี
ความสําคัญ ดังท่ี ชลทิตย เอี่ยมสําอางค และ วิศนี ศิลตระกูล (2533, หนา 211-213) ได
อธิบายความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีพื้นบานไวโดยสรุปดังนี้ 

 317 



การพัฒนาที่มองเพียงดานเศรษฐกิจอยางเดียวหรือมองโครงสรางอํานาจในชุมชน
อยางเดียว ยังไมเพียงพอ เราตองศึกษาถึงประเด็น ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ระบบ
การคิดของชาวบาน ความเฉลียวฉลาดหรืออัจฉริยะของประชาชน ส่ิงเหลาน้ีตองคํานึงถึง
และนํามาใชใหเกิดประโยชน ภูมิปญญาทองถิ่นจึงมีความสําคัญ ผลของกระบวนการภูมิ
ปญญาทองถิ่นท่ีปรากฏในสังคม  หมูบานสะทอนใหเห็นถึงจริยศาสตร ในการดํารงอยู
รวมกันหลายประการ คือ 

1. เปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความเรียบงาย 
2. มีการประหยัดและอนุรักษสูง 
3. มีความม่ันคงตอการเคารพคนและสรรพส่ิง 
4. มีวิถีชีวิตและวิถีแหงสังคมท่ีไมมุงความรุนแรง 
5. มีระบบขนาดเล็ก ๆ กระจายตัวท้ังในแงกายภาพและอํานาจตัดสินใจ 
6. มีการออนนอมถอมตน และประนีประนอมสูง 
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นทําใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอชุมชนหรือ

ทองถิ่นหลายประการคือ 
1. ชวยใหสมาชิกในชุมชนหมูบานดํารงชีวิตรวมกันอยูไดอยางสงบสุข 
2. ชวยสรางความสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม 
3. ชวยใหผูคนดํารงตนและปรับเปลี่ยนใหทันตอความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบ

อันเกิดจากสังคมภายนอก 
4. เปนประโยชนตอการทํางานพัฒนาชนบทของเจาหนาท่ีจากหนวยงานตาง ๆ 

สามารถกําหนดทาทีการทํางานใหกลมกลืนกับชาวบานมากยิ่งข้ึน 
 สวนเทคโนโลยีพื้นบานเปนมรดกอันล้ําคา เปนส่ิงท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติ 
มนุษยชาติเปนผูคิดคนควาและพัฒนาใหเหมาะแกการใชงาน เรียบงาย ใชพลังงาน และ
ทรัพยากรที่มีอยูแลวใน   ทองถิ่น ทําใหเกิดการประหยัดและคุมคาในการลงทุนท่ีจะผลิต
ส่ิงตาง ๆ อีกท้ังยังมีความคลองตัวตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับการใชงาน
ตามเวลาและสถานการณตาง ๆ ได ส่ิงสําคัญจัดไดวาสามารถเกิดการสรางงานในทองถิ่น
โดยฝมือแรงงานในทองถิ่น อีกท้ังยังงายตอการใชงาน การควบคุม การดูแลรักษา และไม
ตองอาศัยชางเทคนิค หรือผูชํานาญการพิเศษเฉพาะดานคอยแนะนําการใช  และดูแล
รักษาประจําอีกดวย  (วีระพงษ  แสง-ชูโต, 2544, หนา 32-33) 
 ประเภทของภูมิปญญา 
 เสรี พงศพิศ (2536, หนา 147) ไดแบงภูมิปญญาไทยเปน 2 ระดับ คือ ระดับชาติ
และระดับทองถิ่น 
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(1) ภูมิปญญาระดับชาติ เปนภูมิปญญาท่ีพัฒนาสังคมไทยใหรอดพนจาก
วิกฤตการณตาง ๆ ในอดีต การเสียเอกราช การสรางเสริมความศิวิไลซใหกับชาติตราบจน
ทุกวันน้ี เชน กรณีการกอบกูเอกราชของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การปองกันตนเอง
ไมใหตกเปนเมืองข้ึนสมัยยุคลาอาณานิคม  เปนตน 

(2) ภูมิปญญาระดับทองถ่ิน หรือภูมิปญญาชาวบานเปนภูมิปญญาท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะทองถิ่นเพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถิ่นน้ัน เปนพ้ืนความรูของชาวบานในการคิด
แกปญหาในชีวิตของตนเอง หรือสติปญญาอันเกิดจากการเรียนรู สะสม ถายทอด
ประสบการณท่ียาวนานของผูคนในทองถิ่น ซ่ึงไดใชชีวิตถาวรกับปาเขา นํ้า ปลา ฟา นก 
ดิน หญา สัตวปา พืช แมลง และธรรมชาติรอบตัว  เปนองคความรูท้ังหมดของพวกเขา  
(วรวุธ  สุวรรณฤทธิ์, 2546, หนา 148-149) 

ประเภทและสาขาของภูมิปญญา 
ธวัช ปุณโณฑก (2531, หนา 39-57) ไดจําแนกประเภทของภูมิปญญาชาวบาน 

ตามลักษณะการดําเนินชีวิตไวดังน้ีคือ 
1. คติความเช่ือ เปนความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ท่ีทุกคน

ยอมรับนับถือ  และปฏิบัติตอกันมา 
2. ประสบการณในการประกอบอาชีพและการศึกษาเลาเรียน ความรูท่ีไดจาก

ประสบการณและการเรียนรูในการประกอบอาชีพ  เชน  การท่ีชาวบานรูจักวิธีการทํานา  
เปนตน 

 สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ (2533, หนา 12)  ไดแบงประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นไว 
ดังน้ี 

1. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพ ซ่ึงมีลักษณะการ
ประกอบอาชีพแบบพุทธเกษตร หรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะจัดความสมดุล
สอดคลองกับธรรมชาติ มุงการพึ่งพาตนเองเปนกระแสหลักมากกวาการพ่ึงพาปจจัยการ
ผลิตจากภายนอก ไดแก การทํา  วนเกษตร  การทําเกษตรผสมผสาน  และการทําเกษตร
แบบธรรมชาติ 

2. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบสังคม หรือการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษย ซ่ึงไดแก  ความเชื่อ  คําสอน  คานิยม  ประเพณี ท่ีแสดงออกในแบบแผนการ
ดําเนินชีวิต 

3. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบสังคม หรือการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอม  ไดแก  การรักษาปาไมชุมชน  การรักษาโรคดวยสมุนไพร  
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2535, หนา 8-25) ไดแบงประเภทของ
ภูมิปญญาทองถิ่นไว 5 หมวด ดังน้ี 
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 หมวดท่ี 1   หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ  และศาสนา 
 ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และศาสนา หมายถึง แบบอยางที่ปฏิบัติสืบตอ
กันมาเกี่ยวกับคติ ความเช่ือ ปรัชญา ศาสนา ลัทธิ ไสยศาสตร โหราศาสตร กฎหมายท่ี
เกี่ยวของดาน วัฒนธรรมธรรมเนียมการปกครอง การปลูกฝงและการสืบทอด และ
ประเพณี 
 หมวดท่ี 2   หมวดภาษาและวรรณกรรม 
 ภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ส่ิงท่ีส่ือความหมายดวยเสียงหรืออักษรที่กําหนด
ไวเปนแบบแผน เพื่อใชเปนส่ือสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน แบงออกเปนประเภท        
ตาง ๆ ไดแก ขาวสารวรรณกรรม ภาษาศาสตรและหลักภาษา ภาษาถิ่น และภาษาชนตาง
กลุม นิทานและภูมินาม  ความเรียงและฉันทลักษณ  วาทการ  ภาษิต  และปริศนาคําทาย 
 หมวดท่ี 3   หมวดศิลปกรรมและโบราณคดี  
 ศิลปกรรมและโบราณคดีหมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้นเพื่อความงามท่ีใหคุณคาทาง
จิตใจหรือเพ่ือประโยชนใชสอย รวมท้ังส่ิงตาง ๆ ท่ีสรางข้ึนเพื่อส่ือสารทางความเชื่อของ
กลุมชน  สามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ  ไดแก  จิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปตยกรรม ศิลปกรรม โบราณคดี การวางผังเมืองและชุมชน  และวัฒนธรรมสถานหรือ
แหลงวัฒนธรรม 
 หมวดท่ี 4   หมวดการละเลน ดนตรี และการพักผอนหยอนใจ 
 การละเลน ดนตรี และการพักผอนหยอนใจหมายถึง ส่ิงที่มนุษยแสดงออกเพื่อ
สนองความตองการทางดานรางกาย อารมณ และจิตใจ แบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก 
การขับรองและดนตรี ระบํารําฟอน มหรสพ เพลงเด็กและเพลงกลอมเด็ก เพลงหนาพาทย 
การละเลนพื้นบาน กีฬาและนันทนาการ  การทองเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 หมวดท่ี 5   หมวดชีวิต  ความเปนอยูและวิทยาการ 
 ชีวิต ความเปนอยูและวิทยาการ หมายถึง กิจกรรมการดําเนินชีวิตของบุคคลหรือ
กลุมชนประกอบกับการคิดคน และพัฒนาวิทยาการเพื่อเสริมสรางความเปนอยูใหดีขึ้น 
โดยอาศัยบุคคล ในทองถิ่นหรือการรับเอาวัฒนธรรมตางถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนิน
ชีวิตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน แบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก เคร่ืองใช คหกรรมศาสตร การ
สาธารณสุข ท่ีอยูอาศัย ชีวประวัติ วิทยาการและอาชีพ  (สมพร  ประมวลศิลปชัย, 2543, 
หนา 25-34) 

 วิชิต นันทสุวรรณ (2528, หนา 6-11) ไดแบงประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นใน
ประเทศไทย อาจกลาวโดยสรุปไดดังน้ี 

1. ภูมิปญญาจากการใชชีวิตในธรรมชาติ เปนเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับการอธิบาย
ปรากฏการณธรรมชาติ อธิบายความสัมพันธระหวางชีวิตกับธรรมชาติในลักษณะของ
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2. ภูมิปญญาจากประสบการณการอยูรวมกัน ภูมิปญญาแบบน้ีมีพฤติกรรม
ตามแบบแผนของสังคมมีกฎเกณฑบอกวาอยางน้ันดี หรือไมดี มีระบบความสัมพันธของ
การอยูรวมกันอยางสันติเปนหลัก มีความเขาใจในอนิจจังของชีวิตเปนแกนสูงสุด รูปธรรม
พึงแสดงออก คือ ความเชื่อเร่ืองบรรพบุรุษ  เชน  ปูตา  ปูยา  ผีพอแม  และพิธีกรรมตาง 
ๆ  เปนตน 

3. ภูมิปญญาจากประสบการณเฉพาะดาน เชนภูมิปญญาจากประสบการณ
การทํามาหากินในดานตาง ๆ ภูมิปญญาดานการรักษาโรค มีองคประกอบหลัก ๆ อยูสาม
สวนใหญ ๆ คือ เปลือกนอก กระพ้ี และแกนใน เชน การรักษาโรค เปลือกนอก คือ การ
วิเคราะหสาเหตุของอาการโรค กระพี้ คือ หลักคิดในการอธิบายโรค วิเคราะหโรค และการ
รักษาพยาบาล สวนแกนใน คือ ปรัชญาในการมองชีวิตวารักษาถึงท่ีสุดและคนปวยตายก็
เพราะถึงคราวหมดอายุส้ินเคราะหกรรม 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน (2535, หนา 74-88) ไดแบงประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น
ไทยออกเปนประเภทได ดังน้ี 

1. ภูมิปญญาดานครอบครัว ไดแก การมีครอบครัว หญิงชายควรมีอายุไลเลี่ย
กันแตชายควรแกกวามีการคบหาสมาคมกันพอสมควร มีธรรมเนียมการหม้ันหมายกอนจึง
แตง ครอบครัวมักมีผูใหญหรือญาติผูอื่นอยูดวยเสมอ 

2. ภูมิปญญาดานเศรษฐกิจ ไดแก เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการทํามาหากินซ่ึงใน
สมัยกอนจะเปนการเกษตรสวนใหญ ไดแก เร่ืองเกี่ยวกับฟาฝน การหาตานํ้าขุดบอบาดาล 
การดูพืชพันธุ การบมผลไม  สมุนไพรปราบศัตรูพืช  เปนตน 

3. ภูมิปญญาดานการศึกษา สวนใหญในสมัยกอนแหลงการศึกษาของไทย
สําหรับชาวบานท่ัวไป คือวัด พระจึงทําหนาท่ีเปนครู นักเรียนที่เปนลูกศิษยจะเปนลูกศิษย
วัดไปโดยปริยาย มีธรรมเนียมใหชายไทย  บวช  เรียน  เพ่ือใหไดรูหนังสือและหลักธรรม
ทางศาสนา 

4. ภูมิปญญาดานการปกครอง ไดแกการสรางลักษณะผูนําใหแกบุคคลท่ี
เกี่ยวของกับการปกครอง  เชนพระมหากษัตริย แมทัพ นายกองวาควรเปนอยางไร 

5. ภูมิปญญาดานภาษาและการสื่อสาร ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษตางจาก
ภาษาอื่น ท่ีเรียกวารํ่ารวยและหลากหลายในถอยคํา  มีวรรณยุกต  มีลักษณะนาม  มี
สัมผัสคลองจอง 
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6. ภูมิปญญาดานศาสนา ภูมิปญญาในดานน้ีมีท่ีมาหลายดานเนื่องจากการนับ
ถือศาสนาท่ีแตกตางกันไปของคนไทย แตก็คลายคลึงกัน เชน ความรูเร่ืองปจเจกบุคคล 
การผูกมิตร เปนตน 

7. ภูมิปญญาดานอนามัยและสาธารณะสุข มีลักษณะเดนชัดเน่ืองจากถือวา
เปนการรักษาโรคแบบหนึ่งท่ีเรียกวาแพทยแผนโบราณ  หรือปจจุบันเรียกวาแพทยแผน
ไทย 

8. ภูมิปญญาดานศิลปะและนันทนาการ ไทยมีลักษณะของศิลปะเฉพาะตัว
และโดดเดนมากอีกท้ังในแตละภาคยังมีลักษณะเฉพาะแยกออกไปอีก รวมท้ังการละเลน
ตาง ๆ ท่ีเปนความเพลิดเพลินดวย 

9. ภูมิปญญาดานการคมนาคมขนสง ไทยเรามีพาหนะที่ใชในการขนสงท่ีเปน
เอกลักษณของเราเองทั้งทางบก ทางนํ้า 

10. ภูมิปญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนภูมิปญญาท่ีแฝงอยูในดาน
อื่นๆ รวมท้ังการรูจักประดิษฐและสรางเคร่ืองมือตาง ๆ ข้ึนใช 

สาขาของภูมิปญญาไทย 
 รุง  แกวแดง (2542, หนา 206-208)  ไดแบงภูมิปญญาไว 11 สาขา ดังน้ี 

(1) สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคความรู 
ทักษะและเทคนิค ดานการเกษตรกับเทคโนโลยีโดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาด้ังเดิม 
ซ่ึงคนสามารถพึ่งพา   ตนเองในภาวะการณตาง ๆ ได เชน การทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน การแกปญหาการเกษตร ดานการตลาด การแกปญหาดานการผลิต การแกไข
โรคและแมลง และการรูจักปรับใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเกษตร  เปนตน 

(2) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ดานการผลิตและการบริโภค) หมายถึง 
การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการนําเขาตลาด 
เพื่อแกปญหา ดานการบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัดและเปนธรรม อันเปนกระบวนการ
ใหชุมชนทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดทั้งการผลิตและการจําหนาย
ผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุมของกลุมโรงงานยางพารา  กลุมโรงสี  กลุม
หัตถกรรม  เปนตน 

(3) สาขาการแพทยแผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปองกันและ
รักษา สุขภาพของคนในชุมชนโดยเนนใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางดานสุขภาพและ
อนามัยได 

(4) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  หมายถึง 
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังการอนุรักษ การ
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(5) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ
ดานการสะสมบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ท้ังท่ีเปนเงินตราและโภคทรัพย เพ่ือเสริม
ชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน 

(6) สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน
คุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(7) สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะ
สาขาตาง ๆ  เชน  จิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป  คีตศิลป  เปนตน 

(8) สาขาการจัดการองคกร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ
ดําเนินงานขององคกรชุมชนตาง ๆ ใหสามารถพัฒนาและบริหารองคกรของตนเองไดตาม
บทบาทหนาท่ีขององคกร  เชน  การจัดการองคกรของกลุมแมบาน  เปนตน 

(9) สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงาน
เกี่ยวกับภาษาทั้งภาษาทองถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใชภาษา ตลอดท้ังดาน
วรรณกรรมทุกประเภท 

(10) สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกตและปรับ
ใชหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีด้ังเดิมท่ีมีคุณคาใหเหมาะสมตอ
การประพฤติปฏิบัติใหบังเกิดผลดีตอบุคคลและส่ิงแวดลอม เชน การถายทอดหลักธรรม
ทางศาสนา การบวชปา 

(11) สาขาการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการถายทอดการอบรมเลี้ยงดู การ
บมเพาะ การสอนส่ัง  การสรางส่ือและอุปกรณ  การวัดความสําเร็จของการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (จังหวัดบุรีรัมย, 2545, หนา 8) ได
กําหนดสาขาของภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือทําการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดน
ทางดานวัฒนธรรมแบงออกเปน 5 สาขา ดังน้ี 

1. ภูมิปญญาชาวบานดานการเกษตร หมายถึง การผสมผสานการเกษตรและ
เทคโนโลยีโดยพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาด้ังเดิม ซ่ึงคนสามารถพ่ึงพาตนเองในภาวะการณ
ตาง ๆ ไดในเบื้องตน เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแกปญหาการเกษตรดาน
การตลาด การแกปญหาดานการผลิต  และการรูจักปรับใชเทคโนโลยี ฯลฯ 

2. ภูมิปญญาชาวบานดานส่ิงแวดลอม หมายถึง การอนุรักษท้ังดานธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม เชน การอนุรักษปาไม ตนนํ้าลําธาร การรักษา การถายทอดความรูด้ังเดิม
เพ่ือการอนุรักษ 
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3. ภูมิปญญาชาวบานดานการจัดการ สวัสดิการ และธุรกิจชุมชน เชน กองทุน
ตางๆ  กลุมแมบาน  กลุมเยาวชน  เปนตน 

4. ภูมิปญญาชาวบานดานการรักษาโรค และการปองกัน โดยการสืบทอดความรู
ด้ังเดิมและรูจักประยุกตความเชื่อของทองถิ่น เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองดาน
สุขภาพอนามัย เชน หมอธรรมและผูรอบรูดานสมุนไพร  เปนตน 

5. ภูมิปญญาชาวบานดานการผลิตและการบริโภค การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือชะลอการนําเขาตลาดเพื่อแกปญหาดานการบริโภค
อยางปลอดภัยและเปนธรรม อันเปนกระบวนการที่จะใหชุมชนทองถิ่นสามารถพ่ึงพา
ตนเองทางเศรษฐกิจได เชน การใชเคร่ืองสีมือ  ครกตําขาว  เปนตน 

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดวิจัยเร่ืองความคิดภูมิปญญาไทย 
โดยแบงประเภทภูมิปญญาออกเปน 7 สาขา ดังน้ี 

1. ความเชื่อ 
2. ความเปนอยูและการทํามาหากิน 
3. การศึกษา 
4. การเมืองการปกครอง 
5. การดูแลสุขภาพ 
6. ดุริยางคศิลป 
7. นาฏศิลป 
เอกวิทย ณ ถลาง (2544, หนา 45-46) กําหนดหัวขอการวิจัยเร่ือง ภูมิปญญา

ชาวบานส่ีภูมิภาค:  วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย 4 ประเด็น  ไดแก 
1. ความเชื่อและโลกทัศน เปนลักษณะความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม

ในธรรมชาติ  เหนือธรรมชาติ  และระหวางมนุษยดวยกัน 
2. วิถีการดํารงชีวิต การแกปญหาและการปรับตัวกับส่ิงแวดลอมและกระแสความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. ศิลปหัตถกรรมและประดิษฐกรรม ในรูปเคร่ืองมือ ของใช และศิลปวัตถุท่ีมีแรง 

บันดาลใจจากส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมตามพื้นภูมิท่ีหลากหลายระหวางภูมิภาค 
4. กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู  การถายทอดภู มิปญญาและ

ประสบการณ การใหการศึกษาอบรม  และการแกปญหาตามพื้นฐานวัฒนธรรมและปรีชา
ญาณของชาวบาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป., หนา 3-4) ไดจัดแบงสาขา
ภูมิปญญาไทยออกเปน 10 สาขา  ดังนี้ 
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1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะ
และเทคนิคดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาด้ังเดิม ซ่ึงคน
สามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณตาง ๆ ได เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การ
แกไขปญหา  การเกษตรดานการตลาด การแกไขปญหาดานการผลิต เชน การแกไขโรค
และแมลง และการรูจักปรับใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเกษตร  เปนตน 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ดานการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การ
รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการนําเขาตลาด เพ่ือ
แกไขปญหาดานการบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัดและเปนธรรม อันเปนกระบวนการให
ชุมชนทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดท้ังการผลิตและการจําหนาย
ผลผลิตทางหัตถกรรม เชน  การรวมกลุมของกลุมโรงงาน  กลุมโรงสี  กลุมหัตถกรรม  
เปนตน 

3. สาขาการแพทยแผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปองกันและ
รักษาสุขภาพของคนในชุมชน  โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองดานสุขภาพและ
อนามัยได 

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หมายถึง ความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังการอนุรักษ พัฒนา และใช
ประโยชนจากคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในดานบริหารจัดการ
ดานการสะสมและบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ท้ังท่ีเปนเงินตราและโภคทรัพยเพ่ือ
เสริมชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน 

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน
คุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะสาขา
ตาง ๆ เชน  จิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป  คีตศิลป  เปนตน 

8. สาขาการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหาร จัดการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ ท้ังองคกรชุมชน องคกรทางสังคมอื่น ๆ ในสังคมไทย เชน การจัดการองคกรของ
กลุมแมบาน ระบบผูเฒาผูแกในชุมชน เปนตน กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู นับไดวา 
เปนภูมิปญญาสาขาการ  จัดการที่มีความสําคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรูท่ีดี 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู พัฒนาและถายทอดความรูภูมิปญญาไทยท่ีมีประสิทธิผล 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับดาน
ภาษา ท้ังภาษาถิ่น  ภาษาโบราณ  ภาษาไทย  และการใชภาษา  ตลอดท้ังดาน
วรรณกรรมทุกประเภท 
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10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกตและปรับใช
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ความเชื่อและประเพณีด้ังเดิมท่ีมีคุณคา ใหเหมาะสมตอการ
ประพฤติปฏิบัติ  ใหบังเกิดผลตอบุคคลและส่ิงแวดลอม เชน การถายทอดหลักธรรมทาง
ศาสนา การบวชปา การประยุกตประเพณีบุญประทายขาว เปนตน 

จากการแบงประเภทของภูมิปญญาไทยท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน จะเห็นไดวามีการ
แบงท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังทางดานท่ีแบงตามจุดมุงหมายของการเกิด หลักการปฏิบัติ 
และลักษณะการเกิดภูมิปญญาไทย 

นโยบายของรัฐบาลดานภูมิปญญาไทยและการศึกษา 
 นโยบายของรัฐบาลมีความสําคัญอยางยิ่งตออนาคตของภูมิปญญาไทย แมจะมี
แผนระดับชาติสงเสริมภูมิปญญาไทยอยูแลว แตถาปราศจากนโยบายในเชิงปฏิบัติซ่ึงระบุ
ระยะเวลา  วิธีดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ  และงบประมาณไวชัดเจน  ก็ยากที่จะมีผลในการ
นําไปสูการปฏิบัติได 

บทบาทของนโยบายตอภูมิปญญาไทย 

        นโยบายชัดเจน 

 

 

 

        ไมดําเนินการ 
   อดีต      ปจจุบัน  อนาคต 
 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ซ่ึงเนนเร่ืองการพัฒนา
คน   เปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และผูท่ีเปนภูมิปญญาของทองถิ่นเขามามีสวนรวมใน
การระดมความคิดและการจัดทําแผน จึงมีสาระเกี่ยวกับบทบาทและการใชประโยชนจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นปรากฏในแผนฉบับดงักลาว  เชน 
 “การพัฒนาศักยภาพของคนไทย” ไดกลาวถึงการ “สนับสนุนการจัดเครือขาย
การ เรียนรู โดยพัฒนาความรวมมือระหวางบาน วัด โรงเรียน และองคการบริหารสวน
ทองถิ่นในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนอยางจริงจัง” 
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 “การพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมใหสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคน” 
ไดกลาวถึงการ “สงเสริมการวิจัย พัฒนา และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงามเพื่อสรางศักยภาพ ความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน” 
 นอกจากน้ียังไดกลาวถึงการสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชนอยางเปน
ระบบ โดย 

(1) สนับสนุนการถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางคน
ในชุมชนเดียวกันและระหวางองคกรชุมชนดวยกันในทุกรูปแบบ โดยเนนการใชประโยชน
จากภูมิปญญาทองถิ่นหรือปราชญชาวบานท่ีมีอยู และมีการรับรองวิทยฐานะของการ
เรียนรูดังกลาว 

(2) สงเสริมการดําเนินงานในลักษณะวิทยาลัยประชาคมท่ีทําหนาท่ีจัด
การศึกษาและฝกอาชีพแกประชาชนและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในชุมชนในรูปแบบ
หลากหลายตามความสนใจและความถนัด โดยไมจํากัดพ้ืนฐานความรู 

(3) สงเสริมใหองคกรทางสังคมทุกฝาย เชน สถาบันครอบครัว สถาบันทาง
ศาสนา   ส่ือมวลชน สถาบันการศึกษาท้ังสวนกลางและภูมิภาค ฯลฯ เขามามีสวนรวมใน
การสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของบาน  วัด  
โรงเรียน 
 “การเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางท่ัวถึง” ไดระบุแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู 
และขยายเครือขายการเรียนรูของประชาชนและชุมชนในชนบท โดยรับรองวิทยฐานะการ
เรียนรูของชุมชนในรูปแบบตางๆ เชน โรงเรียนชุมชน วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัย
ชาวบาน โดยรัฐใหการชวยเหลือตามความเหมาะสมและเพิ่มบทบาทของภาครัฐเพื่อ
สนับสนุนชุมชน โดย “สนับสนุนหลักสูตรการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบที่สอดคลอง
กับศักยภาพและภูมิปญญาของทองถิ่น รวมท้ังจัดระบบการถายทอดความรูดานเทคนิค
วิชาการของสถาบันและกลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จใหแพรหลาย” 
 เม่ือพิจารณาจากนโยบายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 8 แลวจะเห็นวา แผนดังกลาวไดใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นและ
บทบาทในการพัฒนาประเทศอยางมาก 

2. แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดใหความสําคัญกับภูมิปญญา
ทองถิ่นอยางมาก โดยไดกําหนดมาตรการไวท้ังในหมวดที่วาดวยระบบการศึกษา 
แนวนโยบายการศึกษา เน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน  ดังน้ี 

(1) ยกระดับภูมิปญญาไทยใหเทาเทียมกับวิทยาการสมัยใหม 
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(2) สงเสริมผูนําและปราชญชาวบานใหพัฒนาภูมิปญญาและสรางองคความรู
ใหม 

(3) ใหสถาบันศาสนาเปนศูนยกลางในการสนับสนุนใหเกิดเครือขายความ
รวมมือระหวางพหุภาคี (ชุมชน  สถาบันศาสนา  หนวยราชการ  องคกรพัฒนาเอกชน ภูมิ
ปญญาชาวบาน) 

(4) เรงดําเนินการสงเสริมการเรียนรูในชุมชนท่ีอยูบนฐานภูมิปญญาไทย 
(5) ใหมีการสอนในทุกระดับ ทุกประเภท และทุกรูปแบบการศึกษา 
(6) ใหครูมีบทบาทนําความคิด เปนผูประสานความรวมมือในการพัฒนาชุมชน 

ประสานแหลงความรูทางสากลกับภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใหเกิดการถายทอด แลกเปลี่ยน 
และกระจายความรูอยางกวางขวาง 

(7) ใหอุดมศึกษาเปนหลักในการผลิตองคความรู ท่ีเกิดจากการประสาน
วิทยาการสากลกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหการอุดมศึกษามีบทบาทนําการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไปในทิศทางท่ีพึงประสงค 

(8) กําหนดคุณสมบัติของผูเรียน  (รายบุคคล / กลุม)  
(8.1) ผูเรียนทุกคนตองรูถึงคุณคาของภูมิปญญาไทย 
(8.2) ชุมชนตองสามารถเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่นมาแกไขปญหาของ

ตนเองไดอยางเหมาะสม 
(8.3) ครอบครัว ชุมชน สถาบันสังคมอื่น ๆ และส่ือมวลชนตองมีบทบาท

ในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาไทย 
(8.4) เรียนในระดับสูงกวาปริญญาตรี ตองประยุกตวิทยาการสากลกับภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดอยางเหมาะสม 
 จะเห็นไดวาเร่ืองภูมิปญญาของทองถิ่นไดกําหนดไวในแผนและแนวทางอยาง
กวางๆ จําเปนตองมีนโยบายในเชิงปฏิบัติเพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติได 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติกําลังใชแผนทั้งสองเปนกรอบแนวทางสําหรับ
พัฒนานโยบายที่วาดวยเรื่องการนําภูมิปญญาไทยกลับสูการศึกษาของชาติตอไป 

หนวยงานการศึกษาที่ดําเนินการเร่ืองภูมิปญญาไทย 
 ในปจจุบันหลาย ๆ ฝายไดพยายามที่จะฟนฟูภูมิปญญาไทย และนํากลับเขาสู
ระบบการศึกษาไทยอีกคร้ัง  เชน 

1. สถาบันอุดมศึกษา เม่ือประมาณเกือบ 20 ปท่ีผานมาไดมีการจัดต้ังสถาบัน
ไทยศึกษา สถาบันไทยคดีศึกษา ในมหาวิทยาลัยหลายแหง จนถึงขณะน้ีบางแหงก็ยังศึกษา
กันอยางจริงจังอยู บางแหงก็เงียบหายไป แตก็นับเปนนิมิตหมายท่ีดีตรงท่ีไดเร่ิมมี
การศึกษากันในระดับอุดมศึกษาบางแลว 
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2. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) เดิมเคยเนน
เฉพาะงานดานวัฒนธรรมไทยระดับชาติ แตตอมาไดใหความสําคัญกับระดับทองถิ่นมาก
ข้ึน โดยเฉพาะเมื่อคร้ังทานศาสตราจารย ดร. เอกวิทย ณ ถลาง ดํารงตําแหนงเลขาธิการ
ในชวงป 2532 – 2533 ไดเร่ิม ฟนฟูเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาชาวบานอยาง
จริงจัง มีการประชุมสัมมนาหลายครั้งจนไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ทําใหบทบาท
ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติในเรื่องน้ีโดดเดนข้ึนมาก 

3. กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ซ่ึงเปนหนวยงานที่ใหการศึกษากับคน
วัยผูใหญในทองถิ่นเปนจํานวนมากทั่วประเทศ ก็ไดเร่ิมท่ีจะใหมีศูนยการเรียนชุมชน โดยจะ
นําภูมิปญญาไทยมาใชในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ท้ังในดานเนื้อหาและวิธีสอน 

4. กรมวิชาการ นับวาโชคดีท่ีกรมวิชาการสนใจที่จะนําหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาไทยเขาสูการเรียนการสอนในโรงเรียน แมจะเพิ่งเร่ิมทําไดเพียง 3 ป ยังไมเห็นผล
วาเปนอยางไร แตกรมวิชาการก็คือหนวยงานหลักท่ีจะนําเร่ืองภูมิปญญาไทยเขาไปสู
ระบบโรงเรียน 

5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) หรือ สภาการศึกษา 
เร่ิมดําเนินการเรื่องเครือขายการเรียนรูของภูมิปญญาไทยมาได 5 ปแลว ปจจุบันไดมีการ
จัดต้ังหนวยงานภายในขึ้น เรียกวา “สถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาไทยและ
การศึกษาไทย” เพ่ือทําหนาท่ีในการรวบรวมภูมิปญญาไทย ศึกษา วิจัย วิเคราะห 
สังเคราะห และพัฒนาข้ึนเปนนโยบายแหงชาติวาดวยภูมิปญญาไทยในการศึกษา 

6. ภาคธุรกิจและองคกรเอกชน มีหลายแหงท่ีสนใจและใหการสนับสนุน
โครงการตาง ๆ เชน ธนาคารไทยพาณิชยจัดทํารายการ “ภูมิปญญาไทย” และธนาคารศรี
นครทํารายการ “รอยไทย” เผยแพรทางสถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. เปนตน นอกจากน้ี
มูลนิธิหมูบานก็เปนอีก  องคกรหน่ึงท่ีไดรวบรวมองคความรูเร่ืองภูมิปญญาไทยไวมาก 
โดยมีการทํางานรวมกับผูทรงภูมิปญญาสาขาตาง ๆ อยางใกลชิด 

7. สื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ สถานีวิทยุและโทรทัศน ตางก็มีรายการเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาไทยมากขึ้น 
 จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานในปจจุบันยังมีลักษณะตางคนตางทํากันเอง
แบบอาสาสมัครไมมีองคกรใดเปนศูนยกลาง และไมมีการสงเสริมท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 
บางองคกรก็ประสบความสําเร็จ บางองคกรก็ลมเลิกไป และในบรรดาหนวยงานท้ัง 7 
สถาบันที่กลาวน้ีจะพบวา การดําเนินงานเร่ืองภูมิปญญาไมใชหนาท่ีหลักของหนวยงานนั้น 
ๆ โดยเฉพาะ เพียงแตเปนความสนใจของบุคคลในหนวยงาน บางชวงผูบริหารระดับสูงก็
ใหความสนใจ แตเม่ือผูบริหารทานน้ันพนไป กิจกรรมก็คอย ๆ ลดลงหรือหายไป หรือบาง
แหงก็ทําโดยเจาหนาท่ีระดับกลางและระดับลางเทาน้ัน 
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การนําภูมิปญญาไทยกลับสูระบบการศึกษาไทย 
 ไมนานมาน้ีเองที่รัฐบาลและนักวิชาการศึกษาไทยไดใหความสําคัญและความสนใจ
ในเร่ืองภูมิปญญาไทย ไดมีการศึกษา ใหความหมายและคําจํากัดความ มีการบรรจุเร่ือง
ภูมิปญญาไทยไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับแผนการศึกษาชาติ  รัฐบาล
ชุดตาง ๆ ในระยะหลังมาน้ีไดพูดถึงภูมิปญญาไวมาก แตการนําไปปฏิบัติยังไมเปน
รูปธรรมมากนัก ในขณะเดียวกันไดมีนักปราชญภูมิปญญาทองถิ่นท่ีดําเนินการในเรื่องน้ี
กระจายอยูทุกสวนของประเทศไทย 
 ภูมิปญญาไทยมีความสําคัญสําหรับสังคมไทย จําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนา 
นําไปใช และถายทอดกันตอไป เพื่อมิใหสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย กระบวนการท่ี
จะทําใหภูมิปญญาไทยฟนคืนชีพกลีบมามีชีวิตชีวาอีกคร้ังก็คือ กระบวนการศึกษา ฉะน้ัน
ส่ิงท่ีเราตองชวยกันคิดก็คือ จะนําภูมิปญญากลับสูระบบการศึกษาไทยไดอยางไร 
 สําหรับการดําเนินงานเรื่องน้ีในตางประเทศ หนวยงานที่ทําอยูคือ ยูเนสโก เพราะ
งานหลัก 1 ใน 3 ของยูเนสโกก็คืองานวัฒนธรรม ยูเนสโกไดเร่ิมใหความสําคัญกับเร่ือง
วัฒนธรรมพื้นบานและวัฒนธรรมทองถิ่น มีการสัมมนาและจัดทําเอกสารโดยใชคําวา 
“Indigenous Education” หมายถึง การศึกษาแบบพ้ืนบาน เชน วัฒนธรรมพื้นเมืองของ
ประเทศแถบแอฟริกาและชนพื้นเมืองด้ังเดิมของประเทศออสเตรเลีย  เปนตน 
 นอกจากการดําเนินงานขององคการยูเนสโกแลวก็ยังมีของบุคคล เชน ดร.โอซิทติ 
(Dr.Ocitti) ซ่ึงเปนผูท่ีสนใจศึกษาคนควาเพื่อสงเสริม “การศึกษาแบบพื้นบาน” 
(Indigenous Education) ของแอฟริกาอยางจริงจังและเปนระบบ โดยใชเวลาเกือบ 40 ป
ในชีวิต และไดรับ ความชวยเหลือทางการเงินจากหลายประเทศจนมีรูปแบบการดําเนินท่ี
นําไปใชไดท่ัวโลก 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในฐานะที่เปนหนวยงานดานนโยบาย
และแผนไดใหความสําคัญสนใจในเรื่องน้ีอยางมาก จึงไดเชิญ ดร.นันทสาร สีสลับ อดีตรอง
เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและคณะเขามาศึกษาในเรื่องน้ีอยางจริงจัง 
งานดานน้ีไดกาวหนาไปมาก คิดวาจะสําเร็จในเร็ววันน้ี หากโครงการนี้สําเร็จก็จะเกิดผล
ตอความสําเร็จของการนําภูมิปญญาคืนสูการศึกษาไทยได การดําเนินงานโครงการ
ดังกลาวมี 2 สวน คือ 

สวนที่หน่ึง การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย  
1. การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับเน้ือหาภูมิปญญาไทยและวิธีสอนแบบภูมิปญญาไทย  

เพ่ือรวบรวมองคความรูและคนหาคําตอบเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยใหครบถวน และทําให
ชัดเจน ตลอดจนวิจัยเพื่อนําวิธีการเรียนการสอนแบบไทยซึ่งถือไดวาเปนภูมิปญญาอีก
ประการหน่ึงมาใชในการสอน 
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 เราตองนําวิธีการสอนท่ีเปนภูมิปญญาไทยกลับมาอีกคร้ังหน่ึง เพราะเปนวิธี
สอนท่ีมีลักษณะเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบันหลายอยาง ตัวอยางเชน การสอนทอผา การ
สอนรํา การสอนดนตรี จะเห็นไดวามีลักษณะพิเศษ สอดคลองกับหลักการสอนแบบใหม 
คือ 

• เปนการสอนแบบตัวตอตัว หรือเปนรายคน 

• เปนการสอนดวยความรัก 

• เปนการสอนโดยการปฏิบัติ และ 

• เปนการสอนจากของจริง 
การนําภูมิปญญาไทยกลับมาน้ันตองนํามาท้ังภูมิปญญาไทยท่ีเปน เน้ือหา

ความรู และภูมิปญญาไทยท่ีเปนวิธีการจัดการศึกษา หรือ การเรียนการสอน กลับสู
ระบบการศึกษาใหได 

จากการศึกษาวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติพบวา 
กระบวนการสรางและพัฒนาภูมิปญญาไทยมี 8 ประการ ดังน้ี 

1. งานวิจัย หมายถึง การสํารวจ ศึกษา สังเคราะห และวิเคราะห ขอมูล ตาง 
ๆ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ถายทอด สงเสริม เสริมสรางความเปนเลิศ 
และแลกเปลี่ยนภูมิปญญา 

2. งานพัฒนา หมายถึงการริเร่ิมสรางสรรคและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภูมิ
ปญญาใหสอดคลองกับยุคสมัย บังเกิดคุณประโยชนแกชีวิต สังคม และธรรมชาติ โดยท่ียัง
รักษาไวซ่ึง   เอกลักษณแหงความเปนไทย  รวมท้ังพัฒนากระบวนการถายทอดให
เหมาะสม 

3. งานฟนฟู หมายถึงการเลือกสรรมรดกทางภูมิปญญาท่ีมีคุณคาในอดีตแต
ไดสูญหายหรือกําลังเส่ือมสลายไป ใหกลับมามีความหมายและความสําคัญตอการดําเนิน
วิถีชีวิตของคนในชาติ  และถายทอดสูเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 

4. งานอนุรักษ หมายถึงการพิทักษรักษาและธํารงไวซ่ึงมรดกทางภูมิปญญา
ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือสรางความรัก ความหวงแหน ความเขาใจ และความ
ภาคภูมิใจในความเปนชาติ  ตลอดจนเพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาของคนรุนหลัง 

5. งานถายทอด หมายถึงการนําภูมิปญญาท่ีผานการเลือกสรรกลั่นกรองแลว
ไปใชในกระบวนการใหการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อใหสมาชิกในสังคมเกิดความเขาใจ ตระหนักในคุณคา และนําไปปฏิบัติ
อยางเหมาะสมและสอดคลองกับยุคสมัย 
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6. งานสงเสริม หมายถึงงานสนับสนุนใหบุคคลหรือหนวยงานทางการศึกษา
และหนวยงานอื่น ๆ สามารถจัดกิจกรรมดานภูมิปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

7. งานเสริมสรางความเปนเลิศ หมายถึงการสงเสริมและสนับสนุนให
บุคคลที่มีความรูความสามารถพิเศษทางดานภูมิปญญา ไดมีโอกาสแสดงออกและพัฒนา
ความรูความสามารถอยางเต็มตามศักยภาพ ถึงข้ันไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะทาง
ภูมิปญญาหรือผูทรงภูมิปญญาในดานน้ันๆ รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลและ
หนวยงานทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติไดทํากิจกรรมทางดานภูมิปญญา เพ่ือสงเสริม
ผูท่ีมีความรูความสามารถพิเศษทางดานภูมิปญญา อันจะนําไปสูการสรางเอตทัคคะทาง
ภูมิปญญาหรือผูทรงความเปนเลิศทางภูมิปญญาในอนาคต 

8. งานแลกเปลี่ยน  หมายถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลและ
หนวยงานตางๆ ท้ังในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือเพิ่มพูนศักยภาพในการ
เรียนการสอนและถายทอดความรู รวมท้ังการเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน อันจะ
นําไปสูสันติภาพและสันติสุขแหงการอยูรวมกันของมนุษยชาติ 
 ภูมิปญญาไทยเปนเร่ืองท่ีส่ังสมและพัฒนามาโดยระบบการศึกษาของไทยเอง 
ดังน้ัน จะตองสงเสริมการพัฒนาองคความรูและรวบรวมเร่ืองภูมิปญญาไทยใหชัดเจนและ
เปนระบบ อาจทําเปน  “สารานุกรมภูมิปญญาไทย”  ท่ีสมบูรณ  เพ่ือนําไปใชในการ
เรียนการสอน 

2. ทบทวนและเสนอนโยบายเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย โดยนําผลการศึกษาวิจัย
มาเปนขอมูลประกอบการจัดทํานโยบาย เพ่ือช้ีใหเห็นวาประเทศไทยไดใหความสนใจและ
ความสําคัญกับเร่ืองน้ีมาก นโยบายจะกําหนดใหชัดเจนวา “ภูมิปญญาไทยคืออะไร” 
เพื่อใหเปนที่เขาใจตรงกัน และจะนําเขาสูระบบการศึกษาเพ่ือถายทอดตอไปอยางไร จะมี
องคกรใดรับผิดชอบและจะกําหนดบริบทของการเรียนการสอนในรูปแบบใด เชน การให
คาตอบแทนครูผูสอนภูมิปญญาไทย การใหเงินอุดหนุนศูนยการเรียนภูมิปญญาไทย เปน
ตน เม่ือรวบรวมและจัดทํานโยบายไดแลวก็จะนําเสนอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
และคณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดเปนนโยบายแหงชาติท่ีชัดเจนและมีแนวทางที่ปฏิบัติไดตอไป 

สวนที่สอง  คือ  นําแนวความคิดในนโยบายไปสูการปฏิบัติ  
 ในปจจุบันไดมีกลุมคนจํานวนหน่ึงท่ีดําเนินการในเรื่องภูมิปญญาไทยอยูแลวท้ังใน
รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัย แตเรายังขาดหนวยงานกลางที่จะใหการสนับสนุนและสงเสริม การดําเนินการจึง
ไมตอเน่ืองและไมเปนระบบ 
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 ในการดําเนินงานเพื่อคืนภูมิปญญาไทยสูการศึกษาไทยใหสําเร็จน้ัน มียุทธศาสตร
ท่ีนาจะนําไปสูความสําเร็จในการนําแผนไปสูการปฏิบัติท้ังหมด 6 ขอ  ดังตอไปน้ี 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดต้ังสภาภูมิปญญาไทย ในปจจุบันมีหนวยงานตาง ๆ ท้ัง
ในรูปของสมาคม ชมรม มูลนิธิ และบุคคลตาง ๆ ไดใหความสนใจในเรื่องของภูมิปญญา
ไทย ทําการศึกษาและวิจัย ไดรวบรวมและดําเนินการสอนอยูแลว ถารัฐบาลจะสนับสนุน
ใหมีการจัดต้ังองคกรและเครือขายในช่ือ “สภาภูมิปญญาไทย” ข้ึนมาโดยรวบรวมองคกร
เหลาน้ีเขามาดวยกัน จําแนกเปนกลุม เปนประเภทตามภาคภูมิศาสตร ก็จะเปน “การ
รวบรวมผูทรงความรูดานภูมิปญญาไทย” อยางจริงจังข้ึนมา เพ่ือเปนท่ีพึ่งในดานองค
ความรู และเปนองคคณะตัดสินใจในเรื่องการสงเสริมภูมิปญญาไทยเพื่อการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตรที่ 2 มีสถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาไทยและการศึกษาไทย 
เพ่ือดําเนินการสงเสริมการศึกษาและวิจัยเร่ืองภูมิปญญาไทย โดยใหเปนหนวยงานอิสระ 
และจะเปนสํานักงานบริหารของสภาภูมิปญญาไทย ขณะน้ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาฯ กําลังดําเนินการเพื่อจัดต้ังสถาบันน้ีข้ึน และใหออกจากระบบราชการเพื่อ
ความคลองตัวในการดําเนินงาน สถาบันน้ีจะบริหารโดยกลุมนักวิชาการที่สนใจเร่ืองภูมิ
ปญญาไทย รวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใหการสนับสนุน 
 ยุทธศาสตรที่ 3 จัดต้ังกองทุนสงเสริมภูมิปญญาไทย การดําเนินการ
จําเปนตองมีเงินสนับสนุน ฉะน้ัน ควรมีการจัดต้ังกองทุนสงเสริมภูมิปญญาไทย ซ่ึงขณะนี้
หลายหนวยงานก็ เห็นดวยกับแนวคิดน้ี โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ไดเตรียมเสนอเปนนโยบายตอรัฐบาล เพ่ือใหสามารถจัดต้ังกองทุนดังกลาวได 
 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการเรียนการสอนเร่ืองภูมิปญญาไทย เพื่อการนําภูมิ
ปญญากลับสูการศึกษาของชาติ ที่ผานมาเรานึกถึงการศึกษาในโรงเรียนเปนสวนใหญ แต
ในอนาคตควรมีการเรียนการสอนภูมิปญญาไทยครบท้ัง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบโรงเรียน  การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย การ
ถายทอดภูมิปญญาอาจทําไดโดย 3 ระบบ ดังในภาพตอไปน้ี 

ก) การสอนเร่ืองภูมิปญญาไทยในการศึกษาทั้ง 3 ระบบ 
 

การศึกษาใน 
โรงเรียน 
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ภูมิปญญาไทย 



 
 
 

   การศึกษา    การศึกษา 
          ตามอัธยาศัย           นอกโรงเรียน 
 

1) การศึกษาในระบบโรงเรียน กําหนดใหมีฝายภูมิปญญาไทยในสถานศึกษา
ข้ึนมาอยางเปนระบบเชนเดียวกับท่ีมหาวิทยาลัยต้ังสถาบันไทยคดีศึกษา เพื่อใหมี
หนวยงานที่รองรับและนําไปปฏิบัติได และตองเทียบความรูความสามารถของผูสอนซ่ึง
เปนผูทรงภูมิปญญาไทยใหเทากับครูอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาในระบบ 

2) การศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรมีการต้ังศูนยการเรียนเรื่องภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยเชิญผูท่ีไดรับการยกยองแลววาเปนผูทรงภูมิปญญาไทยมาทําหนาท่ีถายทอด 
และใชบาน ท่ีทํางาน หรือสวนของผูทรงภูมิปญญาเปนศูนยการเรียน แตจุดออนของวิธีน้ี
คือ ขณะน้ียังไมมีระบบคาตอบแทนหรือสวัสดิการสําหรับผูทรงภูมิปญญาไทยนอกระบบ
โรงเรียน ตองขอใหเสียสละสอนเปนวิทยาทาน ซ่ึงในระยะหนึ่งอาจทําได แตในระยะยาว
คงตองพิจารณาระบบคาตอบแทน  ใหดวย 
 เพ่ือใหภูมิปญญาไทยไดรับการยกยองเทาเทียมกับการศึกษาท่ีเปนระบบใน
ตะวันตก การดําเนินงานเรื่องน้ีควรจะทํา 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ใหการยกยองท่ีเทาเทียม
กัน แบบที่ 2 ใหการอุดหนุนการเรียนการสอน ใหการอุดหนุนน้ันควรทําเปนรายวิชาตาม
จํานวนนักเรียนที่มาเรียนเปน  รายคน ถาวิชาไหนมีคนมาเรียนมากก็ใหเงินอุดหนุนมาก 
การสอนภูมิปญญาไทยไมควรนําเขาไปสอนในโรงเรียน แตควรสนับสนุนใหมีการสอนนอก
ระบบโรงเรียนโดยใหการอุดหนุนตามจํานวนคนที่มาเรียน ตามจํานวนรายวิชาของ
หลักสูตรท่ีสอดคลองกันต้ังแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

3)  การศึกษาตามอัธยาศัย ส่ือมวลชน ครอบครัว ชุมชน และผูทรงภูมิปญญา
ไทยท่ีสอนภูมิปญญาไทยไดก็สามารถประกาศจัดต้ังศูนยการเรียนภูมิปญญาไทยได ใน
การจัดต้ังน้ัน ไมควรใหราชการเขาไปเกี่ยวของ ควรใหผูสนใจจัดต้ังเองโดยไมตองใช
ระเบียบควบคุม เพราะจะเปนปญหาเหมือนอยางการศึกษาเอกชน เม่ือต้ังเสร็จเรียบรอย
แลวไมจําเปนจะตองใหการรับรองจากภาครัฐ แตควรใหคนของสภาสงเสริมภูมิปญญาไทย
เขาไปสงเสริมและรับรองวิทยฐานะเพื่อการสนับสนุนเงินอุดหนุนเทาน้ันเอง การสอนภูมิ
ปญญาไทยสามารถดําเนินการโดยผานส่ือวิทยุโทรทัศน และส่ิงพิมพได 
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 ใน 3 ระบบนี้ปจจุบันการศึกษาในระบบโรงเรียนเปนระบบที่แข็งที่สุด แตก็มี
จุดออนตรงที่ยังไมมีระบบการถายโอน การรับรอง และการเทียบความรูระหวางนอกระบบ
โรงเรียนกับในระบบโรงเรียน 
 ในการเทียบโอน จะตองมีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเทียบโอนวิชาภูมิ
ปญญาไทยท่ีเรียนโดยศูนยการเรียนฯ ใหสามารถเทียบโอนเทากับการเรียนในระบบ
โรงเรียนได จุดเนนตรงน้ีคือความเทาเทียมกัน และนักเรียนที่เรียนสายน้ีจะสามารถเทียบ
โอนหนวยกิตเพ่ือสําเร็จการศึกษาในแตละระดับน้ันได แมกระทั่งมหาวิทยาลัยก็จะตอง
ยอมรับการศึกษาในระบบน้ี ถาทําไดก็ถือวาเราประสบความสําเร็จในการนําภูมิปญญา
กลับมา แตถาทุกอยางยังไปอยูใตกฎเกณฑของการศึกษาระบบตะวันตก โดยใหการ
ยอมรับไมเทากัน ก็จะเปนปญหาในการสงเสริมภูมิปญญาไทย  จะตองตอสูตอไปเพื่อทํา
ใหเทาเทียมกันใหได 
 ฉะน้ัน นอกจากจะตองสรางความเทาเทียมกันในสถานะของผูสอนแลว ยังตอง
ยอมรับความเทาเทียมกันของเนื้อหาวิชาดวย เพ่ือใหสามารถถายโอนการเรียนจากระบบ
หน่ึงไปยังอีกระบบหน่ึงได ซ่ึงหมายถึงการยอมรับภูมิปญญาไทยวาไมไดตํ่าตอยไปกวา
ภูมิปญญาสากล 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การยกยองและใหรางวัลครูภูมิปญญาไทย ในปจจุบันเรามีคน
ท่ีมีความรูเร่ืองภูมิปญญาไทยอยูไมนอยแตไมไดใหการยกยอง ตองมีการประกาศรายช่ือ
คนท่ีไดพัฒนาตนเองจนเปนครูในสายภูมิปญญา ซ่ึงครูภูมิปญญาจะตองไดรับการยอมรับ
ใหเทียบเทาครูปกติท่ีเรียนมาตามระบบโรงเรียน เพียงแตวาครูภูมิปญญาน้ันเนนเร่ืองการ
เรียนดวยตนเองและ การเรียนนอกระบบโรงเรียนเทาน้ัน จะตองทําใหไดในศักด์ิและสิทธิ์ท่ี
เทาเทียมกัน ไมควรใหครูภูมิปญญามีศักด์ิตํ่ากวาครูท่ีเรียนตามแนวการศึกษาแบบ
ตะวันตกอยางที่เปนอยูในปจจุบัน 
 จําเปนตองมีนโยบายที่ชัดเจน ยกยองคนท่ีเปนครู คนท่ีมีความรูในเร่ืองภูมิปญญา
เหลาน้ีเพ่ือใหสามารถถายทอดความรูไดโดยไดรับคาตอบแทนที่ไมแตกตางจากครูใน
ปจจุบัน คนท่ีมาเปนผูสอนผูถายทอดก็มีหลากหลาย คือจะมีท้ังครูท่ีไดรับการศึกษาตาม
ระบบการศึกษาสากลแบบที่มีอยูในปจจุบัน กับครูท่ีสะสมความรูและประสบการณโดยผาน
กระบวนการศึกษาภูมิปญญาของไทย แตไดรับการประเมิน การยกยอง มีการจาย
คาตอบแทนที่เทาเทียมกัน โดยไมจํากัดวาเปนฆราวาสหรือสงฆ 
 เม่ือครูภูมิปญญาไทยไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับครูในระบบไดเชนน้ีแลว 
เราก็สามารถทําชุมชนทุกหนทุกแหงใหเปนชุมชนแหงความรู เปนขุมปญญา เพราะคนท่ี
จะมาเปนครูน้ันมาไดหลากหลาย มาไดหลายวิธี โดยวิธีน้ีก็จะสามารถรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศไทยของเราได 
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 ยุทธศาสตรที่ 6 สราง Home Page ของศูนยการเรียนและองคกรที่เกี่ยวของ
กับ ภูมิปญญาไทย ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเตอรเน็ตน้ัน
ชวยไดมากในเร่ืองการเรียนการสอน ถาเราสรางและพัฒนา Home Page แลวใหศูนยการ
เรียนและองคกรภูมิปญญาท้ังหลายเปนเครือขายเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน
ได จะเปนศูนยขอมูลท่ี  ทําใหการสงเสริมการเรียนการสอนเร่ืองภูมิปญญาไทยมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดสนับสนุนใหมูลนิธิหมูบาน
รวบรวมภูมิปญญาไทยจํานวน 300 รายการแลว และจะขยายเพิ่มข้ึนเพื่อใหเปนศูนยกลาง
ขอมูลของภูมิปญญาไทย 

สรุป 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเห็นวาเร่ืองภูมิปญญากับการศึกษามี
ความสําคัญอยางยิ่งในยุคท่ีประเทศไทยเปนหมูบานเล็ก ๆ ของแผนดินโลก จึงได
ดําเนินการอยางจริงจังโดยศึกษารวบรวมขอมูลและจัดประชุมสัมมนารวบรวมความ
คิดเห็น เพ่ือยกเร่ืองการสอนภูมิปญญาไทยในระบบการศึกษาข้ึนเปนนโยบายระดับชาติ 
ในอนาคตจะจัดใหมีการประชุมสมัชชาแหงชาติวาดวยเร่ืองภูมิปญญาไทยกับ
การศึกษาไทย เปนโครงการที่ทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคภูมิ
ปญญาของแผนดิน เน่ืองในพระวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ   6 รอบ 
 ถาไดดําเนินการตามขอเสนอขางตนน้ี ผมเชื่อวา สักวันหน่ึงเราจะสามารถนํา
ภูมิปญญาไทยกลับคืนสูระบบการศึกษาใหทัดเทียมความรูแบบตะวันตก เร่ืองน้ีอาจ
เปนเพียงความฝน  แตผมเช่ือวาถาไดรับการดําเนินการอยางจริงก็ยอมมีความเปนไปได
อยางแนนอน 
 การนําภูมิปญญาไทยกลับมาสูระบบการศึกษาจะชวยใหเราสามารถแกปญหา
การศึกษาไดในหลายเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องการขาดแคลนครู เร่ืองการเรียนโดยขาด
ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาท่ีสอนยากคือวิชาคุณธรรมและจริยธรรม ก็จะมีครูท่ีมี
ความรูและปฏิบัติไดจริงมาสอน ไมใชเรียนโดยการทองจําแบบที่เปนอยูในปจจุบัน และลด
คาใชจายดานการศึกษาลงได 
 เราควรชวยกันนําภูมิปญญาไทยกลับสูระบบการศึกษาของชาติ เพ่ือลูกหลานของ
เราจะไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย มีความภูมิใจในความเปนไทย ท่ี
ไมไดฉลาดนอยไปกวาคนชาติอื่นเลย  เราจะเปนชาติท่ีอยูในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน
อยางมีศักด์ิศรี 
 

ภูมิปญญาไทย     การศึกษา    
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(รุง  แกวแดง, 2543, หนา  223-243) 
6.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับภูมิปญญาไทย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเร่ืองภูมิปญญาไทย หรือภูมิปญญาทองถิ่นน้ัน มี
ผูวิจัยไวดังน้ี 

งานวิจัยในตางประเทศ 
อาร เบียรร่ี และมารค ซี ชุก (R. Beery and Mark C. Schug, 1984) กลาวถึง

กิจกรรม การศึกษาทองถิ่นชุมชนวา จะตองเปนกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีโอกาสไดลงมือใน
สภาพแวดลอมจริง เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากประสบการณตรง ไดแก 1) การศึกษานอก
สถานที่ 2) การสัมภาษณบุคคลในทองถิ่น  3) การเชิญบุคคลในทองถิ่นมาเปนวิทยากร 

งานวิจัยภายในประเทศ 
สุจริต บัวพิมพ (2530) ทําวิจัยเร่ืองการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบานใน

สถาบันอุดมศึกษา  โดยวิธีสํารวจหลักสูตรรายวิชาท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบาน ในเอกสาร
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เปรียบเทียบจํานวนรายวิชา และจํานวนหนวยกิต กับใช
แบบสอบถามการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบานและความคิดเห็นของนิสิต 
นักศึกษา ตอการจัดการเรียนการสอนเรื่องน้ี โดยกลุมตัวอยางเปนนิสิต นักศึกษาช้ันปท่ี 4 
ปการศึกษา 2528 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 11 แหง รวม 3,388 คน ผลการวิจัยพบวา 
รายวิชาท่ีเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมทองถิ่นในสถาบันอุดมศึกษาตัวอยางแตกตางกันมาก (0 
– 68 หนวยกิต) และเน้ือหารายวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรจําแนกได 3 ประเภท คือ อาศัย
ภาษาเปนส่ือ ไมตองอาศัยภาษาเปนส่ือ และแบบประสมประสาน และนิสิตนักศึกษามี
ความเห็นตรงกันทุกสถาบันวา กิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งท่ีเปนวัฒนธรรมพื้นบานสืบทอด
กันมาต้ังแตเดิมจะสรางใหเกิดความรัก ความหวงแหนในมรดกวัฒนธรรม และควรจัดวิชา
วัฒนธรรมพื้นบานใหเปนวิชาพ้ืนฐานเพื่อใหทุกคนไดมีโอกาสศึกษาอีกดวย 

รัตนะ บัวสนธ (2535, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนแหงหน่ึงในเขตภาคกลาง
ตอนลาง โดย  การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคคือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น โดยทําการวิจัยเปนรายกรณีศึกษาชุมชนแหง
หน่ึงในเขตภาคกลางตอนลาง ท้ังน้ี การวิจัยมีลักษณะเปนการวิ จัยและพัฒนา ท่ี
ประยุกตใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึงมีระเบียบวิธีเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ท่ีมีการเขาไปอยูรวมในชุมชน การวิจัยดังกลาวประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ 

 337 



เบญจมาพร  กาศมณี (2536, หนา 75-79) ไดศึกษาการสรางชุดการสอน
วิทยาศาสตรใน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนส่ือ จํานวน 
11 ชุด เพื่อรวบรวมขอมูลทางดานภูมิปญญาทองถิ่น ท่ีเกี่ยวของกับเน้ือหาทาง
วิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา  และสรางชุดการสอนในเนื้อหาวิทยาศาสตรในกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนส่ือใหมีประสิทธิภาพ 80 / 80 
และมีประสิทธิผลต้ังแต .05 ข้ึนไป ผลการศึกษาพบวามีชุดการสอนจํานวน 6 ชุด ไดแก 
ชุดการสอนเร่ืองการกรองน้ํา คานหรือคานดีดคานงัด วิธีใชและการเก็บรักษาเช้ือเพลิง 
การทํายาสระผมจากส่ิงท่ีมีในทองถิ่น การรักษาดุลแหงธรรมชาติและแมลงที่ควรกําจัด 
และการกําจัดโดยวิธีธรรมชาติ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ และคาดรรชนีประสิทธิผล
เปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว สวนชุดการสอนจํานวน 5 ชุด ไดแก ชุดการสอนเร่ืองการ
ชลประทาน   การบํารุงรักษาดิน การปองกันและการกําจัดศัตรูพืช ประโยชนของแรงดัน
อากาศ และปญหาการชลประทานในทองถิ่น มีประสิทธิภาพและคาดัชนีประสิทธิผลตาม
เกณฑท่ีต้ังไว  

มาลินี สวยคาขาว (2538, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชภูมิปญญาทองถิ่น
ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 5 โดยการศึกษามีวิจัยวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นใน
การเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
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1. ครูสังคมสวนใหญใชความรูเร่ืองประเพณีท่ีเกี่ยวเน่ืองกับความเช่ือแบบพุทธ
ประเพณีท่ีเกี่ยวเนื่องกับความเช่ือแบบพราหมณ ความเชื่อเกี่ยวกับ บุญ - บาป และ นรก 
– สวรรค หมูบานวัฒนธรรม  หรือแหลงวัฒนธรรม  และชีวประวัติของบุคคลในทองถิ่น 

2. วิธีการใชภูมิปญญาในการเรียนการสอนสังคมศึกษาดานการเตรียมการสอน 
ครูสังคมศึกษาสวนใหญ ศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และจุดประสงครายวิชาท่ี
สอดคลองกัน จัดซ้ือ ขอยืม และขอบริจาคส่ือการเรียนการสอน จากแหลงวิทยาการใน
ทองถิ่น และจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนขึ้น ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใชการบรรยายประกอบการ  ซักถาม อธิบายและใชส่ือประกอบและสอดแทรกภูมิ
ปญญาทองถิ่นในเนื้อหาท่ีสอน ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหนักเรียนจัดปายนิเทศ
ในช้ันเรียน และบริเวณโรงเรียน และใหนักเรียน  เขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในทองถิ่น ดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ครูใชวิธีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมความ
สนใจของนักเรียนระหวางเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน  และการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  การประเมินผลงานและการทดสอบแบบปรนัย 

3. ปญหาการใชภูมิปญญาทองถิ่น ครูสังคมสวนใหญมีปญหาดังน้ี ดานการ
เตรียมการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเปนบุคคลขาดทักษะ
การถายทอดความรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนขาดทักษะในดานการ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน นักเรียน
ขาดทักษะในการทําขอทดสอบแบบอัตนัย 

4. ขอเสนอแนะที่ครูสังคมศึกษาสวนใหญเสนอ ไดแก ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ
จัดอบรมและสนับสนุนงบประมาณ ใหครูสามารถดําเนินการทั้งดานการจัดเตรียมการสอน
การจัด   กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหองเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
สามารถวัดและประเมินผลการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิชา ทรวงแสวง (2538) ทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิชาภาษาและวรรณกรรมไทยดวยภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยใน
วิทยาลัยครู ดวยวิธีการวิจัยและพัฒนา 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานจากนักศึกษา 
ผูเช่ียวชาญ เอกสารหลักสูตร  และขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
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2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากขอมูลที่ไดนํามาสังเคราะห กําหนด
โครงสราง และองคประกอบโครงสรางแตละสวน 

3. พัฒนาเอกสารประกอบการสอนและเครื่องมือวัดผล 
4. ตรวจสอบคุณภาพเอกสารโดยผูเช่ียวชาญ 
5. แกไขปรับปรุงเอกสารสอนและเคร่ืองมือวัดผล 
6. ทดสอบใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพกับกลุมทดลอง 
7. ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
จากขอมูลการทดสอบบงช้ีวารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ

และผูวิจัยไดเสนอแนะใหปรับจุดมุงหมายเนนทองถิ่นยิ่งข้ึน รวมทั้งเพิ่มองคประกอบดาน
งบประมาณ  การมีสวนรวมของนักศึกษาในการกําหนดกิจกรรมการเรียนดวย 

กรรณิการ ปญสงเสริม (2541) ทําการวิจัยเร่ืองการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
เรียนการสอนวิชางานประดิษฐ เร่ืองการประดิษฐของใชตามลักษณะกระบวนการ 9 ข้ัน 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นและพฤติกรรมตามลักษณะกระบวนการ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานวังมน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2540 จํานวน 26 คน โดยการสุมตัวอยาง
แบบงาย เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสํารวจสภาพปญหา   การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
เรียนการสอนวิชางานประดิษฐ แผนการสอน แบบสังเกตพฤติกรรมตามทักษะ 9 ข้ัน และ
จุดประสงคการเรียนรู 7 ขอ แบบทดสอบ ภาคทฤษฎี และประเมินผลการปฏิบัติงานจริง
และแบบประเมินผลตนเอง การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่และรอยละ ผลการวิจัยสรุปได
วาครูผูสอนสวนมากไมไดนําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

จินตนา นัดสาสาร (2541) ทําการวิจัยเร่ืองการวิเคราะหภูมิปญญาชาวบานใน
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐานภาษาระดับประถมศึกษา ซ่ึงเปนการวิจัยเอกสารโดย
การจําแนกภูมิปญญาชาวบานออกเปน 5 ดาน คือ การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาชาวบานมีท้ังหมด 138 เน้ือความ เน้ือความบางตอน
แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาชาวบานหลายดาน นอกจากนี้ความรูดานภูมิปญญาชาวบาน
สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรมสอดแทรกเนื้อหาไดดวย 

มลฤดี อภิโกมลกร (2541) ไดทําการคนควาแบบอิสระเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ตําบลแมมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่น ระดับความรูและระดับการมีสวน
รวมของประชาชน อีกท้ังปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกันกับความรูและ
การมีสวนรวมในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพดานทรัพยากรปาไม กลุม
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ชาญพงษ ถูกจิตร (2542) ทําการคนควาอิสระเร่ืองสมุนไพรกับการประยุกตใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นในชนบทของอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสืบ
ทอดและการประยุกตใชและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภูมิปญญาทองถิ่นดานสมุนไพรรักษา
ความเจ็บปวยของชาวชนบท กลุมตัวอยางเปนหมอพ้ืนบานจํานวน 14 คน ผูปวยท่ีมารับ
การรักษาจากหมอพ้ืนบานจํานวน 70 คน ในตําบลแมใส ตําบลตุน ตําบลสันปามวง และ
ตําบลต๊ํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เคร่ืองมือเปนแบบสัมภาษณ แบบสอบถามและการ
สังเกตอยางไมมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวาหมอพื้นบานและผูปวยที่มารักษาใชภูมิ
ปญญาการใชสมุนไพรรักษาความเจ็บปวย โดยมีการรวมกลุมสรางเครือขายอยางหลวม มี
การสืบทอดและการประยุกตใชสมุนไพรจากครู อาจารย บิดา มารดา พระสงฆ และผู
อาวุโสในชุมชนดวยกระบวนการเรียนรู การสั่งสมความรูมาจากตําราโบราณ ประสบการณ 
ปจจัยทางดานสังคมวัฒนธรรมไมมีผล แตปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมมีผล
ตอการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการประยุกตใชสมุนไพรรักษาความเจ็บปวยของชาวชนบท 

เสถียร ฉันทะ (2542) ทําการคนควาอิสระเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร: กรณีศึกษาในวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ จังหวัด
เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นและองคประกอบของ
ภูมิปญญากับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร และศึกษาถึงอิทธิพล
ของปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพพืชสมุนไพร ผลการศึกษาพบวาภูมิปญญาทองถิ่นเปนชุดขององคความรูท่ี
พัฒนาข้ึนในบริบททางกายภาพและสังคม วัฒนธรรมของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ระบบนิเวศนน้ัน ๆ และไดสะทอนใหเห็น 2 มิติ คือ สะทอน วิธีคิด โลกทัศน และความเช่ือ
ในการใหคุณคาของชุมชนท่ีมีตอสัมพันธภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติและส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ และสะทอนใหเห็นถึงองคความรู ท่ีเปนความรู เชิงเทคนิคกับการจัดการ
ทรัพยากรโดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร และนําไปสูการดํารงไวซ่ึง
ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรใน 2 ระดับ คือ ระดับครอบครัว เครือญาติ และ
ระดับชุมชน นอกจากน้ีอิทธิพลของวัฒนธรรมชุมชน ระบบการผลิตพ้ืนบานและระบบ
การแพทยพื้นบานมีผลตอการดํารงไวซ่ึงภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทาง

 341 



จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภูมิปญญาไทยดังกลาว ทําใหผูวิจัยเกิด
แนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาไทยในปจจุบัน ที่นําภูมิปญญาไทยมาถายทอด หรือเรียนรู
ในระบบการศึกษาลดนอยลง สมควรสงเสริมนําภูมิปญญาไทยเขามารวมในการจัดการ
เรียนการสอน ใหนักเรียน เรียนรูมากขึ้น และเพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัยท่ีกลาวมาการ
ใชภูมิปญญาไทยในการเรียนการสอนสังคมศึกษาที่ผูวิจัยใชในคร้ังน้ีไดแทรกภูมิปญญา
ไทยไวในเนื้อหาท่ีเปนเร่ืองเก่ียวกับทองถิ่นของเราดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การประกอบอาชีพจากพื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในทองถิ่นท่ี
เอื้อตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนน้ันๆ วิทยาการ สถาปตยกรรม และศิลปกรรมท่ีมี
พื้นฐานจากสภาพความเปนอยูในทองถิ่น โดยเนื้อหาท่ีสอนแตละตอน ท่ีจัดทําข้ึนจะ
สอดแทรกความรูท่ีเปนภูมิปญญาไทยในทองถิ่น ท่ีสัมพันธและเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีสอน 
เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมที่มีในทองถิ่น และถายทอดภูมิปญญา
ความรูของผูทรงภูมิปญญาในทองถิ่นใหดํารงอยูตอไป (สมพร ประมวลศิลป, 2543, หนา 
32 –34; วีระพงษ  แสง-ชูโต, 2544, หนา 89-91)  
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