
ภูมิปญญาชาวบานกับการจัดการศึกษา 

 
 การจัดการศึกษาของไทยในอดีตเปนบทบาทภาระหนาที่ของชุมชน  เชน  ครอบครัว   วัด 

และสํานักตาง ๆ  ในการจัดการศึกษาแกลูกหลานและสมาชิกในชุมชนทั้งดานวิชาการและอาชีพ 

โดยการถายทอดวิชาความรูแกเด็ก  การจัดการศึกษาในลักษณะนี้จึงมีรูปแบบหลากหลาย     และ  

สอดคลองกับพื้นฐานหรือวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน จึงทําใหสังคมไทยในอดีตดํารงอยูใน

ครรลองของศาสนา  และพิธีกรรมความเชื่อพื้นบานผสมกลมกลืนกันอยางมีดุลยภาพ      ทั้งดาน

รางกายและจิตใจ พึ่งพาอาศัยเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว และ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 ตอมารัฐไดเขาไปควบคุมและจัดการศึกษา นําเอาระบบการศึกษาจากประเทศตะวันตก

มาใชแทนการจัดการศึกษาโดยชุมชนอยางแตกอน รัฐกําหนดแบบแผนการศึกษาเดียวกันทั้ง

ประเทศ   โรงเรียนและครูที่กระจายอยูทั้งประเทศเปนแตเพียงตัวแทนของรัฐบาล    ทําใหชุมชน

ถูกละเลย  และไมไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของตนเอง 

รวมถึงองคความรูตาง ๆ   ของชุมชนทองถิ่นก็ถูกละเลย   ผูเรียนเรียนรูส่ิงที่อยูไกลตัวแตส่ิงที่อยู

ใกลตัวกลับไมมีความรู    จึงไมสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข    

ความตองการดานวัตถุเขามาแทนที่จิตใจ   จึงเกิดปญหาสังคมตาง ๆ ตามมา   ดังที่นายแพทย

ประเวศ  วะสี (2540) ไดแสดงความเห็นวา   ปญหาใหญสุดของมนุษยชาติในปจจุบัน  คือ การ

ขาดความสามารถที่จะอยูรวมกันอยางไดดุลยภาพ ความรูตาง ๆ   ที่มีมากขึ้นยังไมใชปญญาหรอื

ภูมิปญญา  แหงการอยูรวมกันอยางไดดุลยภาพ  ขอใหญใจความสําคัญที่สุดก็คือ  ภูมิปญญา

ชาวบานเปนภูมิปญญาแหงการดํารงอยูรวมกันอยางไดดุลยภาพ…ภูมิปญญาชาวบานเปนแหลง

ความรูที่ดีอยางหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งไปในการศึกษาปจจุบัน 

 ภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาทองถิ่น จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการแกปญหาของชาติ

โดยนํามาใชจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่สมบูรณ ตามจุดมุงหมายและหลักการ

จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  เพื่อพัฒนาคนไทยให

เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  

ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขโดยจะตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง  

ใหมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และใหมีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นควบคูกับความรู

อันเปนสากล 

                               

 



 ดังนั้น นโยบายการจัดการศึกษาในปจจุบัน จึงไดใหความสําคัญกับทองถิ่นไมวาจะเปน

ดานบุคคลผูทรงภูมิปญญา และองคความรูตาง ๆ ที่มีในทองถิ่น โดยเนนใหโรงเรียนนํามาใชใน

การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทย มี

ความภาคภูมิใจในทองถิ่น สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม

กับผูเรียน เพื่อใชในการเรียนการสอน 

 กรมวิชาการ (2542) ศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชกับการพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน พบวา การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา ทําใหนักเรียน

เรียนอยางมีความสุข เห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดีตอศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ชุมชนและโรงเรียนมี 

ความสัมพันธกันมากยิ่งขึ้น และในสวนของชุมชนเองก็มีความสามัคคีกันมากขึ้นดวย 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดใหสถานศึกษามีหนาที่

จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพที่เปนจริงของทองถิ่น  โดยเนนใหใชภูมิปญญา

ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน   ทั้งนี้  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเอง และ

ทองถิ่นในดานตาง ๆ   ซึ่งจะสงผลใหเกิดความรัก  ความภาคภูมิใจและมีความผูกพันกับทองถิ่น 

ตลอดจนมีความรูความสามารถในการคิด  การจัดการและการแกปญหาไดอยางเปนระบบ ทั้งที่

เกี่ยวกับตนเอง  การประกอบอาชีพและการพัฒนาทองถิ่น 

 นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การกําหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู 

แกนกลาง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 

พ.ศ. 2546  ลงนามโดย นายปองพล  อดิเรกสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ได

กําหนดใหสถานศึกษาทํารายละเอียดสาระการเรียนรูแกนกลาง เปนแนวในการเทียบเคียง 

ตรวจสอบหรือปรับใช เปนสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาคของหลักสูตรสถานศึกษาในสัดสวน

ประมาณรอยละ 70  โดยยืดหยุนตามธรรมชาติของแตละสาระการเรียนรู หรือชวงชั้น และให

สถานศึกษากําหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู  ประมาณรอยละ 30   ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพ

ปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

 อยางไรก็ตาม ปจจุบันการนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบานมาใชในการจัด 

การศึกษายังดําเนินการไมแพรหลาย และการจัดการเรียนการสอนยังไมสนองความตองการของ

ชุมชน/ทองถิ่นเทาใดนัก   สงผลใหผูเรียนไดรับประสบการณไมตรงกับสภาพเศรษฐกิจ   สังคม 

วัฒนธรรม  และสภาพแวดลอมที่แทจริงในทองถิ่นของตน (กรมวิชาการ,2542) 

                

 



 นอกจากนี้ ยังพบวาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา ประสบปญหาใน

ดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ภัทรวดี  อุดมมนกุล (2545) พบวา บุคลากรในโรงเรียนขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช  โรงเรียนขาดการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ทําให

ครูผูสอนไมสามารถนํามาใชได บุคลากรในโรงเรียนไมมีเวลาที่จะดําเนินการ ขาดการประสานงาน

ระหวางโรงเรียนกับทองถิ่น 

 สน  วัฒนสิน (2544)  พบวา  ปราชญทองถิ่นขาดการมีสวนรวมจัดทําหลักสูตรและวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียน ขาดความชํานาญในวิธีการสอน ไมมีเวลาวางมา

สอนในโรงเรียน นักเรียนไมซาบซึ้งในความงามและคุณคางานศิลปะพื้นบาน  นักเรยีนสวนใหญไม

ตั้งใจเรียน  เพราะถูกบังคับใหเรียนมากกวาเลือกเสรี 

 อังกูล    สมคะเนย (2534)  สอดคลองกับ   กิตติพศ  ศิริสูตร (2537) พบวา ศึกษานิเทศก

ผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการโรงเรียน มีปญหาเกี่ยวกับดานงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ 

ไมไดรับการสนับสนุนดานนโยบายและการนิเทศติดตามผล  ตลอดจนไมมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภูมิปญญาชาชาวบาน และการพัฒนาหลักสูตร 

 นอกจากนี้ จากการสํารวจของกลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา กลุมนิเทศและติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาลําปาง เขต 1 (2546) เร่ืองปญหาและความตองการสื่อเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของ

สถานศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง  เขต  1  พบวา โรงเรียนสวนใหญมีการนําภูมิปญญา

ทองถิ่น มาใชในการจัดการศึกษาอยูในระดับนอย  โรงเรียนไมมีระบบขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญา

ทองถิ่น  ขาดงบประมาณในการนําผูทรงภูมิปญญาในทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

ครูผูสอนขาดองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น และขาดสื่อที่ทันสมัยเกี่ยวกับภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 จากปญหาดังกลาวจึงพอสรุปปญหาหลักของการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด

การศึกษา ดังนี้ 

 1.  โรงเรียนขาดงบประมาณในการสนับสนุน 

 2.  ครูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน 

                  การสอน 

 3.  ครูขาดขอมูลองคความรูและส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยและนาสนใจ  เกี่ยวกับภูมิ 

       ปญญาทองถิ่น 

 



 ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะมีการจัดทํา   สงเสริม   และพัฒนาสื่อ  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบานที่มีความเหมาะสมกับวัยผูเรียน ความนาสนใจ เพื่อให  

ครูผูสอนนําไปใชเปนสื่อเสริมความรูเร่ืองทองถิ่นแกนักเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนา

ตนเอง ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 

 

************************************** 

 

ภูมิปญญาไทย 
 

      ความสําคัญของภูมิปญญาไทย 
  คนไทยไดรวมกันสรางชาติ สรางความเปนปกแผนมั่นคงของบานเมือง  ดํารงชีวิตอยู

อยางเปนสุขรมเย็น  ตราบถึงทุกวันนี้ เพราะอาศัยภูมิปญญาของตนมาโดยตลอด ภูมิปญญาไทย 

จึงมีความสําคัญ  สรุปไดดังนี้ 

               1)  ชวยสรางชาติใหเปนปกแผนมั่นคง 

    2)  สรางความภาคภูมิใจ  และศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแกคนไทย 

               3)  สามารถปรับประยุกต     หลักธรรมคําสอนทางศาสนา    มาใชกับวิถีชีวิตไดอยาง 

                     เหมาะสม 

    4)  สรางความสมดุลระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติไดอยางยั่งยืน 

    5)  ชวยเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยใหเหมาะสมไดตามยุคสมัย 

 
        ความหมายและขอบขายภูมิปญญาไทย 
    ความหมายของภูมิปญญาไทย 

  จากการศึกษาความหมายที่ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการตาง ๆ ซึ่งครอบคลุมคําวาภูมิปญญา

ภูมิปญญาพื้นบาน  ภูมิปญญาชาวบาน  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาไทย  สามารถรวบรวมได

ดังนี้ 
   1)  ภูมิปญญา 
      คําวาภูมิปญญา    ตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวา  wisdom  ซึ่งมีความหมายวา 

ความรูความสามารถ    ความเชื่อ    ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกไข 

ปญหาของมนุษย  สวนนักวิชาการศึกษาไทยไดใหความหมายไวดังนี้ 

 



 ปรีชา  อุยตระกูล (อางถึงใน กุลวิตรา  ภังคานนท,2531)  ภูมิปญญาเปนเรื่องที่ส่ังสมกัน

มาตั้งแตอดีต และเปนเรื่องของการจัดการความสัมพันธระหวางคนกับคน    คนกับธรรมชาติ 

แวดลอม   คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ  โดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี  วิถีชีวิต  การทํามา 

หากิน  และพิธีกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางความสัมพันธเหลานี้ เปาหมายก็คือ

เพื่อใหเกิดความสุขทั้งในสวนที่เปนชุมชน  หมูบาน  และในสวนที่เปนปจเจกของชาวบานเอง ถา

หากเกิดปญหาทางดานความไมสมดุลกันขึ้น   ก็จะกอใหเกิดความไมสงบสุข เกิดปญหาใน

หมูบาน     และชุมชน 

 "ภูมิปญญายังหมายถึง  ประสบการณในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเลาเรียน การที่

ชาวบานรูจักวิธีการทํานา   การไถนา   การเอาควายมาใชในการไถนา  การรูจักนวดขาวโดยการ

ใชควาย   รูจักสานกระบุง  ตะกรา  เอาไมไผมาทําเครื่องใชไมสอยในชีวิตประจําวัน รวมทั้งรูจัก

เอาดินขี้กระทามาแชน้ํา    ตมใหเหือดแหงเปนเกลือสินเธาว  ก็เรียกวาภูมิปญญาทั้งสิ้น" (ธวัช  

ปุณโณทก,2531 : 40 - 42) 

 ภูมิปญญาเปนเรื่องที่ส่ังสมมาแตอดีตเปนเรื่องของการจัดความสัมพันธระหวางคนกับคน

คนกับธรรมชาติแวดลอม  คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ  โดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถี

ชีวิตการทํามาหากินและพิธีกรรมตาง ๆ ทุกอยางเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางความสัมพันธ

เหลานั้น  (พัชรา  อุยตระกูล,2531 : 9) 

 ชลธิรา  สัตยาวัฒนา (2534)  ภูมิปญญาเปนผลึกขององคความรูที่มีกระบวนการสั่งสม

สืบทอดกล่ันกรองกันมายาวนาน มีที่มาหลากหลายไรเอกภพ  แตก็ไดประสมประสานกันจนเปน

เหลี่ยมมณีที่จรัสแสงคงทนและทาทายตลอดกาลเวลา  ความรูอาจจะไมไดเปนเอกภาพ (Unity) 

แตภูมิปญญาจัดวาเปนเอกลักษณ (Identity) 

 สรุปไดวา  ภูมิปญญา  เปนความรูความสามารถของคนที่ส่ังสมมาตั้งแตอดีต เปนการ

ดํารงชีวิตที่เหมาะสมสอดคลองกับธรรมชาติ  มีการถายทอดสืบตอกันมา 
     2)  ภูมิปญญาพื้นบาน 
          ยิ่งยง  เทาประเสริฐ  ไดใชคําวาภูมิปญญาพื้นบาน   โดยใหความหมายวาเปนองค

ความรูความสามารถ  และประสบการณที่ส่ังสมและสืบทอดกันมา  อันเปนความสามารถและ

ศักยภาพในเชิงแกปญหา  การปรับตัวเรียนรูและสืบทอดไปสูคนรุนใหม เพื่อการดํารงอยูรอดของ

เผาพันธุจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เผาพันธุหรือเปนวิถีของชาวบาน (ยิ่งยง เทา

ประเสริฐ, 2537 : 20) 

 

 

 



                3)  ภูมิปญญาชาวบาน 
          วิชิต  นันทสุวรรณ (2528)  ภูมิปญญาชาวบาน  หมายถึง แกนหลักของการมอง

ชีวิต การใชชีวิตอยางมีความสุข  ซึ่งมีความหมายทั้งในแงของปจเจกบุคคล  และในแงของสังคม 

หมูบาน 

           เสรี  พงศพิศ (2529)  ปญญาหรือภูมิปญญาชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่น ก็

เรียกหมายถึง พื้นเพรากฐานของความรูชาวบาน 

            ประเวศ   วะสี (2530)  ภูมิปญญาชาวบานเกิดจากการสะสม การเรียนรูมาเปน

ระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดในทุกสาขาวิชาไมแยกเปนวิชา ๆ แบบที่เราเรียน

ฉะนั้นวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจอาชีพ  ความเปนอยู  เกี่ยวกับการใชจายกับการศึกษา  วัฒนธรรม  

มันจะผสมกลมกลืนเชื่อมโยงกันไปหมด  

            สุจารี  จันทรสุข (2531)  ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง วิธีการปฏิบัติซึ่งชาวบาน

ไดมาจากประสบการณแนวทางแกปญหาแตละเร่ือง  แตละประสบการณ  แตละสภาพแวดลอม 

ซึ่งจะมีเงื่อนไขปจจัยเฉพาะแตกตางกันไป 

           สมเกียรติ   พงษไพบูลย (2531)  ภูมิปญญาชาวบาน  ศัพทนี้การกําเนิดของมัน 

ชัดเจน มีความมุงหมายที่จะใชวัฒนธรรมของตนเองโตกระแสตอสูใหพนการครอบงําเปนอิสระ

และสรางสรรค  หากทําสําเร็จแลวมีการสรางตาขายโยงใยภูมิปญญาระหวางกัน ชุมชนหมูบานก็

มีอํานาจเปนพลังสําคัญพลังหนึ่ง ที่จะผลักดันใหสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงสูศานติสุขในที่สุด 

                        อเนก  นาคะบุตร (2531)  ภูมิปญญานี้มันเกิดมาจากการสะสมเรียนรูมาเปน

ระยะเวลานาน มันเชื่อมโยงกันไปหมด ไมแยกจากกันเปนวิชาอยางที่เราเรียน ภูมิปญญาชาวบาน

ตางจากองคความรูตรงที่เรามีหนังสือทฤษฎี     ความรูมากมายอางอิงได    ภูมิปญญาชาวบาน

ข้ันตอน  3  อยาง  คือ  ปริยัติ  ปฏิบัติ  และปฏิเวธ 

            ธวัช   ปุณโณทก (2531)  ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรอบรูของชาวบานที่

เรียนรูและมีประสบการณสืบตอกันมาทั้งทางตรงคือ ประสบการณดวยตนเอง  หรือทางออมซึ่ง

เรียนรูจากผูใหญหรือความรูที่สะสมสืบตอกันมา 

           สามารถ  จันทรสูรย (2531)    ภูมิปญญาชาวบาน  หมายถึง   ทุกสิ่งทุกอยางที่

ชาวบานคิดไดเอง  ที่นํามาในการแกไขปญหา เปนสติปญญา เปนองคความรูทั้งหมดของชาวบาน

ทั้งกวางทั้งลึกที่ชาวบานสามารถคิดเองทําเอง  โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการดําเนินชวีติ

ไดในทองถิ่นอยางสมสมัย 

           ชลทิตย   เอี่ยมสําอาง และ วิศนี   ศิลาตระกูล (2531)  ภูมิปญญาชาวบานนั้น 

หมายถึง ความรูประสบการณของประชาชนในทองถิ่น   ซึ่งไดรับการศึกษาอบรม   ส่ังสม  และ

ถายทอดจากบรรพบุรุษ หรือความรูประสบการณที่เกิดขึ้นจากประสบการณตรงของตนเอง ซึ่งได



เ รียนรูจากการทํางาน   จากธรรมชาติแวดลอม  ส่ิงเหลานั้นเปนสิ่งที่มีคุณคาเสริมสราง

ความสามารถ  ทําใหคนมีชีวิตรวมกันอยางสันติสุขเปนความรูที่สรางสรรคและมีสวนเสริมสราง

การผลิต 

 ทางดานตางประเทศนั้น ออลันโด (Orlando Fals Borda 1988 : 23)  ไดทําการวิจัยแบบ

มีสวนรวมในอเมริกาเหนือ  และไดเขียนอธิบายไววา ศาสตรของประชาชนเรื่องพื้นบาน ความรู

ประชาชน ภูมิปญญาชาวบานนั้นเปนความรูชาวบานที่ผานการปฏิบัติมาแลวอยางโชกโชนเปน

สวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของเขา   ความรูดังกลาวไมไดจัดเขารหัสเก็บไว  แตเปนความรู

ที่ปฏิบัติได  มีพลังและสําคัญยิ่งชวยใหชาวบานมีชีวิตอยูรอด  สรางสรรคการผลิต และชวยในดาน

การทํางาน เปนสิ่งที่สะสมมามากกวาศตวรรษแลว  เปนโครงสรางความรูที่มีหลักการ  มีเหตุผล

และมีผลในตัวเอง 

 จากการสัมมนาของนิสิตภาควิชาบริหารการศึกษา   สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตร คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2534) เร่ือง "ภูมิปญญาชาวบาน มิติจรัสแสง 

ตอการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา"  ไดสรุปความหมายของภูมิปญญาชาวบาน 

หมายถึง องคความรูของชาวบาน หรือทุกส่ิงทุกอยางที่ชาวบานคิดขึ้นทําขึ้นจากสติปญญา และ

ความสามารถของชาวบานเอง เพื่อใชในการแกปญหาหรือดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสมัย 

โดยมีกระบวนการสั่งสมสืบทอดและกลั่นกรองกันมายาวนาน และมีการประสมประสานกันเปน

เหลี่ยมมณีที่จรัสแสงคงทนและทาทายตลอดกาลเวลา 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2534) ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง  

ความสามารถในการแกไขปญหาของชาวบาน ไมวาจะเปนปญหาของชุมชน ปญหาในการ

ดํารงชีวิต  และปญหาในการประกอบอาชีพ    โดยที่ปราชญชาวบานเหลานี้ไดมีกระบวนการ

วิเคราะหและส่ังสมประสบการณมาเปนเวลานาน  เปนที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไป 

 อังกูล สมคะเนย (2534) ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง มวลความรูและมวลประสบการณ 

ของชาวบานที่ใชในการดําเนินชีวิตใหเปนสุขโดยไดรับการถายทอด ส่ังสมกันมาโดยผาน

กระบวนการพัฒนาใหสอดคลองกับกาลสมัย 
      4)  ภูมิปญญาทองถิ่น 
           กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (ม.ป.ป.) ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom)

หรือภูมิปญญาชาวบาน (Popular Wisdom) เปนองคความรูความสามารถของชาวบานที่ส่ังสม 

สืบทอดกันมาอันเปนศักยภาพ  หรือความสามารถที่จะใชแกปญหา  ปรับตัว  เรียนรู   และมีการ

สืบทอดไปสูคนรุนใหมหรือคือแกนของชุมชน  ที่จรรโลงชุมชมใหอยูรอดจนถึงปจจุบัน 



           ศูนยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ (ม.ป.ป.) ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) 

หรือภูมิปญญาชาวบาน (Popular Wisdom) คือความรูที่เกิดจากประสบการณในชีวิตของคนเรา 

ผานกระบวนการศึกษา    สังเกต    คิดวิเคราะหจนเกิดปญญา     และตกผลึกมาเปนองคความรูที่ 

ประกอบกันขึ้นมาจากความรูเฉพาะหลาย ๆ เร่ือง  ความรูดังกลาวไมไดแยกยอยออกมาใหเห็น 

ศาสตรเฉพาะสาขาวิชาตาง ๆ อาจกลาวไดวา  ภูมิปญญาทองถิ่นจัดเปนพื้นฐานขององคความรู

สมัยใหมที่จะชวยในการเรียนรู  การแกปญหา  การจัดการ และการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของ

คนเรา  ภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคม  ชุมชนและในตัวของผูรูเอง หากมีการ

สืบคนหาเพื่อศึกษาและนํามาใช ก็จะเปนที่รูจักกันเกิดการยอมรับ  ถายทอดและพัฒนาไปสูคนรุน

ใหม  ตามยุคตามสมัยได 

 จากการสัมมนาของนิสิตภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

(2534)   เร่ือง  "ภูมิปญญาทองถิ่นชวยพัฒนาการศึกษาไดอยางไร"    ไดใหความหมายของภูมิ

ปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาทองถิ่นคือ  กระบวนการปรับเปล่ียนแบบแผนการดําเนินชีวิตของ

บุคคลซึ่งอยูในทองถิ่น   ใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข  หรือสามารถแกปญหาการ 

ดําเนินชีวิตของคนใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแตละยุคสมัย 

 รัตนะ  บัวสนธิ์ (2534) ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง กระบวนทัศนของบุคคลที่มีตอ ตนเอง 

ตอโลกและสิ่งแวดลอม ซึ่งกระบวนทัศนดังกลาวจะมีรากฐานจากคําสอนทางศาสนา  คติ จารีต

ประเพณีที่ไดรับการถายทอดสั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา  ปรับปรนเขากับบริบททางสังคมที่

เปลี่ยนแปลงแตละสมัย ทั้งนี้โดยมีเปาหมายเพื่อความสงบสุขของในสวนที่เปนชุมชน และปจเจก

บุคคล ซึ่งกระบวนทัศนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นจําแนกออกได ๓ ลักษณะ คือ 

 ลักษณะที่  1  ภูมิปญญาเกี่ยวกับการจัดการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ

แวดลอม 

 ลักษณะที่  2  ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

มนุษย 

 ลักษณะที่ 3 ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุงเนน

ระบบการผลิต เพื่อพึ่งพาตนเอง 

 และจากหนังสือช่ือ "การถายโยงงานวิจัยดานเกษตรสากลกับการพัฒนา" นั้น ดีเอมวอ

รอน  (D.M.Warren 1989 : 168)   ไดใชคําภูมิปญญาทองถิ่น    ในความหมายวาเปนระบบ

เกษตรกรรมในทองถิ่น   ซึ่งพัฒนามาแลวชวงระยะเวลาหนึ่งดวยรูปแบบของการเพาะปลูก  ที่มี 

พื้นฐานจากความรูดานการเกษตรที่ไดปฏิบัติกันมาในทองถิ่นนั้น  ระบบดังกลาวที่มีความสมดุล

ลงตัว โดยปรับเปล่ียนใหเขากับสภาพแวดลอมและไดรับอิทธิพลจากนวัตกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ตัวระบบเอง  รวมทั้งรับมาจากภูมิปญญาที่อ่ืน  ทั้งระบบเกษตรระดับชาติและนานาชาติ     วอเรน  



 

ใชคําวา  ภูมิปญญาทองถิ่น แทนคําวา วัฒนธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความหมายที่มักนิยมกันทาง

ตะวันตก วาหมายถึง ระบบที่หยุดนิ่งไมเปลี่ยนแปลง 

 สรุปไดวา  ภูมิปญญาชาวบาน  หมายถึง  ความรู  ความสามารถ  และประสบการณของ

ชาวบานที่ส่ังสมกันมา โดยมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่น เพื่อเอ้ือประโยชน

ใหการดํารงชีวิตอยูอยางสงบสุข 
 5)  ภูมิปญญาไทย 
      กุลวิตรา   ภังคานนท (2531)  ภูมิปญญาไทยนั้น ดานหนึ่งนอกจากจะเปนเรื่องของ

พื้นภูมิธรรมแลว ยังหมายถึงศักยภาพในการประสานความรูใหมมาใชประโยชนดวย  ซึ่งเอื้อให

เกิดทางเลือกใหมที่มีลักษณะสากลและลักษณะเฉพาะของเราเอง 

      คําวาภูมิปญญาไทยนั้น ดานหนึ่งนอกจากจะเปนเรื่องราวของพื้นภูมิธรรมเดิมแลว ยัง

หมายถึงศักยภาพในการประสานความรูใหม ๆ มาใชใหเกิดประโยชนดวย ซึ่งเอื้อใหเกิดทางเลือก

ใหม ที่มีลักษณะสากลและลักษณะเฉพาะของเราเอง (เสนห  จามริก , 2531) 

       ในความหมายที่ใกลเคียงกันนี้  เสรี   พงศพิศ   ไดใหความหมายของภูมิปญญาไทย 

ไววา ภูมิปญญาไทย หมายถึง องคความรูในดานตาง ๆ ของการดํารงชีวิตของคนไทยที่เกิดจาก

การสะสมประสบการณทั้งทางตรงและทางออม ประกอบกับแนวความคิดวิเคราะหในการแกไข 

ปญหาตาง ๆ ของตนเองจนเกิดหลอมรวมเปนแนวความคิดในการแกไขปญหาที่เปนลักษณะของ

ตนเอง  ที่สามารถพัฒนาความรูดังกลาวมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับกาลสมัย ในการแกปญหา

ของการดํารงชีวิต  (เสรี  พงศพิศ 2534 : 33) 

         เอกวิทย   ณ  ถลาง (2534) ไดอธิบาย ภูมิปญญาไทย วาเปนผลของประสบการณ

ส่ังสมของคนที่เรียนรูจากปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ปฏิสัมพันธในกลุมชนเดียวกัน และระหวาง

กลุมชุมชนหลาย ๆ ชาติพันธุ  รวมไปถึงโลกทัศนที่มีตอส่ิงเหนือธรรมชาติ ภูมิปญญาเหลานี้เคย

เอื้ออํานวยใหคนไทยแกปญหาไดดํารงอยู และสรางสรรคอารยธรรมของเราเองไดอยางมีดุลยภาพ

กับส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะในระดับพื้นฐานหรือระดับชาวบาน ภูมิปญญาในแผนดินนี้มิไดเกิดขึ้น

เปนเอกเทศ แตมีสวนแลกเปลี่ยนเลือกเฟน และปรับใชภูมิปญญาจากอารยธรรมอื่นตลอดมา 

          ธนาคารไทยพาณิชย  มีแนวความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยวา "ในชวงที่สังคมไทย

อยูในภาวะที่กําลังรับวัฒนธรรมจากภายนอก เกิดความหลงลืมตัวตนและแกนแทในความเปน

ไทย ทําอยางไรจึงจะสามารถชี้แนวทาง สรางความมั่นใจใหกับเขาเหลานั้นวา จุดยืนของพวกเขา

มาจากไหน  รากเหงาของความเปนไทยเกิดจากการสั่งสมภูมิปญญาของคนโบราณที่ไดเรียนรูส่ิง

ตาง ๆ จากประสบการณการดํารงชีวิตการผสมผสานของชาติพันธุและสภาพสังคมอันหลากหลาย 



มานับพันป จากประสบการณของคนโบราณไดสรางรูปแบบของวัฒนธรรมประเพณีที่สามารถ  

รับรองการอยูรวมกันในสังคมไทยมาไดอยางเปนปกแผน เหลานี้คือภูมิปญญาไทยที่คนในปจจุบัน

ควรตระหนักและไดเรียนรูดวยความภาคภูมิใจ และกาวเดินหนาตอไปอยางมั่นใจในชาติภูมิของ

ตน เพราะวัฒนธรรม คือ รากฐานของการพัฒนาสังคมอยางมีระบบ นําไปสูความกาวหนาของ

ชาติบานเมืองในอนาคต 

 สรุปไดวา  ภูมิปญญาไทย  หมายถึง  ความรู  ความสามารถ และมวลประสบการณของ

คนไทยที่มีการสั่งสมและถายทอดสืบตอกันมาอยางเหมาะสม  และสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

 ลักษณะของภูมิปญญาไทย 

 จากการศึกษาความหมายของภูมิปญญาไทยที่แตละทานใหไว  พบวา 

1) การเกิดภูมิปญญา  ภูมิปญญามีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอด      ถายทอดองค  

ความรูที่มีอยูเดิมในชุมชมทองถิ่นตาง ๆ แลวพัฒนา เลือกสรร ปรับปรุงองคความรูเหลานั้นจนเกิด

ทักษะและความชํานาญที่สามารถแกไขปญหาและพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย แลว

เกิดภูมิปญญา (องคความรูใหม)  ที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมส้ินสุด ซึ่งแสดงได

โดยแผนภาพ ดังนี ้
     เกิดภูมิปญญา 
     (องคความรูใหม) 

   พัฒนาวิถีชีวิต          การแกปญหา 

 

     การตัดสินใจ 

        นําไปใช 
    ทักษะ           เทคนิค 

 

   ปญหา           สภาวะแวดลอม 

 

                  สถานการณ                พ้ืนที่ 

 

            เลือกสรร           พัฒนา          ปรับปรุง 

 
   ภูมิปญญาสากล        ภูมิปญญาไทย 

 

     สืบทอด/ถายทอด 

 

                                                                                                                                                  ฯลฯ                                                                                     

                  องคความรู         องคความรู          องคความรู          องคความรู องคความรู 

 
         

ภาพแสดง   กระบวนการเกิดและการสืบทอดภูมิปญญาไทย 



 
     2)  ปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการของภูมิปญญาไทย  มีดังนี้ 

           (1)  ความรูเดิมในเรื่องนั้น ๆ ผสมผสานกับความรูใหมที่ไดรับ 

           (2)  การสั่งสม  การสืบทอดความรูในเรื่องนั้น 

           (3)  ประสบการณเดิมที่สามารถเปรียบเทียบเคียงกับเหตุการณหรือประสบการณ 

                              ใหมได 

           (4)  สถานการณที่ไมมั่นคง  หรือมีปญหาที่ยังหาทางออกไมได 

           (5)  รากฐานทางพุทธศาสนา  วัฒนธรรมและความเชื่อ 

     3)  ลักษณะของภูมิปญญาไทย  มีดังนี้  

           (1)  ภูมิปญญาไทย เปนเรื่องของการใชความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความ

เชื่อ (Belief)  และพฤติกรรม (Behavior) 

         (2)  ภูมิปญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธระหวาง     คนกับคน   คนกับธรรมชาติ  

แวดลอม  และคนกับส่ิงแวดเหนือธรรมชาติ 

           (3)  ภูมิปญญาไทยเปนองครวม  หรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต 

           (4)  ภูมิปญญาไทยเปนเรื่องของการแกปญหา การจัดการ การปรับตัว  การเรียนรู

เพื่อความอยูรอดของบุคคล  ชุมชนและสังคม 

           (5)  ภูมิปญญาไทยเปนแกนหลัก  หรือกระบวนทัศนในการมองชีวิตเปนพื้นความรู

ในเรื่องตาง ๆ  

           (6)  ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณในตัวเอง 

           (7)  ภูมิปญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลง     เพื่อการปรับสมดุลในการพัฒนาการทาง

สังคมตลอดเวลา 

 

 ความสัมพันธของภูมิปญญาไทย 

 

 จากความหมายและขอบขาย ตลอดทั้งลักษณะของภูมิปญญาไทยตามที่ไดศึกษามาแลว

ขางตน ภูมิปญญาไทยสามารถสะทอนออกมาใน   3   ลักษณะ   ที่สัมพันธใกลชิดกัน (สามารถ 

จันทรสูรย,2533) คือ 

 (1)  ความสัมพันธอยางใกลชิดกันระหวางคนกับโลกสิ่งแวดลอม  สัตว  พืช  ธรรมชาติ 

(2) ความสันพันธของคนกับคนอ่ืน ๆ ที่รวมกันในสังคม หรือในชุมชน 

 

 



 (3)  ความสัมพันธระหวางคนกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ส่ิงเหนือธรรมชาติ  ตลอดทั้งสิ่งที่ไมสามารถ

สัมผัสไดทั้งหลาย 

 ทั้ง 3 ลักษณะนี้  คือ  สามมิติของเรื่องเดียวกัน  คือ ชีวิตของชาวบานสะทอนออกมาถึง

ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิตอยางมีเอกภาพเหมือนสามมุมของรูปสามเหลี่ยม   ภูมิปญญาจึงเปน 

รากฐานในการดําเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นชัดเจนไดโดยแผนภาพ  ดังนี้ 

 

 

      คน 

               สังคม 

   - อาชีพ            - ศิลปะและนันทนาการ 

   - ปจจัยสี่                      - จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

   - การจัดการ          - ภาษาวรรณกรรม 

 

     คน 

 

   ธรรมชาติ    ส่ิงเหนือ 

   ส่ิงแวดลอม    ธรรมชาติ 

 

             - ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 

             - ศาสนา 

             - ความเชื่อ 

 

 จากแผนภาพ  จะเห็นไดวาลักษณะภูมิปญญาที่เกิดจากความสัมพันธ  ระหวางคนกับ

ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  จะแสดงออกมาในลักษณะภูมิปญญาในการดําเนินวิถีชีวิตขั้นพื้นฐาน

ดานปจจัยสี่  การบริหารจัดการองคกร  ตลอดทั้งการประกอบอาชีพตาง ๆ เปนตน 

 

 

 

 

 



 ภูมิปญญาที่เกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับคนอ่ืนในสังคม จะแสดงออกมาใน

ลักษณะจารีต  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะและนันทนาการ  ภาษา และวรรณกรรม ตลอด

ทั้งการสื่อสารตาง ๆ เปนตน 

 ภูมิปญญาที่เกิดจามความสัมพันธระหวางคนกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์  ส่ิงเหนือธรรมชาติ จะแสดง

ออกมาในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ศาสนา  ความเชื่อตาง ๆ เปนตน 

 

 ขอบขายภูมิปญญาไทย 

 จากการรวบรวมสาขาหรือขอบขายที่เกี่ยวของดานภูมิปญญาจากกรณีศึกษาทั้งของ

บุคคลและหนวยงานตาง ๆ พบวา มีการจําแนกสาขาภูมิปญญาไทยไวดังนี้ 

 วิชิต   นันทสุวรรณ (2528) จําแนกภูมิปญญาชาวบานได 3 ลักษณะ คือ 

 1.  ภูมิปญญาจากการใชชีวิตในธรรมชาติ    เนื้อหาของภูมิปญญา  คือ   การอธิบาย  

ปรากฎการณธรรมชาติ  ความสัมพันธระหวางชีวิตกับธรรมชาติในลักษณะของกฎเกณฑที่พึง

ปฏิบัติ  และขอหามที่ไมใชชาวบานปฏิบัติ เชน  ความเชื่อตอธรรมชาติตาง ๆ เร่ืองของผี  ที่ทําให

เกิดสภาวะสมดุลของการอยูรวมกันระหวางคนกับธรรมชาติ  ระบบเหมืองฝาย  ผีน้ํา  ผีนา เปนตน 

 2.  ภูมิปญญาจากประสบการณการอยูรวมกัน       ภูมิปญญาแบบนี้มีพฤติกรรมตาม

แบบแผนของสังคม  มีกฎเกณฑบอกวาอยางนั้นดี  อยางนี้ไมดี  มีระบบความสัมพันธของการอยู

รวมกันอยางสันติเปนหลัก  มีความเขาใจในอนิจจังของชีวิตเปนสูงสุด  รูปธรรมที่แสดงออก คือ 

ความเชื่อเร่ืองบรรพบุรุษ  เชน  ปูตา  ปูยา  ผีพอ  ผีแม  และพิธีกรรมตาง ๆ เปนตน 

 3.  ภูมิปญญาจากประสบการณเฉพาะดาน  เชน ภูมิปญญาจากประสบการณการทํามา

หากินในดานตาง ๆ  ภูมิปญญาดานการรักษาโรค  เปนตน 

 

 ประเวศ   วะสี (2534)  ไดสรุปลักษณะภูมิปญญาทองถิ่นไว 4 ประการ คือ 

 1.  มีวัฒนธรรมเปนฐาน  ไมใชวิทยาศาสตร 

 2.  มีบูรณาการสูง 

 3.  มีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสง 

4. เนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุธรรม 

 

 

 

 



 เสรี   พงศพิศ (2527)   ไดแบงภูมิปญญาไทยเปนสองระดับคือ  ระดับชาติ  และระดับ

ทองถิ่น 

 1.  ภูมิปญญาระดับชาติ  เปนภูมิปญญาที่พัฒนาสังคมไทยใหรอดพนจากวิกฤตการณ

ตาง ๆ ในอดีต  การเสียเอกราช  การสรางสริมความศิวิไลซใหกับชาติตราบจนทุกวันนี้ เชน กรณี

การกอบกูเอกราชของพระนเรศวรมหาราช  การปองกันตนเองไมใหตกเปนเมืองขึ้นสมัยยุคลา

อาณานิคม  เปนตน 

 2. ภูมิปญญาระดับทองถิ่น  หรือ  ภูมิปญญาชาวบาน  เปนภูมิปญญาที่เกิดขึ้นเฉพาะ

ทองถิ่น  เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นนั้น  เปนพื้นฐานความรูของชาวบานในการคิดแกปญหา

ในชีวิตของตนเองหรือสติปญญาอันเกิดจากการเรียนรู  สะสม  ถายทอดประสบการณที่ยาวนาน

ของผูคนในทองถิ่นซึ่งไดใชชีวิตถาวรกับปาเขา  น้ํา  ปลา  ฟา  นก  ดิน  หญา  สัตวปา  พืช  แมลง 

และธรรมชาติรอบตัวเปนองคความรูทั้งหมดของพวกเขา 

 สามารถ   จันทรสูรย (๒๕๓๖)  ไดอธิบายภูมิปญญาชาวบานใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ

ที่เปนนามธรรม  และลักษณะที่เปนรูปธรรม 

 1.  ภูมิปญญาในลักษณะที่เปนนามธรรม    เปนโลกทัศนชีวทัศน   เปนปรัชญาในการ

ดําเนินชีวิต  เปนเรื่องเกี่ยวกับการเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  คุณคาและความหมายของทุกสิ่งใน

ชีวิตประจําวัน  

 2.  ภูมิปญญาในลักษณะที่เปนรูปธรรม  เปนเรื่องเฉพาะดาน เชน การทํามาหากิน  

การเกษตร  หัตถกรรม  ศิลปะ  ดนตรี  และอ่ืน ๆ    

 สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๓๔)  วิจัยเรื่องความคิดภูมิปญญาไทย 

โดยไดแบงการศึกษาออกเปน 7 โครงการ เกี่ยวกับความคิดและภูมิปญญาไทยในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

 1.  ความเชื่อ 

 2.  ความเปนอยูและการทํามาหากิน 

 3.  การศึกษา 

 4.  การเมือง  การปกครอง 

 5.  การดูแลสุขภาพ 

 6.  ดุริยางคศิลป 

7. นาฎศิลป 
 

 

 



 เอกวิทย  ณ  ถลาง  และคณะ (2539)  วิจัยเรื่องภูมิปญญาและกระบวนการเรียนรูของ

ชาวบานไทยในโครงการกิตติเมธี  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได

กําหนดหัวขอในการวิจัยภูมิปญญา  4  ลักษณะ คือ 

 1.  ความเชื่อ   โลกทัศนที่บงบอกความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมในธรรมชาติ

เหนือธรรมชาติและระหวางมนุษยดวยกัน 

 2.  วิถีการดําเนินชีวิต    การแกปญหา    และการปรับตัวกับส่ิงแวดลอมและกระแสการ   

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 3.  ศิลปหัตถกรรม  ประดิษฐกรรม ในรูปเครื่องมือ  ของใช  ศิลปวัตถุ  ที่มีแรงบันดาลใจ

จากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตามพื้นภูมิที่หลากหลายระหวางภูมิภาค 

 4.  กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู  การถายทอดภูมิปญญา  ประสบการณ  การให

การศึกษา  อบรมและการแกปญหาตามพื้นฐานวัฒนธรรมและปรีชาญาณของชาวบาน 

 

 ธนาคารไทยพาณิชย ไดแบงหมวดหมูภูมิปญญาไทยตามโครงการจัดทําสารานุกรม

วัฒนธรรมไทย  ดังนี้ 

 1.  เร่ืองราวทางวัฒนธรรม ในขอบเขตหรือหมวดหมู ดังนี้ 

      1.1  ความเชื่อและประเพณี 

      1.2  อาชีพ 

      1.3  เครื่องมือเครื่องใช 

      1.4  การปกครองและสังคม 

      1.5  อาหารการกิน 

      1.6  การแตงกายและเครื่องประดับ 

      1.7  สุขภาพอนามัย 

      1.8  ภาษา 

      1.9  วรรณกรรม 

      1.10  ศิลปกรรม 

      1.11  ศิลปะการแสดง 

      1.12  การละเลนและกีฬา 

      1.13  สถานที่ 

1.14 กลุมชาติพันธุ 
      1.15  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

      1.16  มาตราชั่ง,  ตวง,  วัด 



      1.17  บุคคลสําคัญ 

      1.18  ประวัติศาสตร 

 2.  เหตุการณสําคัญในวันตาง ๆ  ตลอดทั้งป ซึ่งประกอบดวย 

      2.1  วันขึ้นปใหม 

      2.2  วันเด็กแหงชาติ 

       2.3  วันครู 

      2.4  วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

      2.5  วันกองทพัไทย 

      2.6  วันศิลปนแหงชาต ิ

      2.7  วันมาฆบูชา 

      2.8  วันอนรัุกษมรดกไทย 

      2.9  วันจกัรี 

      2.10  วันสงกรานต 

      2.11  วันผูสูงอายุแหงชาติ 

      2.12  วันครอบครัว 

      2.13  วันฉตัรมงคล 

      2.14  วันพชืมงคล 

      2.15  วันวสิาขบูชา 

      2.16  วันสนุทรภู 

      2.17  วันอาสาฬหบูชา 

      2.18  วันเขาพรรษา 

      2.19  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

      2.20  วันเยาวชนแหงชาติ 

      2.21  วันมหิดล 

      2.22  วันสารทไทย 

      2.23  วันปยมหาราช 

2.24 วันออกพรรษา 

      2.25  วันตกับาตรเทโวโรหนะ 

      2.26  เทศกาลกฐนิ 

      2.27  วันลอยกระทง 

      2.28  วันวชิราวุธ 



      2.29  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 3. เร่ืองราวทางวัฒนธรรมอืน่ ๆ ซึง่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมของทั้ง 4 ภาค 

 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2539)  ไดกําหนดสาขายอยของภูมิปญญา

ชาวบานที่ทําการคัดเลือก  และเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 5 สาขา ดังนี้   

 1. ภูมิปญญาชาวบานดานการเกษตร เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การ

แกปญหาการเกษตรดานการตลาด  การแกปญหาดานการผลิต  (เชน การแกไขโรคแมลง) และ

รูจักปรับใชเทคโนโลยี ฯลฯ 

 2. ภูมิปญญาชาวบานดานสิ่งแวดลอม เชน การอนุรักษปาไมตนน้ําลําธาร การรักษา  

การถายทอดความรูดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ เชน การเคารพแมน้ํา  แผนดิน  พืชพันธุธัญญาหาร

และโบราณสถาน  โบราณวัตถุ ฯลฯ 

 3.  ภูมิปญญาชาวบานดานการจัดการ  สวัสดิการและธุรกิจชุมชน ไดแก 

      3.1  กองทุนตาง ๆ ในชุมชน เชน สหบาลขาว  (ธนาคารขาว)  สหกรณรานคา  กลุม

สัจจะออมทรัพย  ฯลฯ 

      3.2  กลุมแมบาน  กลุมเยาวชน  ฯลฯ 

 4. ภูมิปญญาชาวบานดานการรักษาโรคและการปองกัน เชน หมอพื้นบาน  หมอธรรม 

และผูรอบรูเร่ืองสมุนไพร 

 5. ภูมิปญญาชาวบานดานการผลิตและการบริโภค  เชน  การแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร ใหสามารถบริโภคไดโดยตรง ไดแก การใชเครื่องมือ  และครกตําขาว  การรูจักประยุกต   

เทคโนโลยีสมัยใหมมาใหแปรรูปผลิตเพื่อชะลอการนําเขาตลาด 

 สุรเชษฐ   เวชชพิทักษ (2533)  ไดแบงประเภทและลักษณะภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้ 

 1. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบการผลิต  หรือการประกอบอาชีพซึ่งมีลักษณะการประกอบ

อาชีพแบบพุทธเกษตรกรรม    หรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะจัดความสมดุล   สอดคลองกับ

ธรรมชาติมุงการพึ่งพาตนเองเปนกระแสหลักมากกวาการพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอก ไดแก  

การทําสวนเกษตร  การทําเกษตรผสมผสาน  และการทําเกษตรแบบธรรมชาติ 

 2.  ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบสังคม  หรือการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย ซึ่ง

ไดแก ความเชื่อ  คําสอน  คานิยม  ประเพณี  ที่แสดงออกในแบบแผนการดําเนินชีวิต 

 3. ภูมิปญญาเกี่ยวกับการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอม 

ไดแก  การรักษาปาไมชุมชน  การรักษาโรคดวยสมุนไพร 

 กรมวิชาการ  ไดแบงประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นไดดังนี้ 

 1.  คติความคิด  ความเชื่อ  หลักการ  ที่เปนพื้นฐานขององคความรูที่เกิดจากการสั่งสม

ถายทอดกันมา 



 2.  ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ที่เปนแบบแผนการดําเนินชีวิตที่

ปฏิบัติสืบทอดกันมา 

 3.  การประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งตนเองและไดรับการพัฒนาใหเหมาะสม

กับกาลสมัย 

 4.  แนวความคิดหลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชาวบานนํามาดัดแปลงใชในชุมชน

อยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  และความเปนอยู  

 อังกูล   สมคะเนย (2535)  ไดจัดกลุมภูมิปญญาทองถิ่น เปน 4 กลุม ดังนี้ 

 1.  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับคติ  ความคิด  ความเชื่อและหลักการ  ที่เปนพื้นฐานขององคแหง

ความรูที่เกิดจากการถายทอดกัน 

 2.  เปนเรื่องของศิลปะ  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียม  ประเพณี 

 3. เปนเรื่องของการประกอบอาชีพในแตละทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับสมัย 

 4.  เปนเรื่องของแนวความคิด  หลักปฏิบัติ  และเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชาวบานนํามาใชใน

ชุมชน  ซึ่งเปนอิทธิพลของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ภูมิปญญาทั้ง 4 กลุม ปรากฏใหเห็นในเรื่องของการประกอบอาชีพ  ศิลปวัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ที่ถายทอดใหแกเยาวชนรุนหลัง ๆ  

 ผลจากการรวบรวมแบงสาขาภูมิปญญาไทยขางตน พบวา ไดแบงโดยอาศัยเกณฑ 2 

ดาน คือ ดานสังคมกับดานมนุษยวิทยา 

 1.  การแบงโดยใชเกณฑทางสังคม สามารถแบงไดเปน ๓ ระดับ คือ 

      1.1  ภูมิปญญาสวนบุคคล  คือ  ภูมิปญญาที่บุคคลเปนผูคิด   ผูใช   มีผูเปนเจาของ 

ตนตํารับ   

      1.2  ภูมิปญญาทองถิ่น คือ ภูมิปญญาที่ใชปฏิบัติในทองถิ่นตาง ๆ โดยไมทราบวาใคร

เปนเจาของ หรืออาจเรียกวา "ภูมิปญญานิรนาม" (เอกวิทย  ณ  ถลาง) 

1.3 ภูมิปญญาชาติ คือ ภูมิปญญาที่คนทั้งชาติใชและปฏิบัติรวมกัน 

 2.  การแบงโดยใชเกณฑทางมนุษยวิทยา  ภูมิปญญาไทยสามารถแบงโดยอาศัยลักษณะ

ของแหลงกําเนิดได  2  ระดับ คือ  

     2.1  ภูมิปญญาหลวง  คือ ภูมิปญญาของหลวงหรือของกลาง หรือสวนราชการหรือ

ของสํานักที่คนเชื่อและถือปฏิบัติรวมกันเปนมาตรฐานกลาง 

      2.2  ภูมิปญญาชาวบาน   เปนภูมิปญญาของชาวบานในทองถิ่นตาง ๆ เปนผูคิดและ

ถือปฏิบัติกันเองในแตละทองถิ่น 

 

 



 การกําหนดขอบขายหรือสาขาภูมิปญญาไทย 

 จากการศึกษาการกําหนดสาขาหรือประเภทภูมิปญญาไทยขางตน พบวา มีการกําหนด 

สาขาภูมิปญญาไทยอยางหลากหลาย ข้ึนอยูกับเกณฑที่หนวยงาน  องคกรและนักวิชาการแตละ

ทานนํามากําหนด  ดังนั้นจึงไดกําหนดสาขาภูมิปญญาไทยไวจํานวน 10 สาขา ดังนี้ 

 1.  สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคความรู  ทักษะ และ

เทคนิคดานเกษตรกับเทคโนโลยี  โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพา 

ตนเองในสภาวการณตาง ๆ ได เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน  การแกปญหา  การเกษตร

ดานการตลาด  การแกปญหาดานการผลิต  (เชน การแกไขโรคและแมลง) และการรูจักปรับใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เปนตน 

 2.  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม   (ดานการผลิตและบริโภค)   หมายถึง  การรูจัก

ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปผลผลิต  เพื่อชะลอการนําเขาตลาด  เพื่อแกปญหา

ดานการบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัด และเปนธรรม อันเปนขบวนการใหชุมชนทองถิ่นสามารถ

พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได  ตลอดทั้งการผลิตและการจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การ

รวมกลุมของกลุมโรงงานยางพารา  กลุมโรงสี  กลุมหัตถกรรม  เปนตน 

 3.  สาขาการแพทยแผนไทย  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการปองกัน  และรักษา

สุขภาพของคนในชุมชน  โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได 

 4.  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทั้งการอนุรักษ  พัฒนาและใชประโยชนจากคุณคา

ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

 5.  สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในดานบริหารจัดการดานการ

สะสมและบริหารกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เปนเงินตราและโภคทรัพยเพื่อเสริมชีวิตความ

เปนอยูของสมาชิกในชุมชน 

 6.  สาขาสวัสดิการ   หมายถึง   ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพ

ชีวิตของคนใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 

 7.  สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะสาขาตาง ๆ 

เชน  จิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป  คีตศิลป  เปนตน 

 8.  สาขาการจัดการ  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานดานตาง ๆ 

ทั้งขององคกรชุมชน  องคการทางศาสนา  องคกรทางการศึกษา ตลอดทั้งองคกรทางสังคมอื่น ๆ 

ในสังคมไทย เชน การจัดการองคกรของกลุมแมบาน ระบบผูเฒาผูแกในชุมชน การจัดการศาสนา

สถานการณการจัดการศึกษา ตลอดทั้งการจัดการเรียนการสอน เปนตน กรณีของการจัด



การศึกษาเรียนรู นับไดวาเปนภูมิปญญาสาขาการจัดการที่มีความสําคัญเพราะการจัดการศึกษา

เรียนรูที่ดี หมายถึง กระบวนการเรียนรู  พัฒนา และถายทอดความรูภูมิปญญาไทยที่มีประสิทธิผล 

 9. สาขาภาษาและวรรณกรรม  หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับดานภาษา 

ทั้งภาษาถิ่น  ภาษาโบราณ  ภาษาไทยและการใชภาษา  ตลอดทั้งดานวรรณกรรมทุกประเภท 

 10.  สาขาศาสนาและประเพณี  หมายถึง  ความสามารถประยุกต  และปรับใชหลักธรรม 

คําสอนทางศาสนา  ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคาใหเหมาะสมตอการประพฤติปฏิบัติ

ใหบังเกิดผลดีตอบุคคลและสิ่งแวดลอม เชน การถายทอดหลักธรรมทางศาสนา  การบวชปา การ

ประยุกตประเพณีบุญประทายขาว  เปนตน 

 
     ปญหาการศึกษากับภูมิปญญาไทย 
  ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน   สังคมที่มนุษยชาติผานกระบวนการแสวงหาความรู

จากธรรมชาติ  เรียนรูเพื่อการดํารงชีวิตที่คลอยตามกฎเกณฑของธรรมชาติ จนถึงขั้นการพัฒนา

เทคนิควิธีการ หรือความรูเพื่อการดํารงชีวิตอยูเหนือกฏเกณฑธรรมชาติหรือการเอาชนะธรรมชาติ

จนเกิดปรากฏการณยอนกลับที่มนุษยเร่ิมไดรับผลกระทบจากการเอาชนะธรรมชาติ   เพราะ  

ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยที่เปลี่ยนแปลงไปนําไปสูปญหา

นานานัปการ เพราะการละเลยความ "สมดุล" ของสรรพสิ่ง ซึ่งรวมถึงการแสวงหาความรูที่เนน  

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จนมนุษยมีความรูจํากัด  รูอยางเดียว ไมสามารถเชื่อมโยงความรูทั้ง

มวลเขาดวยกันได   จึงชวยตัวเองไมได  ตองพึ่งพาคนอื่นหรือพึ่งพาระบบตลอดไป   เพราะฉะนั้น

ความรูในบริบทขององคความรูนี้เปนสิ่งที่ทําใหมนุษยสามารถเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอยางเขาดวยกัน  

และนํามาปรับใชในชีวิตได หรือระบบการศึกษาที่มีสมดุลแหงการเรียนรู จึงมีความสําคัญในการ

พัฒนาการศึกษาภายใตสังคมยุคใหมในปจจุบันนี้อยางยิ่ง 

 การพัฒนาการศึกษาในระบบนําไปสูภาวะขาดสมดุลแหงการเรียนรู  ภูมิปญญาไทยซึ่ง

เปนคุณคาแหงปญญา   เปนภูมิธรรมแหงแผนดิน   คูกับคนไทยและสังคมไทยมาตั้งแตอดีต ถูก

ละเลยไปมากในปจจุบัน ดังที่ปรากฏในเรื่องวิวัฒนาการการศึกษากับภูมิปญญาไทยที่กลาวแลว

ขางตน และกําลังโนมเอียงไปสูกระแสภูมิปญญาสากลนําไปสูการพัฒนาที่ไมสมดุล ดังที่แผนฯ 8 

สรุปไววากําลังอยูในสภาวะ  "เศรษฐกิจดี  สังคมมีปญหา  การพัฒนาไมยั่งยืน"  อาการแสดงออก

ของปญหาและความไมยั่งยืนเมื่อมองจากพัฒนาการทางภูมิปญญา เปนดังนี้ 

 1)  ขาดการยอมรับภูมิปญญาไทย 

     การปกครองประเทศไทยโดยการรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง   ทําให  "วัฒนธรรม 

กรุงเทพฯ หรือวัฒนธรรมเมืองหลวง"  ซึ่งรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามาผสมผสาน มีอิทธิพลแผ 

กระจายครอบงําไปทั่วประเทศ  สงผลใหความเปนตัวของตัวเอง  และความมีศักดิ์ศรี ความ



ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นที่มีมาในอดีตทั้งหัวเมืองฝายเหนือ ฝายใตและอีสานไดถดถอย 

เหือดหายไปทุกขณะ  วัฒนธรรมพื้นบาน  ภูมิปญญาชาวบานที่เคยพัฒนาขึ้นมาใชใหเหมาะสม

แกสภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น อันแสดงออกมาในรูปของภาษา  ขนบธรรมเนียม การละเลน

และวิธีการกินอยู  ถูกดูแคลนวาโงเขลาปาเถื่อนไมเทาเทียมวัฒนธรรมจากเมืองกรุง  ชาวบานใน

สวนภูมิภาคไดรับอิทธิพลหลายรูปแบบ โดยเฉพาะทางการศึกษาและสื่อมวลชน  กอใหสูญเสีย

ความภาคภูมิใจในพื้นเพวัฒนธรรมของตนเอง หมดความภูมิใจในถิ่นกําเนิดและรกรากวัฒนธรรม

ของตนเองซึ่งเทากับไดสูญเสียจิตวิญญาณบนพื้นฐานที่บรรพบุรุษส่ังสมไวใหเปนมรดกวัฒนธรรม 

คนจํานวนมากเหลานี้เปนมหาชนของประเทศที่มีสภาพไมเปนตัวของตัวเองอีกตอไป ภูมิปญญา

ของบรรพบุรุษที่เคยยอมรับก็ไมยอมรับ อีกทั้งดูถูกวาเปนของโบราณเปนของเกาคร่ําครึไมทันสมัย 

 2)  การละเลยและละทิ้งภูมิปญญาไทย 

       คนไทยในยุคปจจุบันมีวิถีชีวิตแบบสมัยใหม  ภายใตสังคมที่ผสมผสานระหวางเกากบั

ใหม ทามกลางสภาพแวดลอมที่นับวันแตจะเสื่อมโทรม กําลังกาวเขาสูภาวการณขาดความสมดุล

ระหวางคน  สังคม และธรรมชาติ  ผูคนเริ่มแยงชิงทรัพยากรกันโดยไมทราบ  ไมสนใจ และละทิ้ง

ภูมิปญญาที่ยังคงมีคุณคาและดีงาม ซึ่งบรรพบุรุษไดสะสมและสืบทอดมาจนหมดสิ้น  เชน  ภูมิ

ปญญาดานการรักษาสุขภาพแบบแพทยแผนไทยที่เชื่อมวิถีชีวิตของคน ครอบครัว เครือญาติ และ

ชุมชน  สัมพันธปา  สมุนไพร  สภาพแวดลอมธรรมชาติอยางยั่งยืนที่เกื้อกูลกันและสมดุล เปนการ

รักษาคนไมใชรักษาโรคอยางในปจจุบัน เปนตน  ในที่สุดภูมิปญญาไทยที่เคยใชเปนแกนนําในการ

ดําเนินวิถีชีวิตก็ถูกละเลยไมนํามาศึกษา   ถายทอดอยางเปนระบบและละทิ้งไปทีละนอย ๆ  จน 

เกือบหมดสิ้น 

 3)  การรับภูมิปญญาใหมเขามาอยางขาดความระมัดระวัง 

    ในโลกยุคขอมูลขาวสาร คนทั้งโลกเรียนรู  ติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารถึงกันได

อยางรวดเร็ว  การพัฒนาเปนไปตามกระแสหลัก  กลาวคือ คนทั้งโลกจะพัฒนาตามโลกตะวันตก 

ทั้งหมดรวมถึงประเทศไทยก็ไมพนวิถีนี้ ทําตามอยางตะวันตกโดยไมคิดพิจารณาอยางถองแทวา 

ส่ิงใดดีงาม  เหมาะสมกับสังคมไทย  ส่ิงใดที่ไมเหมาะสมที่จะทําลายทั้งตนเอง  สังคม และ

ประเทศชาติ  ไมระมัดระวังในการรับวัฒนธรรมตาง ๆ เขามา เชน การรับภูมิปญญาตะวันตกและ

อเมริกา ในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ขนาดใหญ  โดยตัดไมทําลายพืชเดิมไปทั้งหมด แลวปลูก

ขาวโพด  ปลูกมันสําปะหลัง  และพืชอ่ืน ๆ ลงไปแทน ซึ่งลวนเปนการทําลายธรรมชาติและความ

สมดุลทั้งสิ้น    จนธรรมชาติขาดความยั่งยืน   และเกิดปญหาวิกฤตทางธรรมชาติข้ึนในปจจุบัน  

นอกจากนี้การรับภูมิปญญาดานอาหารจากตะวันตก  โดยละทิ้งการกินขาวปลา กินพืชสมุนไพร 

หันไปกินอาหารที่ประกอบดวยเนื้อสัตวโซึ่งกอใหเกิดโรคติดตอที่อันตรายมาก  การรับภูมิปญญา

ในการอุปโภคบริโภคที่สะดวกสบายดังกลาวนี้ ทําใหตองสั่งสินคาจากตางประเทศเขามามากมาย



จนเกิดการขาดดุลทางการคา มีผลใหประเทศมีสภาพทางเศรษฐกิจอยูในภาวะขาดดุลบัญชี เงิน

เดินสะพัด  และเกิดภาวะเงินเฟอ  รัฐบาลตองมีมาตรการดานการเงินการคลังในการแกปญหาอยู

ในขณะนี้ 

 4)  ขาดความเชื่อมั่นในภูมิปญญาของตน 

    คนไทยอยูในภาวะขาดความเชื่อมั่นในการพึ่งภูมิปญญาของตน  ในการแกไขปญหา

ของตนเอง  ของสังคม และของประเทศชาติ จะเห็นไดจากเมื่อรับเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา แลว

เชื่อวาชาวตางประเทศเกงกวาตน  โดยยกยองใหเปนที่ปรึกษาใหมาควบคุมงาน ตลอดทั้ง

การศึกษาและวิจัย เชน เปนที่ปรึกษาดานการเกษตร  การศึกษาวิจัยสมุนไพร  เปนตน โดยลืมไป

วาคนไทยดวยกันก็มีคนที่มีความสามารถไปทํางานเปนที่ปรึกษาในตางประเทศจํานวนมาก ทั้งนี้

เพราะคนไทยขาดความเชื่อมั่นวาคนไทยดวยกันก็มีภูมิปญญาที่เหมาะสม  การที่ชาวตางประเทศ

มาศึกษาวิจัยและเก็บขอมูลในไทย ในที่สุดลิขสิทธิ์ทางปญญาก็กลายเปนของผูศึกษาวิจัยไปมิใช

นอย  การไมยกยองภูมิปญญาของคนไทยดวยกัน ดังกลาวนี้ทําใหคนไทยขาดความเชื่อมั่นในภูมิ

ปญญาของตน  เกิดการชะงักงันหยุดการสรางสรรคภูมิปญญาใหม ๆ ที่ทรงคุณคาในยุคปจจุบัน 

อยางนาเสียดาย 

 5)  ภูมิปญญาใหมทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

       การพัฒนาในชวงสี่ทศวรรษที่ผานมา  เปนการเรงรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจตามภูมิ

ปญญาสมัยใหม  ไดทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติไปเปนจํานวนมาก เชน ทําลายปาเขาที่

สมบูรณกลายเปนภูเขาหัวโลนเพื่อทําการเกษตรแบบใหม  ทั้งภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต และ

ภาคอีสาน ภูเขาถูกระเบิดทําลายนําไปเปนวัสดุกอสราง อีกทั้งสัตวปา สัตวน้ําทั้งน้ําจืดและน้ําเค็ม

ถูกไลลาอยางขาดเมตตาธรรมเพื่อนําไปเปนอาหารของคน  แรธาตุถูกนํามาใชมากมาย สภาวะ

แวดลอมทางธรรมชาติขาดความสมดุลจนเกิดภัยพิบัติ  เชน เกิดน้ําทวมและภาวะแหงแลงทุกป  

เปนตน 

 6)  การดํารงชีวิตอยูคนในยุคปจจุบันผิดปกติ 

       เมื่อสภาพแวดลอมขาดความสมดุลเนื่องจากขาดความอุดมสมบูรณ การทํามาหากิน

ก็ฝดเคือง  รายไดนอยกวารายจาย  ไมสามารถหาเลี้ยงชีพในทองถิ่นเดิมได  ตองทิ้งถิ่นเดิมไป

ทํางานในเมือง  ทิ้งเด็ก  คนชราไวในหมูบาน  เด็กไรพอขาดแม  ทําใหเกิดปญหาขาดความอบอุน 

กาวราว ขาดการถายทอดภูมิปญญา  ขาดคุณธรรม  จริยธรรมในการดํารงชีวิตที่สําคัญ และ

ปญหาจากการที่ผูคนอพยพหลั่งไหลเขาไปทํางานในเมืองกันมาก    ทําใหคนมีวิถีชีวิตที่ผิดปกติ 

ครอบครัวแตกแยกเกิดภาวะปญหาติดตามมามากมาย เชน ปญหาที่อยูอาศัย อาชญากรรม 

แหลงเสื่อมโทรม  เด็กเรรอน  ปญหาโสเภณีเด็ก  ยาเสพติดแพรหลายในหมูนักเรียนและเยาวชน 

การหยาราง  การจราจร ตลอดทั้งปญหาการตายจากอุบัติเหตุการใชยานพาหนะ  เปนตน 



 7)  ระบบการศึกษาแผนใหมละเลยกระบวนการเรียนรูดานภูมิปญญาไทย 

     การศึกษาในฐานะที่เปนกระบวนการทางภูมิปญญา    จะมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ

สรางสรรคสังคม เพราะ  "การศึกษาเปนกระบวนการสรางและสะสมทุนทางปญญาความรู และ 

ทักษะ ซึ่งจะเปนบอเกิดของทุนและวิทยาการ ตลอดจนวัตถุปจจัยอื่น ๆ ทั้งหลาย"  และ 

"องคประกอบดานวัตถุเปนตัวบงชี้ฐานะทางเศรษฐกิจอันเปนผลมาจากกําลังทุนทางปญญา 

ความรูเปนรากฐาน" 

      การศึกษาที่เปนอยูไมเอื้อใหผูทรงภูมิปญญาเขามามีบทบาทในการถายทอดความรูได 

เชน ผูทรงภูมิปญญาสาขาเกษตรกรรม สวนหนึ่งสามารถถายทอดวิชาความรูดานเกษตรกรรม จน

เกิดผลผลิตไดดีกวาครูที่เรียนจบจากสถาบันการศึกษาในระบบ หรือผูทรงภูมิปญญาดาน

ศิลปะการแสดงพื้นบาน  (ฉวีวรรณ  พันธุ    ศิลปนแหงชาติ พ.ศ.2537)   เปนนักแสดงชั้นเยี่ยม แต

ทางราชการบรรจุใหเปนผูสอนในวิทยาลัยนาฎศิลป ไดเพียงตําแหนงนักการเทานั้น  เปนตน 

การศึกษาในปจจุบันใช  "ระบบโรงเรียน"  ซึ่งนําเขามาใชเมื่อกวารอยปมาแลว และเปน

การเปลี่ยนแปลงจากการศึกษา "แผนโบราณ" มาสูการจัดการศึกษาสมัยใหม "ระบบโรงเรียน" 

แยกตัวออกจากการเลาเรียนแบบ "แผนโบราณ" ซึ่งเปนประเพณีปฏิบัติกันมาแตเดิม โดย "อาศัย

ฝากลูกหลานใหเรียนหนังสือและฝกอบรมกับพระตามวัดเปนพื้น และถาเรียนความรูสําหรับ

ประกอบอาชีพ ก็ฝกหัดทํางานไปตามพื้นตระกูลของแตละคนเปนเกณฑ" 

 การศึกษากอนระบบโรงเรียนของไทยจึงเปนการผสมผสานกันไปทั้งในโรงเรียน วัด และ

กระบวนการเรียนรู "สําหรับประกอบอาชีพ"  การเปลี่ยนเปนระบบโรงเรียนสมัยใหม จึงยังผลให

ระบบการศึกษาไทยละเลยกิจกรรม  และกระบวนการเรียนรูดานภูมิปญญาของชุมชนภายนอก 

โรงเรียน เพราะมุงแตวิชาที่สอน ในระบบการศึกษาสมัยใหมจึงกลายเปนแยกสวนออกจากชีวิต

และสภาพความเปนจริงนอกโรงเรียน 

 นอกจากการแยกตัวจากวิชาความรูและกระบวนการเรียนรูภายนอก "ระบบ" โรงเรียนแลว

ระบบการศึกษาที่เปนอยูยังมุงในดานของการผลิตกําลังคน สนองความตองการของภาคเศรษฐกจิ

สังคมสมัยใหม  จนกลายเปนบทบาทและเปาหมายหลักดานเดียวของระบบการศึกษา และ

ประการสําคัญไดกลายมาเปนคานิยมครอบงําที่ประชาชนคนไทยตางพากันมุงอาศัยระบบ

การศึกษาเปนบันไดไตเตาฐานะทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 

 8)  ขาดนโยบายในการสงเสริมดานภูมิปญญาไทย 

   นโยบายหรือทิศทางในการพัฒนาประเทศในปจจุบัน  เปนการจัดการศึกษาเพื่อ

ตอบสนองความตองการของ "ตลาด"  มากกวาสงเสริมใหเกิดคุณภาพของคนที่สามารถจัดการ

ชีวิตและทรัพยากรตาง ๆ ในลักษณะที่สามารถใชภูมิปญญาในการ "พึ่งตนเองได" มีความเปน



อิสระในการสรางสรรคงาน มีทางเลือกเพื่อการทํามาหากินที่กวางขวางออกไปจากวงจํากัดที่

สังคมเสนอให 

     การเรียนรูถูกตีกรอบใหอยูในกระบวนการเดียวและวิธีเดียว คือ ตองเขาไปใน

สถาบันการศึกษา  ใหผูสอนเปนศูนยกลาง   ตองเรียนจากอาจารย  ซึ่งเปนผูถายทอดวิชาความรู

ดวยการ "สอน" ในหองเรียน โดยเขาใจวาสถาบันการศึกษาแหงเดียวเทานั้นคือ  "ที่สถิตของ

ความรู" 

      แมวาหนวยงานของรัฐหลายแหงมีการจัดหลักสูตรในลักษณะตาง ๆ เพื่อใหการศึกษา

แกปญหาประชาชนทั่วไป  โดยเฉพาะผูที่ดอยโอกาสทางการศึกษา  การจัดหลักสูตร การฝกอบรม

ระยะสั้นระยะยาว รวมทั้งการสัมมนาวาดวยอาชีพตาง ๆ ซึ่งมีสวนของภูมิปญญาอยูบาง แตยังไม

สามารถแกปญหาของการศึกษาในระบบโรงเรียนได          เหตุเพราะปญหาที่มีอยูในกระบวนการ

ดังกลาว คือ การขาดนโยบายหรือทิศทางในการสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศักยภาพ 

ปญหาและภูมิปญญาของประชาชนในแตละทองถิ่น     ขาดความตอเนื่อง   ขาดความสัมพันธกับ 

สถานการณโดยรวมของสังคม ขาดการเชื่อมโยงอยางเปนองครวมกับปญหาของประชาชน ตลอด

ทั้งหนวยงานของราชการขาดการประสานกันในการจัดการศึกษาในแตละทองถิ่น 

 9)  การจัดการศึกษาไมสามารถขยายโอกาสการสืบทอดมรดกภูมิปญญาไทยไวได 

 แมวาการศึกษาในระบบถือเปนแกนหลักของการจัดการศึกษา แตที่ผานมาแผนพัฒนา

การศึกษาแหงชาติทั้ง 7 แผน มีเยาวชนของชาติเพียงรอยละ 34.5 เทานั้นที่ไดรับโอกาสเขาเรียน

ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งหมายความวาเยาวชนสวนที่เหลือเกือบสองในสาม ตองหลุดพนออกไป

จากระบบโรงเรียนอันเปนแกนสําคัญของการศึกษาโดยสิ้นเชิง  จึงเทากับวาระบบการศึกษาของ

ไทยไดปลอยปละละเลยใหคนสวนใหญของประเทศตกอยูในสภาพดอยพัฒนา 

 คนสวนใหญจึงไมไดรับผลประโยชนอยางจริงจังจากระบบการศึกษาที่เปนอยู เนื่องจาก

เปนระบบที่จํากัดทางเลือกของชีวิต อยูที่ตลาดจางงานเปนหลักใหญ ทั้ง ๆ ที่โดยพื้นฐานที่เปนจริง

ทางเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม  ประชาชนคนไทยสวนใหญมีพื้นฐานงานอาชพีและการดาํรง 

ชีวิตที่เปนของตนเอง  ซึ่งอาศัยความรูและประสบการณที่ถายทอดสั่งสมกันมาเปนเวลาชานาน  

พิจารณาในแงนี้ความสูญเสียและสูญเปลาทางการศึกษาจึงไมใชเปนเพียงเรื่องของกลุมคน

จํานวนมากมายที่พลาดโอกาสไมสามารถไตเตาขึ้นสูระดับการศึกษาสูง ๆ เทานั้น หากยังหมายถงึ

การสูญเสียภูมิปญญาความรูอันสะสมเปนมรดกตกทอดของสังคมวัฒนธรรมไทยอีกดวยใน

ขณะเดียวกัน 

 สถานภาพของปญหาดานการศึกษากับภูมิปญญาไทยดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นถึง

ภาวะขาดชวงของพัฒนาการทางภูมิปญญาไทย  เพราะการใหความสําคัญของภูมิปญญาเปน



หลักทําใหการพัฒนาประเทศเปนการพัฒนาตามกระแส    หรือภาวะการพัฒนาประเทศที่ถูก  

ครอบงําจากกระแสการพัฒนาทางสากล 

 นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน สวนหนึ่งอยูที่ครูและวิธีการการจัดการเรียนการสอน

ของครู   การนําภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูระบบโรงเรียน   การประสานสัมพันธระหวางบุคลากรใน

โรงเรียนและชุมชนยังไมชัดเจน  ชุมชนจึงไมสามารถเขาไปรวมกับโรงเรียนได และการจัดการเรียน

การสอนยังไมไดปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพปญหา  และความตองการของทองถิ่นเทาที่ควร 

 การจัดกระบวนการเรียนรูยังไมเปนไปในลักษณะที่ทําใหเด็กเกิดเจตคติที่ดีในการแสวงหา

ความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ  ซึ่งเปนสวนสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรที่ใชภูมิปญญาการเรียนรูที่เด็ก

กระทําอยูเสมอ 

 จากอาการแสดงออกของปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงปญหาหลัก ๆ    ที่ทําใหการ

ถายทอดภูมิปญญาไทยลดนอยลง ดังนี้ 

 1. การขาดแคลนผูถายทอดภูมิปญญาไทย   เนื่องจากผูมีความรูความสามารถดานภูมิ

ปญญาถึงขั้นเปนผูทรงภูมิปญญามีอายุมากขึ้น และเสียชีวิตไปเปนจํานวนมาก คนรุนหลังที่รับ

การสืบทอดตอมามีจํานวนนอยลง  จึงทําใหขาดแคลนผูถายทอดภูมิปญญาไทย 

 2.  ผูคนสวนใหญละเลย  ละทิ้ง  ไมสนใจที่จะศึกษาภูมิปญญาไทย ทั้งนี้เนื่องจากความ

เขาใจผิดหลงไหลมีคานิยมตอภูมิปญญาสากลมากขึ้น และรับภูมิปญญาสากลเขามาอยางขาด

ความระมัดระวัง  โดยไมเห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  มีผูยอมรับภูมิปญญาไทยเพียงสวนนอย ใน

วงจํากัดภูมิปญญาไทยจึงถูกดูหมิ่นดูแคลนวาเปนสิ่งที่ไมคอยมีคุณคาตอสังคมไทยเทาที่ควรใน

ที่สุดจึงพากันละเลยและละทิ้งภูมิปญญาไทยไปจนเกือบจะหมดสิ้น 

 3. การจัดการศึกษาในปจจุบันแบบขาดดุลทางภูมิปญญา  กลาวคือ  เปนการจัด

การศึกษาถายทอดภูมิปญญาสากลมากกวาภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะการศึกษาในระบบไดจัด

การศึกษาถายทอดภูมิปญญาสากลมากที่สุด และจัดปานกลางในการศึกษานอกระบบ และลดลง

มาตามลําดับในการศึกษาตามอัธยาศัย 

 4.  ขาดการสรางสรรคองคความรูภูมิปญญาไทยอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้เนื่องจากไมมีระบบ

การเก็บรวบรวม  บันทึก  ประมวลผล  และการใชระเบียบวิธีการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  คนหาและ

พัฒนาสรางองคความรูใหมบนพื้นฐานของภูมิปญญาไทยอยางจริงจัง  ทําใหภูมิปญญาไทยไม

สามารถปรับประยุกตและนํามาใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตปจจุบันไดอยางเหมาะสม จึงทําใหภูมิ

ปญญาไทยเกิดการสูญหายไปเปนจํานวนมาก 

 5.  ขาดนโยบายในการสงเสริมดานภูมิปญญาไทย  ยังไมพบวามีนโยบายหรือทิศทางใน

การสงเสริมการจัดการเรียนรูดานภูมิปญญาไทยที่สอดคลองกับศักยภาพ  ปญหาและภูมิปญญา

ของประชาชนในแตละทองถิ่นอีกทั้งการจัดการศึกษาในปจจุบันขาดความตอเนื่องดานภูมิปญญา



ไทย ขาดความสัมพันธกับสถานการณโดยรวมของสังคม  ขาดการเชื่อมโยงอยางเปนองครวมกับ

ปญหาของประชาชน  ตลอดทั้งหนวยงานของราชการขาดการประสานกันในการจัดการศึกษา

ดานภูมิปญญาไทยในแตละทองถิ่น 

 สรุปไดวา การจัดการศึกษาไทยที่ผานมาไมไดใหความสําคัญกับภูมิปญญาไทยและภูมิ

ปญญาทองถิ่น ไมวาจะเปนดานบุคลากรและองคความรูทองถิ่น ตลอดจนขาดนโยบายในการ

สงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง จึงทําใหระบบการศึกษาที่มีอยูไมสามารถ

พัฒนาคนไดอยางสมบูรณเพราะระบบการศึกษากับสภาพจริงในสังคมแตกตางกัน 

 

 
งานวจิัยที่เกีย่วของกับภมูิปญญาทองถิ่น/ภูมิปญญาชาวบาน 
  

 รัตนะ  บัวสนธ (2535)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนแหงหนึ่งในเขตภาคกลางตอนลาง 

เปนลักษณะของงาน ผลการวิจัยปรากฏวาภายในชุมชนมีส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาทองถิ่น 

นั่นคือการอนุรักษและสรางปาไมของชุมชน  มีการใชสมุนไพร   ชุมชนและวัดมีความสัมพันธกัน 

ขอมูลที่ไดจากการสนทนาของผูวิจัยกับสมาชิกในชุมชนเขตภาคกลางตอนลางนี้ สามารถที่จะ

นําไปจัดไดสอดคลองกับหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 แตมี

สวนที่ตองแกไขคือ เนื้อหาบางสวนเกี่ยวกับบุคคลสําคัญของชุมชน  และการกําหนดเวลาเรียน

ตามเนื้อหาตาง ๆ ของหลักสูตรยังไมเหมาะสม  สําหรับผลการประเมินดานผูปกครองของนักเรียน

พบวาผูปกครองใหการสนับสนุนหลักสูตร     นอกจากนี้นโยบายการควบคุมทางวิชาการจาก

หนวยงานบังคับบัญชาสวนกลางเปนอุปสรรคที่ทําใหการใชหลักสูตรไมประสบผลสําเร็จ 

 อังกูล  สมคะเนย (2535)  ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการนําภูมปิญญาชาวบาน

มาใชพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

อุบลราชธานี  ผลการวิจัยปรากฏวาการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชพัฒนาหลักสูตรพบวา 

ศึกษานิเทศก  ผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการโรงเรียน สวนใหญเห็นดวยกับการนําภูมิปญญา

ชาวบานมาใชพัฒนาหลักสูตร  เพราะเห็นวาเปนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพความ

ตองการของทองถิ่น  ดังนั้นภูมิปญญาชาวบานจึงเปนแหลงความรูของทองถิ่นที่สามารถนํามา

ปรับใชในกิจการการเรียนการสอนในโรงเรียนได  แตปญหาก็คือดานงบประมาณสนับสนุนไม

เพียงพอ ไมไดรับการการสนับสนุนดานนโยบายและการนิเทศติดตามผล    ตลอดจนไมมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานและการพัฒนาหลักสูตร 



 ยุพา  ทรัพยอุไรรัตน (2537)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการใชภูมิปญญาชาวบานใน

งานการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ผลการวิจัยปรากฏวาการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชเปนสื่อ

เพื่อการศึกษาพบวา นํามาใชในกิจกรรมการศึกษาดานความรูพื้นฐาน  ดานทกัษะอาชพี  ดานการ

บริการขาวสารขอมูลในระดับปานกลาง     สําหรับประเภทของภูมิปญญาชาวบานที่นํามาใชมาก

ที่สุดคือ หัตถกรรมพื้นบาน  และภูมิปญญาที่พบคือภูมิปญญาชาวบานบางประเทภไมเหมาะสมที่

จะนํามาใชเปนสื่อเพื่อการศึกษา 

 สมถวิล   พงษเกษ  (2537)    ไดสรางหนังสืออานประกอบเรื่อง    ประวัติศาสตรทองถิ่น

ศรีสะเกษ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดศรีสะเกษ  โดยแตงเปนหนังสืออานประกอบที่

เรียบเรียงเปนรอยแกวมีภาพประกอบ    แลวนําไปสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง    ซึ่งมีทั้ง

ผูทรงคุณวุฒิ    ผูเชี่ยวชาญดานหนังสืออานประกอบ    และผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรทองถิ่น

ศรีสะเกษ  โดยมีการหาประสิทธิภาพของหนังสือที่สรางขึ้น  ผลปรากฏวาหนังสือที่สรางขึ้นมี 

ประสิทธิภาพที่เหมาะสมและมีสวนสําคัญที่จะชวยอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นศรีสะเกษใหดํารงคง

อยู 

 กิตติพศ  ศิริสูตร  (2538)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการ

พัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2533) ในโรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตร  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการวิจัยพบวา ศึกษานิเทศกอําเภอและผูบริหารโรงเรียนสวนใหญสนับสนุนสงเสริมใหครูนําภูมิ

ปญญาชาวบานในเรื่องคติ  ความคิด  ความเชื่อ   ศิลปะ  วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

และการประกอบอาชีพของทองถิ่น  มาใชในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นในลักษณะของการ

ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับเพิ่มรายละเอียดเนื้อหา  ปรับปรุงและเลือกใชส่ือการเรียนการ

สอน โดยเชิญเจาของภูมิปญญาในทองถิ่นมารวมในการพัฒนาหลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนรวมกับครู สวนปญหาที่พบคือ  ครูผูสอนสวนใหญขาดงบประมาณ  และขาดเอกสารใน

การคนควา  แนวทางแกไขปญหาคือ  ใหศึกษานิเทศกและผูบริหารใหการสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุ

หลักสูตร และจัดประชุมอบรมใหความรู 

 มาลี  สวรคําขาว (2538) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  

 1.  ครูสังคมศึกษาสวนใหญ   ใชความรูเร่ืองประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อแบบพุทธ

ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อแบบพราหมณ   ความเชื่อเกี่ยวกับบุญ - บาป และนรก - สวรรค

หมูบาน  วัฒนธรรมหรือแหลงวัฒนธรรม และชีวประวัติของบุคคลในทองถิ่น  

 2.  วิธีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ดานการเตรียมการสอน 

ครูสังคมศึกษาสวนใหญศึกษาหลักสูตร  คําอธิบายรายวิชา  และจุดประสงครายวิชาที่สอดคลอง



กัน  จัดซื้อ  ขอยืม  และขอบริจาคสื่อการเรียนการสอนจากแหลงวิทยากรในทองถิ่น และจัดทํา

เอกสารประกอบการเรียนการสอนขึ้น  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใชการบรรยาย

ประกอบ การซักถาม อธิบายและใชส่ือประกอบ  และสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นในเนื้อหาทีส่อน  

ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหนักเรียนจัดปายนิเทศในชั้นเรียน  และบริเวณโรงเรียน และ 

ใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นในทองถิ่น และดานการจัดและประเมินผลการเรียนการสอน ครู

ใชวิธีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเสริมหลักสูตร การประเมินผลงานและการทดสอบแบบปรนัย 

 3.  ปญหาการใชภูมิปญญาทองถิ่น  ครูสังคมศึกษาสวนใหญมีปญหาดังนี้  คือ  ดานการ

เตรียมการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภูมิปญญาทองถ่ินที่เปนบุคลากรขาดทักษะใน

การถายทอดความรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนขาดทักษะในดานการอภิปราย

และแสดงความคิดเห็น  ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  นักเรียนขาดทักษะในการ

ทําขอทดสอบแบบอัตนัย 

 4.  ขอเสนอแนะที่ครูสังคมศึกษาสวนใหญเสนอ   ไดแก   ขอใหกระทรวงศึกษาธิการจัด

อบรมและสนับสนุนงบประมาณ  ใหครูสามารถดําเนินการทั้งดานการจัดเตรียมการสอน  การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหองเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และสามารถวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ประกอบ  ใจมั่น (2539)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ  ปญหา และความตองการ

เกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1.  การเลือกภูมิปญญาทองถิ่น ไดคํานึงถึงผูเรียน  หลักสูตร  เนื้อหาวิชา  และคุณสมบัติ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 2.  การเตรียมการ มีการเตรียมครูผูสอน ผูเรียน  ภูมิปญญาทองถิ่น  ส่ือการเรียนการสอน

และเตรียมการเรียนการสอนลวงหนากอนการเรียนการสอน 

 3.  มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในขั้นดําเนินการสอนโดยมีการสาธิตแบงกลุมฝกปฏิบัติงาน 

 4. การประเมินการใชภูมิปญญาทองถิ่น มีการประเมินผูเรียนและภูมิปญญาทองถิ่นโดย

การสังเกตระหวางการเรียนการสอน 

 5. ปญหาการใชภูมิปญญาทองถิ่นที่พบคือ ขาดแคลนวัสดุ-อุปกรณที่ใชในการฝก

ปฏิบัติงาน  งบประมาณไมเพียงพอ  การเบิกจายคาตอบแทนยุงยากลาชา  ภูมิปญญาทองถิ่นไม

คอยมีเวลาวาง  และภูมิปญญาทองถิ่นขาดทักษะประสบการณในการถายทอดความรู 



 6. ครูผูสอนมีความตองการงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ ที่ใชในการฝก

ปฏิบัติงาน  วัสดุ-อุปกรณ  ภูมิปญญาทองถิ่นมีความรูความชํานาญในเรื่องที่สอน และตองการที่

จะเขารวมรับการฝกอบรมการใชภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดรุณี   ศรีตระกูล  (2539)   ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนวยการสอนกลุมสรางเสริม 

ประสบการณชีวิต โดยเนนภูมิปญญาทองถิ่น สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1.  ไดหนวยการสอนเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 หนวย การสอน คือ  

1.1 หนวยการสอนที่ 1  เชียงใหมของเรา 

1.2 หนวยการสอนที่ 2  สงกรานตลานนา 

1.3 หนวยการสอนที่ 3  บานใหมของฉัน 

1.4 หนวยการสอนที่ 4  เดือนยี่เปง 

1.5 หนวยการสอนที่ 5  ตานกวยสลาก 

จัดทําเปนแผนการสอน 15 แผน  ใชเวลาสอน 45 คาบ   โดยมีกิจกรรมและสื่อการสอนที่ 

เลือกสรรแลว 

 2.  ความรูความเขาใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน   หลังการใชหนวยกานสอนที่มี

คาเฉลี่ยสูงกวากอนการใชหนวยการสอนทุกหนวยการสอน  และสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  60/60 

 3.  พฤติกรรมการเรียนและความคิดเห็นเห็นของนักเรียนอยูในระดับดีเปนสวนมาก 

 ศิริพงษ  นวลแกว  (2540)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการ

พัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวดั

แมฮองสอน  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1. กลุมภูมิปญญาชาวบานที่นํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นมากที่สุด คือ 

กลุมศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและประเพณี โดยนําเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีทองถิ่นใน

รอบ 12 เดือน รองลงมาคือกลุมคติ  ความคิด  ความเชื่อ  หลักการที่เปนพื้นฐานขององคความรู 

โดยนําเนื้อหาเรื่องคติ คําคม สุภาษิต และคําพังเพย กลุมการประกอบการอาชีพทองถิน่ นาํเนือ้หา

เร่ืองการจักสารไมไผ  กลุมแนวคิด หลักปฏิบัติหรือเทคโนโลยีชาวบาน นําเนื้อหาเรื่องการปลูกพืช

เศรษฐกิจใหโตเร็ว  กลุมประสบการณที่นําภูมิปญญาชาวบานใชพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น

มากที่สุด ไดแก กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย  รองลงมาคือกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต กลุม

การงานและพื้นฐานอาชีพ  กลุมทักษะ  (ภาษาไทย - คณิตศาสตร)  และกลุมประสบการณพิเศษ 

โดยสวนใหญนําภูมิปญญาชาวบานมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมในกลุม

สรางเสริมลักษณะนิสัย 



 2.  การพัฒนาหลักสูตรและทองถิ่นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   (X = 2.72 S.D.= 

0.78)   เมื่อแยกเปนรายลักษณะการปฏิบัติ   พบวา   การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัด

กิจกรรมเสริมอยูในระดับมาก   สวนการปรับรายละเอียดเนื้อหา  การจัดทําคําอธิบายหรือรายวิชา 

เพิ่มเติม การปรับปรุงและ/หรือเลือกใชส่ือการเรียนใหเหมาะสม  การจัดทําสื่อการเรียนขึ้นใหมอยู

ในระดับปานกลาง  

 3.  การนําภูมิปญญาชาวบานมาใช สวนใหญใชวิธีเชิญปราชญชาวบานที่เปนชางเทคนิค

หรือชางฝมือมาเปนวิทยากร  ปญหาที่พบคือ ขาดงบประมาณในการดําเนินการ  ผูบริหารและครู

วิชาการมีความคิดเห็นวา ภูมิปญญาชาวบานที่ควรนํามาจัดทําหลักสูตรทองถิ่นนั้น ควรมีเนื้อหา

เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรทองถิ่น ความรูเร่ืองสมุนไพร การจักสาร  การเกษตรแบบผสมผสาน

สวนปราชญชาวบานเห็นวา  ในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นควรนําภูมิปญญาเกี่ยวกับการนํา

ทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสามารถนําไปประกอบอาชีพได ควรสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม  ความเชื่อจากศาสนา และวัฒนธรรมหรือประเพณีดั้งเดิมในชุมชนมาสอนในโรงเรียน 

 กนกวรรณ  รุกขชาติ (2541)  ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปญญาชาวบาน ในศตวรรษที่  21  ผลการวิจัยสรุปได

ดังนี้ หลักสูตรทองถิ่นการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปญญาชาวบานในศตวรรษที่  21 

มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการจัดการตอชีวิตและทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เกิดความ

ตระหนัก  และเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทยที่มีความสัมพันธตอชีวิต   สังคม    ธรรมชาติ   และ

ส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน    และจะเปนหลักสูตรที่ใหองคกรชุมชนมีสวนรวมมากขึ้น    ตั้งแตการกําหนด 

วัตถุประสงคไปจนถึงการประเมินผล   เนื้อหาความรูจะเปนเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของ

ผูเรียน  สอดคลองกับชุมชนอยางแทจริง  ลักษณะการเรียนการสอนเปนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ใหผูเรียนปฏิบัติจริง  เพื่อใหเกิดประสบการณตรง  บทบาทของผูสอนจะเปนผูนําดานวิธี

คิด  วิธีการเรียนรู เกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบาน  การเรียนการสอนมีการใชส่ือที่เปนของจริง ส่ือที่ให

ผูเรียนปฏิบัติไดจริง  การวัดและประเมินผลเปนการประเมินจากการปฏิบัติไดจริง หลังจากเรียนรู

ไปแลวสามารถนําสิ่งที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได 

 นิตยา  บุตรศรี  (2542)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนา

หลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนตนแบบ  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนสวนใหญมีการนําภูมิปญญา

ชาวบานดานศิลปะ  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  และดานการประกอบอาชีพมาใช

ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในลักษณะของการปรับรายละเอียดของเนื้อหาการปรับกิจกรรมการ

เรียนการสอนการจัดกิจกรรมเสริม โดยดําเนินการในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  กลุมการ

งานและพื้นฐานอาชีพ  ในระดับประถม และกลุมวิชาการงานและอาชีพในระดับมัธยม  การนําภมูิ



ปญญาชาวบานมาใชในการปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชานั้น         ครูผูสอนดําเนินการ       

โดยนําความรูที่เปนภูมิปญญาชาวบานจากประสบการณเดิมของตน    มากําหนดรายละเอียด

ของเนื้อหาวิชา และดําเนินการสอนเอง  ในการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูผูสอนใชวิธี

มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาหรือรวบรวมความรูจากผูรูในทองถิ่น แลวนําขอมูลที่ไดมาอภิปราย

และสรุปรวมกันในชั้นเรียน  การใหนักเรียนศึกษากับผูรูโดยการเชิญผูรูในทองถิ่นมาเขาถายทอด

ความรูในโรงเรียนสําหรับการจัดกิจกรรมเสริม ครูผูสอนดําเนินการโดยนํานักเรียนไปรวมกิจกรรม

ที่เกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานในทองถิ่น ในการบริหารหรือบริการหลักสูตรนั้น ผูบริหารสวนใหญ

ไดนําภูมิปญญาชาวบานดานการประกอบอาชีพ โดยการศึกษาความรูจากผูรูและนําผูรูในทองถิ่น

เขามารวมดําเนินการในดานการจัดเตรียมสถานที่   การจัดบริการวัสดุหลักสูตร   การ

ประชาสัมพันธหลักสูตร  และการเตรียมบุคลากร  ในสวนการสอนนั้นครูผูสอนนําภูมิปญญา

ชาวบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสวนใหญไดนําเนื้อหาที่เปนภูมิปญญา

ชาวบานมาถายทอดโดยเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติปญหาที่พบใน

การดําเนินงานไดแก ครู ผูสอนยังไมมีความรูความเขาใจในการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการ

พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นครูผูสอนไมมีขอมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิปญญาชาวบานที่มีในทองถิ่น และ

ครูผูสอนมีงานในหนาที่มาก    จึงไมมีเวลาหรือไมคิดที่จะนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการ

พัฒนาหลักสูตร   และผูรูที่โรงเรียนเชิญมาถายทอดความรู ไมมีทักษะในดานวิธีสอนจึงเปน

อุปสรรคในการถายทอดความรู 

 สาลินี  อุดมผล (2542)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อถายทอดภูมิ

ปญญาชาวบานเรื่องการเจียระไนนิลพบวามีความตองการใหพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อถายทอด

ภูมิปญญาชาวบานเรื่อง การเจียระไนนิล โดยกําหนดขอบขายเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ 

ภาคทฤษฎี ประกอบดวยความรูทั่วไปเกี่ยวกับนิลและวิธีการเจียระไนนิลรูปแบบหลังเบี้ย  และใน

สวนของภาคปฏิบัติประกอบดวยปฏิบัติการเจียระไนนิลรูปแบบหลังเบี้ย  ประเมินผลงานและการ

จัดจําหนาย ผลการพัฒนาหลักสูตร  โครงรางหลักสูตร ประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย 

โครงสรางขอบขายเนื้อหา  คําอธิบายวิชา  ระยะเวลา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และการประเมินผล  ผลการพัฒนาหลักสูตรพบวา องคประกอบตาง ๆ มีความเหมาะสมและ

สอดคลองที่สามารถนําไปทดลองใชได ผลการทดลองใชหลักสูตรกลุมตัวอยางคือ นักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบานชองดาน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

กาญจนบุรี จํานวน 40  คน  โดยนําหลักสูตรไปใชจํานวน  54  คน  ระยะเวลา  9  สัปดาห พบวา 

ผูสอนและปราชญชาวบานมีความรูความเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชรวมกัน และนักเรียนมี

ความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตามที่หลักสูตรกําหนด      ผลการประเมินหลักสูตรโดยการ

ประเมินดานเอกสาร หลักสูตร  ผูสอน  ปราชญชาวบานและผูเรียน   พบวา      องคประกอบใน



เอกสารหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองสามารถนําไปใชได    และในสวนของคาบเวลา

เรียนควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบทที่เกี่ยวของกับผูเรียน  ผูสอน และปราชญชาวบาน  มี

ความพึงพอใจในการนําหลักสูตรไปใชรวมกัน รวมทั้งผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการ

เจียระไนนิล และมีเจตคติที่ดีตอการเจียระไนนิล 

 ชัญชนา  ดอนทอง (2544)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  

ผลการวิจัยพบวา 

 (1)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําภูมิปญญา

ชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสตูรทองถิ่นพบวา อยูในระดับมากทุกลักษณะ อันดับแรกคือ การ

ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน และอันดับสุดทายคือ การปรับหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาวิชา 

 (2)  ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อจําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน โดยภาพรวมพบวามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และพิจารณาเปนรายลักษณะพบวา ในลักษณะการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็กมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05    ในลักษณะการปรับหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาวิชา       

คณะ 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตามกลุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยภาพรวมพบวา  มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  และ

พิจารณาเปนรายลักษณะพบวา    ในลักษณะการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน    การปรับหรือ

เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาวิชา  และการปรับหรือเลือกใชส่ือการเรียนการสอนใหเหมาะสม 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุมผูทรงคุณวุฒิ  กลุมผูแทนครู และเลขานุการ

คณะกรรมการกับกลุมผูแทนองคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีความคิดเห็น

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.001   

 (3) ปญหาในการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น พบวา ครู

และผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร ไมมีความรูในการพัฒนาหลักสูตร  ขาดงบประมาณ 

ส่ือ  อุปกรณ  และแหลงภูมิปญญาในทองถิ่น และมีขอเสนอแนะคือ ควรมีการสํารวจและรวบรวม

ภูมิปญญาในทองถิ่นโดยประสานสัมพันธกับชุมชน  และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาควรมีการ

สอบถามความตองการของชุมชนและผูเรียน 

 นัทธี   พงษดนตรี (2544)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการเรียนการ

สอนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา ~b   ครู  



ผูสอนระดับมัธยมศึกษาระดับในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี มีการนําภูมิปญญา

ทองถิ่น  กลุมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตที่

ปฏิบัติสืบทอดกันมา  มาใชในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด และครูผูสอนมีปญหาในการนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย  เมื่อทําการเปรียบเทียบเปน

รายคูพบวา  ครูผูสอนแตละหมวดวิชามีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน

ไมแตกตางกัน 

 วศิษฎ  นาสารีย (2544)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน

การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนโครงการขยาย

โอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัยไดพบวา

ครูผูสอนวิชาศิลปศึกษาเห็นดวยมากเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการาจัดการเรียน

การสอนวิชาศิลปศึกษาในทุกดาน  คือ ดานจุดมุงหมายในการสอนดานเนื้อหาวิชาที่สอน      ดาน

กิจกรรมและประสบการณในการเรียนรูดานวัสดุ  อุปกรณ ในการเรียนและการสอน และดานการ

ประเมินผล  แนวคิดของปราชญทองถิ่นในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการ

สอนวิชาศิลปศึกษา มีดังนี้คือ 

 1. ดานจุดมุงหมายในการสอน ควรเนนเรื่องความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของศลิปะ  

ทองถิ่น  และการสรางสรรคงานศิลปะทองถิ่น    

 2. ดานเนื้อหาวิชาที่สอน ควรเนนเรื่องของการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมทาง

พระพุทธศาสนากับคุณคาของศิลปะทองถิ่นที่มีตอการดํารงชีวิต 

 3. ดานกิจกรรมและประสบการณในการเรียนรู    ควรเนนในเรื่องความซาบซึ้งในศิลปะ

ทองถิ่น  และการมีประสบการณในการสรางสรรคศิลปะทองถิ่น 

 4. ดานวัสดุ  อุปกรณในการเรียนและการสอน ควรเนนเรื่องการใชวัสดุที่หาไดจากทองถิ่น 

 5. ดานการประเมินผล   ควรใชวิธีการสังเกตและการมอบหมายการสรางสรรคงานศิลปะ

ทองถิ่น  

 จันทร  ไชยมูล (2444)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

โดยใชภูมิปญญาชาวบาน  ในโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 

เชียงราย  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  สถานภาพาของผูตอบแบบสอบถาม ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ

เปนชาย อายุระหวาง  41 - 50 ป    ครูวิชาการโรงเรียนสวนใหญเปนหญิง อายุระหวาง 41 - 50 ป  

ปราชญชาวบานสวนใหญเปนชาย  อายุระหวาง  60  ปข้ึนไป    ความคิดเห็นของผูบริหาร  ดาน

นโยบายและการวางแผน พบวา ผูบริหารโรงเรียนไดรับนโยบายจากสํานักงานการประถมศึกษา 

อําเภอ    ดานวางแผน / โครงการ   เปนแผนปฏิบัติการประจําป   โดยการสงเสริมใหบุคลากรใน

โรงเรียนไปศึกษาดูงานและเรียนรูจากแหลงภูมิปญญาชาวบาน การศึกษาและวิเคราะหสภาพและ



ปญหาของทองถิ่น  เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา  ไดศึกษาในเรื่องการประกอบอาชีพของคนใน

ทองถิ่น  การจัดทําขอมูลพื้นฐานของปราชญชาวบาน ไดดําเนินการใหคณะครูสํารวจภูมิปญญา

ในทองถิ่น   การนําปราชญชาวบานเขามามีสวนรวม   ไดติดตอประสานงานกับปราชญชาวบาน

โดยตรง   การจัดเตรียมงบประมาณ   ใชงบประมาณของราชการ   การสงเสริมใหครูนําหลักสูตร

ทองถิ่นไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีวิธีการประชุมช้ีแจงใหคณะครูเขาใจ และนําไป 

ปฏิบัติการดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรทองถิ่น ไดประเมินผลหลังเสร็จส้ินการใชหลกัสูตร

การติดตอประสานงานกับชุมชนและหนวยงานภายนอก มีผูรับผิดชอบในการประสานงาน ปญหา

ที่โรงเรียนประสบ ไดแก ขาดงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  หลักสูตรทองถิ่น  สภาพการ

บริหารงาน  รายการที่มีการปฏิบัติสูงสุด ดานการวางแผน  ไดแก  มีการเตรียมเอกสาร  หลักสูตร 

คูมือหลักสูตร   ดานการจัดองคการ  ไดแก  โรงเรียนไดสรางความสัมพันธกับทองถิ่น  ดานการนํา

องคการ ไดแก การสนับสนุนใหคณะครูในโรงเรียนเขารับการอบรมพัฒนาความรูเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรและการสอน ดานการควบคุมดูแลไดแก มีคูมือการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

และเอกสารประกอบอยางเหมาะสม  ความคิดเห็นของครูวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติการพัฒนา 

หลักสูตรทองถิ่น  รายการที่มีการปฏิบัติสูงสุด ไดแก การปรับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือจัด 

กิจกรรมเสริม  การสัมภาษณปราชญชาวบาน  ผูบริหารมีบทบาทมากที่สุดในการติดตอปราชญ

ชาวบานใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  โดยมีคาตอบแทนจากงบประมาณ

วิทยากรบุคคลภายนอก ปราชญชาวบานใชวิธีการถายทอดความรูหรือสอนใหนักเรียนหรือครู โดย 

วิธีการสาธิต ปราชญชาวบานมีความเห็นวาโรงเรียนควรนําความรูในเรื่องการประกอบอาชีพใน

ทองถิ่นมาสอนนักเรียน  ปญหาของการมีสวนรวมของปราชญชาวบาน  ไดแก  ไมมีความรู  ความ

เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และทักษะในการเขียนเนื้อหาเปนลายลักษณอักษร 

และไมมีเวลาสอน 

 สน  วัฒนสิน (2544)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศิลปศึกษาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา ใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต  ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผูบริหารสวนใหญมีปญหาปานกลางในดานนโยบาย  การดําเนินงาน  และผลการ

ดําเนินงาน 

 2. ครูศิลปศึกษาสวนใหญมีปญหาปานกลางในดานการดําเนินการและการวัด   และ

ประเมินผล และมีปญหานอยในดานจุดประสงคการเรียนการสอน 

 3. ปราชญทองถิ่นสวนใหญมีปญหาการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศิลปศึกษา โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก ปราชญทองถิ่นขาดการมีสวนรวมจัดทําหลักสูตรและ

วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันในโรงเรียน  ขาดความชํานาญในวิธีการสอน  ไมมีเวลา



วางมาสอนในโรงเรียน นักเรียนไมซาบซึ้งในความงามและคุณคางานศิลปะพื้นบาน นักเรียนสวน

ใหญไมตั้งใจเรียนเพราะถูกบังคับใหเรียนมากกวาเลือกเสรี ปราชญทองถิ่นไมมีโอกาสแนะนําเรื่อง

ศิลปะพื้นบานใหกับครูศิลปศึกษา  ปราชญทองถิ่นไมนํานักเรียนไปศึกษาในแหลงเรียนรูทองถิ่น 

และปราชญทองถิ่นพบวาไมประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา โดยใช

ภูมิปญญาทองถิ่น เพราะปราชญทองถิ่นไมใชผูประเมินผลงานนักเรียนดวยตนเอง 

 ภัทรวดี  อุดมมนกุล (245 )  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนแกนนํา รวมพัฒนาหลักสูตร สังกัดกรมสามัญศึกษา 

กรุงเทพมหานคร  พบวา ผูบริหารสวนใหญนําภูมิปญญาทองถิ่นดานคติ  ความคิด  ความเชื่อใน

เร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  มาใชในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน  ครูผูสอนสวนใหญนําภูมิ

ปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพในทองถิ่น   โดยนํากิจกรรมหรือเนื้อหาในเรื่องการทองเที่ยว 

ในทองถิ่น มาใชในการกําหนดสาระการเรียนรูรายป/รายภาค  การจัดทําคําอธิบายรายวิชา  การ

จัดทําหนวยการเรียนรู  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  หัวหนากิจกรรมพัฒนา  ผูเรียนสวนใหญ

นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยนํากิจกรรมหรือเนื้อหาเกีย่วกบัภูมิ

ปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพในทองถิ่น มาใชในการจัดกิจกรรมนักเรียน ในการนําภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนและประเมินผลการเรียนรู ครูผูสอนสวนใหญนําภูมิปญญา

ทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน   และประเมินผลการเรียนรูตามสาระการเรียนรู     และ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปญหาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

พบวาบุคลากรในโรงเรียนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช  โรงเรียน

ขาดการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น  ทําใหครูผูสอนไมสามารถนํามาใชได บุคลากร

ในโรงเรียนไมมีเวลาที่จะดําเนินการ และยังขาดการประสานงานระหวางโรงเรียนกับทองถิ่น 
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