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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำวิชำ 

 

รหัสวิชำ   GM36201 

รำยวิชำ   การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น(Local Wisdom Management)         
จ ำนวนหน่วยกิต  3 (2-2-5) 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 การศึกษาความหมายและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น           
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของวิถีชุมชน การถอดรหัสภูมิปัญญาแก่นแท้และคุณค่าของภูมิปัญญา   
การจัดการ การอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม ถ่ายทอดและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิตในชุมชน การฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูลพื้นที่ บริบท
ชุมชน การวิเคราะห์พื้นที่และการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 1.  ความเป็นมาและความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ทีส่ าคัญ 

 2.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้แก่ชุมชนผู้ที่สนใจและอนุชนคนรุ่นหลังให้เห็นถึงแก่นแท้และคุณค่าของภูมิปัญญา  สามารถจัดการ 
อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม ถ่ายทอดและพัฒนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ยั่งยืน 

 3.  เพื่อประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิตได้ 
 4.  เพื่อมีประสบการณ์การท างานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาและส ารวจข้อมูลพื้นที่ บริบท 

ชุมชน วิเคราะห์พื้นที่และการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนได้ 
 

เนื้อหำ 
เนื้อหำ จ ำนวนที่สอน/สัปดำห์ 

บทที่   1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1.1 ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.1 ความส าคัญและประโยชน์ของของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.1 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1 กระบวนการเรียนรู้กับการสร้างสรรค์ สั่งสมภูมิปัญญา 

3.1 ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 
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4.1 การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.1 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 บทบาทของภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชุมชนและ สังคมไทย 

เนื้อหำ จ ำนวนที่สอน/สัปดำห์ 
บทที่   2  บุคคลที่ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมและกำรพัฒนำภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

1. บุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
2. ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

1 

บทที่   3 ศึกษำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อกำรจัดกำร ส่งเสริม 
อนุรักษ์  พัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1. ศึกษาความหมายความเป็นมาและ ลักษณะทั่วไปของแหล่งเรียนรู้     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. การส่งเสริม การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา 

4. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

5. การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น           
6. ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย  

2 

บทที่  4 กำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. การจัดการความรู้ในองค์กร 

3. การบริหารจัดการโดยการใช้ภูมิปัญญา 

4. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

5. ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 

เนื้อหำ จ ำนวนที่สอน/สัปดำห์ 
บทที่  5 กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรด ำเนินชีวิต 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริ 
3. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
4. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 



ด 

 

5. การพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ตัวอย่างกรณีศึกษา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถ้วยพระราชทาน 

บทที่  6 กำรฝึกปฏิบัติกำรส ำรวจข้อมูลพื้นที่ บริบทชุมชน และกำร
วิเครำะห์พื้นที่               
1. บริบทชุมชน 

2. การศึกษาบริบทชุมชน 

3. ขั้นตอนการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน 

4. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

6. แบบเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3 

7. แบบบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8. แผนการด าเนินการ 
 

บทที่  7 รูปแบบกำรจัดท ำรูปเล่ม 

1. ค าน า 
2. สารบัญ 

3. สารบัญภาพ 

4. สารบัญตาราง 
5. บทน า 
6. การศึกษาบริบทชุมชน 

7. การด าเนินงาน 

8. ผลวิเคราะห์ข้อมูล 

9. สรุปผลการศึกษา 

10. บรรณานุกรม 

11. ภาคผนวก 

12. ประวัติผู้จัดท า 

4 

รวมเนื้อหำ 7 บท รวม 16 สัปดาห์ 
 

 

 

 

 



ต 

 

กำรวัดผล 

1. ระหว่างภาคเรียน   70 คะแนน 

 1.1 แบบฝึกหัดและจิตพิสัย        10 คะแนน 

 1.2 ภาคปฏิบัติการน าเสนอข้อมูล         20 คะแนน 

 1.3 สอบกลางภาค          30 คะแนน 

2. การน าเสนอข้อมูล        20 คะแนน 

3. รูปเล่มภูมิปัญญาท้องถิ่น          20 คะแนน 

  รวม                        100 คะแนน 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 คะแนน 80 - 100  =  A 

 คะแนน 75 – 79   =  B+ 

 คะแนน 70 – 74   =  B 

 คะแนน 65 – 69   =  C+ 

 คะแนน 60 – 64   =  C 

 คะแนน 55 – 59   =  D+ 

 คะแนน 50 – 54   =  D 

 คะแนน 0 – 49   =  E 



 

 

 

 

 

ระพีพรรณ จันทรสา 

ส่าขาวิชาการจดัการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ 

2558

เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 



เอกสารประกอบการสอน 

รายวชิา การจัดการภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

ระพีพรรณ จันทรสา    

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราภัฏอุดรธาน ี

2558 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ความส าคัญและประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. กระบวนการเรียนรู้กับการสร้างสรรค์ สั่งสมภูมิปัญญา 

7. ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8. การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10. สรุป 

11. แบบฝึกหัด 

12. เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์ประจ าบท 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายถึง ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความหมาย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นความส าคัญและประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเภทของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายและร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน  
2. ผู้สอนก าหนดประเด็นซักถามนักศึกษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ  และมอบหมาย

งานค้นคว้า เพ่ิมเติม ให้นักศึกษา และนักศึกษาอภิปรายงานที่มอบหมายค้นคว้า  
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สื่อการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนและโปรแกรมการน าเสนอPowerPoint และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การท ากรณีศึกษากลุ่ม 

2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบจากแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนกรณีศึกษาทดสอบความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุด 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัภูมปิญัญาท้องถิ่น 

 ก่อนการเรียนวิชา การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น (GM36201) 
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภ ูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรบ้าง 
2.  นักศึกษาน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวัน อย่างไรบ้าง 
3.  ให้นักศึกษายกตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ได้มากที่สุด 

4.  ตามแนวความคิดของนักศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายความว่าอย่างไรและ
น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 

5. นักศึกษามคีวามคาดหวังต่อการเรียนการสอนวิชาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรบ้าง 
6. นักศึกษาคิดว่าเมื่อเรียนวิชาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นจบแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา        
ต่อชุมชน ต่อมหาวิทยาลัย อย่างไร 
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บทท่ี 1 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ภูมิปัญญาท าให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤติและด ารงความเป็นชาติ หรือชุมชนได้ ภูมิปัญญา 

เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามท่ีจรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะ
แวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการ
พัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาในการพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการ
พัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม  เพ่ือเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่
เหมาะสมกับยุคสมัย 

ดังนั้น ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ ต่อท้องถิ่นและผู้คนเท่านั้น แต่ยังเอ้ือประโยชน์อย่าง    
ใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง 
 

ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Local wisdom หรือ Popular wisdom) คือ
พ้ืนฐานของความรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึง
เรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือที่เป็นความรู้ทีส่ั่งสมสืบต่อกันมา 

ค าว่า”ภูมิปัญญาท้องถิ่น”(Local wisdom)  หรือ  “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” (Popular 

wisdom) หรือ”ภูมิปัญญาไทย”(Thai  wisdom) เป็นค าที่รู้จักกันในวงการศึกษามานานพอสมควร
แล้ว แต่ความจริงในการกล่าวถึงได้เกิดขึ้นในบางระยะๆ และไม่ได้น ามาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆของ
ประเทศ  ได้เต็มที่นัก  ในด้านการศึกษาได้มีการตื่นตัวครั้งหนึ่ง  เมื่อแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ในหมวดที่ 4 ได้กล่าวถึงแนวทางจัดการศึกษา  ในส่วนของเนื้อหาสาระและ
กระบวนการเรียนการสอน ข้อ 9 ที่ว่า ให้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในศาสตร์สาขา
ต่างๆรวมทั้งจากแหล่งวิทยากรอื่นๆเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น วัด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สื่อมวลชน เป็นต้น
น ามาพิจารณาประกอบการจัดการเรียนการสอน 

จากนั้ นภูมิปัญญาก็ยั งมิ ได้ รับการหยิบยกให้ เห็ นความส าคัญมากนัก  จนกระทั้ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีการก าหนดไว้ในมาตรา 6 ที่ว่าด้วยการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้
และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
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ความสุข  รวมทั้งส่วนหนึ่งของมาตรา 23  ที่ระบุว่า กระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง
ในเรื่องต่างๆรวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากลที่ต้องเรียนรู้ด้วนตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 5 – 6, 13) 

ส านักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2534: 52)  ได้กล่าวไว้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Local  wisdom)  สะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิต   สังคม  และในสภาพสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน และถ่ายทอดสืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรม  การด าเนินงานด้านวัฒนธรรม  จึงต้องใช้
ปัญญาค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว  ฟ้ืนฟู  ประยุกต์  ประดิษฐ์  เสริมสร้างสิ่งใหม่  บนรากฐานสิ่งเก่าที่ค้นพบ
นั้น นักฟ้ืนฟู นักประยุกต์และนักประดิษฐ์คิดค้นทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเหล่านี้  มีชื่อเรียกในเวลา
ต่อมาว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน”หรือ “ผู้รู้ชาวบ้าน” และสติปัญญาที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์นี้เรียกว่า
“ภูมิปัญญาชาวบ้าน”หรือ“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

  ประเวศ วะสี (2536: 21) ได้กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดจากการสั่งสมการเรียนรู้มาเป็น
ระยะเวลายาวนาน  มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดทุกสาขาวิชาไม่แยกเป็นวิชาแบบเรียนที่เรา
เรียน  แต่เป็นการเชื่อมโยงกันทุกรายวิชาทั้ งที่ เป็นเศรษฐกิจ   ความเป็นอยู่  การศึกษาและ
วัฒนธรรม  จะผสมกลมกลืนเข้าด้วยกัน 

ยุพา  ทรัพย์อุไรรัตน์ (2537: 21)  กล่าวว่า  ภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดจากการสั่งสมความรู้
ประสบการณ์  ที่ได้รับถ่ายทอดจากบุคคลและสถาบันต่าง ๆ โดยมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและ
ศาสนา  เกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐานภูมิปัญญา  ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งที่มีมา
นาน  มีการปฏิบัติโดยผู้คนในชุมชนนั้น 

  สรุป  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์บนโลก การด าเนินชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ที่มีการน าเอาสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวรวมถึงความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ จาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน เกิดการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาภูมิปัญญาให้
คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน และเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายสามารถต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดเป็น
ธุรกิจได้  
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ภาพที่ 1.1 แสดงการสืบทอดการใส่บาตรบุญข้าวจี่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ที่มา http://www.isarngointer.org/forums/threads/186 

 

 

ภาพที่ 1.2 การถ่ายทอดการท าสับปะรดกวน จากครูภูมิปัญญาให้กับนักศึกษาที่ไปเรียนรู้ 
ทีมา การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหารการท าสับปะรดกวน 

 

 

 

http://www.isarngointer.org/forums/threads/186
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ความหมายของถูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ภูมิ มีความหมายว่า พ้ืน ชั้น พ้ืนเพ 

ปัญญา หมายความว่า ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด 

ภูมิปัญญา หมายถึง พ้ืนความรู้ ความสามารถ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้พ้ืนความรู้สร้างสรรค์งานเพ่ือพัฒนาและ
ด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น 

การถ่ายทอดความรู้หรือการสอน หมายถึง บอกวิชาความรู้ให้แสดงเข้าใจโดยวิธีบอกหรือท า
ให้เห็นเป็นตัวอย่างเพ่ือให้รู้ดีรู้ชั่ว 

จากการศึกษาความหมายที่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมค าว่า ภูมิปัญญา ภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย สามารถรวบรวมได้ดังนี้ 

1) ภูมิปัญญา 

    ค าว่า ภูมิปัญญา ตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom ซึ่งมีความหมายว่า ความรู้ 
ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม  และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของ
มนุษย ์ 

2) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

     ค าว่าภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้ความหมายว่า เป็นองค์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ที่ สั่งสมและสืบทอดกันมาอันเป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้และ
สืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ เพ่ือการด ารงอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเผ่าพันธุ์
หรือเป็นวิถีของชาวบ้าน  

3) ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

    ภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน  มีลักษณะ
เชื่อมโยงกันในทุกสาขาวิชา ฉะนั้นวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจอาชีพ ความเป็นอยู่เกี่ยวกับการใช้จ่ายกับ
การศึกษาวัฒนธรรมจะผสมผสานกลมกลืนเชื่อมโยงกัน  

4) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    กองวิจัยทางการศึกษากรมวิชาการกล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเป็น      
องค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที่สั่งสมสืบทอดกันมา อันเป็นศักยภาพหรือความสามารถที่จะ
ใช้แก้ปัญหาปรับตัวเรียนรู้และมีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ หรือแก่นของชุมชนที่จรรโลงชุมชนให้อยู่
รอดจนถึงปัจจุบัน  

   ศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการ กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน     
คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิด
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ปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง  ความรู้
ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ  อาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชน และในตัวของผู้รู้เองหากมีการสืบค้นหาเพ่ือศึกษาและ
น ามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จัก   เกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ ตามยุคตามสมัยได ้ 

5) ภูมิปัญญาไทย 

    ภูมิปัญญาไทย  เป็นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนที่ เรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกันและระหว่างกลุ่มชุมชนหลาย ๆ ชาติพันธุ์  รวมไปถึงโลก
ทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้เคยเอ้ืออ านวยให้คนไทยแก้ปัญหาได้ด ารงอยู่ และ
สร้างสรรค์อารยธรรมของ เราเองได้อย่างมีดุลยภาพกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในระดับพ้ืนฐานหรือ
ระดับชาวบ้าน ภูมิปัญญา ในแผ่นดินนี้มิได้เกิดข้ึนเป็นเอกเทศแต่มีส่วนแลกเปลี่ยนเลือกเฟ้น และปรับ
ให้ภูมิปัญญาจากอารยธรรมอื่นตลอดมา 

   จากการศึกษาความหมายของภูมิปัญญา มีผู้รู้ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
     Webster New World Dictionary ได้ให้ความหมายของค าว่าภูมิปัญญา (Wisdom) ว่า 
“The Quality of being wise ; the power of judging rightly and following the soundest 
course of action base on knowledge, experience, understanding, learning ; erudition 

discourse teaching.  หมายถึง ความเฉลียวฉลาดที่ชัดเจน ซึ่งเกิดจากการรับรู้ประสบการณ์จนคง
แก่เรียนแล้วแสดงแวววิถีเป็นเกณฑ์และสะสมเป็นค าพูดหรือวิธีการ 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 862) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญา หมายถึง พ้ืนความรู้
ความสามารถ 

 คณะกรรมการส านักงานการศึกษาแห่งชาติ (2541 : 11 - 17) ได้ให้ความหมายของภูมิ
ปัญญาไว้  4 ประการ ได้แก่ 

 ประการแรก ภูมิปัญญา คือ ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม
และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ 
 ประการที่สอง ภูมิปัญญา คือ ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจนที่กลุ่ม
ชนได้จากประสบการณ์ท่ีสั่งสมไว้ในการปรับตัวและด ารงชีพตามสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ 
 ประการที่สาม ภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตและเป็นเรื่องของการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติโดยผ่าน
กระบวนการทางจารีตประเพณีการท ามาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความสัมพันธ์เหล่านี้ เป้าหมายก็คือ เพ่ือให้เกิดความสุขท้ังในส่วนที่เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านและในส่วน
ทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะของชาวบ้านเอง 
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 ประการสุดท้าย ภูมิปัญญา หมายถึง ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในการศึกษาเล่า
เรียน การที่ชาวบ้านรู้จักวิธีการท านาการไถนาการน าควายมาใช้ในการไถนา การรู้จักนวดข้าวโดยการ
ใช้แรงงานจากสัตว์ รู้จักสานกระบุงตะกร้าเอาไม้ไผ่มาท าเครื่องไม้ใช้สอยในชีวิตประจ าวันรวมทั้งรู้จัก
เอาดินขี้กระทามา แช่น้ าตั้งให้เหือดแห้งเป็นเกลือสินเธาว์ ก็เรียกว่าภูมิปัญญาทั้งสิ้น 

 สมจิตร พรหมเทพ (2543 : 62) กล่าวว่า ภูมิปัญญาหมายถึง ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากอดีต สั่งสม ปรับประยุกต์และพัฒนาตามกาลสมัยสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป โดยผ่านการสังเกตทดลองใช้ คัดเลือกแล้วถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมสืบทอดต่อมา 

กฤษฎา  ศรีธรรมา (2554 : 2) ได้อธิบายว่าภูมิปัญญาหมายถึง องค์ความรู้ทางรูปธรรมหรือ
นามธรรม ตลอดจนความสามารถที่เกิดจากมวลประสบการณ์ของมนุษย์แล้วพัฒนาสืบทอดกันมาด้วย
วิธีการต่าง ๆ  มี 3 แบบ  ได้แก่ ภูมิปัญญาดั้งเดิม ภูมิปัญญาต่อยอดหรือพัฒนาและภูมิปัญญาใหม่  

เอกวิทย์  ณ ถลาง (2540, หน้า 11 - 12) ให้ความหมายของภูมิปัญญาไว้ว่า ความรู้ 
ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว 
และด ารงชีพในระบบนิเวศน์ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่
ได้มีพัฒนาการสืบสานกันมา ภูมิปัญญาเป็นความรู้ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจนที่
เป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่กลุ่มชนนั้นตั้งหลักแหล่ งถิ่นฐานอยู่ 
และได้แลกเปลี่ยนรังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน จากพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมที่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน 
แล้วรับเอาหรือปรับเปลี่ยนน ามาสร้างประโยชน์ หรือแก้ปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคม
วัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น ภูมิปัญญาจึงมีทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพ้ืนที่ ภูมิปัญญา
ที่มาจากภายนอก และภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่หรือผลิตขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

สรุปได้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง การสั่งสมการเรียนรู้ความเชื่อ
และประสบการณ์ของชาวบ้านที่ใช้ในการด าเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างเป็นสุข และน ามา
ถ่ายทอดเพ่ือไม่ให้องค์ความรู้นั้นหมดสิ้นไปพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย โดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกาลสมัยในปัจจุบัน 

 

ความส าคัญและประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด ารัสในบางตอน ดังที่ได้อัญเชิญมา ณ ที่นี้ว่า 
“ประชาชนนั่นแหละ เขามีความรู้เขาท างานมาหลายชั่วคนแล้วเขาท างานกันอย่างดีเขามีความเฉลียว
ฉลาดเขารู้ตรงไหนควรท ากสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรเก็บรักษาไว้” พระองค์ทรงตระหนักเป็นอย่างยิ่ง
ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วใช้ประโยชน์เพ่ือความอยู่รอดกันมายาวนาน (ชวน 
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เพชรแก้ว. 2547) ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรม เป็นความรู้ที่สั่งสมจากการ
ปฏิบัติจริงในห้องทดลองทางสังคม เป็นความรู้ดั้งเดิมที่ถูกค้นพบ มีการทดลองใช้  แก้ไข ดัดแปลง จน
เป็นองค์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและถ่ายทอดสืบต่อกันมา  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เกิดจากการสืบสาน  สืบทอดประสบการณ์จากรุ่นถึงรุ่น  เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน ถ้าถูกละเลย  ขาดการยอมรับ และถูกท าลายลง ก็จะสูญหายไป
ไร้ซึ่งภูมิปัญญาของตนเอง ท าให้คนในท้องถิ่นไม่มีศักดิ์ศรี ขาดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน   

ดังนั้น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งส าคัญ มีคุณค่าและความส าคัญไม่เพียงแต่ส าหรับผู้คน
หรือท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเอ้ือประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมให้สามารถ
พัฒนาได้อย่างยิ่ง และมั่นคง มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้
ดังนี้ 
  กฤษณภัต บุญยัษเฐียร(2548) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
    1.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นท าให้ชุมชนและชาติผ่านพ้นวิกฤตและด ารงความเป็นชาติหรือชุมชน
ไว้ได้ 
    2.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า และความดีงามที่ด ารงชีวิตและวิถีชุมชน
ให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล 

    3.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่ผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมเพ่ือเกิดเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยที่ใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น 

สมจิตร  พรหมเทพ (2543) กล่าวถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญต่อชาวบ้าน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ดังนี้คือ 

   1.   เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่อดีตอันยาวนาน จนกลายเป็นวิถี
ชีวิตประจ าวันของตนเองและชุมชนตลอดมา 

   2.   เป็นมรดกทางสังคมที่ได้จากการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาของกลุ่มคน
ประพฤติปฏิบัติอย่างมองเห็นแนวทางท่ีดี และอย่างมีความเชื่อสืบต่อกันมา 

   3.   เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่ายิ่ง ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
   4.   เป็นข้อมูลพื้นฐานของการด ารงชีวิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

   5.   เป็นแนวทางน าไปสู่การปรับตัวของชุมชน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองของ
ชุมชน 

   6.   ช่วยเพ่ิมความสมดุลระหว่างธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมกับประชาชน เพราะต่างพ่ึงพา
อาศัยกัน 
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นันทสาร  สีสลับ(2542:25)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของภูมิปัญญาไทย ดังนี้ 
   1.   ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น 

   2.   สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย 

   3.   สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนาใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

   4.   สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 

   5.   เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย 

  รุ่ง  แก้วคง(2543: 205) กล่าวถึงความส าคัญของภูมิปัญญาไทยว่า ภูมิปัญญาไทยได้ช่วย
สร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นสร้างศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแก่คนไทยท าให้บรรพบุรุษของเราได้ด ารงชีวิตอยู่
บนผืนแผ่นดินนี้มาอย่างสงบสุขเป็นเวลายาวนาน  แม้ว่าภูมิปัญญาส่วนหนึ่งจะสูญหายไป  แต่ยังมี
บางส่วนหลงเหลือเป็นมรดกอันล้ าค่าอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด 

 

 
ภาพที่ 1.3 วัดศรีภูมิบ้านาหอ ต าบลนาหอ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ความเป็นอยู่ของราษฎรยังยึด
มั่นในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ยึดหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต 

ที่มา  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “งานวิชาการเพ่ือสังคม” กรณีตัวอย่างวิถีวัฒนธรรมชุมชนคนนา
หอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

 

ประเวศ วะสี (อ้างใน สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, 2542: 11-17) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางประการที่มีลักษณะคล้ายกับท่ี ยศ สันตสมบัติ กล่าวไว้ว่า 

   1.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สั่งสมกันมาแต่อดีต 

   2.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเฉพาะถิ่นเนื่องจากภูมิปัญญาสั่งสมขึ้นมาจากประสบการณ์ 
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หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความ
สอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่น มากกว่าภูมิปัญญาจากภายนอก 

    3.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูง เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ภูมิปัญญาที่มาจากประสบการณ์จริงจึงมีความบูรณาการสูงทั้งในเรื่องของกายใจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ความเชื่อเรื่องแม่ธรณีแม่คงคาแม่โพสพ ฯลฯ ท าให้เกิดพิธีกรรมต่างๆขึ้น  เช่น
ประเพณีลอยกระทง พิธีแรกนาขวัญฯลฯ พิธีดังกล่าวเป็นตัวอย่างของภูมิปัญญาในการน าเอา
ธรรมชาติมาสร้างให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คนเคารพธรรมชาติ ไม่ท าลายธรรมชาติ 
    4.   มีความเคารพผู้อาวุโส เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความส าคัญแก่ผู้มีประสบการณ์  
จึงมีความเคารพผู้อาวุโสเพราะถือว่าผู้อาวุโสมีประสบการณ์มากกว่า 
    5.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ 
คนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ 
    6.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นท าให้เกิดความสงบสุขทั้งในชุมชนหมู่บ้าน หรือในส่วนตัวของชาวบ้าน 

    7.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นท าให้คนในชุมชนพึ่งตนเองได้ ลดการพ่ึงตนเองจากสังคมภายนอกมี
ส่วนร่วมในการจัดการชุมชนของตน ทราบถึงความต้องการของตนเข้าใจตนเองและเป็นการปลูก
ส านึก  ในการรับรู้ในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    8.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เป็นการ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 จากความส าคัญที่กล่าวมา  สรุปได้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญเป็นมรกดที่บรรพ
บุรุษ  ในอดีตได้สั่งสม สร้างสรรค์ สืบทอดภูมิปัญญามาอย่างต่อเนื่องสืบสานเรื่องราวอันทรงคุณค่า
มากมาย ส่งผลให้คนในชาติเกิดความรักความภาคภูมิใจและร่วมแรงร่วมใจสืบสานต่อๆ กันมาและ
ต่อไปในอนาคต ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความส าคัญยิ่ง 
 

ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องราวการสืบทอดประสบการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันที่มีลักษณะของ
ความสัมพันธ์ภายในท้องถิ่น  ที่มีความหลากหลายทางภูมิปัญญาแต่ไม่แตกต่างกันมากนัก  ซึ่งมีหลาย
ท่านได้กล่าวถึงลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้  ดังนี้  
  เสรี  พงศ์พิศ(2536:145)กล่าวว่า  ภูมิปัญญามี 2 ลักษณะ คือ 

    1.   ลักษณะที่เป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตเป็น
เรื่องเก่ียวกับการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน 
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    2.   ลักษณะที่เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่นการท ามา หากิน 
การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะดนตรี และอ่ืน ๆ 

          ประเวศ วะสี และคณะ (2536 : 21–23) ได้กล่าวถึง ลักษณะของภูมิปัญญาชาวบ้านหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสรุปได้ดังนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิต สังคมและใน
สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ 

    1.   ความจ าเพาะเกี่ยวกับท้องถิ่น เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์
หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่น 

    2.   มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูง เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาที่มาจาก
ประสบการณ์จริงทั้งในเรื่องของกายใจ ชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดเรื่องพระแม่ธรณี แม่คง
คา พระภูมิเจ้าที่ รุกขเทวดา เป็นตัวอย่างของการน าเอาธรรมชาติมาเป็นนามธรรมที่สื่อไปถึงส่วนลึก
ของใจ ที่เชื่อมโยงไปสู่อัตถประโยชน์ โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องให้คนเคารพธรรมชาติคนเราถ้า
เคารพอะไรย่อมไม่ท าลายสิ่งนั้น 

    3.   มีความเคารพผู้อาวุโส เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความส าคัญแก่ประสบการณ์จึงมี
ความเคารพผู้อาวุโส เพราะผู้อาวุโสมีประสบการณ์มากกว่า 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 1)  ได้กล่าวถึง  ลักษณะส าคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
    เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้  ทักษะ  ความเชื่อ  และพฤติกรรมแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคน  คนกับธรรมชาติแวดล้อม  และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
    1.   ลักษณะภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จะ
แสดงออกมาในลักษณะภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  ด้านปัจจัยสี่การบริหารจัดการ
องค์กร  ตลอดทั้งการประกอบอาชีพต่างๆ เป็นต้น 

  ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอ่ืนในสังคม จะแสดงออกมาใน
ลักษณะจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและนันทนาการ  ภาษาและวรรณกรรม  ตลอดทั้งการ
สื่อสารต่างๆเป็นต้น 

     1.   เป็นองค์รวม หรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต 

     2.   เป็นเรื่องของการแก้ปัญหา  การจัดการ  การปรับตัว  การเรียนรู้  เพ่ือความ
อยู่รอดของบุคคล  ชุมชนและสังคม 

     3.   เป็นแกนหลัก หรือกระบวนทัศน์ในการมองชีวิต เป็นพื้นความรู้ในเรื่องต่างๆ 

     4.   มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา 
     5.   มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง 
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 ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น พอสรุปได้ดังนี้ 
1. เป็นเรื่องของการใช้ความรู้  ทักษะ  ความเชื่อและพฤติกรรม  

2. แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง  คนกับคน  คนกับธรรมชาติ  คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
3. เป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต  

4. เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู้เพ่ือความอยู่รอดของ
บุคคล ชุมชนและสังคม 

 5.   เป็นแกนหลักหรือกระบวนทัศน์ในการมองชีวิตเป็นพื้นความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  

 6.   มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง  
 7.   มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา  

 8.   มีวัฒนธรรมเป็นฐาน  ไม่ใช่วิทยาศาสตร์  
 9.   มีบูรณาการสูง  
 10.   มีความเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง  
 11.   เน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม  
 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 เนื่องจากลักษณะเนื้อหาความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านที่การ
ผสมผสานกลมกลืนและเชื่อมโยงกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด จึงมีนักวิชาการจ าแนก
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ต่างกันดังนี้ 

อังกูล  สมคะเนย์  (2535:37)  ได้จ าแนกภูมิปัญญาชาวบ้านออกเป็น 4 กลุ่ม  คือ 

     กลุ่มที่ 1  เรื่องเกี่ยวกับ คติ  ความคิด  ความเชื่อ  ภาษาและหลักการที่เป็นพื้นฐานขององค์
แห่งความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมถ่ายทอดกันมาคติ ความคิด  ความเชื่อ  ภาษาและหลักการที่เป็นพ้ืนฐาน
ขององค์ความรู้ที่ปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบัน  ทั้งที่เป็นการประกอบพิธีกรรม  การปลูกพืช  การเลี้ยงสัตว์
และการใช้แรงงานของตนเอง  รวมถึงการหาผลผลิตต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพ่ือการยังชีพ 

ประกอบกับความเชื่อทางศาสนา  ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย  คติ  ค าคม  สุภาษิต  ค าพังเพย  นิทาน
หรือต านานพ้ืนบ้าน  คติธรรมค าสอนทางศาสนา  ปริศนาค าทายต่างๆ  ภาษาถิ่นหรือภาษาพ้ืนบ้าน 

    กลุ่มที่ 2  เรื่องของศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและประเพณี จะเป็นตัวชี้ที่ส าคัญ 

ต่อการแสดงออกถึงภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านต่อการด าเนินชีวิต  ซึ่งก็คือผลงานหรือกิจกรรมที่เกิด
จากความคิดของชาวบ้านที่แสดงให้เห็นคุณค่าแห่งการด าเนินชีวิต  วิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเฉพาะกลุ่มชน  หรือท้องถิ่นนั้นๆ  ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเจริญงอกงามและความ
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เป็นระเบียบเรียบร้อยของกลุ่มชนหรือท้องถิ่นนั้นๆได้แก่  การละเล่นพ้ืนบ้าน  เพลงพ้ืนบ้านประเภทต่างๆ
ศิลปะการแสดง เช่น หนังตะลุง มโนราห์  ศิลปะด้านโบราณสถาน  โบราณวัตถุของท้องถิ่นขนบธรรมเนียม 

ประเพณีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     กลุ่มที่ 3  เรื่องของการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น ในอดีตวิถีชีวิตของคนไทยมีความ
เป็นอยู่โดยธรรมชาติ ท ามาหาเลี้ยงชีพด้วย การเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  จับสัตว์น้ าโดยใช้เครื่องมือที่
ประดิษฐ์เอง  ในการประกอบอาชีพนั้นเป็นการท าเพ่ือให้มีอยู่มีกินมากกว่าที่จะท าเพ่ือความมั่งมี  ความ
ร่ ารวย  โดยที่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอกมาเป็นตัวก าหนดหรืออิทธิพลในการผลิต  แต่ปัจจุบัน
วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมากซึ่งเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นพัฒนาประเทศ   เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่  ท าให้ระบบการผลิตของชาวบ้าน
ได้รับผลกระทบไปด้วย  จึงก่อให้เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจในชนบทอย่างรุนแรง  ผลจากความ
ล้มเหลวและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงได้มีบุคคลหนึ่งน าไปใช้เป็นบทเรียน เกิดแนวคิดการพ่ึงพาตนเอง
และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในชนบท  จึงได้มีการริเริ่มฟ้ืนฟูทรัพยากรในท้องถิ่นที่ได้มีการสูญเสียไป
ให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์พร้อมปรับสภาพการด าเนินชีวิตที่เคยถูกครอบง าด้วยระบบธุรกิจการค้า  กลับมาสู่
อาชีพเกษตรกรรม  เพ่ือความอยู่รอดโดยอาศัยความสมดุลทางธรรมชาติ กลุ่มบุคคลดังกล่าวยืนหยัดต่อสู้
ด้วยความเข้มแข็งกับความล้มเหลวและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างภาคภูมิด้วยก าลังกาย  สติปัญญา  สั่ง
สมประสบการณ์จากการผสมผสานกลมกลืนได้อย่างเหมาะสม สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง 
บุคคลเหล่านี้จึงเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องและน าเอาหลักการ  ความรู้  แนวคิดและประสบการณ์ไป
ถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นต่อไป  ได้แก่  การท าเครื่องมือจับสัตว์น้ า  งานจักสานจากไม้ไผ่  งานจักสานจาก
เตยปาหนัน  งานจักสานจากหวาย  งานประดิษฐ์สิ่งของจากเปลือกหอยแตก  การจัดท าผ้าบาติกและการ
เขียนลายผ้าบาติก 

     
ภาพที่ 1.4 ภาพตัวอย่างภูมิปัญญาในด้านสิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านจับสัตว์น้ าโดยใช้เครื่องมือที่

ประดิษฐ์เอง 
ที่มา: การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “งานวิชาการเพ่ือสังคม” กรณีตัวอย่างวิถีวัฒนธรรม 

ชุมชนคนนาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
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    กลุ่มที่ 4  เรื่องของแนวความคิด  หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบ้าน  จากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม   ส่งผล
ให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนไป  เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงได้มีบุคคลน าแนว
ความรู้และหลักการที่เคยปฏิบัติกันมา  น ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตหรือ
ประกอบกิจกรรมในการด าเนินชีวิตในครอบครัวและท้องถิ่น  ซึ่งนับว่าบุคคลเหล่านี้  เป็นภูมิปัญญา
อีกกลุ่มหนึ่ง  ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคม  ได้แก่  การท าไร่นา
สวนผสม ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่  การแปรรูปอาหาร  การประดิษฐ์ดอกไม้โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 

การน าสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรค  การถนอมอาหาร 

 

         
ภาพที่ 1.5  งานประดิษฐ์สิ่งของการท าเครื่องมือจับสัตว์น้ า ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพ่ิม 

ผลผลิตหรือประกอบกิจกรรมในการด าเนินชีวิตในครอบครัวและท้องถิ่น 

ที่มา : การศึกษาโครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดบึกกาฬ 

 

   เอกวิทย์  ณถลาง (2546) ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 2 ประเภท คือ
   1.   ภูมิปัญญาหรือความรู้ส่วนที่เรียกว่า “ยาไส้” ซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจเรื่องของปากท้อง เป็นสิ่งที่ถูกน าไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือตีคุณค่าเป็นตัวเงินโดยง่าย จึง
จ าเป็นต้องหวงแหน มีการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรทางปัญญา 

 2.   ภูมิปัญญาหรือความรู้ส่วนที่เรียกว่า “ยาใจ” ซึ่งความรู้ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับ
ใคร กลับช่วยให้สังคมมีความเอ้ืออาทร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เพ่ือความผาสุกของคนในสังคม 

   ประภากร  แก้ววรรณา (2551) ได้สังเคราะห์ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้คือ 

 1.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้
ที่เกิดจากสติปัญญาของชาวบ้าน เป็นศักยภาพหรือความสามารถในการแก้ไขปัญหา การด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพของชาวบ้านให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น  
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 2.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา เป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที่
คิดค้น สั่งสม สืบทอด ปรับปรุง พัฒนา เป็นศักยภาพหรือความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ เป็นการ
สร้างความรู้ใหม่ สร้างปัญญาตอบสนองความจ าเป็น ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตามสภาพ
สังคมท่ีเปลี่ยนไป เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้น  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาแก้ปัญหา เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุม
เนื้อหาสาระและแนวทางด าเนินชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลาย
วิชา ดังที ่ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 

    1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และ
เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพา
ตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็น
ต้น  

    
ภาพที่ 1.6 การท าการเกษตรโดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองใน 

สภาวการณ์ต่างๆ ได้ ท าปุ๋ยชีวภาพใช้เอง โดยไม่พ่ึงปุ๋ยเคมี 

ที่มา : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสวนป่าตะวัน 

 

   2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จัก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้าน
การบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น  การ
รวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น 
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ภาพที่ 1.7 ตัวอย่างการทอเสื่อกกลายขิด และการจักสารตะกร้าจากเส้นพลาสติก และการแปรรูป
อาหาร ที่มา การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การถ่ายทอด (จากกลุ่มศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 2/2557) 

 

   3. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  
 

  
ภาพที่ 1.8 การน าสมุนไพรในบ้านมาแปรรูปเป็นน้ ามันพญาว่าน และยาหม่อง ใช้เองในครัวเรือน 

ที่มา  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสวนป่าตะวัน 

 

   4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา  และใช้ประโยชน์จากคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

   5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึงความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสม
และบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในชุมชน  

   6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิต
ของคนให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  
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   7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ 
เช่น จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น  

 

 
ภาพที่ 1.9 “ปู่ม่านย่าม่าน” กระซิบรักบันลือโลก   

 

    
ภาพที่ 1.10  ภาพจิตรกรรมแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและการแต่งกายของคนเมืองน่านในอดีต 

จิตรกรรมฝาผนัง ที่เรียกกันว่า “ฮูปแต้ม” ภายใน “วัดภูมินทร์” จังหวัดน่าน งานจิตรกรรมฝาผนัง
ศิลปกรรมล้านนา 

ที่มา : http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9540000078350 

 

   8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงานด้านต่างๆ  ทั้ง
ขององค์กรชุมชน องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้
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เฒ่า  ผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการ
ที่มีความส าคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้  พัฒนาและถ่ายทอด
ความรู้   ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล  

   9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง
ภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย  และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  

   10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม   
ค าสอนทางศาสนา ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้
บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมเช่นการถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี 
บุญประทายข้าว เป็นต้น 

รุ่ง  แก้งแดง(2543: 206-208)  ได้แยกประเภทภูมิปัญญาไทยเพิ่มขึ้นมาอีก 1 สาขา  ดังนี้ 
  11. สาขาการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดการอบรมเลี้ยงดู            

การบ่มเพาะ  การสอนสั่ง  การสร้างสื่อ  และอุปกรณ์การวัดความส าเร็จ 

กล่าวโดยสรุป  ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ  มีลักษณะเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม  อันเกิดจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากบุคคลและ
สถาบันต่างๆในท้องถิ่น  โดยมีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐาน  จะมีลักษณะจ ากัดเฉพาะถิ่น  มีความเป็น
สากล  มุ่งการมีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติและมีความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับชีวิต 

 

กระบวนการเรียนรู้กับการสร้างสรรค์ สั่งสมภูมิปัญญา 
  

  “การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู่
ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพ้ืนฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพ่ิมเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น 
ยากนักที่จะท าได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายาม
รักษาพ้ืนฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ กันได้” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓  

การที่ชนชาติและเผ่าพันธุ์ต่างๆอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้  เพราะคุณค่าอันเป็นพ้ืนฐานแห่งการ
ด าเนินชีวิต  สามารถรักษาสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกับผู้คนในสังคม
เดียวกัน  และกับสังคมอ่ืนๆความสมดุลดังกล่าวยังคงอยู่  และถ่ายทอดสืบสานกันมา  บางส่วนนั้น
อาจหายไป  แต่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแทน  การถ่ายทอดสืบสานมีลักษณะทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่ง
การถ่ายทอดภูมิปัญญานั้น   
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ปฐม  นิคมานนท์(2538:279-281)  ได้สรุปไว้ดังนี้ 
     1.   การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพของหมู่บ้านที่แทบทุก

ครัวเรือนท ากันอาจเป็นอาชีพรองจากการท าไร่ท านาเช่น เครื่องปั้นดินเผาจักสานทอผ้าซึ่งสมาชิกของ 
ชุมชนได้คลุกคลีคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กภายใต้สภาพการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 

       
ภาพที่ 1.11 การสืบทอดความรู้ภายในชุมชนการท าไม้กวาด 

ที่มา : (การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทจักสารไม้กวาดดอกแขม) 
 

  
ภาพที่ 1.12 การสืบทอดความรู้สู่ชุมชนและเยาวชน 

(การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาอาหารปลาส้ม) 
 

1. การสืบทอดภายในครัวเรือน เป็นการสืบทอดความรู้ความช านาญที่มีลักษณะเฉพาะ
กล่าวคือ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล  หรือเฉพาะครอบครัว  เช่น  ความสามารถในการรักษาโรค  งาน
ช่างศิลป์ ช่างฝีมือ ความรู้ด้านพิธีกรรมต่างๆความรู้เหล่านี้จะถ่ายทอดภายในครอบครัวและเครือ
ญาติ  บางอย่างมีการหวงแหน และเป็นความลับในสายตระกูล 
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2. การฝึกจากผู้รู้ผู้ช านาญเฉพาะอย่าง  เป็นการถ่ายทอดที่ผู้สนใจไปขอรับการถ่ายทอด
วิชาการ ผู้รู้อาจเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติ หรืออาจอยู่นอกชุมชนก็ได้เช่นช่างโบสถ์ ช่างลายไทย หมอต าแย 

เป็นต้น 

3. การฝึกฝนและค้นคว้าด้วยตนเอง  อาชีพและความช านาญหลายอย่างเกิดขึ้นด้วย
คิดค้น ดัดแปลง และพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเอง  แล้วถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน  เช่น  การแกะสลักหิน  เป็นต้น 

4. ความรู้ความช านาญที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือสิ่งลึกลับ  เป็นความรู้ที่เกิดขึ้น 

โดยตนเองไม่ได้สนใจหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน มีวิญญาณหรืออ านาจลึกลับเข้าสิงมาบอก ท าให้มี
ความสามารถในการรักษาโรคได้ 

เอกวิทย์  ณ ถลาง(2540:46-48)ได้กล่าวว่า  ธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ต้องมีการพัฒนาการ
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  โดยมีกระบวนการหรือแนวทาง  ดังนี้ 
      1.   การเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูก  ท าให้มนุษย์ต้องใช้ปัญญาขบคิดแก้ปัญหา  ได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

      2.   เรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า  ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จริง  การเรียนและสะสม
ประสบการณ์จริง  ปฏิบัติจริงที่ส่งต่อถึงชนรุ่นต่อๆไปในแบบค่อยเป็นค่อยไป  จนกลายเป็นแบบธรรม
เนียมหรือวิถีปฏิบัติ 
      3.   การถ่ายทอดความรู้  การเรียนรู้จากการท าจริง  พัฒนาส่งต่อแด่รุ่นหลังด้วยการ 
สาธิตการสั่งสอนด้วยการบอกเล่า  การสร้างองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

    
ภาพที่ 1.13 การเรียนรู้จากการท าจริง และพัฒนาส่งต่อคนรุนหลังด้วยการสาธิต บอกเล่า (การศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาการแพทย์แผนไทยการท าลูกประคบ) 
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ภาพที่ 1.14 การถ่ายทอดความรู้จากการท าจริง และสร้างองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
(การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การถ่ายทอดและแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

 

      4.   การเรียนรู้โดยพิธีกรรม เป็นการตอกย้ าความเชื่อ กรอบศีลธรรมจรรยาของกลุ่มชน
แนวปฏิบัติและความคาดหวัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.15 การเรียนรู้โดยพิธีกรรม การท าพานบายศรีสู่ขวัญ(การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ถ่ายทอดและแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

 

      5.  การเรียนรู้โดยผ่านด้านศาสนา  หลักธรรมค าสอน  ศีลและวัตร ปฏิบัติ พิธีกรรม
กิจกรรมทางสังคมที่มีวัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ที่มีส่วนตอกย้ าภูมิปัญญาที่เป็นอุดมการณ์แห่งชีวิต 

      6.   การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายกว้างขวาง การผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอกเวลาใน
สังคมไทย 

      7.  ครูพักลักจ า เป็นกระบวนการเรียนรู้ในท านองแอบเรียนแอบเอาอย่างแอบลองท าด ู

เป็นการเฝ้าดูอย่างเงียบๆแต่เป็นแนวทางแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพแนวทางหนึ่ง 
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ภาพที่ 1.16 แสดงการเรียนรู้แบบครูพักลักจ าภูมิปัญญาประเภทอาหาร การท าข้าวตอกแตก(การ

จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าข้าวตอกแตก) 
 

ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 

 แม้ยุคนี้จะเห็นการกลับมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นมิติทาง
รูปธรรมซึ่งเป็นเรื่องของเทคนิควิธีการ (Know - how) เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับการใช้         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างครบองค์รวม มีผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ครบองค์รวม ซึ่งมีบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
แห่งชาติ, 2545 : ปาริชาติ  วลัยเสถียร. 2549) ดังนี้คือ 

1. องค์กรพัฒนาเอกชน (Non – Government Organization -NGO) ปัจจุบัน
เอ็นจีโอเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชนชนบท โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรจ านวนมากที่มี
ความรู้ มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ มีการศึกษาดี และมีความเข้าใจสังคม ท างานกับชุมชน
ท้องถิ่น ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด าเนินชีวิตกลับสู่ฐานรากของตนเอง เพ่ือการพ่ึงตนเองในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะช่วยประสานให้เกิดการสร้างความรู้ของชุมชนด้วยทุนความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เข้ากับความรู้ที่มาจากภายนอก ท าให้ได้ความรู้ใหม่มาตอบโจทย์ของชุมชนแล้ว ยังเป็นผู้เชื่อ
ประสานชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ เข้าเป็นเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวางกลุ่มต่าง
หมู่บ้าน ต่างต าบล ต่างอ าเภอ และจังหวัด จนกระทั่งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

2. ผู้น าทางศาสนาหรือพระนักพัฒนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อน ามาใช้ในบริบทที่มีมิติ
ทางด้านจิตใจ ได้รับการเสริมแรงจากผู้น าทางศาสนาหรือพระนักพัฒนายิ่งท าให้ได้รับการยอมรับจาก
ชาวบ้านผู้ใดน าความรู้นั้นไปใช้ในการด ารงชีวิตและสร้างให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ เกิดความอยู่ดีมีสุขตาม
อัตภาพ หรือด้วยความพอดีแห่งตน สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ปราชญ์ชาวบ้าน คือผู้น า ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้มีสติปัญญา มีความสามารถ มีประสบการณ์
หรือมีหลักธรรมเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวในการด ารงชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่พยายามหาทางเลือกใหม่ให้กับชีวิต  
มุ่งสู่การพ่ึงตนเองโดยตั้งต้นจากทุนรอบ ๆ ตัวที่มีอยู่ มีความมุ่งมั่นและการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาบน
เส้นทางแห่งการพ่ึงตนเองสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ 

4. ผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน ได้แก่ ผู้น าในชุมชนที่มีประสิทธิภาพชีวิตที่ยาวนานของผู้น า 
ท าให้มีบทเรียนที่เกิดจากปัญญาแก้ไขปัญหา น ามาสู่การตัดสินใจ ด้วยฐานข้อมูลความรู้ ซึ่งเป็นฐาน
ปัญญาอย่างแท้จริง ซึ่งผู้น าในลักษณะนี้จัดเป็นผู้น าทางธรรมชาติ 

5. ผู้น าทางการ ได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ครู พยาบาล 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

6. ปัญญาชนท้องถิ่น ที่เข้าใจวัฒนธรรมภายนอก ขณะเดียวกันก็เข้าใจวัฒนธรรมชุมชน 
สามารถมีบทบาทส าคัญในการร่วมกับชาวบ้านประยุกต์และประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ ๆ ที่ช่วยยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น 

7. นักวิชาการ ในท้องถิ่น เช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นต่าง ๆ ควรศึกษาวัฒนธรรม
จากภายนอกอย่างลึกซึ้งถึงขั้นที่จะน ามาประสานกับวัฒนธรรมพ้ืนบ้านได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้วัฒนธรรม
พ้ืนบ้านมีพลังพลวัตอยู่ได้ในวัฒนธรรมที่เกิดใหม่จากการผสมผสานนั่น 

8. รัฐ ควรเคารพในความเชื่อของชาวบ้าน และเปิดใจให้กว้างกับการพัฒนาตัวเองของ
ชาวบ้านให้เป็น “พระเอก” ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยรัฐสนับสนุนตามความจ าเป็นในสิ่งที่อยู่
นอกเหนืออ านาจการจัดการชุมชนท้องถิ่น แหล่งน้ า ถนน ไฟฟ้า การแก้ปัญหาที่ดิน  ส่วนเรื่องการศึกษา  
รัฐควรให้ปราชญ์ชาวบ้านได้มีส่วนในการวางหลักสูตรบางส่วนในระดับท้องถิ่น ที่ท าให้ชาวบ้านสามารถ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาและคุณค่าที่ดีงามของชุมชนแก่ลูกหลานของเขา อย่างสอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่ 
 

การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

“การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่
ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น 
ยากนักที่จะท าได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้อง
พยายามรักษาพื้นฐานให้ม่ันคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ กันได้” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓  

การที่ชนชาติและเผ่าพันธุ์ต่างๆอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้  เพราะคุณค่าอันเป็นพ้ืนฐานแห่งการ
ด าเนินชีวิต  สามารถรักษาสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกับผู้คนในสังคม
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เดียวกัน  และกับสังคมอ่ืนๆความสมดุลดังกล่าวยังคงอยู่  และถ่ายทอดสืบสานกันมา  บางส่วนนั้น
อาจหายไป  แต่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแทน  การถ่ายทอดสืบสานมีลักษณะทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่ง
การถ่ายทอดภูมิปัญญานั้น  ปฐม  นิคมานนท์(2538: 279-281)  ได้สรุปไว้ดังนี้ 

    1.   การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพของหมู่บ้านที่แทบทุก 

ครัวเรือนท ากัน  อาจเป็นอาชีพรองจากการท าไร่ท านา  เช่น  เครื่องปั้นดินเผา  จักสาน  ทอผ้า ซึ่ง
สมาชิกของชุมชนได้คลุกคลี  คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กภายใต้สภาพการด ารงชีวิตประจ าวัน 

    2.   การสืบทอดภายในครัวเรือน เป็นการสืบทอดความรู้ความช านาญที่มีลักษณะเฉพาะ
กล่าวคือ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะครอบครัว เช่น ความสามารถในการรักษาโรค 

งานช่างศิลป์ ช่างฝีมือ ความรู้ด้านพิธีกรรมต่างๆความรู้เหล่านี้จะถ่ายทอดภายในครอบครัวและเครือ
ญาติ บางอย่างมีการหวงแหน และเป็นความลับในสายตระกูล 

    3.   การฝึกจากผู้รู้ผู้ช านาญเฉพาะอย่าง เป็นการถ่ายทอดที่ผู้สนใจไปขอรับการ
ถ่ายทอดวิชาการ ผู้รู้อาจเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติ หรืออาจอยู่นอกชุมชนก็ได้ เช่น ช่างโบสถ์ ช่างลาย
ไทย หมอต าแย เป็นต้น 

    4.   การฝึกฝนและค้นคว้าด้วยตนเอง อาชีพและความช านาญหลายอย่างเกิดขึ้นด้วย
คิดค้น ดัดแปลง และพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเองแล้วถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน เช่น การแกะสลักหิน เป็นต้น 

    5.   ความรู้ความช านาญที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือสิ่งลึกลับ  เป็นความรู้ที่เกิดขึ้น
โดยตนเองไม่ได้สนใจหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน  มีวิญญาณหรืออ านาจลึกลับเข้าสิงมาบอก  ท าให้มี
ความสามารถในการรักษาโรคได ้

   ถ้าจะแบ่งลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาในอดีตตามรูปแบบใหญ่ๆอาจแบ่งได้ 2 

รูปแบบ คือ  แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  กับแบบเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งในอดีตส่วนใหญ่ได้จารึก
หรือเขียนไว้ในใบลานหรือสมุดข่อย  ที่ชาวบ้านภาคใต้เรียกว่า บุดด า  บุดขาว   ส่วนในปัจจุบัน  มี
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านสื่อมวลชนทุกสาขา เช่น  หนังสือ 

สิ่งพิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์และอ่ืนๆ 

    สรุปการถ่ายทอดภูมิปัญญา  คือ  การส่งทอดความรู้  ความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบมีลายลักษณ์อักษร  และไม่มีลายลักษณ์อักษร โดยมีองค์ประกอบในการถ่ายทอดคือ 

1. องค์มติ (Concepts)  ได้แก่  ความเชื่อ  ความคิดความเข้าใจ  อุดมการณ์ต่างๆ 

2. องค์พิธีการ(Usages)  ได้แก่  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ซึ่งแสดงออกมาในรูป 

พิธีกรรมต่างๆ เช่น  พิธีแต่งงาน  พิธีการตั้งศพ  การแต่งกาย  เป็นต้น 

3. องค์วัตถุ (Instrumentary  and  symbolic  objects)  ไดแก่  สิ่งประดิษฐ์     
ที่มีรูปร่างสามารถจับต้องได้  เช่น  ผลผลิตทางศิลปกรรม  งานฝีมือ  และองค์วัตถุที่ไม่มีรูปร่างแต่เป็น
เครื่องแสดงสัญลักษณ์  ความหมายต่างๆเช่น  ภาษา  เป็นต้น 
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 แนวคิดและหลักการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 

   รัตนะ  บัวสนธ์ (2535 : 7) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 2 ลักษณะ  คือ 

 1.   ครูเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ปราชญ์ ท้องถิ่น โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นท่ีได้รับการพัฒนาหลักสูตรแล้ว 

 2.   ปราชญ์ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเอง 
   ปราชญ์ท้องถิ่น  คือบุคคลในชุมชนท้องถิ่นหนึ่งๆที่เป็นผู้รู้  ผู้น าทางความคิดและการ

ปฏิบัติในด้านต่างๆที่เก่ียวกับภูมิปัญญา  ซึ่งจะได้รับการเรียนขานว่า “ปราชญ์ท้องถิ่น”หรือ “ปราชญ์
ชาวบ้าน”  (รัตนะ,2535:10) 

     เสรี  พงศ์พิศ(2536:30-32)ได้ เสนอแนวทางการน าภู มิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ ระบบ
การศึกษา  ของชาติ  ดังนี้ 
  1.  รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายให้ระบบการศึกษาท้ังหมด ศึกษา  ค้นคว้า  เรียนรู้
และ ทะนุบ ารุงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.  ส่งเสริมให้มีการพิมพ์หนังสือและสื่อรูป 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบการศึกษาทุกระดับท าการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.  ให้มีการสร้างต าราท้องถิ่น ควรเปิดโอกาสให้ครูที่อยู่ในท้องถิ่นสร้างต าราจ
ความรู้ท้องถิ่นและใช้ท้องถิ่นของตน  เป็นการเปิดศักยภาพของครูในท้องถิ่น  ท าให้การศึกษา
สอดคล้องกับท้องถิ่นมากข้ึนและท าให้ชาติมีพลังความรู้จากของจริงขึ้นทั่วประเทศ 

                      5. ปรับโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในชุมชนโดยท าหน้าที่  3 อย่าง คือ  
1)  ศึกษาให้เข้าใจชุมชน  

2)  เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนาชุมชนและ   

3)  ให้ศึกษาทุกรูปแบบเพ่ือชุมชนและดึงทรัพยากรจากชุมชนจาก
หน่วยงานราชการอื่นๆ จากภาคธุรกิจ และจากองค์กรพัฒนาเอกชน เข้ามาใช้เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้ทั้งประเทศ 

1. ปรับระบบการศึกษาท่ัวไป  รวมทั้งในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นการศึกษาท่ีสร้าง 
รากฐานและความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์   สังคม  และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีบูรณาการ  โดยเรียนจากประสบการณ์ความเป็นจริงในสังคมไทย 

  2. รัฐบาลควรจัดงบประมาณอุดหนุนทั่วไปให้หน่วยงานได้ตัดสินใจการใช้เอง และ
รัฐประเมินผลงานและตรวจสอบความถูกต้อง 
  3.  ส่งเสริมกลไกการท างานอย่างไม่เป็นทางการ   และสนับสนุนองค์กรพัฒนา
เอกชนคือผู้ปฏิบัติงานต่างสังกัดรวมตัวกันในรูปกลุ่มหรือชมรม หรือรูปอื่นใดท่ีไม่เป็นทางการมีความ 
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อิสระคล่องตัว มีความต่อเนื่อง และมีพลังมากกว่า 
  4.  ภาคธุรกิจควรใช้ทุนทรัพย์สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน  หรือจัดตั้งมูลนิธิ หรือ
สถาบันในรูปเอกชนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการศึกษาไทย 

    ศิริพงษ์  นวลแก้ว(2540: 73)ได้เสนอแนวคิดและแนวทางการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาไว้หลายแนว   ได้แก่  แนวคิดที่ควรคัดเลือก
กิจกรรมหรือเนื้อหาสาระของภูมิปัญญาชาวบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และ
ผู้เรียน  ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร  แนวคิดที่ควรเชิญปราชญ์ชาวบ้าน
หรือเจ้าของภูมิปัญญาในด้านต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   แนวคิดที่
โรงเรียนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมนุม โดยน านักเรียน  คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของท้องถิ่นการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการเรียนการสอนควรด าเนินการใน   3  ลักษณะ คือ 

ควรศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร ควรก าหนดแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน   และแนวคิดสุดท้าย 

คือ  โรงเรียนควรติดต่อประสานงาน  เพ่ือขอสนับสนุนจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องพยายาม
ปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถน าภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาใช้   พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ติดตามสนับสนุนการด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่กับการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่และยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย 

   

 
ภาพที่ 1.17  แสดงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนท าขันหมากเบ็ญ การแลกเปลี่ยนความรู้และ 

ประสบการณจ์ากรุ่นสู่รุ่น 

ที่มา : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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  รุ่ง  แก้วแดง (2543: 230-232)  ได้กล่าวถึงแนวทางการน าภูมิปัญญาไทยกลับสู่ระบบ
การศึกษาไทยไว้ว่า  ภูมิปัญญาไทยมีความส าคัญส าหรับสังคมไทยจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
น าไปใช้ และถ่ายทอดกันต่อไป  เพ่ือมิให้สูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย กระบวนการที่จะท าให้ภูมิ
ปัญญาไทยฟ้ืนคืนชีพกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งก็คือ กระบวนการศึกษาฉะนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดก็
คือต้องน าภูมิปัญญากลับสู่ระบบการศึกษาไทยโดยใช้วิธีการสอนที่มีลักษณะเหมาะสมกับยุคสมัย
ปัจจุบันหลายอย่างเช่นการสอนทอผ้า การสอนร า การสอนดนตรีซึ่งลักษณะพิเศษสอดคล้องกับ
หลักการสอนแบบใหม่คือเป็นการสอนแบบ ตัวต่อตัวหรือเป็นรายคนเป็นการสอนด้วยความรักเป็น
การสอนโดยการปฏิบัติและเป็นการสอนจากของจริง 
              ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในท้องถิ่น  ส่วนมากจะเป็น
คนในครอบครัว เป็นญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรู้บางอย่างผู้รู้ทั้งหลายมักหวงแหนมากจะไม่
แพร่งพรายให้คนอ่ืนๆ รู้ที่เป็นอย่างนี้เพราะสาเหตุหลายประการคือ 

                   1.   กลัวการแก่งแย่งการท ามาหากิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่จะต้องท าผลผลิต
เพ่ือค้าขาย 

                    2.   กลัวเรื่องชื่อเสียง เกียรติภูมิ และกลัวคนอ่ืนขโมยภูมิปัญญา ถ้าถ่ายทอด
ความรู้ให้กับคนอ่ืนแล้วเขาท าดีกว่า เจ้าต ารับก็จะไม่มีชื่อเสียง 
                  3.   มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู่ ย่า ตา ทวด ที่ต้องการปกปิดเคล็ดลับหรือกลวิธี
การผลิต 

                   4.   สื่อและเทคโนโลยียังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ปัจจุบันนี้ กลุ่มเป้าหมายของการถ่ายทอด
ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นขยายไปสู่สาธารณชนทั่วไปบ้างแล้ว อาจเนื่องจากสาเหตุต่างๆต่อไปนี้ 
               1. ได้รับการกระตุ้นและการสร้างความตระหนักจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่น หน่วยงาน พัฒนาชุมชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน ส านักงาน
เกษตร ฯลฯ 

   2. การถ่ายทอดความรู้ได้รับค่าตอบแทน ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางคนจะตั้งราคาวิชาไว้
มากน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดส าหรับวิชา อาชีพนั้นๆ 

   3. สื่อต่างๆในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภทภูมิปัญญาสามารถถ่ายทอดความรู้โดย
ใช้สื่อต่างๆได้อย่างสะดวกหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนภูมิปัญญาก็สามารถถ่ายทอดสืบทอดความรู้
ได้อย่างกว้างขวาง 
   4. ความจ าเป็นในการผลิต ท าให้ภูมิปัญญาต้องถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอ่ืนๆ
นอกเหนือจากคนในครอบครัวหรือผู้สืบสายเลือด เพ่ือ ต้องการเพ่ิมผลผลิตสู่ตลาด 
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กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

“ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เรา
เห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตก
ทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย” 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร 13 มีนาคม 2514 

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. การท าให้ดูเป็นตัวอย่าง ถือว่าเป็นวิธีการถ่ายทอดของผู้อาวุโส หรือ ผู้เฒ่าผู้แก่โดย เป็น
ตัวอย่างของคนในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ชุมชนเดียวกัน 

2. การคิดร่วมกัน เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนได้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ต่อประเด็นต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยนและเสนอความเห็นอย่างมีเหตุผลเปิดโอกาส
ถ่ายทอดภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน 

3. การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือการท างานร่วมกัน โดยการขยายเครือข่ายระดับบุคคลระดับ
กลุ่มให้มากเพราะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาหลากหลายและน ามาพัฒนากิจกรรมที่กระท าอยู่ 

4. การบรรยาย หรือ เวทีชาวบ้าน เป็นกิจกรรมส าคัญอีกอย่างหนึ่ ง ส าหรับการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประสบการณ์ของชาวบ้านร่วมกันอันจะส่งผลให้ สมาชิก
ของชุมชนมีความรู้ความสามารถสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.18 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นวิธีการถ่ายทอดของผู้อาวุโส 

ที่มา: ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราภัฏอุดรธานี 
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สรุป 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ        
ของท้องถิ่น สืบสาน สืบทอด และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือที่เราจะสามารถน าไปพัฒนา
และส่งเสริม และสามารถน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลรุ่นหลังได้อย่างถูกต้องและให้ผู้ที่มา
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และสามารถสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ถึง
ความส าคัญรู้จักการใช้ชีวิต รู้จักวิถีชีวิต รู้คุณค่าในประวัติศาสตร์ของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่มีความ
เป็นมาอย่างไร และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของท้องถิ่น ที่สามารถสร้างความเข็มแข็ง ความสามัคคี
และความภาคภูมิใจและสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนให้อนุรักษ์สืบทอดประเพณีของท้องถิ่น ของตน
สืบต่อไป และช่วยชุมชนมีการสร้างรายได้ มีความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนของตน 

 

แบบฝึกหัด 

 

 1.   อธิบายถึงความเป็นมาของภูมิปัญญา ความหมายของภูมิปัญญา และประเภทภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 2.   อธิบายลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 3.   อธิบายแนวทางสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4.   อธิบายถึงกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะส่งผลให้สมาชิกของชุมชนมี
ความรู้ความสามารถสูงขึ้น 

 5.   ในแนวความคิดนักศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 2 

บุคคลที่ส่งเสรมิการสรา้งสรรค์วัฒนธรรมและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
1. บุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
2. ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ถึงบุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถรู้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
การบรรยายและร่วมกันซักถามระหว่างนักศึกษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ และ

มอบหมายงานค้นคว้า เพ่ิมเติม นักศึกษาส่งหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนที่จะเข้าไปศึกษา 

 

สื่อการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการสอน และโปรแกรมการน าเสนอ PowerPoint กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 

การวัดและประเมินผล 
การมอบหมายใบงาน การถามตอบในชั้นเรียนและความสนใจในการเลือกพ้ืนที่และภูมิ

ปัญญาที่สนใจ การท ากรณีศึกษา 
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บทที ่2 

บุคคลที่ส่งเสรมิการสรา้งสรรค์วัฒนธรรมและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

บุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
  

 บุคคลท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ีมีผลต่อสังคมไทย
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ทรงภูมิปัญญาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูหลายท่าน เช่นศิลปินแห่งชาติผู้มี
ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม หรือชาวบ้านผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ได้มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทยที่มีผลต่อสังคมไทยปัจจุบันด้วย เช่นกันดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

ภาพที่ 2.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกหญ้าแฝกเพ่ือเป็นการยึดหน้าดิน 

ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน  ที่มา http://www.slideshare.net/Nong_gif/ss-16221099 

         

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยมากมาย ดังนี้ 

  1)  ด้านพระพุทธศาสนา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้แปลพระไตรปิฎก 
จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย  โปรดเกล้า ฯ ให้คณะสงฆ์ปรับปรุงพระไตรปิฎกฉบับหลวง  และทรง
สนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดท าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเนื่อง
ในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เมื่อพ.ศ.2531 พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก ่
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขยายการศึกษาให้ครอบคลุมถึงการท าหนังสืออธิบายขยายความในพระไตรปิฎก 
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หรืออรรถกถาและฎีกาคือ หนังสืออธิบายขยายความอรรถกถารวมเป็นหนังสือ 98 เล่ม  บันทึกไว้ใน
คอมพิวเตอร์ เสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2534  ประเทศไทยจึงเป็นประเทศแรกในโลกที่สามารถสร้าง
พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ได้  ซึ่งสะดวกในการรักษาความถูกต้องของพระธรรมและศึกษาค้นคว้าได้
แพร่หลายรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  นอกจากนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่อง  "พระมหาชนก
เกี่ยวกับการเสวยพระชาติของพระพุทธเจ้าในชาติที่เกิดเป็นพระมหาชนก โดยทรงแปลจากต้นฉบับ
ภาษาบาลีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างจากส านวนที่เคยมีมาหลักธรรมส าคัญที่ได้จากเรื่อง
นี้  คือ การบ าเพ็ญความเพียรของพระมหาชนก ที่ไม่เคยหวังผลตอนแทนใด ๆ กระทั่งได้ครองราชย์
สมบัติ ในตอนท้ายของ พระราชปรารถหรือค าน าของหนังสือนี้ทรงลงท้ายไว้ว่า "ขอจงมีความเพียรที่
บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมก าลังกายที่สมบูรณ์" แสดงให้เห็นว่าความเพียรที่บริสุทธิ์เป็นคุณธรรม
ส าคัญในการด าเนินชีวิต 

2)  ด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

     2.1)  การแก้ปัญหาน้ าเน่าเสีย  ได้แก่  ปัญหาน้ าเน่าเสียตามแหล่งน้ าชุมชมและแหล่ง
น้ าธรรมชาติเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมมาก  พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยเรื่องคุณภาพน้ าที่เสื่อมโทรมลงอย่างยิ่งจึงพระราชทานพระราชด าริ  ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาค้นคว้าทดลองและด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจังทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด  ทรงเน้นถึงการแก้ปัญหาที่เป็นรูปแบบง่าย ๆ เสียค่าใช้จ่ายน้อยก่อน  จากนั้นจึงพิจารณา
ถึงวิธีการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ 

      การแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียตามพระราชด าริมีหลากหลายวิธีและเป็นการใช้ภูมิปัญญา  

เช่น  การบ าบัดน้ าเน่าเสียตามวิธีธรรมชาติด้วยผักตบชวาในบริเวณบึงมักกะสันหรือโครงการ
มักกะสัน  โดยการปลูกผักตบชวา ลอยเป็นแนวขวางตัวกับบึงเป็นระยะๆ เพ่ือให้ท าหน้าที่ดูดสารพิษ
สารเคมีโลหะหนักปรากฏว่าผักตบชวาสามารถช่วยก าจัดสิ่งปฏิกูลในน้ า ช่วยท าให้น้ าใสและมีสภาพ
ดีกว่าเดิม จากการทดสอบคุณภาพน้ าพบว่าน้ าในบึงที่ผ่านการกรองด้วยผักตบชวามีออกซิเจนละลาย
ในน้ ามากขึ้นจึงมีการน าพระราชด าริ นี้ไปใช้บ าบัดน้ าเสียที่อ่ืนๆ  

     นอกจากนี้ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ในการบ าบัดน้ าเสียอีกวิธีหนึ่ง คือ 

การใช้ผักตบชวาผสมผสานกับการใช้เครื่องจักรกลเติมอากาศ  คือ  ออกซิเจนลงไปในน้ า  เป็นระบบสระ
เติมอากาศเพ่ือเร่งการบ าบัดน้ าเสียให้เป็นน้ าดีเร็วขึ้นดังโครงการบึงพระราม9  กรุงเทพมหานคร  ส่งผลให้
ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

      การบ าบัดน้ าเสียตามแนวพระราชด าริอีกวิธีหนึ่ง  คือ  การเติมอากาศหรือออกซิเจน
ให้แก่น้ าเน่าเสีย  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์อุปกรณ์การเติมอากาศหรือออกซิเจน
ในน้ าด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายประหยัดและใช้เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานต่างๆน าไปสร้างใช้งานและ
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนงบประมาณเพ่ือศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวและร่วมกับกรมชลประทานจัดสร้างเครื่องมือบ าบัดน้ าเสียด้วยการเติมอากาศ
พระราชทานชื่อว่า  "กังหันชัยพัฒนา" ซึ่งเป็นที่นิยมและน าไปใช้งานเกือบทั่วประเทศ ต่อมากรม
ทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรเลขที่3127 ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์ และเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ 9 ของ
โลกที่ได้รับสิทธิบัตรนับเป็นภูมิปัญญาหนึ่งที่ได้ทรงสร้างสรรค์ขึ้น  

                       

 
ภาพที่ 2.2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัย

พัฒนาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เครื่องมือบ าบัดน้ าเสียด้วยการ
เติมอากาศพระราชทานชื่อว่า "กังหันชัยพัฒนา" 

ที่มา http://www.chaipat.or.th/site_content/19-248/18-chaipattana-water-turbine-

development.html 

 

      2.2) การป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝกพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน และการสูญเสียหน้าดินที่อุดม
สมบูรณ์ จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของหญ้าแฝก  ซึ่งเป็นพืชพ้ืนบ้านของไทยที่มีคุณสมบัติพิเศษในการ
ช่วยป้องกัน การชะล้างพังทลายของหน้าดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดิน  หญ้าแฝกปลูกง่าย
เกษตรกรสามารถท าได้เอง โดยไม่ต้องดูแลหลังการปลูกมากนักทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอ่ืนๆอีก
ด้วยนอกจากนี้การปลูกหญ้าแฝก บนคันนายังช่วยให้คันนาคงสภาพอยู่ได้นานหญ้าแฝกสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ได้อีก  เช่น สานเป็นไพหญ้ามุงหลังคา ตับหลังคาที่ท าจากหญ้าแฝกสามารถ
ผลิตจ าหน่ายได้ นอกจากนี้หญ้าแฝกยังมีสรรพคุณช่วยขับลมในล าไส้  แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและ
แก้ไข ส่วนรากที่มีความหอมนั้นคนไทยสมัยก่อนมักน ามาแขวนในตู้เสื้อผ้าท าให้มีกลิ่นหอมและช่วยไล่
แมลงที่จะมาท าลายเสื้อผ้าตลอดจนน ามาสกัดท าน้ าหอม 

 

 

http://www.chaipat.or.th/site_content/19-248/18-chaipattana-water-turbine-development.html
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 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 

 

    

ภาพที่ 2.3   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาและ วัฒนธรรมไทย  ที่มา http://www.chulthaisilk.com 

 

   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถทรงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
   1) ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์งานหัตถกรรมพื้นบ้าน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรม ราชินีนาถทรงส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะด้านงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านและ
งานช่างทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นหลายแห่งเพ่ือเป็นที่รวบรวมสินค้าจากฝีมือชาวบ้านและเป็นแหล่ง
สอนงานหัตถกรรมแก่ชาวบ้าน ทรงด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์งานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เช่น 

       1.1)  ทรงเริ่มโครงการหัตถกรรม  เพ่ือช่วยเหลือราษฎรเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านเขาเต่า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2508  โดยชักชวนให้หญิงชาวบ้านเขาเต่าหัดทอผ้า
ฝ้ายขายเป็นอาชีพเสริมทรงให้ครูทอผ้าจากโรงงานทอผ้าบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี มาสอนการทอผ้า
ให้แก่ราษฎรบ้านเขาเต่าสร้างกี่ทอผ้าขึ้นที่ท้ายวังไกลกังวลเพ่ือให้ชาวบ้านมาหัดทอผ้าเริ่มจากการทอ
ผ้าขาวม้าและผ้าซิ่นชาวบ้านที่มาเรียนทอผ้าได้รับพระราชทานอาหารกลางวันและค่าแรง ต่อมาเจ้า
อาวาสวัดเขาเต่าและครูใหญ่โรงเรียนเขาเต่าช่วยดูแลต่อปัจจุบันโครงการทอผ้าฝ้ายที่เขาเต่าอยู่ภายใต้
การดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน โดยพัฒนากรอ าเภอหัวหินเป็นผู้ดูแลโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2511  มี
การสอนการทอผ้า  ย้อมสี ตัดเย็บ และสอนการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ 
 

http://www.chulthaisilk.com/
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ภาพที่ 2.4 ผ้าทอบ้านเขาเต่าหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธุ์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ คุณภาพโครงการ
พระราชด าริ 

ที่มา http://www.remawadee.com/prajubb/Woven-Khao-Tao.html 

 

    1.2) ทรงเริ่มโครงการศิลปาชีพ โครงการแรกคือ โครงการทอผ้าไหมมัดหมี่ จ.นครพนม 
ทรงสนพระทัยซิ่นไหมมัดหมี่ที่หญิงชาวบ้านนุ่งเพราะมีความสวยงามแปลกตาเหมาะที่จะเป็นอาชีพ
เสริมของชาวบ้านเนื่องจากทุกครัวเรือนจะทอใช้กันอยู่แล้ว   ทรงชักชวนให้ชาวบ้านประกอบอาชีพ
เสริมด้วยการทอผ้าไหมมัดหมี่ทรงรับซื้อผ้าที่ชาวบ้านทอทุกผืนโดยส่งรวมไปณพระต าหนักจิตรลดา
รโหฐานและ ทรงน าผ้าไหมมัดหมี่มาตัดฉลองพระองค์  ต่อมาได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมขึ้นตามหมู่บ้าน
และรับชาวบ้านเข้าเป็นสมาชิก  ผู้ที่ทอผ้าไม่เป็นก็ให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือเป็นวัตถุดิบแก่ผู้
ทอ  โครงการนี้ต่อมาจึงได้ขยายออกไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพที่
สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน 

    1.3)  ทรงส่งเสริมให้ตั้งโรงฝึกงานหัตถกรรมและศูนย์ศิลปาชีพ  เช่นโรงฝึกศิลปชีพ
สวนจิตรลดา ภายในบริเวณสวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2520  เพ่ือฝึกหัดงานหัตถกรรมไทยแขนงต่าง ๆ แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของราษฎรที่มีฐานะ
ยากจนแต่มีฝีมือทางศิลปะหรือพอจะฝึกหัดศิลปหัตถกรรมในขั้นที่ยากขึ้น   และเป็นศูนย์กลางรับ
ซื้อ  เก็บรักษาและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมทั้งเป็นที่ท าการของกองศิลปาชีพ  ส านักราช
เลขาธิการ 
    ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2528 มีการฝึกสอนศิลปาชีพหลายประเภท  เช่น  ทอผ้าไหม  ตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขา  ดอกไม้
ประดิษฐ์ จักสานหวาย  จักสานไม้ไผ่  เครื่องหนังและของช าร่วย สมาชิกของศูนย์ ฯ แบ่งเป็นสมาชิก
ชั่วคราวและสมาชิกประจ าส าหรับผู้ที่เป็นสมาชิกชั่วคราวเมื่อเรียนจบแล้วก็สามารถกลับไปประกอบ
งานศิลปาชีพที่บ้าน ส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกประจ าซึ่งมีฝีมือดี ทางศูนย์ฯจะจ้างไว้เพื่อผลิตงาน 

    ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ใกล้กับพระราชวัง
บางปะอิน จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2524 โดยรับเกษตรกรที่มีฐานะยากจนจากจังหวัดต่าง มาฝึกอบรมด้าน

http://www.remawadee.com/prajubb/Woven-Khao-Tao.html
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ศิลปาชีพสาขาต่าง ๆ ประมาณ 30 สาขา รวมทั้งมีแผนกเกษตรกรรมเพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มา
ฝึกอบรมด้านศิลปาชีพนับได้ว่าโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์เหล่านี้ได้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้
สืบทอดอยู่ในปัจจุบัน 

 

 
ภาพที่ 2.5   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถทรงมีบทบาทส าคัญ ทรงส่งเสริมให้ตั้ง 

โรงฝึกงานหัตถกรรมและศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร 

ที่มา http://www.ayutthaya.org/attractions/ayutthaya_Bangsai02.html 

                               
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 

 
ภาพที่ 2.6 แสดงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีผลงานในด้านการส่งเสริมและ  

อนุรักษ์ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม  

ที่มา http://www.oknation.net/blog/surasakc/2009/12/09/entry-1 
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           สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงมีผลงานในด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าต่างๆในภาคเหนือเช่นภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้มีการ
ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมอาชีพ การรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาวเขาเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่
เช่น ส่งเสริมให้มีการทอผ้าพ้ืนเมืองของชาวเขาที่มีเอกลักษณ์ประจ าเผ่าการท าเครื่องประดับพื้นเมือง
ของชาวเขา เช่น เครื่องเงิน เพ่ือขายให้แก่บรรดานักท่องเที่ยวการส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขามีงานท า
เช่น การปลูกพืชเมืองหนาวที่ดอยตุง การน าเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิกาไม้ดอกเมืองหนาวมาปลูกและพืช
ต่าง ๆเช่น เห็ดหลินจือ หน่อไม้ฝรั่ง ตอรอว์-เบอร์รี กล้วยไม ้เป็นต้น 

   นอกจากนี้  ทรงให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเขาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่นทุรกันดาร 
เช่น ทรงตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.  ดูแลสุขภาพอนามัยแก่คนในชนบท  ทรงสนับสนุนให้ต ารวจ
ตระเวนชายแดนนท าหน้าที่สอนหนังสือให้แก่ชาวเขาและชาวบ้านอีกทางหนึ่ง ทรงส่งเสริมอาชีพของ
ชาวบ้านและชาวเขาโดยเฉพาะเพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 

 

 
 

ภาพที่ 2.7 แสดงสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีทรงตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.  ดูแล
สุขภาพอนามัยแก่คนในชนบท ที่มา http://www.thaiemsinfo.com 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 

 
ภาพที่ 2.8 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นผู้ส าคัญที่ให้การสนับสนุน และให้

การอนุรักษ์ดนตรีไทย  ที่มา (http://www.engsub.eng.chula.ac.th/?q=node/1588) 
 

 
ภาพที่ 2.9 เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุม

ใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง 
ที่มา (http://www.engsub.eng.chula.ac.th/?q=node/1588) 

 

พระบรมราชจักรีวงศ์ได้พระราชทานเพชรอันล้ าค่า อีกเม็ดหนึ่งให้แก่คนไทย คือ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ท าให้ความไม่แน่นอนของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้แสดงออกมาแล้วนั้น กลับ
มั่นคงแข็งแรง มีความหวังที่จะด ารงอยู่ได้ และจะงอกเงยเติบโตต่อไปเช่นวัฒนธรรมทั้งปวง 

http://www.engsub.eng.chula.ac.th/?q=node/1588
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชภาระมากยิ่งขึ้นตามวัน
และเวลาที่ล่วงไป แต่ก็ทรงตั้งพระทัยปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างเข้มแข็ง ทรงท าด้วยความเต็ม
พระทัย ด้วยทรงส านึกต่อหน้าที่ ต่อประเทศชาติ และประชาชนเป็นส าคัญพสกนิกรทั้งหลายต่างก็
ประจักษ์แจ้งแก่ใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือนี้ 

พระองค์ทรงสนพระทัยในกิจการบ้านเมืองทุกแขนง ภารกิจอันใดที่เป็นประโยชน์ ต่อพสก
นิกร และประเทศชาติ จะทรงขวนขวายศึกษาค้นคว้า เพ่ือน าความรู้นั้นมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ประเทศชาติ การอุทิศพระองค์ ทรงงานล าบากตรากตร าอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย และการท ามาอย่าง
ต่อเนื่องด้วยทรงมุ่งม่ันที่จะวางรากฐานไว้ให้มีการพัฒนาสืบเนื่อง 

การใดที่ทรงมีพระราชด าริ มีพระราชหฤทัยฝักใฝ่ จะเห็นได้อย่างแจ่มชัดว่า มีเพียงแค่ สน
พระทัยเท่านั้น หากแต่ได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากผลงานฟ้ืนฟูอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ จนปวงชนชาวไทยได้ตระหนักและหันกลับมานิยมและตื่นตัวในการ
รักษาหวงแหน และมีจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ 

ดังเช่นครั้งหนึ่งที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เคยเขียนสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ        
สยามบรมราชกุมารี ไว้ว่า "พระบรมราชจักรีวงศ์ได้พระราชทานเพชรอันล้ าค่าอีกเม็ดหนึ่งให้แก่คน
ไทย คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ท าให้ความไม่แน่นอนของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้แสดงออก
มาแล้วนั้น กลับมั่นคงแข็งแรง มีความหวังที่จะด ารงอยู่ได้ และจะงอกเงยเติบโตต่อไปเช่นวัฒนธรรม
ทั้งปวง" 

ทูลกระหม่อมได้มีพระราชสมภพในแวดวงแห่งความรักชาติ และการเสียสละเพ่ือชาติ อัน
จะเห็นได้โดยชัดแจ้งจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระราชชนนี ได้ทรงพระเจริญเติบโต 
ขึ้นมาในที่ที่เป็นแหล่งแห่งศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งปวงตามธรรมเนียมประเพณีท่ีเคยมีมาแต่ก่อน คือ 

ราชส านัก ทรงได้รับการศึกษาในอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ โบราณคดี และสรรพวิชาอ่ืน ๆ 
อันจักเอ้ืออ านวยให้บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติได้
มาก ประกอบกับพระราชหฤทัยเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ ที่จะเข้ารับภาระแห่งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมไทยนี้ไปเป็นพระราชภาระของพระองค์ และได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจในข่าย
แห่งพระราชภาระนี้มาเป็นเวลาหลายปี 

หน้าที่ในการรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาตินี้เป็นภาระอันหนัก หากขาดความ
กล้าหาญ และการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดจะรับได้ นอกจากนั้นก็ยังต้องการความ
เสียสละในเกือบจะแทบทุกทาง ต้องการเวลาต้องการความอดทน และที่ส าคัญที่สุดก็คื อจะละเว้น
การศึกษาเสียมิได้ ต้องอยู่ในสิกขาตลอดไป ทั้งหมดเหล่านี้เป็นพระคุณลักษณะของทูลกระหม่อม
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ได้ทราบและส านึกในพระบารมีของทูลกระหม่อม
แล้ว ความมั่นใจก็จะเกิดข้ึน ว่าสมบัติของชาตินั้น คงจะไม่สูญไปโดยง่ายพร้อมกับความภูมิใจที่จะต้อง
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เกิดขึ้น ว่าตัวเรานั้นก็เป็นคนไทยเป็นเจ้าของสมบัติอันล้ าค่าที่ทูลกระหม่อมทรงรักษาไว้นี้ด้วยอีกผู้
หนึ่ง 

นอกไปจากเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ยังทรงมี 
พระราชด าริให้มีการสืบสานภูมิปัญญาไทย ด้วยความที่ทรงห่วงใยว่าภูมิปัญญาไทยตามท้องถิ่นต่าง ๆ 
จะเสื่อมสลาย และถูกละเลยจากผู้คนยุคปัจจุบัน เนื่องจากขาดการสืบทอด ทั้ง ๆ ที่คนไทยโบราณ 
ชาญฉลาด มีวิธีการด ารงชีวิตอย่างลึกซึ้ง สิ่งที่สืบทอดได้ผ่านการกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการสั่งสมภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษจนสามารถสรุปน าวิธีการมาใช้ได้อย่างเหมาะสม และสามารถน ามาประยุกต์ ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ศึกษาเรียนรู้และน าไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ 

โดยส่วนพระองค์แล้ว ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจสืบสานภูมิปัญญาไทยในด้านของดนตรี
ไทยเพื่อเป็นแบบอย่าง ให้ด ารงคงอยู่และสืบทอดต่อไปในอนาคต โดยทรงรวบรวมและบันทึก ผลงาน
ของศิลปินไทย ซึ่งไม่ค่อยจะได้รับการเหลียวแลเอาใจใส่ในอดีต ไว้เป็นแบบฉบับมิให้สูญหาย กับทั้งยัง  
ท านุบ ารุงเกื้อกูลศิลปินเจ้าของผลงานดังกล่าวที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างดียิ่ง 

ยิ่งกว่านั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ทรงเป็นเอตทัคคะใน
ด้านดนตรีไทยผู้หนึ่ง โดยทรงเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด แต่ที่โปรดทรงอยู่ประจ าคือ ระนาด ซอ และ
ฆ้องวง โดยเฉพาะระนาดเอกซึ่งอาจารย์มนตรี ตราโมท พระอาจารย์ของพระองค์ได้เขียนไว้ในเรื่อง"
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับดนตรีไทย" ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในดนตรีไทย รักดนตรีไทยยิ่งกว่าศิลปะแขนงอ่ืน แม้ในขณะที่ทรง
ศึกษาวิชาอ่ืน ๆ หรือแม้กระทั่งทรงส าเร็จชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกแล้วก็ยังทรงฝึกดนตรีอยู่ไม่
ขาดระยะ และทรงมีพระราชประสงค์จะกระท าให้ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีที่จะต้องกระท าเป็น
ขั้นตอน คล้าย ๆ กับเรียนวิชาสามัญ ชั้นประถม มัธยม และอุดมศึกษา คือ นับตั้งแต่เริ่มฝึกหัดและ
เลื่อนระดับสูงขึ้นไป ตั้งแต่เริ่ม ไหว้ครู ครอบ จับมือ เรียนเพลงสาธุการ เรียนเพลงตระโหมโรง เรียน
เพลงโหมโรงกลางวัน เรียนเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง และเรียนเพลงองค์พระพิภพซึ่งถือว่าเป็นเพลงหน้า
พาทย์ชั้นสูงสุด 

นอกจากในพระราชภารกิจด้านการสืบสานแล้วยังได้ทรงส่งเสริมให้ดนตรีไทยมีการ 
เผยแพร่และถ่ายทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังอีกด้วย อาทิ ทรงส่งเสริมการดนตรีของนักเรียนนายร้อย 
จปร. ให้มีการศึกษาดนตรีไทย ทั้งการบรรเลงมโหรีและโยธวาทิต ทรงจัดหาอาจารย์ดนตรีมีฝีมือดีให้
นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา และโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ อีกทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ซื้อ
เครื่องดนตรีให้พร้อมทรงสนับสนุนนักดนตรีตาบอดให้เล่นดนตรี และสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งในการใช้
ดนตรีเป็นเครื่องมือบ าบัดรักษาโรคและช่วยเหลือเด็กพิการ 
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พระราชหฤทัยที่ฝักใฝ่ในการสืบสานและสืบทอดดนตรีไทยนี้เป็นที่ประจักษ์ดังพระราช
กระแสด ารัสตอนหนึ่งว่า "ดนตรีไทยเป็นมรดกอันล้ าค่าของชาวไทย ความล้ าค่าของดนตรีไทยนั้นอยู่ที่
ดนตรีไทย และเพลงไทย ได้สะท้อนความเป็นไทยในส่วนที่เป็นความละเอียดอ่อนละเมียดละไม 
อ่อนโยนต่อธรรมชาติและเพ่ือนมนุษย์ได้อย่างหมดจดยิ่งกว่าวัฒนธรรมด้านอ่ืน ๆ การรู้จักดนตรีไทย
ย่อมเป็นการรู้จักความละเมียดละไมของบรรพชนไทยได้เป็นอย่างดี และจะช่วยให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของความเป็นไทยอย่างชื่นชมตลอดไปด้วย" 

โดยความเป็นจริงแล้ว ดนตรีและเพลงไม่ว่าของชาติใดก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในอันที่ จะ
กล่อมเกลาให้จิตใจมนุษย์ละเอียดอ่อน เพ่ือจะได้ปลูกฝังความดีและมิตรภาพเท่าเทียมกันทั้งสิ้น แต่
ดนตรีไทย และเพลงไทยมีคุณค่าของความเป็นไทยประสมอยู่ด้วย จึงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควร รักษา
และพัฒนาตลอดไป. 
 การอนุรักษ์วัฒนธรรม 

 วัฒนธรรมเป็นค าที่มีความหมายรวมกันของพฤติกรรมของคนในสังคมอันเป็นเอกลักษณ์
ส าคัญที่โดดเด่นเฉพาะตัว เป็นวิถีชีวิตของสังคมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ วัฒนธรรม 
เกิดจากความรู้ ความคิด ภูมิปัญญา ความเชื่อที่สั่งสมมายาวนานและยอมรับว่าเป็นสิ่งดีงาม รวมทั้ง
ได้รับการยอมรับยึดถือปฏิบัติสืบต่อกัน มีความสัมพันธ์ต่อกัน ท าให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วอย่างขาดเหตุผล มิได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมและขีดความสามารถ
ของสังคมในเรื่องที่เกี่ยวข้องย่อมมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ดังนั้นความเข้าใจ รู้คุณค่าและความเป็นมา
ของวัฒนธรรมของตนย่อมจะท าให้สามารถพิจารณาความเหมาะสมที่จะด ารงรักษา หรือยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขวัฒนธรรมบางอย่างของตนโดยไม่กระทบต่อความมั่นคงทางสังคมที่รุนแรงเกินไป 

 เป้าหมายของการอนุรักษ์วัฒนธรรมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารก็
เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าไม่ละเลยหลงลืมวัฒนธรรมที่ดีงามและความ
เป็นไทย      เกิดความภาคภูมิใจและรักท้องถิ่นของตน ดังที่มีพระราชด ารัสไว้ว่า 

“...นอกจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังสอนให้อนุรักษ์วัฒนธรรม เพราะเป็นสิ่งที่ 
เป็นรากฐานชีวิตของนักเรียนทุกคน เมื่อรู้ว่าท้องถิ่นของตนมีอะไรดีบ้าง  

ก็จะท าให้เกิดความภาคภูมิใจ 

มีการบันทึกสิ่งท่ีเป็นของมีคุณค่าที่เป็นความคิดของมนุษย์ เป็นจิตวิญญาณของบุคคล 

ให้ร่วมกันท างานอนุรักษ์พร้อมๆ กับงานพัฒนาชุมชน...” 

 (จากหนังสือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร) 
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“...แต่ละประเทศ แต่ละชุมชน ก็ต้องพยายามที่จะรักษาความรู้ และสมบัติวัฒนธรรมส่วนดีๆ 

อันมีค่าของท้องถิ่น ซึ่งมีความหลากหลายให้ด ารงไว้...” 

 (จากหนังสือ รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา) 
“...นอกจากความเจริญในทางด้านวัตถุสมัยใหม่แล้ว สิ่งที่มีความส าคัญควบคู่กันไป จะละลืม 

เสียมิได้ คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
อันเป็นเครื่องหมายของความเจริญ 

ที่มีมาแต่ปู่ ย่า ตา ยาย อันเป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นลูกหลานในชั้นหลังจะต้องช่วยกันรักษา 

และส่งเสริมไว้ให้มีความเจริญสืบไป...” 

 (จากหนังสือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงบรรยายเรื่อง การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร)  
 กิจกรรมวัฒนธรรมตามพระราชด าริที่ด าเนินการในท้องถิ่นต่างๆ มีดังนี้ 
 วัฒนธรรมด้านอาหาร 

 ในแต่ละท้องถิ่นมีอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่อาจเหมือนกันหรือต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ
หรือผลิตผลในท้องถิ่นและการสืบทอดภูมิปัญญา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มีพระราชด าริให้
พัฒนาโภชนาการเพ่ือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเหล่านั้น มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มี
สติปัญญาดีที่จะศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จึงมีพระราชด าริให้สร้างต ารับอาหารจานเดียว 
เป็นต ารับอาหารกลางวันของนักเรียน โดยมีหลักเกณฑ์ว่าปรุงง่าย  ไม่ยุ่งยาก ใช้ผลิตผลท้องถิ่นที่สด
ใหม่ตามฤดูกาล ได้คุณค่าอาหารครบ ๕ หมู่ ในปริมาณตามความต้องการของร่างกายและช่วยแก้ไข
ปัญหาการที่เด็กเลือกรับประทานแต่เฉพาะกับข้าวที่ชอบเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินไปยังโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ที่มา http://www.psproject.org/projects/child/child_web/nutrition.html 

http://www.psproject.org/projects/child/child_web/nutrition.html
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 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน โดยทอดพระเนตรโรงอาหาร-ห้องครัว ศูนย์การ
เรียนกิจกรรมโครงการตามพระราชด าริ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน การสาธิตการเรียนการ
สอน กิจกรรมยุวเกษตร ห้องพยาบาลและห้องสมุด 

 

 
ภาพที่ 2.11 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงต าส้มต าพระราชทานให้แก่ผู้ร่วม

ประมูลและผู้ร่วมบริจาค สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ผู้ใจบุญทุกคน 

ที่มา http://www.ecepost.com/viewtopic.php?id=41033052 

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ได้พระราชทานพันธุ์ปลา ไก่ และทรงส่งเสริมให้มีการปลูก
พืชผักในโรงเรียนของโครงการฯ เช่น ปลูกผัก พืชสมุนไพร ผักพ้ืนบ้าน ฯลฯ แล้วน าผลผลิตที่ได้มา 
ประกอบอาหารเพ่ือเป็นอาหารกลางวันแก่เด็ก ส่งเสริมให้ปลูกกล้วย มะละกอ ทุกโรงเรียน ซึ่งพืชทั้ง
สองชนิดนี้ให้ผลเร็ว ปลูกได้ทั่วไป มีคุณค่าทางอาหารสูง ประกอบอาหารได้หลายอย่าง ซึ่งเป็นที่นิยม
บริโภคของคนไทยทั่วไปอันเป็นความกลมกลืนทางวัฒนธรรมด้านอาหาร 

 

 
ภาพที่ 2.12 สมเด็จพระเทพฯ ส่งเสริมโภชนาการ ในโรงเรียน ต ารวจตระเวนชายแดน 

ที่มา http://www.psproject.org/projects/child/child_web/nutrition.html 

http://www.ecepost.com/viewtopic.php?id=41033052


 

หน้า 50 บุคคลที่ส่งเสรมิการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการพัฒนาภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

“...การที่มีเด็กหลายเผ่าในโรงเรียนท าให้ส่งเสริมโภชนาการยาก  
วัฒนธรรมการกินของแต่ละเผ่าต่างกัน  เราต้องไปลองกินอาหารกับชาวบ้าน   

เพ่ือทราบรสนิยมของเขาและดัดแปลงเติมของมีประโยชน์เข้าไป 

  (ปัจจุบันไม่สู้เป็นปัญหานักนักเรียนปรับตัวในเรื่องการบริโภคได้ดีขึ้น...” 

 (จากหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน) 
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานเงินทุนจัดตั้งธนาคารข้าวหมู่บ้าน เพ่ือการ
พ่ึงพากันเอง ให้สามารถยืมข้าวไปบริโภคในยามขาดแคลน 

 วัฒนธรรมด้านภาษา 

 

 
ภาพที่ 2.13 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมด้านภาษา 

ที่มา http://www.chaipat.or.th/site_content/ 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมด้านภาษาอย่างมาก
โดยเฉพาะภาษาไทย ได้พระราชทานพระราชด าริไว้ว่า การอนุรักษ์ภาษาถิ่นนั้นก็เพ่ือเป็นเอกลักษณ์
ของตนเองและการเรียนรู้ภูมิปัญญาในอดีตที่อาจหลงลืมไปแล้ว ความเป็นสากลด้านภาษานั้น ต้อง
เป็นส่วนน ามาพัฒนาต่อยอด เรียนรู้สติปัญญาของคนอ่ืน  

“...ภาษาที่ว่าเรียนภาษาไทยให้ดีๆ ภาษาอังกฤษดีๆ เพราะว่าเป็นเครื่องมือในการศึกษา 

ค้นคว้าวิชาการต่างๆ ที่จะให้ตัวเองพัฒนาสูงข้ึนไป แต่เรื่องภาษาถิ่นนั้นต้องรักษาเพื่อให้เป็น
เอกลักษณ์ตัวเอง แต่ไม่ใช่เอาแต่ท้องถิ่นแล้วไม่เอาของท่ีเป็นสากล คือ ภาษาไทยหรือ

ภาษาต่างประเทศ...” 

 พระราชด ารัสวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ (จากหนังสือประมวลพระราชด ารัส สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  



 

บุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 51 

 ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พุทธศักราช ๒๕๒๔-๒๕๕๓) 
 

          
ภาพที่ 2.14 โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ที่มา http://www.psproject.org/projects/child/child_web/cultural.html 

    

 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการฯ จึงจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ภาษาถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น ต ารายาสมุนไพรป้องกันและรักษาโรค นิทานพ้ืนบ้านสุภาษิตสอนการครองตน คุณธรรม บท
เพลง ภาษาถ่ิน ฯลฯ 

 วัฒนธรรมด้านศาสนา 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกศาสนาอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน  มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีศีลธรรมจรรยาที่ดี สอดคล้องกับค าสอนของทุกศาสนา เด็ก
และเยาวชนก็คงนับถือศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนที่ถูกต้อง อยู่ร่วมกันในสังคมได้และไม่ท าลาย
ศาสนาอ่ืน หลักธรรม จริยธรรมที่ปลูกฝังแก่เด็กและเยาวชน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน 
สุจริต มีส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พ่ึงพาตนเองได้ กตัญญูรู้คุณ รักความสามัคคี ฯลฯ มี
กิจกรรมสร้างสื่อคุณธรรม การรักษาวัฒนธรรมทางศาสนา 
 

 
ภาพที่2.15 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธี

ยกยอดฉัตร ประดิษฐานบนหลังคาหออินทขีล ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ ... 
ที่มา ttp://contentcenter.prd.go.th/ 



 

หน้า 52 บุคคลที่ส่งเสรมิการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการพัฒนาภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

 วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ขณะเดียวกันก็ทรง
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในบางส่วนตามความสามารถ เช่น การใช้
วัสดุธรรมชาติเป็นสีย้อมผ้า การทอผ้า การปักผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้า การเขียนลายผ้าบาติก การแต่ง
กายตามประเพณีนิยมในวันส าคัญต่างๆ ตามท้องถิ่นของตน  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือชีวิตที่ดี
ขึ้น เช่น การสวมรองเท้าเป็นปรกตินิสัย  เพื่อป้องกันโรคและอันตรายอ่ืนๆ ที่อาจผ่านเข้าสู่ร่างกาย 

      
ภาพที่ 2.16 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงส่งเสริมให้เด็กและ 

เยาวชนใช้วัสดุธรรมชาติเป็นสยี้อมผ้า 

ที่มา  http://www.psproject.org/projects/child/child_web/cultural.html 

 

 วัฒนธรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ จดบันทึก และปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น เข้าร่วมในกิจกรรมงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ของแต่ละ
ท้องถิ่น เช่น การละเล่นพ้ืนบ้าน พิธีบายศรีสู่ขวัญ ฯลฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ในโอกาสที่เหมาะสม 

         
ภาพที่ 2.17  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ จดบันทึก และปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น เข้าร่วมในกิจกรรมงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ  
ของแต่ละท้องถิ่น 

  



 

บุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 53 

 วัฒนธรรมด้านดนตรี 
 เกิดจากจินตนาการสร้างสรรค์ คิดค้น ประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
และพัฒนาขึ้นมาตามล าดับ เพื่อสร้างเสียง ท านอง จังหวะ ที่มีผลต่อจิตใจ อารมณ์ ให้มีความอ่อนโยน
เป็นสุข สนุกสนาน คึกคัก ฮึกเหิม มีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคม มีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญา 
ความสามารถ ความเจริญของชนชาติตน เป็นสมบัติของชุมชน เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมด้านดนตรีด้วยการเรียนรู้เครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน เรียนรู้การสร้างเครื่อง
ดนตรี เล่นดนตรีพื้นบ้านได้ 
 

 

 
ภาพที่ 2.18 การประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นและพัฒนาขึ้นมาตามล าดับ 

ที่มา  http://www.psproject.org/projects/child/child_web/cultural.html 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีไทย ทรงเครื่องดนตรีไทย
ได้หลายชิ้น เช่น ระนาด ซอด้วง ซออู้ ทรงส่งเสริมสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมดนตรีไทยของ
เยาวชนตลอดมา ดังพระราชนิพนธ์ เรื่อง เด็กและดนตรี ในหนังสือมณีพลอยร้อยแสงความตอนหนึ่ง 

“...ถึงแม้จะไม่ได้เล่นดนตรีเก่งเป็นอาชีพ แต่เสียงดนตรีจะช่วยกล่อมจิตใจให้สงบร่มรื่น 

ฝึกสมองท าให้มีสมาธิขึ้น การได้เล่นดนตรีเป็นหมู่ เป็นการส่งเสริมความสามัคคี ได้พบปะสังสรรค์กัน 

ได้สร้างความสัมพันธ์ในฐานะนักดนตรีด้วยกัน ในฐานะเพ่ือน ฐานะครูกับศิษย์...” 

(จากหนังสือมณีพลอยร้อยแสง) 
 

http://www.psproject.org/projects/child/child_web/cultural.html


 

หน้า 54 บุคคลที่ส่งเสรมิการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการพัฒนาภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

 วัฒนธรรมด้านศิลปะ 

 

 
ภาพที่ 2.19 ทรงส่งเสริมศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์สามารถเลียนแบบถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง 

ที่มา  http://www.psproject.org/projects/child/child_web/cultural.html 

 

เป็นงานหรือผลงานที่สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นจากภูมิปัญญาและความสามารถเฉพาะของคน
ในสังคมที่มีจินตนาการที่ล้ าลึก มีการพัฒนาที่สูงขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถ
เลียนแบบถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลังได้ แต่สิ่งที่อาจสูญหายหากมิได้ถ่ายทอดไว้ คือ เทคนิค กลวิธีการ
ประดิษฐ์งานศิลปะ การสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการท างานศิลปะ และส่วนที่เป็นนามธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ที่สมควรเรียนรู้สืบทอด คือ การพัฒนาสติปัญญาและภาวะจิตที่เข้าถึงงานศิลปะ งานศิลปะ
จึงเป็นงานที่แสดงถึงความเจริญทั้งทางวัตถุและจิตใจที่คนในสังคมภาคภูมิใจ สามารถอวดให้สังคมอ่ืน
ยอมรับนับถือในภูมิปัญญา เช่น สถาปัตยกรรม หัตถกรรม จิตรกรรม วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ซึ่ง
ในแต่ละท้องถิ่นมีงานด้านศิลปะหลากหลายที่มีโอกาสเลือนหาย 

“...ตั้งใจให้เป็นเหมือนงานศิลปศึกษาหรือหัตถศึกษาของโรงเรียน 

...เป็นการฝึกให้รู้จักใช้มือ ใช้กล้ามเนื้อในการท างานละเอียดๆ 

เป็นการฝึกนิสัย ฝึกสมาธิ ฝึกความตั้งใจ และลักษณะที่ชอบในเรื่อง 

เชิงศิลปะหรือการท างานต่างๆ ...” 

พระราชด ารัสวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๕  
(จากหนังสือประมวลพระราชด ารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

 

 



 

บุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 

 ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พุทธศักราช ๒๕๒๔-๒๕๕๓)  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โปรดให้ผู้รู้ ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดศิลปะต่างๆ ให้แก่เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้ตามขีดความสามารถ เช่น งานจักสานไม้ไผ่ การประดิษฐ์รูปสัตว์จากใบมะพร้าว การ
เรียนรู้เรื่องปราสาทผึ้ง การท าเครื่องเงินชาวเขา การเขียนลายผ้าบาติก การร ามโนราห์ ลิเกฮูลู การ
แกะสลักพระไม้ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือทิ้ง เป็นต้น 

 

          

  

  
ภาพที่ 2.20 ศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาสู่ชนรุ่นหลัง ข้อมูลจาก หนังสือ สืบสานพระราช

ปณิธาน สามทศวรรษจรัสหล้า การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ที่มา  http://www.psproject.org/projects/child/child_web/cultural.html 
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 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

 
ภาพที่ 2.21 สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงมีบทบาทส าคัญใน

การส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

ที่มา  http://th.wikipedia.org 

 

 สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงมีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยดังนี้ 
 1)  ด้านการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ทรงมีส่วนในการเผยแพร่พระตรีปิฎก 
สากลสู่โลก  โดย  "มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์"ซึ่งสมเด็จ ฯ เจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานในการก่อตั้งและประธาน
กิตติมศักดิ์และ "กองทุนสนทนาธัมม์น าสุข ฯ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ฯ"  ได้ร่วมจัดท าพระตรีปิฎกเพ่ือ
พระราชทานและประดิษฐานพระตรีปิฎกในนานาอารยประเทศ และต่อมาทรงสนับสนุนการจัดท า
พระตรีปิฎกเป็นภาษาโรมัน และได้เผยแผ่พระตรีปิฎกฉบับสากล ภาษาโรมันชุดสมบูรณ์ 40 เล่มชุด
แรกของโลก 

  2)  ด้านอักษรศาสตร์  สมเด็จ ฯ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศมากมาย  เช่น  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาอังกฤษ  ภาษาเยอรมัน  ภาษา
ละติน  ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนทรงพระปรีชาสามารถทั้งการเขียน   การพูด  การแปลและการ
สอน  และทรงมีพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชวงศ์ 11 เรื่อง  เช่น  เวลาเป็นของมีค่า  เจ้านายเล็ก ๆ 
ยุวกษัตริย์  แม่เล่าให้ฟัง  พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5  พระนิพนธ์แปล 3 เรื่อง  เช่น  นิทานส าหรับ
เด็ก  ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน  พระนิพนธ์สารคดีเชิงท่องเที่ยว 10 เรื่อง  เช่น  สายอารยธรรมจีน 

http://th.wikipedia.org/
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: 7 ธานีแห่งอาณาจักรกลาง ภูฏาน : เกาะเขียวบนแผ่นดิน ซินเจียและกานซู : ภาพจากดินแดนสุด
หล้าฟ้าเขียว  และพระนิพนธ์บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง พระนิพนธ์เหล่านี้ให้ทั้งความรู้  ความ
บันเทิง  และยังเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านอักษรศาสตร์ของไทยด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 2.22 สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านอักษรศาสตร์ของไทย  

ที่มา http://th.wikipedia.org 

 

 3)  ด้านศิลปวัฒนธรรม  สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์  ทรงรับโรงละคนเล็ก "นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก" (โจหลุยส์) ไว้ในพระอุปถัมภ์  เมื่อ พ.ศ. 
2550 เป็นการสืบสานหุ่นละครเล็กที่มหรสพเก่าแก่ของไทย 

 กล่าวโดยสรุป  ปัจจุบันวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอันมีคุณค่าต่อคนไทยหลายอย่างได้
เกิดการสูญหายหรือถูกละเลยอันเป็นผลมาจากหลายปัจจัยเช่นการเปลี่ยนแปลงของสังคมการรับ
วัฒนธรรม ต่างชาติ ทัศนคติและค่านิยมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเยาวชนรุ่นใหม่จึงควร
ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ให้คงอยู่สืบไป 
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ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  
           

 ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้านและน าภูมิปัญญาไปใช้
ประโยชน์ในการด ารงชีวิต จนประสบผลส าเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้
อย่างเหมาะสมคุณสมบัติของผู้ทรงภูมิปัญญาไทยตามที่ก าหนดไว้  

 
 ภาพที่ 2.23 พระยาอนุมานราชธน 

 ที่มา http://talung.pt.ac.th/ptweb/studentweb/topman/so.html 

 

 ปราชญ์ไทยผู้ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับ
โลกผู้ทรงภูมิปัญญาไทยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
 1. เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ มีผลงานด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นของตน และได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นผู้ที่ใช้หลักธรรมค า
สอนทางศาสนาของตนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการ ด ารงวิถีชีวิตโดยตลอด  

 2. เป็นผู้คงแก่เรียนและหม่ันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ผู้ทรงภูมิปัญญาจะเป็นผู้ที่หมั่น
ศึกษา แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง เรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ เป็นผู้ลงมือท าโดย
ทดลองท าตามที่เรียนมา  
 3. เป็นผู้น าของท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สังคม ในแต่ละท้องถิ่น
ยอมรับให้เป็นผู้น า ทั้งผู้น าที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ และผู้น าตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถเป็น
ผู้น าของท้องถิ่นและช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
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 4. เป็นผู้ที่สนใจปัญหาของท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญาล้วนเป็นผู้ที่สนใจปัญหาของท้องถิ่น 
เอาใจใส่ ศึกษาปัญหา หาทางแก้ไข และช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนของตนและชุมชนใกล้เคียงอย่างไม่
ย่อท้อ จนประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและบุคคลทั่วไป  

 5. เป็นผู้ขยันหม่ันเพียร ผู้ทรงภูมิปัญญาเป็นผู้ขยันหมั่นเพียร ลงมือท างานและผลิตผลงาน
อยู่เสมอ ปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพมากข้ึนอีกท้ังมุ่งท างานของตนอย่างต่อ เนื่อง  
 6. เป็นนักปกครองและประสานประโยชน์ของท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญา นอกจากเป็นผู้ที่
ประพฤติตนเป็นคนดี จนเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไปแล้ว ผลงานที่ท่านท ายังถือว่ามีคุณค่า จึง
เป็นผู้ที่มีท้ัง "ครองตน ครองคน และครองงาน"  
 7. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เป็นเลิศ  เมื่อผู้ทรงภูมิปัญญามีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เป็นเลิศ มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนและบุคคลทั่วไป ทั้ง
ชาวบ้าน นักวิชาการ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา โดยอาจเข้าไปศึกษาหาความรู้ หรือเชิญท่านเหล่านั้น
ไป เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ 
 8. เป็นผู้มีคู่ครองหรือบริวารดี ผู้ทรงภูมิปัญญา ถ้าเป็นคฤหัสถ์ จะพบว่า ล้วนมีคู่ครองที่ดีที่
คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ ให้ความร่วมมือในงานที่ท่านท า ช่วยให้ผลิตผลงานที่มีคุณค่า ถ้าเป็น
นักบวช ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ต้องมีบริวารที่ด ีจึงจะสามารถผลิตผลงานที่มีคุณค่าทางศาสนาได้  
 9. เป็นผู้มีปัญญารอบรู้และเชี่ยวชาญ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ ผู้ทรงภูมิปัญญา 
ต้องเป็นผู้มีปัญญารอบรู้และเชี่ยวชาญ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานพิเศษใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และมนุษยชาติอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาประเภทอาหาร 
แบบสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญา 

 

 
 

 

 

 

                
 

ภาพที่ 2.24 ครูภูมิปัญญาประเภทอาหาร  นางกุหลาบ    มโนศิลป์  อายุ ๔๑    ปี 

 

แบบสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญา 

อาชีพ แม่บ้าน, เกษตรกร 
ทีอยู่ บ้านเลขท่ี ๑๑๐  หมู่  ๕  บ้านห้วยบง  ต าบลโนนเมือง  อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู  
รหัสไปรษณีย์  ๓๙๑๔o  เบอร์โทรศัพท์  082-8538749 

เกิดวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน ปีเกิด ๒๕๑๖ 

สถานที่เกิด บ้านห้วยบง 
สถานภาพ สมรสแล้ว 

การศึกษา ประถมปีที๖่ 
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การเรียนรู้และการสั่งสมประสบการณ์จนเกิดความช านาญ 

- เรียนรู้จาก บิดา – มารดา บรรพบุรุษ 

- วิธีเรียนรู้หรือฝึกท าอย่างไร 

- เรียนรู้โดย – ฝึกปฏิบัติ 
- ถ่ายทอดความรู้ 
- การลงมือท า การดูแล้วท าตาม 

- การเรียนรู้จากที่อบรมมีความเชียวชาญช านาญการในการท าปลาส้มหลากหลายรูปแบบ 

การท างานหรือการประกอบอาชีพ 

  มีความเชียวชาญช านาญการในการท าปลาส้มหลากหลายรูปแบบ 

อุปสรรค 

  เด็กรุ่นหลังๆ เยาวชน เด็กในหมู่บ้าน ยังไม่ค่อยให้ความสนใจมาก 

การถ่ายทอดภูมิปัญญา 

  ได้สอนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการ
จัดการทั่วไป  ปี  2/12  จ านวน  6  คน 

1. นางสาวกันตนา โซ้สามขา   

2. นายสิทธิกร  งอยหล้า         

3. นางสาวลลิตา  จันทะเกษ   

4. นางสาววิภาวด ี เพียศร            

5. นางสาวยุวดี  วงค์ชารี           

6. นางสาววริสลา งามประเสริฐ 
 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาเป็นวิทยากรอบรมฝึกให้ปฏิบัติ 
ถ่ายทอดมานานเท่าใด 

- ประมาณ  ๙ - ๑o   ปี 
อุปสรรคปัญหาในการถ่ายทอด 

  -  นักศึกษาไม่สนใจในการถ่ายทอด ขาดความพร้อมในการท างาน  

แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายทอด  

  -  การฝึกให้มีอาชีพ   
  -  ฝึกให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  -  ฝึกให้กลุ่มคนรุ่นหลังรู้จักถึงการถนอมอาหาร 
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 วิธีการถ่ายทอดมีวิธีใดบ้าง 
     การเล่าประสบการณ์ให้ฟัง 
   -  การสอนวิธีการต่าง ๆ 

   -  การฝึกปฏิบัติจริง 
การประเมินผลท าอย่างไรบ้าง 
 การท าให้ดูเป็นตัวอย่างและให้ผู้ที่ศึกษาปฏิบัติไปพร้อมกันหลังจากนั้นจะให้ผู้ที่ศึกษาลงมือ
ท าเองเพ่ือทดสอบความสามารถ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ 
    เห็นด้วยที่จะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะจะ
ได้เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกทางหนึ่งและยังเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้รู้กับ
ผู้เรียนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชน และยังท าให้เกิดการรักใคร่ปองดอง อีกทั้ง
ยังเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังอีกต่อไป 
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

        เห็นด้วย เพราะ จะได้เป็นการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ลึกซึ้งและคงอยู่กับสังคมไทยสืบ
ต่อกันไปรุ่นต่อรุ่น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน 

  เห็นด้วยและคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี คนรุ่นใหม่ควรจะเข้าถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือที่จะได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และอาจจะน าไปสอนให้กับน้อง ๆ คนหลัง ๆ และร่วมกันอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 หน่วยงานที่สนับสนุน 

  -  กลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง 

   -  จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขื่อนอุบลรัตน์ 
   - องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
   -  เกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู 
   -  ส านักงานเกษตรนานาชาติ 
   -  จังหวัดหนองบัวล าภ ู

   -   จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 
   -  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   -  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 เก็บรวบรวมข้อมูลวันที่   ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๖ 
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ตัวอย่าง 
ภูมิปญัญาด้านภาษาล้านนา  
ชื่อ            พ่อครูดุสิต  เชาวชาติ 
ที่อยู่          90 ถ.ท้ายวัง  ต.ช้างม่อย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
วิชาความรู้  ปักขทืน,พิธีกรรม,ภาษาล้านนา 
ผลงาน     เพชรราชภัฎ-เพชรล้านนา 2551 สาขาภาษาและวรรณกรรม 

                - ประธานชมรมปักทืนล้านนา 

ทีมา http://www.biogang.net/expert_view.php?uid= 

48007&id=8528 

 

ภูมิปัญญาด้านภาษาล้านนา 

ชื่อ            พ่อครูมาลา  ค าจันทร์ 
ที่อยู่          56 ม.11 บ.ศาลา ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง   
     จ.เชียงใหม่ 50120 

วิชาความรู้  ภาษาล้านนา,นวนิยายและเรื่องสั้น 

ผลงาน       ได้รับรางวัล วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน     
                (ซีไรต์)ปี 2534 

 ทีมาhttp://www.biogang.net/expert_view.php?uid=48007 

&id=8528 

 

ภูมิปัญญาด้านการประพันธ์เพลง 
ชื่อ    นายสลา คุณวุฒิ  
ท่ีอยู่   จังหวัดอุบลราชธานี  
วิชาความรู้ ด้านศิลปกรรม  
ผลงาน  (การประพันธ์เพลง) ปี 2546 
ทีมาhttp://www.biogang.net/expert_view.php?uid=48007 

&id=8528 

 

 

 

http://www.biogang.net/expert_view.php?uid
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สรุป 

 การจะสืบทอดหรือรักษาภูมิปัญญาไว้ให้ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าจะมีเพียงพ่อ
ครู แม่ครู เป็นผู้สืบทอด และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็สามารถท่ีจะเข้ามา
มีส่วนร่วมท้ังในการสืบทอด และถ่ายทอดภูมิปัญญาของเราได้ รวมถึงการจัดกิจกรรม
ต่างๆท้ังเผยแพร่ รณรงค์ และจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการ
เรียนรู้ การจัดค่าย รวมไปถึงการจัดท าสื่อเอกสาร ต ารา ได้รับความสนใจจากหน่วยงาน 
สถานศึกษาต่างๆมากมาย หลายองค์กรให้ความส าคัญกับการพัฒนา เป็นแผน และ
นโยบายในการขับเคลื่อนท้ังในระบบการศึกษา         การพัฒนาเชิงการท่องเท่ียว และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนถึงการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน สิ่งหนึ่งท่ี
ขาดไม่ได้ คือ ผู้ถ่ายทอดการจะสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ เข้า ใจถึงภูมิ
ปัญญา ร่วมเรียนรู้กับ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง ท้ังในเชิงทักษะ ความคิด ความสามารถ 
ในการถ่ายทอด หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยมุ่งเน้นในการสร้างคนรุ่นใหม่
เพ่ือสืบสานมรดกทางภูมิปัญญา ไว้สืบไป 

 

แบบฝีกหัด 

 1.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยด้านใดบ้าง 
 2.  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถทรงมีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมไทย ด้านใดบ้าง 
 3.  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีผลงานในด้านการส่งเสริมและ 
อนุรักษ์ภูมิปัญญา  และวัฒนธรรมด้านใดบ้าง 
 4.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่านทรงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาและ วัฒนธรรมไทย ด้านใดบ้าง 
 5. สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงมี
บทบาทส าคัญในการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยด้านใดบ้าง 
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 ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

สืบค้นเมื่อวันที่.   3, มิถุนายน  2556. จาก  http://www.weloverta.org 

สืบค้นเมื่อวันที่.   3, มิถุนายน  2556. จาก  
 http://www.navy.mi.th/newwww/document/news/grandmother/ 

สืบค้นเมื่อวันที่.  4, มิถุนายน  2556. จาก http://esanchannel. weebly.com/ 361136193632 

 364836143603363736293636362636343609.html 

สืบค้นเมื่อวันที่.  4, มิถุนายน  2556. จากhttp://www. thaitambon.com/ OTOPShops/ Boon 

 meeShop.htm   

http://www.slideshare.net/Nong_gif/ss-16221099 

สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 http://thai.thepbodint.ac.th/ topmenu.php?c 

 =listknowledge&q_id=500 . 
สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎคม 2558  http://sabatajirayuv2.blogspot.com/ 

สืบค้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
http://www.lannawisdoms.com/blog/?page_id=887. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.weloverta.org/
http://www.navy.mi.th/newwww/document/news/grandmother/
http://www.thaitambon.com/OTOPShops/BoonmeeShop.htm
http://www.slideshare.net/Nong_gif/ss-16221099
http://thai.thepbodint.ac.th/
http://sabatajirayuv2.blogspot.com/


ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการ ส่งเสริม อนุรักษ์  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หนา้ 67 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการส่งเสริมอนุรักษ ์

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

เนื้อหาประจ าบท 

1. ศึกษาความหมายความเป็นมาและ ลักษณะทั่วไปของแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. การส่งเสริม การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา 

4. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

5. การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น           
6. ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย  
7. แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน  
8. บทบาทของภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย 

 

วัตถุประสงค์ประจ าบท 

 1. เพ่ือให้ผู้เรียนเขา้ใจความหมายความเป็นมาและ ลักษณะทั่วไปของแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3. เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถ การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนและ
สังคมไทย 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 การบรรยายและร่วมมือกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหารในบทเรียน 

 

สื่อการสอน 

 เอกสารประกอบการสอน และโปรแกรมการน าเสนอ PowerPoint 

 

การวัดผลประเมินผล 

 การมอบหมายใบงาน การถามตอบในชั้นเรียน และการลงพ้ืนที่เพ่ือไปส ารวจและศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งน ามาเผยแพร่สู่ชุมชนและเยาวชนได้ 
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บทที่ 3 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการ ส่งเสรมิ อนุรักษ์ 
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ศึกษาความหมายความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ประสบการณ์อ่ืนๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะมีรากฐานค าสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอดสั่ง
สอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมี
เป้าหมายเพ่ือความสงบสุขในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล  ซึ่งกระบวนทัศน์ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จ าแนกได้ 3 ลักษณะ คือ  

- ภูมิปัญญาเก่ียวกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม  

- ภูมิปัญญาเก่ียวกับสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  
- ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุ่งเน้นระบบการ

ผลิตเพ่ือตนเอง  
 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

 ลักษณะของแหล่งเรียนรู้ จัดได้ 3 ประเภท คือ  

1. แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษชาติ ภูเขา 
แม่น้ า ทะเล น้ าพุร้อน ปรากฏการทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก แดดออก น้ าท่วม ความแห้งแล้ง  

2. แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น ซึ่งมีในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว  

3. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง พ่อแม่ พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจน
ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพแขนงต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน  รวมทั้งสถานที่ประกอบการ ร้านค้า หน่วยงาน
หรือ องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น (เอกสาร ศน. ที่ 5/2545) 

 1. ความเป็นมาและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่แพร่หลายทั่วถึงกันได้อย่างรวดเร็ว  ไร้อาณาเขต
ขวางกั้น สภาพดังกล่าวมีส่วนกระทบถึงวิถีชีวิตของผู้คนพลเมืองโดยทั่วไป  เพราะเป็นสภาพที่
เอ้ืออ านวยในการรับและถ่ายโยงเอาศาสตร์หรือภูมิปัญญาตะวันตกเข้ามาในการพัฒนาประเทศและ
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พัฒนาผลผลิต ตลอดจนการด าเนินชีวิต อย่างมิได้มีการปรับปนกับภูมิปัญญาไทยที่มีความเหมาะสม
กับสภาพท้องถิ่นที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ท าให้ชุมชนชนบทประสบปัญหาดังที่กล่าวว่าชุมชนล่มสลาย 

อันมีผลรวมไปถึงความทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง การพยายามใช้กลไกลทางการศึกษา
จากเงื่อนไขที่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาหลักสูตร ตามความต้องการ ของท้องถิ่น เป็นช่องทางในการ
ประยุกต์เอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีจุดเด่น ที่สามารถพิสูจน์ตัวเอง  ในการยืนหยัดอยู่รอดได้ ท่ามกลาง
กระแส การล่มสลายของชุมชนและการทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว  มาสู่หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ในแนวทางของการคิดปฏิบัติจริง จากการประยุกต์ปรับปรุง ภูมิปัญญาชาวบ้าน
หรือภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบคุณค่าภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นที่เหมาะสม
กับวิถีชีวิตของชุมชน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด น ามาซึ่งดุลยภาพที่สงบสันติสุขของ
บุคคล ชุมชนและชาติ  
 ความส าคัญของแหล่งเรียนรู ้  

   1. เป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   2. เป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัย 

   3. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   4. เป็นแหล่งสร้างความรู้ ความคิด วิชาการและประสบการณ์ 
   5.  เป็นแหล่งปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านและแหล่งศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
   6. เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู่ความเป็นสากล 

   7. เป็นแหล่งเสริมประสบการณ์ตรง 
   8. เป็นแหล่งส่งเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่าคนในชุมชนหรือผู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    

ภาพที่ 3.1 กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง ศูนย์เรียนรู้สิ่งทอและหัตถกรรมไทย บ้านเชียง  
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

ที่มา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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 การจัดกระบวนการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  
  การเรียนการสอนเป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็น ตลอดจน

เจตคติ ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี และอาจใช้เครื่องมือประกอบการสอนต่างๆ อีกมากมาย โดยมีการจัดการ
เรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และ
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม ได้โดยปกติสุข จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียน
อย่างเต็มที่ เพ่ือให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองการน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น
ตลอดจนวิทยากรท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงเป็น
วิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการเรียน การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายได้ตามที่ต้องการ การน าภูมิปัญญา
ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในหลักสูตรการเรียน เป็นกิจกรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ เป็นชุดความรู้ในชุมชนที่มีการใช้เพ่ือการด าเนินวิถี
ชีวิตที่ได้ผลมาในอดีต สามารถด ารงความสันติสุขแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมีดุลย
ภาพอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างผสมกลมกลืน เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้เน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้เชื่อมโยง ชุดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับสถานศึกษาเข้าสู่หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในแต่ละท้องถิ่น  

 แนวทางในการน าแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการเรียนการสอน 

  แนวทางการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้  
  1.  ก าหนดจุดประสงค์จากผลการเรียนที่คาดหวังให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ใดบ้างจากบทเรียนนั้นเพ่ือจะได้สร้างสื่อหรือเลือกแหล่งเรียนรู้ให้
สัมพันธ์กับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน  

   2.  ศึกษาผู้เรียน โดยพิจารณาถึงวัย ระดับชั้น ความรู้ ประสบการณ์ และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้  
   3.  ศึกษาธรรมชาติของเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้แต่ละเรื่องอาจมี
ลักษณะเฉพาะบางเรื่องด้วยการปฏิบัติจริงหรือเรียนรู้จริงดูการสาธิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและบาง
เรื่องต้องอาศัย  จากการสืบค้นข้อมูลการฟังการดูและการอ่าน  

   4.  พิจารณาประโยชน์และความคุ้มค่าของแหล่งเรียนรู้ว่าสามารถเร้าความสนใจสื่ อ
ความหมาย และประสบการณ์การเรียนการสอนแก่ผู้เรียน การจัดประสบการณ์ เรียนรู้แก่ผู้เรียนเพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง 
   5.  หาประสิทธิภาพของสื่อและแหล่งเรียนรู้ โดยการปรับปรุงสื่อที่จัดไว้ เพ่ือเป็นการปรับ
คุณภาพของสื่อว่าเหมาะสม ในการน าไปใช้  
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 วิธีการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 วิธีการใช้แหล่งเรียนรู้คือ การน าผู้เรียนไปสู่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในบริเวณโรงเรียนและ
นอกบริเวณโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความรู้และประสบการณ์จริง และสอดคล้อง กับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักดังนี้  
    1.  การใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ต้องเริ่มจากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ในบ้าน ในห้องเรียน
นอกบริเวณโรงเรียน เช่น ไร่ นา แปลงเกษตรสาธิต ไร่นาสวนผสม โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่
ราชการ สถานที่ประกอบการ เป็นต้น  

     2. การใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือฝึกปฏิบัติ ทดลอง ศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เช่น การ
ปฏิบัติการเกี่ยวข้าว การท านา การท าไร่ งานเชื่อมโลหะ งานปูน งานไม้ และการฝึกงานในสถานที่ราชการ 
สถานประกอบการ เป็นต้น  

 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้ 
 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การเรียนการสอน เป็นการน าคตินิยม ความเชื่อหรือหลักการ
พ้ืนฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา หรือขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ที่
แสดงออกถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา  ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  
 ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบโรงเรียน มี 3 ลักษณะ คือ  

1. คน  

2. แนวคิดชาวบ้าน  

3. ผลงานชาวบ้าน  

การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี คือ  

1. การเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  

2. การน านักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้หรือสถานประกอบการของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(เอกสาร ศน. ที่ 5/2545)  

 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน โรงเรียน  ครูผู้สอนหรือผู้ที่
รับผิดชอบจะต้องศึกษาและจัดท ารายละเอียด ข้อมูลในการจัดท า โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ คือ  

1. ศึกษาหลักสูตรแม่บทหรือหลักสูตรแกนกลาง  
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น (เอกสาร ศน.ที่ 5/2545)  
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 การน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
แนวทางดังนี้  

1. ศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรู้  
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3. จัดท าแผนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
4. ขอความร่วมมือกับชุมชนและตัววิทยากรท้องถิ่น  

5. เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้ หรือน านักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้  
6. ท าการวัด ประเมินผล  

7. รายงานผล สรุปผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ  

 ข้อดีในการน าแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริง ท าให้เกิดประสบการณ์ตรง  
2. ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน  

3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อชุมชน และกระบวนการเรียนรู้  
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5. ผู้เรียนเกิดความรักท้องถิ่นและเกิดความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่น  

 

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

 ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นคือ “ความเข้มแข้งทางปัญญา” กระบวนการสร้างปัญญา
หรือการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญชุมชนท้องถิ่นเองได้สั่งสมภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้เพ่ือการด ารงชีพไว้
มากมายภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการตรวจสอบใช้
ประโยชน์ และเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยอยู่ตลอดเวลาความรู้ที่มีลักษณะเป็นพลวัตเหล่านี้อยู่ใน
ตัวคนมากกว่าอยู่ในต ารา (ทรงพล เจตนาวณิชย์, 2548) ดังนั้นแนวคิดการจัดการความรู้ที่ให้
ความส าคัญกับความรู้ลึกในตัวคน และได้สร้างเครื่องมือที่ทรงพลังในการท าให้ความรู้เหล่านี้ไหลเวียน
ถ่ายเทออกมา ถกูตีความ ยกระดับ และถูกน าไปใช้ในเหมาะสมกับบริบทอ่ืน ๆ  
 ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นความรู้ในตัวคน กับความรู้ในต ารามีความแตกต่างกันโดย
พ้ืนฐาน ความรู้ในต าราหมายถึง ความรู้ที่มีผู้บันทึกความรู้ที่ได้จากการวิจัยสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาส่วน
ความรู้ในตัวคน หมายถึง ความรู้ความช านาญที่มีอยู่ในตัวคนแต่ละคนที่ได้จากการวิจัยสร้างความรู้
ใหม่ขึ้นมา ส่วนความรู้ใน ตัวคนหมายถึง ความรู้ความช านาญที่มีอยู่ในตัวคนแต่ละคนที่ได้จาก
ประสบการณ์ชีวิตและการท างาน ซึ่งคนทุกคนมีความรู้ในตัว บางอย่างก็แจ้งชัดบางอย่างก็ซ่อนเร้นจน
แม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีความรู้ อาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ เช่น การท าไร่ ท านา การท ากับข้าว ท า
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ขนม ช่างปลูกบ้าน หมอท าขวัญ ฯลฯ ความรู้ในตัวคนได้มาจากวิถีชีวิตจึงสอดคล้องและมีประโยชน์
ต่อชีวิตและ วิถีชีวิตร่วมกัน เป็นความรู้เชิงวัฒนธรรม หากมีการเคารพความรู้ในตัวคน คนทุกคนจะ
กลายเป็นคนมีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ ก็จะท าให้มีความสุขและสร้างสรรค์อย่างยิ่ง (ประเวศ วะ
สี, 2548) 
 ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ของสังคมที่เรียกกันว่า “ชาวบ้าน” เป็นคนไม่มีเกียรติ ไม่มีศักดิ์ศรี ไม่มี
ศักยภาพ เพราะการเคารพความรู้ในต าราแต่ไม่เคารพความรู้ในตัวคน ซึ่งความรู้ในต าราเป็นความรู้ที่
ได้มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้และเชี่ยวชาญความรู้ในต ารา ความรู้
ในต ารามีประโยชน์ในการน าไปต่อยอดความรู้เชิงวัฒนธรรม แต่ไม่ใช่ตัวตั้ง หากแต่มีความรู้ในต ารา
คิดว่าชาวบ้านไม่มีความรู้ จึงดูถูกชาวบ้านและจัดการศึกษาชนิดที่ทิ้งชาวบ้านเป็นการศึกษาท่ีไม่ได้เอา
ชีวิตและวิถีชีวิตเป็นตัวตั้ง แปลแยกจากชีวิตและความเป็นจริงและธรรมชาติแวดล้อม ไม่เข้าใจชีวิต
และวิถีชีวิตร่วมกัน ท าให้ขาดปัญญาในการอยู่ร่วมกัน น าไปสู่วิกฤตทางสังคม ส่วนความรู้ในตัวคน
ได้มาจากประสบการณ์และการท างาน คนทุกที่มีประสบการณ์และมีการท างาน ฉะนั้นคนทุกคนจึงมี
ความรู้ในตัวคน โดยไม่ค านึงถึงระดับการศึกษา(ท่ีเป็นทางการ) ซึ่งจุดเปลี่ยนอยู่ที่การเคารพความรู้ใน
ตัวคน การศึกษา รวมทั้งสังคมก็จะเปลี่ยน จะเห็นได้ว่า “การจัดการความรู้” เป็นรูปธรรมของการ
เคารพความรู้ในตัวคน (ประเวศ  วะสี, 2548)  

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ระดับชาวบ้านที่มาจาก “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” นับเป็นเรื่องส าคัญ
เพราะความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่เราสั่งสมมาในวิถีชีวิต อยู่ในการปฏิบัติ และเป็นความรู้ที่ได้มาจาก 
“การสังเกต” และ “การทดลอง” เป็นเวลานานจากผู้รู้ในชุมชนท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านหากมี
การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนแต่ละคน 
จะเป็นการสร้างปัญญาของสังคมไทย และมีนวัตกรรมทางปัญญาเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความรู้อันหลากหลายที่มีมาจาก ฐานชีวิตจริงและการปฏิบัติจริง และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายอย่าง
สามารถพัฒนาไปสู่ความรู้ที่มีคุณค่าต่อภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคมได้ 
ความส าคัญของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 การใช้ปัญญาน าการพัฒนา นับเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้ในชุมชนท้องถิ่น และ
น าพาชุมชนท้องถิ่นผ่านพ้นวิกฤตมาได้ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นับว่าเป็นเครื่องมือส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน หากรู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นความรู้ ความคิดความสามารถ 
ความเจนจัดของ กลุ่มชนในชุมชนท้องถิ่นมาปรับปรุงการด าเนินงาน และพัฒนางานที่ก าลังกระท าอยู่ 
ท าให้มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศในทางอ้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้ของชาวบ้านจัดเป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทรัพยากรประเภทอ่ืน ๆ และมีประโยชน์นานับประการ
นับแต่ช่วยลดความอยากรู้ คลายความสงสัย จนถึงช่วยแก้ปัญหา ช่วยวางแผนและการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงช่วยพัฒนาบุคคล ช่วยการปฏิบัติงานและช่วยในการด ารงชีวิต 
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ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และมีความส าคัญในหลายระดับ ต่อบุคคล องค์กร และ
สังคม อย่างไรก็ตาม การรู้เท่าทันความก้าวหน้าของโลกสมัยใหม่แต่เพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ 
หากเราจะต้องรู้ความเป็นมา ความเป็นไป หรือรากเหง้าของชุมชนท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ อันจัดเป็น
สังคมฐานล่างที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา การพ่ึงพาตนเอง มีความ
เกื้อกูลและอยู่รวมกันมากับธรรมชาติอย่างยาวนานอีกด้วย จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รอบรู้และรู้เท่าทันต่อ
ความเป็นไปของโลกอย่างแท้จริง 
 ทุกภาคส่วนของสังคมไทย มีการด าเนินการจัดการความรู้ มีการสร้างความรู้ขึ้นใช้ในกิจการ
ของตน ไม่ใช้ความรู้ของผู้อ่ืนโดยไม่ผ่านการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ของตนเองเสียก่อน การ
จัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นทางเลือกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเชื่อว่าความรู้และการ
ปฏิบัตินั้น ๆ จะก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างชุมชนท้องถิ่นและสังคมให้เป็นสุข 

 

การส่งเสริม การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา 
 

 การส่งเสริม 

            เนื่องจากภูมิปัญญา ไทยมีความส าคัญดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ด ารงอยู่ 
เพ่ือเป็นฐานความรู้ในการผสมผสานกับวิทยาการสากล ดังนี้  
              1. ประเทศให้การยกย่อง "ครูภูมิปัญญาไทย" ให้สามารถท าการถ่ายทอด และพัฒนา
ผลงานของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ โดยจัดระบบเกื้อหนุนและส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอด 

ที่ท่านเหล่านี้ด าเนินการอยู่แล้วส่วนหนึ่ง และเชื่อมโยงกระบวนการถ่ายทอดของท่าน  

              2. จัดให้มีศูนย์ภูมิปัญญาไทย ซึ่งแนวคิดนี้ต้องการให้มีแหล่งส าหรับการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ของชุมชนนั้นๆ เกิดขึ้น อาจเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วในชุมชน เช่น บ้านของผู้ทรงภูมิปัญญา วัด 
ศาลาของหมู่บ้าน เวทีชาวบ้าน เป็นต้น เพียงแต่เข้าไปช่วยเสริมเพ่ือให้สามารถใช้สถานที่นั้นๆ  

               3. จัดตั้งสภาภูมิปัญญาไทย เนื่องจากลักษณะภูมิปัญญาไทยมีความหลากหลายสมดุล
กันเป็นองค์รวม หากน าเรื่องภูมิปัญญาไทยเข้าไปไว้ในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือกรมใดกรมหนึ่ง 
นโยบายของกระทรวงและกรมนั้น จะเป็นตัวก าหนดกรอบของภูมิปัญญาไทยให้จ ากัดอยู่เฉพาะเรื่อง 

    4. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ด้วยความจ ากัดของระบบการจัดสรรเงิน
งบประมาณจากรัฐบาล ที่มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและระยะเวลา รวมทั้งสภาวการณ์ของประเทศมา
เป็นตัวตัดสินว่า โครงการ/งานใดควรได้รับ งบประมาณเท่าใด และจะได้รับเงินในปีถัดไปหรือไม่ ท า
ให้การด าเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญาไทยซึ่งต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง  
    5. การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาไทย เพ่ือให้ภูมิปัญญาไทยอันเป็นมรดกทางปัญญา
ของแผ่นดินได้อยู่คู่กับคนไทย เป็นทุนทางปัญญาในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ 
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สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง วัฒนธรรม การสงวนและรักษามรดกทางภูมิปัญญาดังกล่าว จึง
ต้องมีระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางภูมิปัญญาเกิดขึ้น  

     6. ตั้งสถาบันแห่งชาติว่าด้วยภูมิปัญญาและการศึกษาไทย เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน
และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเป็นปัจจัยส าคัญมากในการท างาน
ต่อภาพพจน์ และสถานภาพของบุคคล หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันต่างๆ การส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
นั้นยิ่งเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นอย่างมาก  

     7. การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาไทยทั้งในระดับชาติและระดับโลก  

 

 

ภาพที่ 3.2 แสดงครูภูมิปัญญาท้องถิ่น พ่อประยงค์  ใจเป็น ปุ๋ยหมก 

ที่มา  www.saisawankhayanying.com 

 

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

 

อนุรักษ์  หมายถึง  รักษาและใช้ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุดและนานที่สุด  

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพ่ีน้อง 
และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็น
เรื่องการท ามาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การท า
เครื่องมือการเกษตร  
         ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถท่ีบรรพบุรุษได้ สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรา
มีวิธีการหลายอย่างที่ท าให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน คือ  

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
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             1. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ของ
ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น  มุ่ง
ศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีตและสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

           2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและ
ความส าคัญของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม
ต่างๆ สร้างจิตส านึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและ
ความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

 

      
              

ภาพที่ 3.3 แสดงการอนุรักษ์ความไทยและภูมิปัญญาไทยด้านการไถนาด้วยกระบือ 

ที่มา บ้านความ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
 

           3. การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่ก าลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาท าให้มี
คุณค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้อง ถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยม 

          4.  การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิด 

ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ
ควรน าความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการ
บริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 5. การถ่ายทอด โดยการน าภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่าง
รอบคอบและ รอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า 
คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ  
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ภาพที่ 3.4 แสดงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงกับปราชญ์
ชาวบ้านผู้น้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้ในชีวิตประจ าวันโดย 

ที่มา โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ รุ่นที่3, 4 

 

          6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนา
ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

          7.การเผยแพร่แลกเปลี่ยน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ 

ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก 

 8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ 
ชาวบ้าน ผู้ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีการ
ยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ  

          9. การประยุกต์ คือ การปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน        
ให้เหมาะสมกับสมัยใหม่ เช่น การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม่ การท า
พิธีบวชต้นไม้ เพ่ือให้เกิดส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาป่ามากยิ่งขึ้น  การประยุกต์ประเพณีการ
ท าบุญข้าวเปลือก ที่วัด มาเป็นการสร้างธนาคารข้าว เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน  

         10.  การสร้างใหม่ คือ การค้นคิดใหม่ที่สัมพันธ์กับความรู้ดั้งเดิม เช่น การประดิษฐ์โปงลาง 
การคิดโครงการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณค่าความเอ้ืออาทรที่ชาวบ้านเคยมีต่อ
กันมาหารูปแบบใหม่ เช่น การสร้างธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ การรวมกลุ่มแม่บ้าน เยาวชน เพ่ือ
ท ากิจกรรม  กันอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น  

         ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้น ชีวิต
ของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันท ามาหากิน การร่วมกันใน
ชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณ ี 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5


ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการ ส่งเสริม อนุรักษ์  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 79 

         ความรู้เป็นคุณธรรม เมื่อผู้คนใช้ความรู้นั้นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คนกับคน     

คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ความรู้เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต เป็นแนวทาง 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัว  ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน 
ความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไปแล้ว กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกับธรรมชาติ  
         ความรู้เรื่องท ามาหากินมีอยู่มาก เช่นการท าไร่ท านา การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การจับ
ปลา จับสัตว์ การผ้า ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ซึ่งมีลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความคิดของ
ชาวบ้าน การท าเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักไม้และหิน ซึ่งจะพบได้จากโบราณสถานในพิพิธภัณฑ์
ต่าง ๆ  

 

   
ภาพที่ 3.5 เยาวชนลงพ้ืนที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการท านา การปลูกแตงไทยกับพ่อครูแม่ครู ผู้

น้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ที่มา โครงการเยาวชนจิตอาสารุ่นที่รุ่นที่4 

 

 ชีวิตของชาวบ้านในรอบหนึ่งปี จะมีพิธีกรรมอะไรบ้าง  
 ชีวิตของชาวบ้านในรอบหนึ่งปีจึงมีพิธีกรรมทุกเดือน  เพ่ือแสดงออกถึงความเชื่อและ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม ระหว่างคนกับธรรมชาติ และระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดัง
กรณีงานบุญประเพณีของชาวอีสานที่เรียกว่าฮีตสิบสอง คือ  

1. เดือนอ้าย (เดือนที่หนึ่ง) บุญเข้ากรรม ให้พระภิกษุเข้าปริวาสกรรม  

2. เดือนยี่ (เดือนที่สอง) บุญคูณลาน ให้น าข้าวมากองกันที่ลาน ท าพิธีก่อนนวด  

3. เดือนสาม บุญข้าวจี่ ให้ถวายข้าวจี่ (ข้าวเหนียวปั้นชุบไข่ทาเกลือน าไปย่างไฟ)  
4. เดือนสี่ บุญพระเวส ให้ฟังเทศน์มหาชาติ คือ เทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก  

5. เดือนห้า บุญสรงน้ า หรือบุญสงกรานต์ ให้สรงน้ าพระ ผู้เฒ่าผู้แก่  
6. เดือนหก บุญบั้งไฟ บูชาพญาแถน ตามความเชื่อเดิม และบุญวิสาขบูชา ตามความ

เชื่อของชาวพุทธ  

7. เดือนเจ็ด บุญซ าฮะ (บุญช าระ) ให้บนบานพระภูมิเจ้าที่เลี้ยงผีปู่ตา  

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8B%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B0&action=edit
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8. เดือนแปด บุญเข้าพรรษา  
9. เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ  

10. เดือนสิบ บุญข้าวสาก ท าบุญเช่นเดือนเก้า รวมให้ผีไม่มีญาติ (ภาคใต้มีพิธีคล้ายกัน 
คือ งานพิธีเดือนสิบ ท าบุญให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว แบ่งข้าวปลาอาหารส่วนหนึ่งให้แก่ผีไม่มี
ญาติ พวกเด็กๆ ชอบแย่งกันเอาของที่แบ่งให้ผีไม่มีญาติหรือเปรต เรียกว่า "การชิงเปรต")  

11. เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  
12. เดือนสิบสอง บุญกฐิน จัดงานกฐินและลอยกระทง  

 

  
 

ภาพที่ 3.6 แสดง งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

ที่มา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
 

 แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 ภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้างสรรค์และสืบทอดกันมาอย่าง ต่อเนื่องจาก
อดีต  ถึงปัจจุบัน เป็นความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของคนไทย ท าให้เกิดความรักในชาติบ้านเมือง 
เราคนไทยควรช่วยกันอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติสืบไป การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้เป็นมรดกของ
ชาตินั้น มีวิธีการดังนี้ 
           1. การตั้งสถาบันในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  ที่ด าเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมและ        
ภูมิปัญญาไทยเช่น ส านักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นต้น 

 2. สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  ต้องมีผลงานที่เป็น
รูปธรรมและเข้าถึงวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนเพ่ือให้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกลายเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจ าวัน 

 3.  คุ้มครองลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาไทยเพ่ือรักษาภูมิปัญญาไทยเช่น ชื่อมวยไทย ข้าวหอมมะลิ
ไทยเป็นต้นซึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแลเรื่องการจดลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาไทย          

 4. ประกาศยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยทั้งในระดับชาติและ 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87
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ระดับนานาชาติ และประกาศยกย่องผู้ทรงภูมิปัญญาไทย เช่น ศิลปินแห่งชาติ ครูภูมิปัญญาไทย เป็น
ต้น 

            5. สร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกของชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าชาว
อีสานมีขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และศาสนาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเองเป็นสิ่งที่
น่าภูมิใจอย่าง ยิ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอดีต และปัจจุบันของท้องถิ่น จึงต้องอนุรักษ์ไว้ 
            6. สร้างความภูมิใจถึงความเป็นมาอันเกิดจากความเจริญของสังคมมาช้านานขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเชื่อ และศาสนาท้องถิ่นเป็นศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ ชาวอีสานจึงควรภูมิใจใน 
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง 
             7. ปลูก ฝังให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความส าคัญปฏิบัติตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและ
ศาสนาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ยอมรับนับถือมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของคนใน
ท้องถิ่น 

             8.  จัด กิจกรรมต่างๆที่เป็นพิธีกรรมสืบเนื่องกันมา เช่น การพิธีบายศรีสู่ขวัญแม่ และเด็ก 
การบายศรีสู่ขวัญผู้ป่วย เพ่ือให้ขวัญและก าลังใจ เพ่ือเป็นการแสดงให้คนรุ่นใหม่เห็นถึงความส าคัญของ
พิธีกรรมและเกิดความเคย ชินmจะปฏิบัติ 
 

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)มีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์
คือ  

1. การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์  
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน  

3. การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม  

4. สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอ้ืออาทร  

5. เน้นการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6. มีความม่ันคงของพลังงานและอาหาร  

7. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการเป็น
ประชาคมอาเซียน มี 3 ด้านด้วยกัน คือ  

    1.  ประชาคมความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่าง
สันติสุขแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความม่ันคงรอบด้าน 

         2.  ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสม 
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ผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยเช่นเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดโอกาสการค้า
บริการในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ 

    3.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง  
 การพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เป็นปัจจัยการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจยุคใหม่   
ไปกับการผสมผสานกับเทคโนโลยียุคใหม่ เข้ากับความคิดสร้างสรรค์และความรู้เหมาะสกลายเป็น
มูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าการใช้เทคโนโลยีเช่นเครื่องจักร 

 

ภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย (จ านงค์  แรกพินิจ)  
 

1 แนวคิดสองกระแส 

     ในช่วงที่เพ่ิงผ่านมานี้ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย
เท่านั้นแต่เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งทั่วโลกที่ถูกครอบง าด้วยวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งมีวิธีคิดแบบแยกส่วน เน้น
ความเติบโตของเศรษฐกิจระดับมหภาค ขาดความสนใจผู้คนและชุมชนที่ถือเป็นฐานรากของประเทศแม้ว่า
วัฒนธรรมนี้ ได้วางรากฐานทางวัตถุแก่โลกนานัปการ โลกที่ เคยกว้างใหญ่ ไพศาลกลับเล็กลงด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ประชากรแทบทุกส่วนในโลกสามารถติดต่อและได้รับ
ผลกระทบซึ่งกันและกันจนโลกปัจจุบันมีสภาพไร้พรมแดน หรือโลกาภิวัฒน์ (Globalization) 

     แต่ อีกด้านของความเติบโตทางวัตถุก็ก่อให้ เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจ านวนมหาศาลและที่ส าคัญคือ ผู้คนได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ไร้ศักดิ์ศรี และรู้สึกโดด
เดี่ยวเพราะถูกตัดขาดจากกันทางสังคม ท าให้เกิดแนวคิดอีกกระแสหนึ่งขึ้นเรียกว่า กระแสชุมชนท้องถิ่น 
(Localization) ที่ให้ความส าคัญแก่คนและชุมชนในการก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ
สังคมวัฒนธรรมของตน เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความหมายมีค่าและมีศักดิ์ศรี เป็นแนวคิดที่
มองทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันแบบองค์รวม 

  ในช่วง 20 กว่าปีมานี้ การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ อันเป็นผลจาก
การปะทะกันระหว่างแนวคิดสองกระแสดังกล่าวได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมของเรา การน าเสนอ
ประสบการณ์ของชาวบ้านและชุมชนในทุกส่วนของประเทศที่ประสบความส าเร็จจากการพัฒนาบน
พ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมได้เรียกร้องให้ผู้คนหันกลับมาทบทวนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาประเทศ
ใหม่ จนกระทั่งแนวคิดใหม่ที่ให้ความส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็นกระแสรองมาก่อนหน้านี้ได้
กลายเป็นกระแสหลักของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน  

   การน าแนวคิดใหม่มาใช้ในการพัฒนาประเทศ จะเกิดขึ้นไม่ได้ภายใต้การกฎเกณฑ์ และ
กติกาการพัฒนาประเทศแบบเก่า ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขระเบียบกฎหมายของประเทศเพ่ือให้สอดรับกับ
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ทิศทางใหม่นี้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เห็นได้จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี พ .ศ.2540 ที่ก าหนด ให้มี
การกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้นในการก าหนดทิศทางของตนเอง และการปฏิรูป
การศึกษา ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของชาวบ้านและชุมชนมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้น การประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ที่ก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ที่มุ่งสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน และใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้น าการพัฒนา เหล่านี้ล้วนยืนยันให้เห็น
อิทธิพลของแนวคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจน 

2 พัฒนาการของภูมิปัญญาชาวบ้าน 

   ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในช่วงที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ทิศทางการ
พัฒนาประเทศก าลังแพร่หลายในสังคมไทย หรือเมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ผลจากการปะทะ
กันของความคิดสองกระแสดังกล่าวข้างต้น ช่วยให้สังคมไทยมีโอกาสทบทวนแนวคิดและทิศทางการ
พัฒนาในอดีต แสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมของเรา 

       การพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนจ านวนมากที่สุดในประเทศไทย
นั้น แต่เดิมเป็นหน้าที่หรืองานของรัฐ กิจกรรมหรืองานพัฒนาในยุคแรกๆเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานการมอง
ประชาชนในฐานะโง่  จน เจ็บ ขาดความรู้เรื่องการท ามาหากิน ล้าหลัง ไม่ทันสมัย และด้อยพัฒนา 
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้มีความรู้และรายได้เพ่ิมขึ้น 
โดยการฝึกอบรมอาชีพ จัดหาแหล่งทุน และบางครั้งก็ช่วยจัดการด้านการตลาด บทบาทของชาวบ้าน
เป็นเพียงผู้รับ ส่วนรัฐเป็นผู้ให้ แนวทางการพัฒนานี้ได้กลายเป็นหลักในการท างานในช่วง 20 ปีแรก
ของการพัฒนาชนบทไทย คือระหว่าง พ.ศ.2503-2523  

 

  
 ภาพที่ 3.7 การพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่การเรียน 

การสอนและให้รู้จริง 
ที่มา การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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        แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว แนวคิดในการพัฒนาชนบทไทยจะเปลี่ยนไปบ้าง จากการ
เน้นเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนมาเป็นแนวเศรษฐกิจ-สังคม เพราะเห็นว่าการพัฒนาต้อง
กะท าควบคู่กันทั้งสองด้าน จึงน าเรื่องกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่วิธีท างานก็ยังไม่เปลี่ยนไปจากเดิม คือ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ก าหนดและมีบทบาทส าคัญเหนือชาวบ้านตลอดมา  
       ปี พ.ศ.2524 ได้เกิดปรากฎการณ์ส าคัญที่น าไปสู่การพลิกโฉมการพัฒนาชนบทไทยใน
เวลาต่อมา กล่าวคือ องค์กรเอกชน (Non-Government Organization =NGO) ที่ท างานด้านการ
พัฒนาชนบทจ านวนหนึ่งได้ร่วมกันวิเคราะห์งานที่ก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนั้น พร้อมกับตั้งค าถาม 
25 ข้อ และจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆชื่อ ใครพัฒนาใคร ค าถามเหล่านี้เกิดจากงานพัฒนาที่ท าไป
แล้วได้สร้างปัญหาให้ชาวบ้านมากมาย และวิธีการท างานก็ยังเป็นแบบเดิม คือการสอน การบอกเล่า 
การจัดกระบวนการ และช่วยชาวบ้านท างาน 

        ย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ.2510 องค์กรเอกชนที่ท างานด้านการพัฒนาชนบทได้เกขึ้น
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย คือมูลนิธิบูรณะชนบนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้มี
บทบาทส าคัญในการก่อตั้งมูลนิธินี้ คือ ดร.ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์  อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีองค์กรทาง
ศาสนา โดยเฉพาะศาสนาคริสต์ทั้งนิกายโปรเตสแตนท์และคาธอลิคต่างได้ท างานพัฒนาชนบทแนว
ใหม่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2508  และได้ก่อตั้งสภาแคธอลิคแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนาขึ้นอย่างเป็น
ทางการเมื่อปี พ.ศ.2516 หน่วยงานทั้งสองนี้ได้เป็นแหล่งประสบการณ์ของนักพัฒนาและองค์กร
เอกชนพัฒนาชนบทรุ่นต่อๆ มา 
        ผลจาการวิเคราะห์การท างานและตั้งค าถามตามที่กล่าวข้างต้น ท าให้นักพัฒนา
เอกชนกลุ่ม นี้และนักวิชาการจ านวนหนึ่งได้ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง วัฒนธรรมกับการพัฒนาชนบท 
เมื่อปลายปี พ.ศ.2524 เพ่ือแสวงหาแนวทางให้การพัฒนาตั้งอยู่บนฐานวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งหมายถึง
การพิจารณาสภาพที่เป็นจริงของวิถีชีวิตชาวบ้าน ความเป็นมาหรือประวัติศาสตร์ ศักยภาพและพลังที่
มีอยู่ในชุมชน  

         ที่ส าคัญ การสัมมนาในครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมกับการพัฒนาไม่ใช้สองสิ่งที่แยก
จากกัน แต่เป็นสิ่งเดียวกัน การพัฒนาคือการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมไปสู่สิ่งที่ดีกว่า นอกจากนั้น ยัง
เกิดการยอมรับว่าไม่มีใครรู้ปัญหาชาวบ้านดีไปกว่าชาวบ้านและไม่มีใครแก้ปัญหาชาวบ้านได้ดีกว่า
ชาวบ้าน ฉะนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านได้รวมตัวกันแก้ปัญหาของชุมชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

         หากวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้น จะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้สะท้อนลักษณะ
ที่เป็นสากลและลักษณะเฉพาะของการพัฒนาชนบทไทยไปพร้อมกัน ลักษณะที่เป็นสากลก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อแนวคิด
และทิศทางการพัฒนา ของไทยตลอดช่วง 2 ทศวรรษแรกของการพัฒนาหลังจากนั้นการท างานได้หัน
เข้าสู่ลักษณะเฉพาะที่ให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรมชุมชน การค้นหาประสบการณ์ระดับชุมชน ท าให้
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เกิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกิดจากสภาพที่เป็นจริงของอดีตและปัจจุบันของสังคมไทย และการ
แสวงหาความร่วมมือจากทุฝ่าย ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีรากฐานอยู่ที่ระบบคุณค่า
ดั้งเดิม และแสวงหารูปแบบใหม่เพื่อสืบทอดจิตวิญญาณแห่งอดีตและการพ่ึงตนเอง 

      ส าหรับองค์กรเอกชนด้านการพัฒนาชนบท การสัมมนาในครั้งนั้นได้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปรับยุทธวิธีในการท างาน คนเหล่านี้ได้ลงพ้ืนที่ เข้าหมู่บ้าน ทรรศนะเปิดกว้าง ยอมรับคุณค่า 
และศักยภาพของชาวบ้าน ส่งผลให้ค้นพบผู้น าที่มีความสามารถ และบางคนได้รับการยกย่องเป็น
ปราชญ์ชาวบ้าน คนเหล่านี้มีภูมิปัญญาที่ประกอบด้วยภูมิรู้และภูมิธรรม  

      อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกๆ ค าว่าภูมิปัญญาชาวบ้านใช้สื่อความหมายกันในวงนักพัฒนา 
เอกชนกลุ่มเล็กๆแล้วค่อยกระจายออกสู่หน่วยงานอื่นในเวลาต่อมา ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่  ให้ความสนใจต่อภูมิปัญญาชาวบ้านเป็น
หน่วยงานแรก  ดร.เอกวิทย์  ณ ถลาง ซึ่งด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานแห่งนี้ในขณะนั้นได้ให้
ความส าคัญในเรื่องนี้ และได้จัดการประชุมสัมมนาครั้งส าคัญขึ้น 2 ครั้ง  ครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ.2533 ในหัวข้อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และครั้งที่สอง จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.2534 ในหัวข้อ ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท การสัมมนาทั้งสองครั้งนี้เป็นแรงผลักดันส าคัญให้แนวคิดนี้เข้าสู่
แนวนโยบายของรัฐ ดังเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) 

ในส่วนที่ว่าด้วยวัฒนธรรมกับการพัฒนา 
 

แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน  
 

           WCED World Commission on Environment and Development ได้ให้ความหมาย
ของการพัฒนาแบบยั่งยืนไว้ว่า เป็นการพัฒนา ที่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ของ
คนในรุ่นปัจจุบัน เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ฯลฯ โดยไม่ท าให้ ความสามารถ 
ในการตอบสนอง ความต้องการดังกล่าว ของคนรุ่นต่อไปต้องเสียไป ("Development that meets 

the needs of the present without compromising the ability of Future generation to 

meet their own needs") 

           ซึ่งเพ่ือพิจารณาแล้ว จะเห็นว่า S.D เป็นเรื่องเกี่ยวข้อง กับความเท่าเทียมกัน ของคนใน
ปัจจุบัน  รุ่นเดียวกัน และความเท่าเทียมกัน ของคนระหว่างรุ่นปัจจุบัน และรุ่นต่อไป เป็นความเท่า
เทียมกัน ที่มุ่งให้เกิดความยุติธรรม ในการกระจายความม่ังคั่ง (รายได้) และการให้ทรัพยากรตลอดจน
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมโดย S.D. จะเกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ของระบบ 3 ระบบ คือ ระบบนิเวศ/
สิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม มีเป้าหมายคือ การท าให้บรรลุเป้าหมายทั้ง  3 ระบบนี้
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ให้มากที่สุด เพ่ือให้มีความเจริญเติบโต พร้อมกันจากคนในรุ่นปัจจุบัน  และมีความยั่งยืน ไปจนถึง
ลูกหลานในอนาคต 

 ความหมายของภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 การให้ความหมาย  นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง สนใจงานด้านภูมิปัญญาต่างเห็นพ้อง
ต้องกันในการให้ความหมายภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ให้ความส าคัญต่อองค์ความรู้  ความรู้ และความ
รอบรู้ในด้านต่างๆของชาวบ้าน และชาวบ้านสามารถน าสิ่งเหล่านั้นมาใช้แก้ปัญหาที่ต้องประสบใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ชีวิต ครอบครัว และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หรือเกิดดุลยภาพในทุก
ระดับ 

 องค์ประกอบ การให้ความหมายดังกล่าวข้างต้น ท าให้สามารถแยกองค์ประกอบของภูมิ
ปัญญาชาวบ้านให้เห็นเด่นชัดขึ้น ดังนี้ 

1) องค์ความรู้  หมายถึง ความรู้หลายอย่างมาเชื่อมโยงกันเป็นชุดความรู้  ด้วยเหตุ
นี้ กิจกรรมใดของชาวบ้านจะถูกยกให้เป็นกิจกรรมทางภูมิปัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
กิจกรรมนั้นเกิดจากองค์ความรู้ ไม่ใช่ความรู้เดียว  

  ตัวอย่าง เกษตรธาตุสี่ ของนายหรน  หมัดหลี  อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

นายหรน หมัดหลี เริ่มต้นท าการเกษตรจากการรู้จักชีวิตและครอบครัวของตัวเอง ในฐานะเกษตรกร
ยากจน เขาต้องรู้จักพืชที่ต้องการจะปลูกทุกชนิดเป็นอย่างดี และน าความรู้เหล่านั้นมาวางแผนการ
เพาะปลูก พืชชนิดใดจะให้ผลภายใน 1 เดือน  3 เดือน  6 เดือน  และ12 เดือน เพ่ือให้ครอบครัวมี
อาหารและรายได้ตลอดปี   
              นอกจากนั้น นายหรน  หมัดหลี ยังมีความรู้เรื่องดิน ก่อนปลูกพืชทุกชนิดต้องมี
การทดสอบ ว่าเหมาะสมกับดินบริเวณนั้นหรือไม่ มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสังคมของพืช  
ความรู้นี้มีพ้ืนฐานมาจากการร่ าเรียนแพทย์แผนไทย ท าให้เขามองพืชทุกชนิดว่ามีธาตุสี่ ได้แก่ ดิน น้ า 
ลม และไฟ เช่นเดียวกับคน และได้ใช้ความรู้นี้มาวางหลักในการเพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น หลักในการ
ปลูกก็คือการน าพืชที่มีลักษณะตรงข้ามกันมาปลูกในหลุมเดียวกัน เช่น พืชที่มีธาตุน้ าต้องปลูกคู่กับพืช
ที่มีธาตุไฟ เป็นต้น การปลูกพืชในลักษณะนี้จะไม่ท าให้ต้นไม้แต่ละชนิดส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน 
ต้นไม้แต่ละชนิดต่างให้ดอกผลตามธรรมชาติของมันเอง 
  นายหรน  หมัดหลี เห็นว่าไม้ผลพันธุ์ดี เช่น ทุเรียนหมอนทองมีราคาแพง คน
ยากจนไม่มีก าลังซื้อ เขาจึงปลูกทุเรียนพ้ืนบ้าน ซึ่ งมีราคาถูก ท าให้คนจนในชุมชนสามารถซื้อไป
บริโภคได้ ตลาดของเขาจึงอยู่ที่หมู่บ้าน ไม่ใช่การส่งออกสู่เมืองใหญ่ หรือต่างประเทศ ตลาดของนาย
หรน  หมัดหลี จึงเป็นตลาดของคนยากคนจน หวังพ่ึงตนเอง ท าให้เขาไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของพ่อค้า 

  การเชื่อมโยงความรู้หลายด้านนี้เข้าด้วยกัน กลายเป็นองค์หรือชุดความรู้ด้าน
การเกษตรของ นายหรน  หมัดหลี ที่เรียกว่า เกษตรกรรมธาตุสี่ 
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2) เทคนิค หรือวิธีการ หมายถึง กลวิธีหรือการจัดการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้
สอดคล้อง กับองค์ความรู้ เทคนิคหรือวิธีการจะมีความแตกต่างกันออกไปตามประเภทของภูมิปัญญา 
เช่น เทคนิคการผลิต เทคนิคการจัดการ และเทคนิคการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ เป็นต้น 

  ตัวอย่าง  จากองค์ความรู้ด้านการเกษตรธาตุสี่ ดังกล่าวแล้วข้างต้น นายหรน  หมัด
หลี ได้น ามาปฏิบัติผ่านทางเทคนิคหรือวิธีเพาะปลูกพืช ในช่วงแรก เขาเริ่มปลูกพริก มะเขือ แตงกวา 
และตะไคร้ จากนั้นจึงปลูกกล้วย และไม้ผลไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ตามมา โดยเฉพาะไม้ผลไม้ยืนต้น จะปลูกหลุม
ละ 3 ต้น แต่ละต้นมีธาตุต่างกันตามหลักการเพาะปลูกท่ีกล่าวข้างต้น นอกจากนั้น นายหรน  หมัดหลี 
ยังค านึงถึงความสูง รูปทรง และลักษณะการให้ดอกออกผลของไม้แต่ละต้นที่น ามาปลูกร่วมกัน  
  ในด้านการดูแลหรือบ ารุงรักษาต้นไม้ นายหรน  หมัดหลี มีวิธีปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติ เช่น ไม่ถางหญ้าในหน้าแล้ง ใช้ปุ๋ยจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย และไม่ตัดแต่งกิ่ง เพราะ
เชื่อว่าธรรมชาติจะจัดการสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวมันเอง กล่าวคือกิ่งที่อยู่ไม่ได้ ไม่เหมาะสมก็จะร่วงหล่นไปเอง 
  ที่กล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นเทคนิคหรือวิธีการเพาะปลูกพืช ที่ท าให้สวนของนายหรน 
หมัดหลีมีลักษณะเฉพาะ แตกต่างจากสวนของเกษตรกรอ่ืนๆ แต่สอดคล้องกับองค์ความรู้ของตนที่สั่งสม
มา 

3) การรับใช้ชีวิตในปัจจุบัน  ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ใช่เรื่องเล่าในอดีต ไม่ใช่ของเก่าที่
แสดงในพิพิธภัณฑ์ แต่เป็นสิ่งที่มีตัวตน และผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรับใช้วิถีชีวิตผู้คนในปัจจุบัน 
หรือมีพลังในสังคมยุคใหม่ 

     การท าการเกษตรแบบธาตุสี่ของนายหรน หมัดหลี ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าครอบครัว
ของเขามี อาหาร มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสียลูกจ านวน 11 คนให้ได้รับการศึกษาอย่างถึง 
และเกือบทั้งหมดเรียนจบระดับอุดมศึกษา  และการเกษตรแบบนี้ยังได้กลายเป็นตัวแบบหรือ
แบบอย่างที่ดีที่เกษตรกรทั่วประเทศเดินทางมาเรียนรู้อย่างไม่ขาดสาย 

     การพิจารณาองค์ประกอบของภูมิปัญญาชาวบ้าน ในฐานะความรู้ที่กล่าวนี้ ท า
ให้สามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านน่าจะเป็นค าเดียวกับ เทคโนโลยีชาวบ้าน เพราะ
เทคโนโลยีได้รวมเอาความรู้และเทคนิคไว้ด้วยกัน เทคโนโลยีไม่ใช่เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ไม้สอยเพียง
อย่างเดียว 

     ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การหมักปลาร้าในภาคอีสาน น้ าปูในภาคเหนือ และ
น้ าบูดูใน ภาคใต้ ต่างเป็นภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในตัวมันเอง 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการของภูมิปัญญาชาวบ้าน 

1) ความรู้เดิมในเรื่องนั้นๆ ผสมผสานกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ 

2) การสั่งสมและการสืบทอดความเรื่องในเรื่องนั้นๆ 

3) ประสบการณ์เดิมที่สามารถเทียบเคียงกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ใหม่ 
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4) สถานการณ์ที่ไม่มั่นคง หรือมีปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้ 
5) รากฐานทางพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอ่ืนๆที่ผู้คนยึดถือ 

 การประยุกต์ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย 

    1) นามธรรมและรูปธรรม ดังได้กล่าวแล้วตอนต้นแล้วว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านมีทั้ง
ลักษณะที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรมสามารถแยกย่อยยออกได้อีกหลาย
ประเภท ทั้งทางด้านเกษตรกร หัตถกรรม สุขภาพ แลอ่ืนๆ กล่าวง่ายๆก็คือ ภูมิปัญญาชาวบ้านมี
รูปแบบที่หลากหลาย แต่ในความหลากหลายนั้นมีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือ คุณค่าที่อยู่เบื้องหลังภูมิ
ปัญญานั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม โดยเฉพาะโลกทัศน์และชีวะทัศน์ของผู้คนและชุมชน เช่น ดุลย
ภาพของธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันในชุมชน  การพึ่งตนเอง และการพึ่งพาอาศัยกัน เป็นต้น 

    โดยทั่วไป รูปแบบซึ่งเป็นเทคนิคหรือวิธีการจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ส่วนที่เปลี่ยนแปลงช้าหรือแทบจะไม่เปลี่ยนเลยคือ คุณค่าของภูมิปัญญานั้น ด้วยเหตุนี้การประยุกต์
ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาชุมชนจึงมุ่งไปสู่รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันก็พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาหรือคงคุณค่าเดิมไว้ให้มากที่สุด 

    อีกตัวอย่างหนึ่ง ที่สามารถชี้ให้เห็นการประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านในลักษณะที่กล่าว
ข้างต้นได้เป็นอย่างดี ได้แก่กรณีหัตถกรรมเชือกกล้วย ที่ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ต าบลคูเต่า ตั้งอยู่ติดทะเลสาบสงขลา เป็นชุมชนที่ปลูกกล้วยตานี  หรือกล้วยพังลา ซึ่งเป็นกล้วย
พ้ืนเมืองชนิดหนึ่งในภาคใต้ ชาวบ้านไม่นิยมบริโภคผลเพราะมีเมล็ดมาก แต่จะใช้ใบห่อสิ่งของและ
ขนมเพราะมีความเหนียวและเป็นมัน และน ากาบหรือส่วนที่เป็นต้นกล้วยมาผ่าออกเป็นเส้น ตากแดด
ให้แห้งส าหรับท าเชือกผูกของ เนื่องจากต าบลนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหาดใหญ่ ชาวบ้านในอดีตจึงน า
ผลผลิตดังกล่าวจากกล้วยตานีหรือกล้วยพังลาไปขายในตัวเมือง 
     ต่อเมื่อความก้าวหน้าทางวัตถุมีมากข้ึน การบรรจุหีบห่อสินค้าในตลาดได้เปลี่ยนจากการ
ใช้เชือกผูกมัดมาเป็นถุงพลาสติก หรือใช้เชือกจากเส้นใยสังเคราะห์แทน ท าให้เชือกกล้วยกล้วยตานี
หรือกล้วยพังลาหมดบทบาท ไม่มีการซื้อขาย ผู้ปลูกกล้วยชนิดนี้จึงมีรายได้ลดลง การน าเชือกกล้วย
มาจักสานเป็นภาชนะต่างๆ ทั้งกระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย รวมไปถึง ตะกร้าบรรจุสิ่งของส าหรับใช้
สอยในครัวเรือนจึงเกิดขึ้น ชาวบ้านต าบลคูเต่าได้เรียนรู้เทคนิคด้านการจักสานจากคนเฒ่าคนแก่ใน
หมู่บ้าน และจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงาน จนสามารถพัฒนาเครื่องจักสานจากเชือกกล้วยของ
ตนให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงระดับประเทศ นับเป็นความพยายามของชาวบ้านต าบลคูเต่าที่พัฒนา
หรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้แก่คนในชุมชน เป็นการฟ้ืนฟู
คุณค่าของเชือกกล้วยตานีหรือกล้วยพังลาให้กลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบที่แตกต่างไปจาก
เดิม 
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      2)  คุณค่าและมูลค่า  การประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้าน นอกจากมองในแง่นามธรรม
และรูปธรรมแล้ว อีกแง่มุมหนึ่งสามารถน าเอาแนวคิดเรื่องคุณค่าและมูลค่าเข้ามาเป็นแนวทาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของเราในระยะที่เพ่ิงผ่านมานี้จะมีความขัดแย้งกันค่อนข้างรุนแรงระหว่าง
แนวคิดสองแนวนี้ 

 ภายหลังจากที่เราได้น าแนวคิดการพัฒนาตามแบบอย่างชาติทางตะวันตกมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางวัตถุมากขึ้น พร้อมกับนิยม
มูลค่าหรือให้ความส าคัญต่อสิ่งต่างในเชิงปริมาณก็เพ่ิมมากตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้คนใน
สังคมของเราอีกจ านวนหนึ่งที่ยึดถือหรือนิยมคุณค่า ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญต่อจิตวิญญาณ และ
รากเหง้าของตนเองด้วยเหตุนี้วิวาทะที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา จึงมักเกี่ยวข้องกับความนิยมสองแบบ
ที่ว่านี้ 

การน าคุณค่าและมูลค่ามาเป็นแนวทางประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนและสังคม จะเป็นการแก้จุดอ่อนอย่างหนึ่งในสังคมไทย ซึ่งเก่งเรื่องคุณค่า แต่ไม่เก่งเรื่องมูลค่า
ให้หันกลับมาสร้างความสมดุลให้กับแนวคิดท้ังสอง เพื่อสร้างดุลยภาพแก่ชีวิต ชุมชน และธรรมชาติให้
ยั่งยืนสืบไป 

ในที่นี้จะให้ข้อสังเกตว่า การประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านตามแนวคิดเรื่องคุณค่าและ
มูลค่านี้ น่าจะมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น หัตถกรรม สมุนไพร การนวด และ
ศิลปะต่างๆ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าและ
พร้อมที่แปรเป็นมูลค่าถ้ามีการจัดการที่เหมาะสมัย 

เห็นได้ว่าหัตถกรรมประเภทต่างๆจ านวนมากในปัจจุบันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
ดังเดิม เพราะมีสิ่งอื่นเข้ามาทดแทน แต่ยังคงมีการผลิต มีจัดการใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนอรรถประโยชน์
ของวัตถุสิ่งของเหล่านั้น จากภาชนะใช้สอยในครัวเรือนมาเป็นเครื่องตกแต่งบ้าน ได้ช่วยเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่ผู้ผลิต และสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกับสมุนไพร การนวด และการ
ดูแลสุขภาพแบบไทย รวมถึงสถานบริการสุขภาพที่เรียกว่า สปา นี่คือคุณค่าเก่าที่การจัดการใน
รูปแบบใหม่ ส่งผลให้เกิดมูลค่า นับพันล้านบาทต่อปี 

ข้อถกเถียงที่อาจถือว่าเป็นวิวาทะยอดนิยมอย่างหนึ่งในสังคมของเรา คือการ
ปรับปรุงหรือปรับรื้ออาคาร สถาปัตยกรรมเก่า แต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้ส่งผลให้ผู้คนแตก
ความคิดเป็นสองกลุ่มเสมอมา กลุ่มแรก ถือว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นการท าลายจิตวิญญาณ สิ่งมี
คุณค่าเช่นนี้ควรจะต้องหวงแหนและรักษาไว้ส าหรับคนรุ่นหลัง กลุ่มที่สอง ให้การสนับสนุน เพราะ
เห็นว่าการปรับรื้อและการสร้างใหม่จะก่อให้เกิดมูลค่า เช่น อาคารเก่าหลังหนึ่ง ขนาด 4X8 ตาราง
เมตร มีเนื้อที่ใช้สอย 32 ตารางเมตร ถ้ารื้อออกแล้วสร้างอาคาร 4 ชั้นแทนก็ได้ได้พ้ืนที่ใช้สอยทั้งสิ้น 
32X4=128 ตารางเมตร นั่นคือมูลค่าจะมากกว่าเดิม การสนับสนุนของกลุ่มที่สองนี้ ไม่ได้หมายความ
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ว่าพวกเขาจะไม่เห็นความส าคัญของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แต่พวกเขาไม่สามารถตอบได้ว่าคุณค่า
เหล่านั้นจะแปรเป็นมูลค่าได้อย่างไรถ้าไม่ทุบทิ้งแล้วก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ และดูเหมือนว่าพวกเขาก็
ไม่ได้รับค าตอบนี้จากกลุ่มแรกเช่นกัน  

ในช่วงหลัง ข้อขัดแย้งหรือวิวาทะนี้มีทางออกมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสังคมของ
เรามีประสบการณ์มากขึ้น ถนนคนเดิน จึงเกิดขึ้นในย่านเมืองเก่าหลายเมือง เพ่ือให้เกิดการค้าขาย 
การท่องเที่ยวคุณค่าเดิมจึงได้แปรมาเป็นมูลค่า ส่งผลให้สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์จ านวนหนึ่งสามารถด ารงอยู่ต่อไป 

การน าแนวคิดเรื่องคุณค่าและมูลค่ามาเป็นแนวทางประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมยุคหลังสมัยใหม่ 
ผู้คนร้องหาจิตวิญญาณและวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านจ านวนมากในชุมชนสามารถน ามา
ประยุกต์ในแนวทางนี้ได้ท้ังสิ้น 

 

 
           

ภาพที่ 3.8 การรวบรวม 121 ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 
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  กรณีศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 พัฒนาการของภูมิปัญญาชาวบ้านในช่วงที่ผ่านมานี้  ได้ ก่อให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า 
ประยุกต์ และพัฒนาภูมิปัญญาด้านต่างๆขึ้นมากมาย ภูมิปัญญาเหล่านี้ถ้าอยู่ในระดับบุคคลหรือ
ปัจเจกบุคคลจะเรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ระดับกลุ่ม/องค์กร หรือชุมชน และเครือข่ายจะเรียกว่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบทุกภูมิภาคของประเทศไทยส าหรับภูมิปัญญาของสังคม
ของเรานั้นจะเรียกว่าภูมิปัญญาไทย ในที่นี้จะน าภูมิปัญญาชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแสดงให้
เห็นพอเป็นตัวอย่างเท่านั้น 

1) ระดับบุคคลหรือหรือผู้รู้ ในที่นี้จะยกกรณีศึกษาภูมิปัญญาด้านการเกษตร โดย
ศึกษาเฉพาะกรณีและเปรียบเทียบ ประกอบด้วยวนเกษตรของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิมเกษตรธาตุสี่ 
ของนายหรน  หมัดหลี  สังคมวนเกษตร ของนายเคียง  คงแก้ว และเกษตรผสมผสาน ของนายฉันท์  
สิทธิฤทธิ์ 

2) ระดับกลุ่ม/องค์กร หรือชุมชน ประกอบด้วยกรณีศึกษา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
แบบพัฒนาครบวงจรชีวิตต าบลน้ าขาว (ครูชบ  ยอดแก้ว) อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ธนาคารชีวิต
กลุ่มวัดอู่ตะเภาและวัดดอน (พระครูพิพัฒนโชติ) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มเกษตรกรท า
สวนไม้เรียง (นายประยงค์  รณรงค์) ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) ระดับเครือข่าย  ประกอบด้วยกรณีศึกษา เครือข่ายอินแปง อ าเภอกุดบาด 
จังหวัดสกลนคร สมาคมฟ้ืนฟูหมู่บ้านชนบทจังหวัดสงขลา บริษัทเครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และเครือข่ายภูมิปัญญาไทย 

 

บทบาทของภูมปิัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย 

 

1  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชุมชน  ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมานี้  ภูมิปัญญา
ชาวบ้านได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะชุมชนชนบท ซึ่งได้รับผลกระทบ
อย่างมากจากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ภูมิปัญญาชาวบ้านก่อให้เกิดการประยุกต์วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการพัฒนาชนบท
จุดเด่น อย่างหนึ่งของภูมิปัญญาชาวบ้านคือ การให้ความส าคัญต่อคุณค่าซึ่งเป็นนามธรรม ไม่ยึดติด
กับรูปแบบ ส่งผลให้ภูมิปัญญาชาวบ้านมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ผู้คนและชุมชนในชนบทจึงได้น าจุดเด่นนี้มาประยุกต์วัฒนธรรมชุมชน
โดยเฉพาะการประยุกต์ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ เช่น การสืบชะตาแม่น้ า การบวชป่า และผ้าป่าพันธุ์ไม้  
เป็นต้นการประยุกต์ประเพณี-พิธีกรรมเหล่านี้ช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ค่อยๆฟื้นตัวขึ้น และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างคนกับธรรมชาติเป็นความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน 
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ไม่ใช่การควบคุมหรือเอาชนะธรรมชาติอย่างท่ีผ่านมา 
2) ภูมิปัญญาชาวบ้านก่อให้เกิดกลไกใหม่ทางสังคมวัฒนธรรม แม้ว่าการพัฒนา

ประเทศในช่วงที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความเจริญทางวัตถุมากมาย ท าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้นแต่อีกด้านของความก้าวหน้านี้กลับส่งผลให้ผู้คนและชุมชนถูกตัดออกจากกัน  

สังคมชุมชนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และการพ่ึงพาอาศัยกันอย่างใน
อดีต หรือการช่วยเหลือกันโดยตรงแบบให้พ่ีปันน้อง ซึ่งเป็นกลไกทางสังคมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมได้
คลายพลังลงไปมากแล้ว ชุมชนจึงได้สร้าง กลุ่มหรือองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นกลไกใหม่ที่ช่วยให้คนใน
ชุมชนหันกลับมาพ่ึงพาอาศัยกันอีกครั้งหนึ่ง  

กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารหมู่บ้าน และองค์กรการเงินชุมชนที่เรียกชื่ออ่ืน เป็น
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นลักษณะที่กล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี องค์กรการเงินเหล่านี้จะเกิดขึ้นใน
สถานการณ์ที่ชุมชนประสบกับปัญหาเงินทุนและภาวะหนี้สิน ชาวบ้านในชุมชนจะไม่มีทางออกในเรื่อง
นี้ ไม่สามารถหยิบยืมเงินทองจากญาติพ่ีน้อง เพราะทุกคนต่างตกอยู่ในภาวะเดียวกัน การรวมตัวเป็น
กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารชุมชน และองค์กรการเงินในชื่ออ่ืนก็จะเกิดขึ้น สมาชิกของกลุ่มน าเงินคนละ
เล็กคนละน้อยมาฝากไว้ร่วมกัน กลุ่มจะท าหน้าที่จัดการเงินหรือทรัพยากรดังกล่าว ให้สมาชิกท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนได้กู้ยืมน าไปแก้ปัญหาที่เผชิญในขณะนั้น  กลุ่มหรือองค์กรการเงินเหล่านี้จึงมีฐานะเป็น
กลไกใหม่ทางสังคมวัฒนธรรมที่ช่วยให้คุณค่าเดิมของสังคมชุมชน คือการพ่ึงพาอาศัยกันได้กลับมามี
บทบาทในสังคมปัจจุบัน และยังช่วยให้ญาติพี่น้องในชุมชนได้หันมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่ง 

นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีกลุ่มและองค์กรชาวบ้านหรือองค์กรชุมชนอีก
จ านวนมากที่เกิดขึ้นและได้รับการพัฒนาโดยกระบวนการภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น ธนาคารข้าว 
ธนาคารโค-กระบือ และกลุ่มแลกเปลี่ยนแรงงาน เป็นต้น เหล่านี้ต่างท าหน้าที่เช่นเดียวกับองค์กร
การเงินที่กล่าวข้างต้น 

การพ่ึงพาอาศัยกันผ่านองค์กรจัดการใหม่ไม่ได้จ ากัดเฉพาะในชุมชนเท่านั้น แต่
ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนและพ่ึงพานี้ได้พัฒนาเป็น เครือข่ายองค์กรชุมชน ช่วยผู้คนต่างหมู่บ้าน
ต่างเขตการปกครองที่มีความสนใจร่วมกันได้พ่ึงพาอาศัยกัน  

กลุ่มหรือองค์กรชุมชนและเครือข่าย นับเป็นกลไกใหม่ทางสังคมวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง
ผลผลิตและกระบวนการของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเป็นกลไกที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้คนและชุมชนในปัจจุบัน 

3) ภูมิปัญญาชาวบ้านก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สถาบันของชุมชน  พัฒนาการของภูมิ 
ปัญญาชาวบ้านในช่วง 20 กว่าปีมานี้ ได้ส่งผลต่อการสร้างสรรค์สถาบันใหม่ของชุมชน ที่ส าคัญมีดังนี้ 

  สถาบันการเรียนรู้ ในช่วงที่ชุมชนต้องเผชิญกับปัญหาการพัฒนาและหมด
หนทางแก้ไข ชาวบ้านจ านวนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาได้พยายามแสวงหาทางออก โดยการ
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รวมตัวเพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ขึ้นในชุมชนต่างๆ 
บางชุมชนสามารถรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ต่อเนื่องและมั่นคงจนมีภาวะเป็นสถาบัน  

  ผลการศึกษาชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศพบว่า สถาบันการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่ง
อาจเรียกชื่อต่างกัน เช่น มหาวิทยาลัยชาวบ้าน มหาวิทยาลัยธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาและพัฒนา สมาคม 
ชมรม และเครือข่าย เป็นต้น ต่างน าลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นแนวทาง การเรียนรู้จึงเป็น
ธรรมชาติ ง่าย และตรงต่อความต้องการของชาวบ้าน โดยมีผู้ น า ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านท าหน้าที่
ถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ หรือชุดประสบการณ์ให้แก่ผู้สนใจน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

  ความรู้หรือชุดประสบการณ์ของชุมชนไม่ใช่ความรู้ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว 
แต่จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นคุณค่า ศีลธรรม และจริยธรรม หรือเป็นความรู้แบบองค์รวม และการ
ถ่ายทอดก็มิได้แยกออกเป็นส่วน ผู้เรียนจึงต้องเรียนรู้วิถีชีวิตทั้งหมดจากเจ้าของประสบการณ์ หัวใจ
ของการเรียนรู้นี้อยู่ที่การปฏิบัติ จึงเกิดการหนุนช่วยและการไปมาหาสู่กันระหว่างผู้ถ่ายทอดความรู้
และผู้เรียน 

  สถาบันทุนของชุมชน ทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตและการผลิตของ
ชุมชน ทั้งนี้เพราะทุนในความหมายของชุมชนนั้นค่อนข้างกว้าง ประกอบด้วย ทุนเงินตรา ทุนสังคม
วัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนโภคทรัพย์ ชุมชนต่างๆได้ใช้ภูมิปัญญาจัดการทุนเหล่านี้ให้รับ
ใช้และสร้างความมั่นคงในชีวิต เห็นได้จากชุมชนจ านวนมากใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่พัฒนาสถาบันทุนของ
ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น กองทุนวัว ธนาคารข้าว  กองทุนพืชพ้ืนบ้าน และกลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น 

  พัฒนาการของสถาบันทุนของชุมชน เกิดขึ้นควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้และ
สถาบันการเรียนรู้ของชุมชน มีความหลาหลาย รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันทุนของชุมชนในแต่
ละแห่งจะมีความสัมพันธ์กับพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของตน ท าให้มีความยืดหยุ่น
สูง และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้มากกว่าสถาบันทางเศรษฐกิจจากภายนอก 

4) ภูมิปัญญาชาวบ้านก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของสังคมชุมชน การพัฒนา
ประเทศตามแนวคิดเดิมได้ก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในชุมชน ยิ่งความเจริญทางด้านวัตถุมีมาก
เท่าใด ผู้คนก็จะถูก ตัดขาดจากกันทางสังคมมากเท่านั้น การปรากฏตัวของภูมิปัญญาชาวบ้านได้ฉุด
ดึงให้ผู้คนที่แยกจากกันนี้ให้ หันหน้าเข้าหากันอีกครั้งหนึ่ง 

 เห็นได้ว่าบทบาทของภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งในด้านการประยุกต์วัฒนธรรมชุมชน 

เพ่ือการพัฒนา การสร้างกลไกลใหม่ทางสังคมวัฒนธรรม และการสร้างสรรค์สถาบันของชุมชนดังที่ได้
กล่าวข้างต้น ต่างมีส่วนอย่างมากต่อการสร้างเป็นปึกแผ่นให้สังคมชุมชน กระท่ังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่เพ่ิงผ่านมาประชาชนจ านวนมากที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจในภาคเมืองต่างคืนสู่ชนบทหรือภาค
เกษตร ซึ่งชุมชนได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถรองรับคนเหล่านี้ไว้ได้ ปัญหาทางสังคมที่เป็นผลมาจาก
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วิกฤตเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยจึงไม่รุนแรง เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศทางอเมริกาใต้
หรือละตินอเมริกาท่ีประสบปัญหาเดียวกันไทย  
  5)  ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นรากฐานทางการผลิต และเสริมสร้างเศรษฐกิจของ
ชุมชนและสังคมไทยภูมิปัญญาชาวบ้านในฐานะความรู้หรือเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ทั้งการเกษตร การ
แปรรูป การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการทุน และการตลาด และภูมิปัญญา
ชาวบ้านในฐานะกระบวนการหรือการเรียนรู้ ล้วนเป็นพ้ืนฐานการผลิต เสริมสร้างรายได้ และการมี
งานท าของคนในชุมชน 

        วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ชุมชนได้ช่วยกัน
พัฒนาขึ้น จะมีบทบาทส าคัญในด้านการผลิตสินค้าทดแทนการซื้อหาจากภายนอกการเพ่ิมมูลค่าให้
ผลผลิต และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการบริการต่างๆในชุมชน เป้าหมายอยู่ที่การพ่ึงตนเองของ
ครอบครัว ความพอเพียงของชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพออกสู่ภายนอก 

 

   
ภาพที่ 3.9 การพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 

จัดจ าหน่ายสินค้า ณ จังหวัดสงขลา 

ที่มา ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 

  หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ที่ก าลังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ในขณะนี้เกือบทั้งหมดพัฒนาขึ้นจากฐานภูมิปัญญาชาวบ้าน และได้รับการพิสูจน์ว่ามีศักยภาพสูง
ในทางเศรษฐกิจ สามารถท ารายได้ให้แก่ประเทศเกือบแสนล้านบาทต่อปี 

  ในระยะยาว การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจะช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนจะ
ได้รับการพัฒนาเป็นหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ออกสู่การแข่งขันในระดับสูงขึ้น การแข่งขันในลักษณะ
นี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านและชุมชน เพราะเป็นการแข่งขันบนศักยภาพหรือในจุดที่
สามารถแข่งขันได้ ในทางตรงข้ามการแข่งขันในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
และสังคมไทยออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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สรุป 

 

ในฐานะที่เป็นคนไทย  ทุกภาคส่วนเราจ าเป็นที่จะต้องรู้จักและอนุรักษ์สมบัติอันล้ าค่าของ
ชาติ  และต้องช่วยกันสนับสนุน  ต้องอนุรักษ์, บ ารุงรักษา, ฟ้ืนฟู ปกป้อง, คุ้มครอง, พิทักษ์ ส่งเสริม
, ช่วยเหลือ, สืบสาน, พัฒนา, เผยแพร่, เชิดชูภูมิปัญญาของชาติและปลูกจิตส านึกให้แก่คนในชาติให้มี
ความภาคภูมิใจและเห็นถึงศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของบรรพบุรุษไทยและสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมทั้งสืบสาน  เผยแพร่ให้เป็นที่เลื่องลือสืบไป 

 

แบบฝึกหัด 

 

1. นักศึกษา ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภท  
2. มีวิธีในการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยกตัวอย่างมาได้อย่างไร 

3. มีวิธีการการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิธีใดได้บ้าง 
4. สรุปบทเรียน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 4 

การจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
1. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. การจัดการความรู้ในองค์กร 

3. การบริหารจัดการโดยการใช้ภูมิปัญญา 

4. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

5. ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงค์ประจ าบท 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการความรู้ในองค์กร การ
บริหารจัดการโดยการใช้ภูมิปัญญาไทย 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภูมิหลังการด าเนินการรวบรวม
ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

บรรยายประกอบ PowerPoint ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
 

สื่อการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนและโปรแกรมการน าเสนอ PowerPoint 

 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้น การท ากรณีศึกษากลุ่มความสนใจของนักศึกษาในการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบจากแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา 
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บทที่ 4 

การจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการท ากิจการงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งความรู้นั้น นอกจากจะสืบค้นและเสาะแสวงหาความรู้มาจากแหล่งต่าง ๆ แล้ว ยัง
ต้องสร้างความรู้ขึ้นใช้เองด้วย โดยสร้างขึ้นเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนการท างาน สร้างขึ้นระหว่างการท างาน
และสร้างขึ้นจากการสรุปบทเรียนหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม
หรือเครือข่าย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มักเป็นกับดักคือ การติดอยู่แค่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ไม่สามารถยกระดับ
ไปสู่ “ปัญญา” อันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการจัดการความรู้ได้ (เอกวิทย์  ณ  ถลาง และคณะ) 

 

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

การจัดการ คือ กระบวนการที่ด าเนินงานองค์การและการจัดการ (Organization and 

Management) เรียกย่อๆ ว่า O&M เป็นภารกิจที่มีความส าคัญกับองค์กรมาก เพราะเป้าหมายของการ
จัดองค์กรและการจัดการก็คือ เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  นั่นคือ 
ประหยัดเวลาทรัพยากร แรงงาน และได้ผลผลิตสูงตามข้ันตอนต่างๆ ตามเป้าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี 2 ประเภทคือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้ง  จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

 

  
ภาพที่ 4.1 ความรู้ที่ฝังอยู่ในคนเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณ 

(การจักสาร และการย้อมคราม) 
ทีม่า โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ รุ่น 3,4 
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2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 
โดยผ่าน  วิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบรูปธรรม  

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ 
     (1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 

     (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 

     (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

     (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 

     (5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 

     (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็น
ชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 

 งาน     พัฒนางาน 

 คน      พัฒนาคน 

 องค์กร  เป็นองค์กรการเรียนรู้ 
ความเป็นชุมชนในที่ท างาน  การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คื อ 

หลุมพรางข้อที่ 1 ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด  เอาการจัดการความรู้เป็น
เป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ 
ปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ 
แรงจูงใจ การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรก ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี  ก็มีโอกาสส าเร็จสูง 
แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวก าหนดที่ส าคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการ
ความรู้ 
 การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย 

             - สัมมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความส าเร็จและความมั่นคงใน
ระยะยาว 

    - การจัดทีมริเริ่มด าเนินการ 
    -  การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และด าเนินการต่อเนื่อง 
    -  การจัดการระบบการจัดการความรู้ 
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ภาพที่ 4.2 การด าเนินเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ การสอนโดยเน้นการปฏิบัติ 
ที่มา โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ รุ่น 3,4 

                  
 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)  

             1. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
             2. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น 

             3. “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไป
ให้ผู้ใช้ เพื่อท าให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ 
ที่มา โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ รุ่น 3,4 
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   ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะเป็นรากฐานของ
สังคมที่มีการสั่งสมสืบทอดมา เป็นความรู้ที่อยู่กับคนและติดแผ่นดิน กล่าวคือ ได้สะท้อนถึงวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้คน ซึ่งเกิดจากการปรับชีวิตให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมให้อยู่อย่างเป็นปกติ  ไม่ว่า
จะเป็นด้านปัจจัย     4 ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนิน
ชีวิตของคนไทย มีส่วนส าคัญที่ก าหนดวิถีการกินการอยู่ หรือภูมิปัญญาของคนไทยให้มีความ
หลากหลายไปตามภูมินิเวศน์ของภาคต่าง ๆ ด้วย อันสะท้อนถึงโลกทัศน์ หรือระบบวิธีคิด ในการ
จัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ ให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิตด้านต่าง ๆ อย่าง
ชาญฉลาด 

    การเข้าใจความหมายของ “ภูมิปัญญา”(Wisdom) มีนัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ
ความรู้เป็นอย่างมากมิฉะนั้นอาจท าให้พลาดเป้าหมายไป หรือไม่สามารถดึงเอา “ภูมิปัญญา” นั้น
ออกมาเป็นสาระได้ ฉะนั้น ในการจัดการความรู้ “ภูมิปัญญา” จ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบของ
ภูมิปัญญาในสามส่วนที่ส าคัญ  คือ  (1) ความรู้ (2) กระบวนการได้มาซึ่งความรู้นั้น (3) เป้าหมายหรือ
ทิศทางการพัฒนา การน าความรู้ไปใช้ หรือมองอีกแง่หนึ่งคือ ผลกระทบจากความรู้และกระบวนการ
นั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเป้าหมายหรือทิศทางการพัฒนา ถือเป็นประเด็นส าคัญ เพราะ
สะท้อนถึงกระบวนทัศน์ วิธีคิด ที่ก าหนดวิธีการจัดการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งในวิถีของภูมิปัญญาตะวันออก 
มักสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ เทคโนโลยีที่มีลักษณะเรียบง่าย ราคา ไม่แพง ทุกคนสามารถเข้าถึงหรือ
ท าเองได้ ท าให้สามารถพ่ึงตนเองได้ และด ารงอยู่ร่วมกันกับสรรพชีวิตอ่ืนอย่างเกื้อกูล เป็นความรู้ที่
สะท้อนปรัชญาแนวคิดในการประกาศตัวเป็นอิสระ ต่างจากภูมิปัญญาของโลกตะวันตกที่มุ่งเอาชนะ
ธรรมชาติและเป็นความรู้แบบครอบง า 
 

  
ภาพที่ 4.4 หลังจากท่ีได้ศึกษาการท าก้อนเห็ด และได้น าความรู้ไปใช้ 
ที่มา โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ รุ่น 3 
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    ฐานคิดในการมองถึงเป้าหมายของการจัดการความรู้”ภูมิปัญญาท้องถิ่น” จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญที่จะต้องตั้งค าถามให้ถูกต้อง และชัดเจนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งการน าเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนา ประยุกต์ใช้ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยโดยรวม ควรจะก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ แต่ไม่ใช่การเอาสิ่งที่เหลือเป็น “ทุนทางสังคม” ของคนไทยไปเป็น
จุดขายใหม่เพ่ือรับใช้กระแสทุนนิยมอย่างที่เป็นมา ซึ่งจะไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไร มิหน าซ้ ายังจะท าให้
สังคมไทยตกไปอยู่ในร่องรอยเดิมของการพัฒนาที่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็พาสังคมไทยไปสู่วิกฤต 

   ดังนั้น การจัดการความรู้ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” จึงไม่ใช่การไปเก็บรวมเนื้อหาภูมิปัญญา
ทั้งหมด เพราะโดยสภาพข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่มีความหลากหลาย มีข้อมูลมากมาย และมีการ
พัฒนาการอยู่ตลอดเวลาแต่อาจท าให้รู้อย่างกว้าง ๆ ว่า มีเนื้อหากลุ่มใดบ้าง ใครท า อยู่ที่ไหน หรือ
สามารถสืบค้นได้จากที่ใดหากแต่สิ่งที่ต้องมองทะลุลงไปคือ กระบวนการได้มาของความรู้หรือปรัชญา
แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังความรู้นั้น ๆ ที่ควรมีการเก็บและจัดการให้เป็นระบบ เช่น ภูมิปัญญาในเรื่อง
สมุนไพร จะต้องชี้ให้เห็นความรู้ที่ว่า ควรจะเก็บสมุนไพรตอนไหน เพราะอะไร หลักการในการใช้
สมุนไพรเป็นอย่างไร เป็นต้น 

   ตัวอย่างในเรื่องสมุนไพรเป็นความรู้ที่อยู่บนฐานวัฒนธรรม ซึ่งอาศัยความเชื่อ คุณค่า การ
ทดลองปฏิบัติ คัดเลือก ถ่ายถอดสิ่งที่ค้นพบในระยะเวลาอันยาวนาน และความรู้ทางวัฒนธรรม
จ านวนมากไม่อยู่ในรูปหนังสือ แต่อยู่ในตัวบุคคล เช่น คนเฒ่าคนแก่ หรืออยู่ในการปฏิบัติของกลุ่มชน 
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาจึงจ าเป็นต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ต้องเข้าใจธรรมชาติของภูมิปัญญา 
ซึ่งการจัดการความรู้นี้ย่อมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการจัดการความรู้ที่เป็นศาสตร์ เป็นวิชา ที่มักมุ่ง
จ าเพาะและแยกส่วน 

   ดังนั้น สถานการณ์การจัดการความรู้“ภูมิปัญญาท้องถิ่น”จึงไม่ควรหลุดลอยออกจากฐาน
ของความรู้นั้นเพราะจะท าให้ไม่สามารถงอกงามหรือพัฒนาต่อได้ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
เรื่องที่คนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น จะต้องเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการสร้าง สืบสาน หรือพัฒนาความรู้
ภูมิปัญญานั้น ให้สามารถเชื่อมโยงต่อกับสมัยใหม่ หรือมีการประยุกต์ให้สมสมัย มิฉะนั้น ความรู้ภูมิ
ปัญญาที่สั่งสมกันมา ก็อาจขาดการสืบทอดและตายไปในที่สุด 

   ภายใต้แนวคิด เรื่อง “การจัดการความรู้” เริ่มมีการกล่าวถึงกันมากในโลกตะวันตกเมื่อ
ราว 10 ปี มาแล้ว โดยมีภาคธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ที่ท าให้แนวคิดนี้เป็นระบบหรือเป็นศาสตร์ที่
ชัดเจนมากข้ึน และเป็นแนวคิดที่เพ่ิงเข้ามาในเมืองไทยได้ประมาณ 2-3 ปีเท่านั้น กระบวนการจัดการ
ความรู้นั้นมีการใช้ความรู้เพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ มีการไปเสาะแสวงหาความรู้ หรืออาจสร้างขึ้นมาจาก
การท างานของเราเอง งานทุกอย่างสร้างความรู้ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าเราจะท าอะไร เราต้องสร้างความรู้นั้น
ไปถึงการปฏิบัติได้จริง จึงจะก่อผลมหาศาลและที่ส าคัญต้องน าความรู้นั้นมาท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ภายในกลุ่ม องค์กร หรือเครือข่ายด้วย  
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   ความรู้มีหลายชนิด  เช่น  ความรู้เปิดเผย ซึ่งหาได้ง่ายในหนังสือ ห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ต
ความรู้แฝง ซึ่งจะแฝงอยู่ในกระบวนการ ขั้นตอนการท างาน และ ความรู้แบบฝังลึก ซึ่งมีอยู่ในตัวคน 
เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ที่สั่งสมมาของบุคคล เป็นความรู้ที่มี
พลังสูงสุดหรือน าไปสู่ประโยชน์ได้มาก แต่ดึงมาใช้ยากที่สุด จะต้องใช้การแลกเปลี่ยนหรือมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึกแล้วน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ 
 

การจัดการความรู้ในองค์กร 
 

 เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้(Knowledge based 

society and economy) ทุกสังคมต้องมีความสามารถในการน าความรู้มาสร้างนวัตกรรมส าหรับใช้
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นนั้นต้องก่อประโยชน์ต่อสังคม  
แหล่งความรู้ของโลกในปัจจุบันส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตในการเสาะแสวงหาความรู้ 
เป็นการเข้าถึงความรู้ของทั้งโลกและเข้าถึงความสมัยใหม่ของความรู้ดังนั้นแนวคิดในการจัดการ
ความรู้จึงค่อนไปทางองค์กรด้านธุรกิจ 

 “การจัดการความรู้” เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและกว้างขวาง ไม่สามารถให้นิยามด้วยถ้อยค า
สั้น ๆ ได้ ต้องให้ค านิยามหลายข้อจึงจะครอบคลุมความหมาย ซึ่งได้แก่ 

           การจัดการความรู้ มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการ
เข้าถึงข้อมูลเพ่ือสร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพ่ิม
พลังในการจัดการความรู้ แต่เทคโนโลยีด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์โดยตัวของมันเองไม่ใช่การจัดการ
ความรู้ 
 

  
ภาพที่ 4.5 การจัดการความรู้ การเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงความรู้ 

ที่มา โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ รุ่น 3 
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  การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) ถ้าไม่มีการ
แบ่งปันความรู้ ความพยายามในการจัดการความรู้จะไม่ประสบผลส าเร็จ พฤติกรรมภายในองค์กร
เกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติ มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ ประเด็นด้านวัฒนธรรม และ
สังคมมีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการความรู้ 
  การจัดการความรู้ต้องการผู้ทรงความรู้ความสามารถในการตีความและประยุกต์ใช้
ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม และเป็นผู้น าทางในองค์กร รวมทั้งต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาใด
สาขาหนึ่งส าหรับช่วยแนะน า วิธีประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับคนได้แก่ 
การดึงดูดคนเก่งและดี การพัฒนาคน การติดตามความก้าวหน้าของคน และการดึงคนมีความรู้
ความสามารถไว้ในองค์กร ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ 
  การจัดการความรู้เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร  การจัดการความรู้เกิดขึ้น
เพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความส าเร็จให้แก่องค์กร การประเมิน “ต้นทุน
ทางปัญญา” (intellectual capital) และผลส าเร็จของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ เป็นดัชนี
บอกว่าองค์กรมีการจัดการความรู้อย่างได้ผลหรือไม่ ดังนั้น กิจกรรมต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการความรู้ 
      (1)  การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางแก้ปัญหา 

      (2)  ก าหนดผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งที่ เป็นคนภายในองค์กร ท าตารางรายชื่อและวิธี
ติดต่อ 

      (3)  ดึงเอาความรู้ออกมาจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ และกระจายความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน 

      (4)  จัดท าโครงสร้างความรู้เพื่อให้ข้อมูลเป็นระบบ เข้าถึงง่าย และน าไปใช้ได้ง่าย 

      (5)  จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น โดยอาจเป็นการ
ประชุมตามปกติ หรือผ่านการสื่อสารทางไกลรูปแบบต่าง ๆ  
      (6)  จัดกระบวนการกลุ่มให้คนจากต่างพ้ืนที่ได้ท างานแก้ปัญหาร่วมกัน และผลัดกันท า
หน้าที่ผู้จัดการความรู้ 
      (7)  ค้นหาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษในความรู้และทักษะที่เป็นหัวใจของ
ความส าเร็จขององค์กร และหาทางให้อยู่ในองค์กรไปนาน ๆ  
      (8)  ออกแบบการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือประเมิน
และพัฒนาความรู้ของแต่ละคนในองค์กร 

      (9)  ส่งเสริม ให้รางวัล หรือยกย่องปฏิบัติการที่น าไปสู่การแบ่งปันข้อมูล และด าเนินการ
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการปิดบังข้อมูล 

      (10)  สร้างเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการค้นหาและประยุกต์ใช้ความรู้   
      (11)  วัด “ต้นทุนทางปัญญา” เพ่ือหาทางจัดการความรู้ให้ดีขึ้น    
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      (12)  ท าความเข้าใจแนวโน้มของลูกค้า โดยศึกษาข้อมูลจากจุดให้บริการ เกี่ยวกับความ 

ต้องการ ความพึงพอใจ และรสนิยมของลูกค้า 

“ต้นทุนทางปัญญา” (intellectual capital) มีความหมายรวมถึง ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ทรัพย์สินทางปัญญา และประสบการณ์ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการสร้างความมั่งคั่งได้ สิ่งที่รวมอยู่ใน 
“ต้นทุนทางปัญญา” อาจมีรายการแตกต่างกัน แล้วแต่วิธีคิดและความเห็นของนักวิชาการแต่ละคน 
โดยมากมักรวมต้นทุนด้านคน ต้นทุนด้านโครงสร้าง ต้นทุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ต้นทุนด้านลูกค้า 
ต้นทุนด้านตลาด 

 ความยากของการจัดการความรู้  ได้แก่  (1) ความรู้เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ท าให้ชัดเจนได้
ยาก (2) ความรู้ที่ส าคัญที่สุดเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้ยาก (3) วัดคุณค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินด้าน
ความรู้ได้ยาก 

การลงมือจัดการความรู้  ไม่มีหลักการหรือวิธีการปฏิบัติตายตัว แต่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
ดังนี้ 
      ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบเครื่องอ านวยความสะดวก  ได้แก่ ซอฟแวร์ โปรแกรมต่าง ๆ 
อินเตอร์เน็ต การจัดข้อมูล/เอกสาร เครื่องช่วยค้นหาและดึงข้อมูล ฯลฯ 

      ขั้นตอนที่ 2 น ากลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้กับกลยุทธ์ด้านธุรกิจมาเชื่อมโยงกัน กล
ยุทธ์ด้านจัดการความรู้มี 2 แบบ คือ (1) กลยุทธ์แบบ“เข้ารหัส” ได้แก่ การลงทุนอย่างจริงจังต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้คนเข้าถึงความรู้ สั่งสมความรู้ กระจายความรู้ และใช้ความรู้แบบใช้แล้ว
ใช้อีก (2) กลยุทธ์แบบ“เข้าคน”มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพอประมาณเพ่ือให้เกิด
เครือข่ายสารสนเทศที่เชื่อมโยงกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน เกิดความรู้แบบ “ฝังลึก” อยู่ในตัวคน 
ผู้บริหารองค์กรต้องใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ทั้งสองแบบ ในสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับกลยุทธ์ด้าน
ธุรกิจของตน ซึ่งควรเป็น 80:20 หรือ 20:80 ไม่ควรลงทุนเต็มท่ีทั้ง 2 แบบ เพราะจะเป็นการสูญเปล่า 

      ขั้นตอนที่ 3  ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมายถึง เทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่เป็นฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์ โดยจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า       
เทคโนโลยีที่ต้องใช้อะไรบ้าง เพ่ือให้พนักงานขององค์กรค้นหา สร้าง เชื่อมต่อ หรือผสมผสาน และใช้
ความรู้ ได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร 
      ขั้นตอนที่ 4  ตรวจสอบองค์ความรู้และระบบที่มีอยู่  ควรด าเนินการทีมตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยนักยุทธศาสตร์ ผู้จัดการอาวุโส เจ้าหน้าที่การเงิน นักการตลาด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดการความรู้ ซึ่งต้องมีความรู้ด้านกฎหมายเป็นหลัก ต้องรู้ว่า ทรัพยากรความรู้
ในองค์กรก าลังเพ่ิมขึ้นหรือลดลง จะมั่นใจได้อย่างไรว่าความรู้ขององค์กรจะเพ่ิมข้ึน มีความม่ันคงถาวร
แค่ไหน คู่แข่งสามารถสร้างองค์ความรู้เหล่านี้โดยไม่ลอกเลียนได้หรือไม่ ความรู้รั่วไหลออกจากองค์กร
ได้หรือไม่ และระดับความรู้ขององค์กรอยู่ในระดับไหน ซึ่งทีมตรวจสอบ ควรก าหนดกลยุทธ์การ
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จัดการทรัพยากรความรู้หลัก ส าหรับใช้เป็นแนวทางจัดการความรู้ที่จะออกแบบต่อไป      
      ขั้นตอนที่ 5  ออกแบบทีมจัดการความรู้   ทีมจัดการความรู้ควรประกอบด้วย  
  (1)  พนักงานในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในองค์กรที่รู้เรื่องของตนดี มีความรู้
เกี่ยวกับสารสนเทศ  
  (2) เจ้าหน้าที่สารสนเทศภายในองค์กร  
  (3) พนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจข้ามหน่วยงาน  
  (4) ที่ปรึกษาจากภายนอกท่ีสามารถรักษาความลับได้  
  (5) ผู้จัดการอาวุโส เพ่ือช่วยเสริมพลัง และช่วยแนะน าวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
      ขั้นตอนที่ 6   ร่างพิมพ์เขียว   เป็นขั้นตอนที่ทีมจัดการความรู้ออกแบบ “ระบบจัดการ
ความรู้” ซึ่งต้องมีระบบย่อย 4 ระบบ คือ  
  (1) คลังความรู้  
  (2) เวทีความร่วมมือ ที่ท าให้เกิดกิจกรรมเคลื่อนความรู้ไปทั่วองค์กร   

  (3) เครือข่าย ส าหรับส่งเสริมการสื่อสารแลกเปลี่ยน  
  (4) วัฒนธรรม หมายถึง วิธีการส่งเสริมให้พนักงานใช้ระบบการจัดการความรู้และ 

แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

      ขั้นตอนที่ 7   พัฒนาระบบการจัดการความรู้  ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง 7 ชั้น คือ  
  (1) ชั้นบนสุด  ท าหน้าที่สัมพันธ์กับสมาชิกในองค์กร และแลกเปลี่ยนความรู้ เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบที่ผู้ใช้มองเห็นและจับต้องได้ คือ อินทราเน็ตขององค์กร  
  (2) ชั้นเข้าถึงและตรวจสอบผู้ใช้ มีไว้ป้องกันการบุกรุก /โดยไม่อนุญาตให้ใช้  
  (3) ชั้นอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รายบุคคล   
  (4) ชั้นประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยฐานข้อมูลทักษะพิเศษ เครื่องมือส าหรับท างาน
ร่วมกัน เช่น เครื่องมือท าวิดีโอคอนเฟอร์เลนซ์   
  (5) ชั้นส่งข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อ Web server, Mail 

server เป็นต้น  
  (6) เครื่องเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบเก่าที่ล้าสมัยแล้วกับคอมพิวเตอร์
ระบบใช้กนัอยู่ปัจจุบัน  
  (7) คลังข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ฐานข้อมูลที่ใช้ท างาน ฐานข้อมูลการอภิปราย
แลกเปลี่ยนคลังข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนใน Web  

      ขั้นตอนที่ 8  ต้นแบบและการทดลองใช้ อาจสร้างต้นแบบหลาย ๆ แบบให้ทดลองใช้ 
แล้วจึงขยายต้นแบบ “ยอดนิยม”  
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      ขั้นตอนที่ 9 บริหารจัดการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม และโครงสร้างการตอบแทน 
(Reward) เพ่ือให้ได้ทั้งใจและสมองของสมาชิกองค์กร จึงควรมี CEO มาท าหน้าที่ 8 ประการ คือ  
  (1) ส่งเสริมการจัดการความรู้ ด าเนินการ และการใช้ 
  (2) ให้การศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ใช้  
  (3) ให้การศึกษาหรือฝึกอบรมทีมบริหารองค์กร  
  (4) วัดผลกระทบจากการจัดการความรู้  
  (5) ท าแผนที่ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
  (6) จัดหมวดหมู่ความรู้ ลดสภาพแยกส่วน  
  (7) สร้าง “ถนนความรู้”  
  (8) เชื่อมโยงกิจกรรมธุรกิจขององค์กรเข้ากับระบบการจัดการความรู้  

    ขั้นตอนที่ 10  ประเมินผลสัมฤทธิ์ วัดผลตอบแทนจากการลงทุนและพัฒนาระบบ     
การจัดการความรู้  ซึ่งมีหลายวิธีการ  
 การจัดการความรู้ที่ดีต้องค านึงถึงความเป็นมนุษย์ของสมาชิกในองค์กร ต้องรู้จักใช้ธรรมชาติ
ของมนุษย์มาสร้างพลังให้แก่องค์กร สร้างพลังให้แก่การเรียนรู้ในองค์กร และสร้างพลังให้ แก่การ
จัดการความรู้  โดยใช้ขีดความสามารถหลัก 4 ประการ คือ   

1. ความรู้และทักษะของพนักงาน   
2. ระบบเทคโนโลยีเชิงกายภาพ (เครื่องมือ ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ )   
3. ระบบการจัดการ และ 

4. ระบบคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการสั่งสมความรู้ 
ด้านต่าง ๆ นั่นเอง 
 

การบริหารจัดการโดยการใช้ภูมิปัญญาไทย 

 

การพัฒนาประเทศด้วยการใช้ภูมิปัญญาของคนในชาติจึงเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะคุณสมบัติ
ส าคัญ ที่จ าเป็นมาก คือ การเตรียมความพร้อมให้เป็นบุคคลที่รู้เท่าทัน มีความคิดสร้างสรรค์ และเก่ง
ทัดเทียมชาติอ่ืนเพราะมิฉะนั้น จะขาดประสิทธิภาพในการแข่งขันกับประเทศอ่ืนในเวทีโลกปัญหา
ส าคัญของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงอยู่ที่ว่าจะท าอย่างไรให้คนในชาติได้มีการพัฒนาและบริหารภูมิ
ปัญญาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และ ถูกสภาวการณ์ โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

เนื่องจากปัจจัยส าคัญทีสุดของการบริหารจัดการโดยการใช้ภูมิปัญญา ก็คือทรัพยากรมนุษย์ทีเปี่ยมไป
ด้วยความรู้ความสามารถเป็นคนที เก่งจริง คิดเป็น ท าเป็น และกล้าท าด้วยเหตุนี้ การแสวงหาคุณค่า



การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 111 

ที่ซ่อนเร้นอยู่ (Hidden Value) ของมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่ต้องกระท าอย่างจริงจังเพราะจะเป็นการ
น าไปสู่การพัฒนาภูมิปัญญาที่แท้จริง 

อนึ่งการพัฒนาภูมิปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้
(Learning Process) ให้สอดคล้องกันทั้งความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความเป็นระบบ
(Systems Thinking) การวิจารณ์ เชิงสร้างสรรค์  (Constructive Criticism) การพัฒนาแนวคิด 

(Concept Development) อันเป็นพ้ืนฐานของภูมิปัญญาที่จะสามารถน าไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เป็น
รูปธรรมตลอดจนการประมวลข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขัน  เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ จะได้รองรับความ
เปลี่ยนแปลง หรือเป็นผู้สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Make a Difference) ด้วยเหตุนี้ ในการ
พัฒนาภูมิปัญญาจะต้องสร้างบรรยากาศให้เปิดกว้าง (Openness) มีการสนับสนุนส่งเสริม (Support) 

ให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยภูมิปัญญารวมถึง ความท้าทายต่อความส าเร็จ (Challenge) จากความคิดที 
สร้างสรรค์และชาญฉลาด เพ่ือส่งผลให้เกิดเป็นกิจกรรมคุณค่า (Value Activities) และสินค้าอัจฉริยะ 

(Knowledge / Smart Products) แก่สังคมส่วนรวมทั้งนี้หลักการส าคัญในการบริหารจัดการด้วยภูมิ
ปัญญาจะมีวิธีการด าเนินการ 5 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน ด้วยการเริ่มต้นอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สมาชิกทุกคน
ได้รับรู้ถึงความจ าเป็นในการพัฒนาภูมิปัญญาควบคู่ไปกับการมุ่งมัน  ด าเนินกิจกรรมคุณค่า(Value 

Activities) ตลอดจนสร้างความเข้าใจในคุณประโยชน์ที่องค์กรและทุกคนจะได้รับเพ่ือให้ทุกคนร่วม
แรงร่วมใจทีจ่ะพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคม 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ที่จะด าเนินการด้วยการสร้างบรรยากาศให้ทุกคนร่วมมือกันโดย
มีผู้ดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน จะได้ประสานกิจกรรมทั้งหมดให้สอดคล้องกัน ในการนี้กลยุทธ์ทีสามารถ
น ามาใช้ได ้ มีหลายรูปแบบ อาทิเช่น 

-  กลยุทธ์ชี้น า (Surge Strategy) ได้แก่ ให้ความสนใจและให้การสนับสนุนทุกวิถีทาง
ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

- กลยุทธ์ปลูกฝัง (Cultivate Strategy) เช่น ตั้งคณะกรรมการพิเศษเพ่ือรับผิดชอบ
ด าเนินกิจกรรมทีต่้องประสานความร่วมมือกัน 

- กลยุทธ์การปรับตัว (Adaptive Strategy) คือ ให้ทีมงานร่วมกันเรียนรู้และท างาน
อย่างเป็นระบบโดยใช้ภูมิปัญญาเดิมร่วมกับการแสวงหาภูมิปัญญาใหม่ๆ  ผนวกเข้ากับระบบการ
ปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปธรรมของการเรียนรู้ ด้วยการมีวิสัยทัศน์เป็นหลักชัยเพ่ือให้ทุกคน
มุ่งมั่นไปให้ถึงตามที่ต้องการ โดยมีการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งในด้านเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สถานทีให้
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กระบวนการเรียนรู้ของทุกคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตลอดจนมีระบบการ
บริหารและระบบการท างานท่ีดี ได้มาตรฐานสากล เช่น ระบบการวางแผนการตลาดเป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 4 เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ด้วยการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมให้ทุกคนได้
รับทราบ และเข้าใจการตัดสินใจครั้งส าคัญๆ ทุกครั้งอย่างสม่ าเสมอ หลังจากนั้น จึงท าการพัฒนา
ทักษะและความสามารถ (Skills & Competencies) โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับสายอาชีพของแต่ละ
หน้าที่ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมให้มีศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและ
ความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่ทุกคนด้วยการลืมเรื่องในอดีตเข้าสู่เรื่องปัจจุบัน และก้าวไปสู่เรื่องในอนาคต 

ขั้นตอนที่ 5 การวัดผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ผลของกิจกรรมและตัวระบบการบริการ 
ต่าง ๆ ที่น ามาใช้จะต้องมีการวัดผลการเรียนรู้เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง จะได้ทราบแนวโน้มของ
พัฒนาการที่เกิดขึ้น และก าลังจะเกิดขึ้น จะได้ปรับเปลี่ยนกลวิธี (Tactic) และขั้นตอนการพัฒนาภูมิ
ปัญญาให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 

ดังทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้การบริหารจัดการโดยการใช้ภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ประสบความส าเร็จ ชุมชนในท้องถิ่นจะต้องท าการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้ควบคู่กับ
การลงมือท า (Learning by doing) และจะต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน าไปใช้ในการลงมือท างานจริง 

โดยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ชัดเจนว่า จะต้องให้ความสนใจต่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งนี้ การเรียนรู้ร่วมกันจะเป็นผลดีต่อกลุ่ม 

เพราะจะท าให้ช่วยลดละ“อัตตา”ให้ทุกคนสามารถใช้วิธีแลกเปลี่ยนบทบาทและช่วยกันเรียนรู้
กระบวนงาน ท าให้ทุกคนเป็นครูและทุกแห่งเป็นห้องเรียน มีการเปิดกว้างทางความคิดจะได้พัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้น ชุมชนท้องถิ่นยังต้องใช้วิธีการเรียนรู้คู่ประสบการณ์ใหม่ตลอดเวลา 

โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความตั้งใจไปตามล าดับขั้นจนกระทังมีขีด
ความสามารถสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพ(Professional) ที่รู้จักวิธีการเรียนรู้ มี
ความท้าทายต่อความภาคภูมิใจในความส าเร็จของการเรียนรู้นั้นๆ รวมทั้งมีผู้ให้การสนับสนุนอย่าง
จริงจังทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัติ โดยการประยุกต์แนวความคิดทางการบริหารในระบบการ
เรียนรู้ เพ่ือจะได้น าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีเหมาะสมกับกาลเวลาและสภาพแวดล้อม ซึ่งชุมชน
ในท้องถิ่นอาจใช้วิธีการบริหารจัดการด้วยการจัดท าแฟ้มภูมิปัญญา  เก็บข้อมูล รายละเอียด ประวัติ
การเรียนรู้และประสบการณ์ รวมถึงความช านาญงานทั้งรายบุคคล ทีมงานและท้องถิ่นโดยรวม เพ่ือ
เป็นข้อมูลที่จะสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในภายหลังได้ 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การพัฒนาภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จะท าให้มนุษย์
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ยิ่งขึ้นเพราะการเรียนรู้เป็นการสร้างปัญญาและปัญญาเป็นดุจแสง
สว่างในโลก แสงสว่างใดๆ เสมอด้วย “ปัญญา” เป็นไม่ม ี(ทองทิพภา วิริยะพันธุ์) 
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มิติของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 นอกจากกระบวนการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ ยังมีมิติการจัดการความรู้ของ
ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ (ปาริชาติ  วลัยเสถียร, 2549) มีลักษณะดังนี้คือ 

   1.  การฟื้นฟูความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม ทุกชุมชนท้องถิ่นมีความรู้และภูมิ
ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต ทั้งด้านการผลิต สังคม วัฒนธรรม การเมืองและการปกครองของ
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานเดิมอยู่แล้ว อาจมีมากน้อยแตกต่างกันไป 

การฟ้ืนฟูความรู้    ภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมท าให้ความรู้ชัดเจนและสื่อสารได้กว้างขวางมากขึ้นว่าชุมชน
ท้องถิ่นมีความรู้อะไรบ้าง ความรู้นั้นมีที่มาอย่างไร ใช้ประโยชน์อย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างไร 

ความส าคัญของการฟ้ืนฟูความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม อยู่ที่การให้ความหมายแก่ 
“คุณค่า” ของทุนชุมชนท้องถิ่น ความรู้ภูมิปัญญาในบางเรื่อง ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักเหตุ – 
ผลได้ เพราะเป็นเรื่องของศรัทธา ความเชื่อ ดังนั้นการสืบต่อและการถ่ายทอดจึงไม่เพียงแต่การสอน 
การบอกเล่า แนะน า หรือจัดท าเป็นเอกสารและสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เท่านั้น แต่ต้องอาศัยการปฏิบัติ
ด้วยความเข้าใจ  อย่างลึกซึ้งเป็นส าคัญ 

   2.  การสกัดความรู้ที่ มีอยู่ ในตัวบุคคลและกลุ่ม  เป็นการประมวลความรู้จาก
ประสบการณ์ของบุคคลและกลุ่มกิจกรรม โดยร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวน ตรวจสอบ ศึกษาเพ่ิมเติม
เป็นการเสริมฐาน ต่อยอด และยกระดับความรู้เดิม 

   3.  การใช้วิทยากรหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภายนอก โดยการศึกษา ทดลอง น ามา
ปฏิบัติเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น จัดเก็บเป็นคลังความรู้ของชุมชนท้องถิ่น
หรือผลิตเป็นสื่อ และเผยแพร่ 

   4.  การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของบุคคล กลุ่ม ชุมชนท้องถิ่น โดยการ
ทดลองการสังเกต และจัดเก็บเป็นคลังความรู้ สรุปผลด าเนินงานร่วมกันในรูปแบบของกลุ่มเรียนรู้ 

   5.  การจัดระบบการจัดการเก็บความรู้ จากการรวบรวมความรู้ การถอดองค์ความรู้ต่าง 
ๆ น ามาแยกเป็นหมวดหมู่ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้คือ 

 5.1 ฐานข้อมูลเอกสาร จัดเก็บในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความรู้ เทคนิค และ
ทักษะต่างๆ มีการจัดพิมพ์เป็นเอกสาร จัดท าเป็นวีดีทัศน์ เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 5.2 ฐานข้อมูลบุคคล จัดท าเนียบบุคคล ซึ่งประกอบด้วยประวัติ ผลงาน ความรู้ 
และความเชี่ยวชาญ 

 5.3 การมีเขียนบันทึก ประสบการณ์ชีวิต เรื่องเล่า ต านาน 

 5.4 จัดท าหลักสูตร คู่มือการเรียน การฝึกอบรม 

 5.5 จัดท าแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ มีการวางแผนการจัดการ 
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 5.6 จัดท ารายงานงานวิจัยชุมชนท้องถิ่น  โดยสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นร่วมกับ
นักวิชาการและนักพัฒนา  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย คือ องค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
     1.  ภูมิปัญญาประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น  เช่น การผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม  การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอ่ืนๆ  

     2.  ภูมิปัญญาประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เรื่องเล่าพ้ืนบ้าน กวีนิพนธ์พ้ืนบ้าน 
ปริศนาพ้ืนบ้านเพลงพ้ืนบ้านดนตรีพ้ืนบ้านการฟ้อนร าพ้ืนบ้าน ละครพ้ืนบ้ าน จิตกรรมพ้ืนบ้าน 
ประติมากรรมพ้ืนบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และสิ่งทอพ้ืนบ้าน  

     ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ได้รับการจดแจ้งแล้ว จะถูกรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลส าหรับให้ 
ประชาชนผู้สนใจได้ค้นหาข้อมูล หรือติดต่อกับผู้แจ้งข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจ อันเป็นการ
อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาให้มีการน าไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ผู้
แจ้งข้อมูลภูมิปัญญาอาจน าหนังสือรับรองที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ไปแสดงต่อธนาคาร
หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนกับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพ่ือเป็นหลักประกันในการ ขอสินเชื่อหรือหลักประกันในการช าระหนี้กับธนาคารหรือสถาบัน
การเงินนั้น 

 

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ภูมิปัญญาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้คิดค้นสร้างสรรค์ ควรได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากภาครัฐ
ในแง่การคุ้มครองและดูแลไม่ให้มีผู้ละเมิด การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา 

เช่น 

ลิขสิทธิ์  หมายถึง  สิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวหรือสิทธิพิเศษในงานที่สร้างสรรค์ ผู้เป็นเจ้าของมี
สิทธิ์เพียง ผู้เดียวหากผู้อื่นจะใช้ประโยชน์ต้องขออนุญาต เช่น ลายผ้า การแสดงวรรณกรรม 

สิทธิบัตร  หมายถึง  สิทธิพิเศษ  เป็นโฉนดทางปัญญาให้ความคุ้มครอง 2 ด้าน คือ ด้านการ
ประดิษฐ์ และด้านการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และจดสิทธิบัตรใหม่ได้ อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 ปี และ 10 ปี ตามล าดับ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จด
สิทธิบัตรแล้ว เช่น กังหัน  ชัยพัฒนา  น้ ามันไบโอดีเซล 
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อนุสิทธิบัตร เป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีขอบเขตการคุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ แต่เป็นการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคไม่สูงมากนัก มีอายุการคุ้มครอง 6 ปีทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการคุ้มครองภูมิปัญญาตามกฎหมาย 

ค าแนะน าในการเตรียมค าขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

1. ให้เลือกประเภทของข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ที่ต้องการแจ้งข้อมูล 

2. กรอกข้อมูล ชื่อเรื่อง (โดยใช้ถ้อยท่ีค าเหมาะสมและกะทัดรัด) 
3. กรอกข้อมูล ชื่อผู้ยื่นค าขอ (ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคลก็ได้) สัญชาติ 

ที่อยู่ (ที่ชัดเจน และสามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)  
4. กรณีที่ให้ตัวแทนมายื่น ให้กรอกข้อมูล ชื่อตัวแทน สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ชัดเจน  และ

สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี) โดยต้องมีหนังสือมอบอ านาจแนบมาด้วย 

5. ให้เลือกประเภทของข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ต้องการแจ้งพร้อมทั้งเลือกสาขาที่
ตรงหรือใกล้เคียงกับข้อมูลที่น ามาแจ้งมากท่ีสุด 

6. ให้กรอกค าบรรยายรายละเอียดของข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ขอแจ้ง เช่น มีความ
เป็นมาอย่างไร ท าอย่างไร มีขั้นตอนการท าอย่างไรใช้วัตถุดิบอะไรบาง เป็นต้นหากกรอกค าบรรยาย
รายละเอียดไม่พอในช่องว่างที่มีให้กรอกเพ่ิมเติมในเอกสารแนบท้ายค าขอ 

7. หากได้น าข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ขอแจ้ง ไปขึ้นทะเบียนหรือแจ้งไว้ที่หน่วยงานอ่ืน
ใดก่อนหน้านี้ ให้แจ้งไว้ด้วย 

8. ให้ลงลายมือชื่อรับรองข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ และยินยอม
ให้ข้อมูลที่แจ้งไว้เป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ และไม่เป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
อ่ืนใดเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ให้ผู้ยื่นค าขอกรอกข้อมูลลงในค าขอให้ถูกต้องตามค าแนะน า และ
จัดเตรียมเอกสารที่ต้องยื่นประกอบค าขอให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อรับรองในเอกสารนั้นๆ  

การขอรับความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

   การยื่นค าขอแจ้งข้อมูล ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าขอเพิกถอน ค าขอรับใบแทน และค า
ขอตรวจค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ให้ใช้แบบค าขอดังต่อไปนี้  
    1.  ค าขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย           ใช้แบบ ภป. 01 

    2.  ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                      ใช้แบบ ภป. 02   

   3.  ค าขอเพิกถอนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                                 ใช้แบบ ภป. 03 

    4.  ค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย     ใช้แบบ ภป 04 

    5.  ค าขอตรวจค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                                  ใช้แบบ ภป.05 
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เอกสารที่ต้องย่ืนในการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

             ให้ผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทน ยื่นค าขอแจ้งข้อมูลตามแบบ ภป. 01 พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 
         1.  ส าเนาค าขอ จ านวน 1 ฉบับ 

         2.  หนังสือมอบอ านาจพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีบุคคลธรรมดา
หรือกลุ่มบุคคลที่มอบอ านาจให้ตัวแทนยื่นค าขอ) 
         3.  ส าเนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ค าบรรยาย  ภาพถ่ายหรือสิ่งอ่ืนใดที่แสดงถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีน ามาแจ้ง จ านวน 1 ชุด 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

   การแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

สถานที่ย่ืนค าขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

              -  งานบริการประชาชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์        
02- 5474636 

    -  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด หรือ  

    -  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

   วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและเผยแพร่ฐานข้อมูล 

     1.  เพ่ือให้ทราบว่าในปัจจุบัน มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาขาใดไว้บ้าง เพ่ือผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบข้อมูล  ขออนุญาตน าไปพัฒนาต่อยอดหรือใช้
ประโยชน์ภายใต้กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานนั้น ๆ และเมื่อผู้ใดท าละเมิด หรือ น าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของไทย ไปจดทะเบียนจะทราบได้ว่าสามารถรวบรวมหลักฐานเพ่ือพิสูจน์สิทธิของไทย
ได้จากหน่วยงานใดบ้าง 

     2.  เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยน าองค์ความรู้ดั้งเดิมของไทยมาพัฒนาต่อยอด  ให้ เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ น ามาขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่คนไทย 

     3.  เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยซึ่งเป็นของส่วนรวมไปจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

   ภูมิหลังการด าเนินการรวบรวมระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 

     1.  การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     2.  กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ในปัจจุบัน 

     3.  ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

     4.  การด าเนินการ 
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1.  การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่  

  1.  องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น (Traditional Knowledge)หมายถึงองค์ความรู้
วิธีการ ทักษะ นวัตกรรม แนวปฏิบัติหรือการเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากกิจกรรมทางปัญญาในรูปแบบ
ดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น มีการสืบทอดและพัฒนาจากรุ่นอดีตสู่รุ่นปัจจุบัน ผ่านกาลเวลา เช่น องค ์- 
ความรู้เกี่ยวกับการ   ท าไวน์กระชายด า การท ามีดอรัญญิก การทอผ้าไหม เป็นต้น  

  2.  การแสดงออกซึ่ งศิลปวัฒนธรรมพื้ นบ้ าน  (Expression of  Folklore) 

หมายถึง การแสดงออกซึ่งองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม   ของชุมชน ซึ่งปรากฏหรือแสดงให้เห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงออกทางวาจา (เช่น 

ต านาน กวีนิพนธ์ ปริศนา เรื่องเล่า) การแสดงออกทางดนตรี (เช่น เพลง ดนตรี)  การแสดงออกทาง
กาย (เช่น การเต้น การแสดงละคร พิธีกรรม) การแสดงออกในสิ่งที่จับต้องได้ (เช่น งานศิลปะ 
รวมถึง ภาพวาด งานจิตกรรม) เป็นต้น  

  3.  ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resource) หมายความรวมถึง ทรัพยากร
พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งมีชีวิต หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของระบบ
นิเวศ ซึ่งมีประโยชน์หรือคุณค่าตามความเป็นจริงและตามศักยภาพ เช่น พืชสมุนไพรประจ าท้องถิ่นที่
สามารถน ามาผลิตยารักษาโรคต่าง ๆ ได้ เป็นต้น  

               ในอดีตประเทศต่าง ๆ มุ่งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้การคุ้มครองการสร้างสรรค์
ใหม่ และพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญาเล็งเห็นว่า องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมมักถูกน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงอยู่เสมอ และไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งความรู้ดั้งเดิมอยู่มาก อาทิ  ความรู้
ดั้งเดิมเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค การนวดเพ่ือบ าบัดความเจ็บป่วย  ซึ่งมีใช้ในชีวิตประจ าวันใน
บางชุมชน ตลอดจนพันธุ์พืชดั้งเดิมที่พบในไทยและสามารถน าไปพัฒนาเกิดพันธุ์ใหม่ เป็นต้น  จึงมี
นโยบายที่จะหันมาให้ความส าคัญกับการจัดระบบการคุ้มครองภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอกฎหมายเพ่ือการดังกล่าวต่อไป  

2.  กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ในปัจจุบัน 

     ในปัจจุบันไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่มีกฎหมายอยู่บางส่วน
ที่เป็นกฎหมายใกล้เคียง สามารถน ามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นบางสาขา 

ได้แก่  

     (1)  พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์ให้การคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชใหม่ 
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     (2)  พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
พ.ศ. 2542 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ให้การคุ้มครองต ารับต ารายา สมุนไพร 

แหล่งอนุรักษ์สมุนไพร และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นต้น ขณะนี้ หน่วยงานทั้งสองอยู่ระหว่าง
จัดท ากลไกการคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว  

3. ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

    (1)  ภูมิปัญญาของไทยถูกต่างชาติน าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น มีการ
ลักลอบ  น าเอาสารพันธุกรรมพืชของไทยออกไปนอกประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์  หรือน าไปจดเป็น
สิทธิบัตรในประเทศของตน 

    (2)  ยังไม่มีความตกลงระหว่างประเทศที่วางมาตรฐานการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ กฎหมายไทยสองฉบับ (พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริม 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2542) มีผลบังคับใช้ในราชอาณาจักร
เท่านั้น ไม่สามารถตามไปด าเนินคดีกับต่างชาติที่น าของไทยไปได้ 

    (3)  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย กระจัดกระจายอยู่ที่หน่วยงานต่าง ๆ มีความ
ซ้ าซ้อน คาบเกี่ยว และอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสาร และเป็นเพียงค าบอกเล่าที่ไม่มีการ
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

    (4)  ยังไม่มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลเรื่องการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวม  แต่ละ
หน่วยงานดูแลเฉพาะเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้ เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีขอบเขตกว้าง และ
ข้อมูล  แต่ละเรื่องเป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะด้าน ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงในการท าความ
เข้าใจและรวบรวมฐานข้อมูล เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมักประสบปัญหาในการพิสูจน์ว่าภูมิปัญญานั้น ๆ 
เป็นของไทย มีหลักฐานความเป็นมาอย่างไร เป็นต้น  

4.  การด าเนนิการ  
                (1)  ในขณะที่ยังไม่มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลเรื่องการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ภาพรวมเมื่อมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจะประสานงานแก้ไข
ปัญหาเป็นกรณี ๆ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด  มีการประชุมระหว่าง
หน่วยงานกันอย่างต่อเนื่อง 
     (2)  ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับ
ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ผลักดันการเจรจาจัดท ามาตรฐานระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในเวทีต่าง ๆ เช่น องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO)องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization - WIPO) ตลอดจนในการ
เจรจาสองฝ่ายกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีพันธกรณีระหว่างประเทศที่ชัดเจนให้ประเทศต่าง 
ๆ ที่ใช้ประโยชน์ใน ภูมิปัญญาของไทยรับรองสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย  
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     (3)  เรียกร้องให้ประเทศที่ต้องการใช้ภูมิปัญญาของไทยมาท าสัญญา/ขออนุญาตจากไทย
ก่อน 

     (4)  เฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบน าออกไปนอกประเทศ ขอความร่วมมือจากประเทศต่าง 
ๆ ในการติดตามผู้ลักลอบน าออกไปใช้ประโยชน์   
     (5)  ใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่  เช่น  ใช้กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ในการคุ้มครองบางแง่มุม เช่น ห้ามใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ของไทยไปเรียกสินค้าที่ผลิตจาก
ประเทศอ่ืน เป็นต้น แต่กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็ยังไม่สามารถคุ้มครองตัวองค์ความรู้ที่ใช้ใน
การผลิตสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นหัวใจของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
     (6)  กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ 

ก าหนดประเด็น ที่จะน าไปร่างกฎหมายตามแนวโน้มมาตรฐานการคุ้มครองที่อยู่ระหว่างจัดท าภายใต้
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน 
สมาคม ชมรมที่เป็นเจ้าของหรือเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ และมีแผน ที่จะเสนอร่าง
กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในปี พ.ศ. 2550 เป็นต้น  

 

ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 

 

           กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดท าสรุปสถานะของ
ฐานข้อมูลเบื้องต้นของไทยแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลัก ดังนี้ 
             1  องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น (Traditional Knowledge) 

             2  การแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Expression of Folklore) 

             3  ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources) 

   1. องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น (Traditional Knowledge) แบ่งออกเป็น 4 สาขา 
ดังนี้ 

        (1)  สาขาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

        (2)  สาขาอาหาร 

        (3)  สาขาการแพทย์แผนไทย   

        (4)  สาขาเกษตร 
     (1)  สาขาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  

                    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางวัฒนธรรมเช่นการร่ายร าเพ่ือ        
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รักษาโรค และรวบรวมบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ได้แก่ แพทย์แผนไทย เภสัชกรแผนไทย หมอ
นวดไทย ผดุงครรภ์ไทย เป็นต้น ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th  โทรศัพท์ 02-

5911095  

  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน ได้แก่ การแสดงพ้ืนบ้านต่าง ๆ ช่างพ้ืนบ้าน เช่น ช่างจักสาน ช่างสลัก ช่างไม้ ช่างโลหะ หรือ
ช่างหนัง รวมทั้งประเพณีต่าง ๆ เพ่ือจัดท าแผนที่ประเพณีไทยในอนาคต เป็นต้น  

                       ข้อมูลเพ่ิมเติมที่  เว็บไซต์  www.culture.go.th  โทรศัพท์  02-2470013 ต่อ 
1410  กรมป่าไม้ มีการจัดกิจกรรมการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ซึ่ง
ได้มีการจัดท าข้อมูลทางด้านหัตถกรรมด้วย   

                     ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์ www.forest.go.th  โทรศัพท์ 02-3898363 

  (2)  สาขาอาหาร 
                           ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัตถุดิบท้องถิ่นท าเป็นสินค้า          
ตามโครงการที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ 
          ข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์  www.tisi.go.th  โทรศัพท์ 02-2023362-4  

  (3)  สาขาการแพทย์แผนไทยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก รวบรวมฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
         1.  บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ 

                                 1.1  แพทย์แผนไทย 

                                 1.2  เภสัชกรแผนไทย 

                                 1.3  หมอนวดไทย 

                                 1.4  ผดุงครรภ์ไทย 

                                 1.5  หมอพ้ืนบ้าน 

                      2.  ต ารับต ารายาไทย ที่ได้จากการศึกษารายละเอียดจากหอสมุดแห่งชาติ
และจากต ารายาแพทย์พ้ืนบ้านทั่วไป เพ่ือประกาศให้เป็นต ารับต ารายาชาติ ต ารับต ารายาทั่วไป หรือ
ต ารับต ารายาส่วนบุคคลในอนาคต 

                      3.  สมุนไพร มีการรวบรวมสมุนไพรเพ่ือพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  ตามที่
องค์การอาหารและยาก าหนด 

                      ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th โทรศัพท์ 02-5911095 
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  (4)  สาขาเกษตร 

        กรมส่งเสริมการเกษตร รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ใน
การเกษตร ดังนี้ 
        1.  วิธีการเก่ียวกับการเกษตร เช่น การป้องกันและการก าจัดศัตรูพืช 

          2.  เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร 
      ข้อมูลเพิ่มเติมที ่เว็บไซต์ www.doae.go.th  โทรศัพท์ 02-5793010 

                    กรมวิชาการเกษตร 
                     รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเกษตรกรรม เช่น การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อ
ยอดในการผลิตพืช 

                    ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์ http://www.doa.go.th  โทรศัพท์ 02-9407214 

  2.  การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Expression of Folklore) แบ่งออกเป็น 
5 สาขา ดังนี้ 
               (1)  สาขานาฏกรรม 

               (2)  สาขาศิลปกรรม 

               (3)  สาขาดนตรีกรรม 

               (4)  สาขาหัตถกรรม 

               (5)  สาขาพิธีกรรม  

           (1)  สาขานาฏกรรม 

                          กรมศิลปากร รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ท่าร าต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 
เว็บไซต์ www.finearts.go.th โทรศัพท์ 02-2261751 

        ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
แสดงพ้ืนบ้าน การแสดงพ้ืนเมือง การระบ า ร า ฟ้อน เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง หรือเพลง
พ้ืนบ้าน เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.culture.go.th  โทรศัพท์ 02-2470013 ต่อ 1410 

           (2)  สาขาศิลปกรรม 

                           กรมศิลปากร รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรม และภาษาประวัติศาสตร์ 
เป็นต้น ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์  www.finearts.go.th  โทรศัพท์ 02-2261751 

           (3)  สาขาดนตรีกรรม 

                           ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง หรือประกอบพิธีกรรมพ้ืนบ้าน และเพลงพ้ืนบ้าน เป็นต้น ข้อมูลเพ่ิมเติม
ที่ เว็บไซต์  www.culture.go.th  โทรศัพท์ 02-2470013 ต่อ 1410 
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           (4)  สาขาหัตถกรรม 

                           ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับช่าง
พ้ืนบ้าน เช่น ช่างจักสาน ช่างแกะสลัก  ช่างไม้  ช่างโลหะ หรือช่างหนัง เป็นต้น 

        ข้อมู ล เพ่ิ ม เติ มที่  เว็บ ไซต์   http://www.culture.go.th/  โท รศั พท์  02-

2470013 ต่อ 1410  

           (5)  สาขาพิธีกรรม 

                           ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกั บ
พิธีกรรมพ้ืนบ้านต่างๆ เป็นต้นข้อมูลเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์  http://www.culture.go.th/ โทรศัพท์ 02-

2470013 ต่อ 1410 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวบรวมฐานข้อมูล
เกี่ยวกับพิธีกรรมรักษาโรคพ้ืนบ้าน  เช่น การร าปอบผีฟ้า เป็นต้น ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์
http://www.dtam.moph.go.th  โทรศัพท์ 02-5911095  

3.  ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources) แบ่งออกเป็น 3 สาขา ดังนี้ 
                     (1) สาขาพืช 

                     (2) สาขาพันธุ์สัตว ์

                     (3) สาขาจุลินทรีย์  
 (1)  สาขาพืช กรมวิชาการเกษตร มีการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืช ดังนี้  

                           1.  พันธุ์พืชใหม่  
                           2.  พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น  

                           3.  พันธุ์พืชป่า 
  ข้อมูลเพ่ิมเติมที่  เว็บไซต์  www.doa.go.th  โทรศัพท์ 02-94072 กรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืชและพืชสมุนไพร 

  ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์ www.dnp.go.th  โทรศัพท์ 02-5799484 ส านัก
หอพันธุ์ไม้ไทยรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับพันธ์ไม้ต่างๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 7 ประเทศ 

  ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ www.dnp.go.th/Botany  โทรศัพท์ 02-5614292-3 ต่อ 
814กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทย 

เพ่ือพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การอาหารและยาก าหนด 

  ข้อมู ล เพ่ิ ม เติมที่  เว็บ ไซต์  www.dtam.moph.go.th  โทรศัพท์  02-

591109 ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

  1.  พันธุ์พืช และพืชสมุนไพร 

  2.  พันธุ์พืชพ้ืนเมืองและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

http://www.culture.go.th/
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  ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์ www.onep.go.th  โทรศัพท์ 02-2656638 ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติมีการจัดท าฐานข้อมูลร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องพืช/สมุนไพรข้อมูลเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์  www.biotech.or.th  โทรศัพท์ 
02-5646700 

 (2)  สาขาพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์  รวบรวมคลังข้อมูลพันธุ์สัตว์ไทยไว้ใช้ประโยชน์
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พ้ืนเมือง คือการศึกษาสายพันธุ์สัตว์ของไทยเพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่
ดีที่สุดข้อมูลเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์  www.dld.go.th  โทรศัพท์ 02-653445 ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวมฐานข้อมูลทางด้านพันธุ์สัตว์ที่เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์  www.onep.go.th โทรศัพท์ 02-2656638  

 (3)  สาขาจุลินทรีย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติรวบรวม 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับจุลินทรีย์ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์  www.biotech.or.th  โทรศัพท์ 02-5646700 

 

สรุป 

 

 ในสภาพความเป็นจริงของชุมชนท้องถิ่นที่มีการสืบทอดและด ารงวิถีของชุมชนอยู่ได้นั้น ทั้งนี้
เพราะปัจจัยส าคัญคือชุมชนท้องถิ่นมีความรู้อันเกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงมีการสั่งสม สืบ
ทอด ปรับเปลี่ยน และสร้างความรู้ใหม่ตลอดเวลา แต่ความรู้ส่วนใหญ่เป็นความรู้ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล 
หากมีการเสริมสร้างพลังการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จะเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ความรู้ที่ชัดแจ้ง ท าให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น จะเห็นได้ว่าการจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไกลตัว แต่เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ ที่ต้องปรับตัวเองเพ่ือให้อยู่รอดและเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของ
ธรรมชาติสรรพสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดนิ่ง เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าชุมชนท้องถิ่นจะต้องมี
ความพร้อม สามารถรับสิ่งใหม่ ๆ และปรับตัวเองอย่างรู้เท่าทันให้ได้ จึงควรสิ่งเสริมให้มีการเรียนรู้ 
การจัดการความรู้ และปฏิบัติจริงในระดับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งการจัดการความรู้ระดับชาวบ้านที่มาจาก 
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” นับเป็นเรื่องส าคัญ ทั้งนี้ เพราะความรู้เหล่านี้ เป็นความรู้ที่ได้มาจากการ 
“สังเกต” และ”ทดลอง” มาเป็นเวลานาน จากผู้รู้ในชุมชนท้องถิ่น ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้น าชุมชนท้องถิ่น หรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน นอกจากนี้ความรู้ดังกล่าวยังมีมุมมองที่แฝงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณี และความเชื่อเอาไว้ด้วย ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และการจัดการความรู้ และ
ปฏิบัติจริงในระดับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคน พัฒนาระบบงานของชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งจัดเป็นหน่วยทางสังคมที่มีความส าคัญต่อความเข้มแข็งต่อฐานรากของสังคมอย่างแท้จริง 
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http://www.onep.go.th/
http://www.biotech.or.th/
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แบบฝึกหัด 

 

  ให้นักศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ และบันทึกในแบบสัมภาษณ์ผู้ทรง        
ภูมิปัญญา 
 

แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิปัญญา 

 

1.  ประวัติส่วนตัว   ชื่อ  .....................นามสกุล   .............................. อายุ ...................   ปี 
 อาชีพ ........................................................................................................................ .............
 ที่อยู่ .......………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 เบอร์โทรศัพท์  ……………………….........................................................................................….. 
 เกิดวันที่ ........ เดือน ................ ปีเกิด ............... 
             สถานที่เกิด……………………………………    สถานภาพ......................................... 
2.  การศึกษา
 ..................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................ .................. 
 ..................................................................................................................................................
3.  การเรียนรู้และการสั่งสมประสบการณ์จนเกิดความช านาญ 

 3.1  เรียนรู้จาก ................................................................................................. ...................... 
 ................................................................................................................................ .................. 
 .................................................................................................................................................. 
 3.2 วิธีเรียนรู้หรือฝึกท าอย่างไร…………………………………………………..............……………………… 

 เรียนรู้โดย.......................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................... 
 3.3 การท างานหรือการประกอบอาชีพ 

 ............................................................................................... ................................................... 
       .................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................. 
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 3.4 อุปสรรค 

 .................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................... ................... 

 .................................................................................................................................................... 

 3.5 การถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ใครบ้าง
 ..................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ......................................................................................................................................... ......... 
 ........................................................................................ .......................................................... 
 3.6 การถ่ายทอดภูมิปัญญาเป็นวิทยากรอบรมฝึกให้ปฏิบัติถ่ายทอดมานานเท่าใด
 ............................................................................................................................. .....................
 ........................................................................................................................................ ..........
 ........................................................................................................................ .......................... 

 3.7 อุปสรรคปัญหาในการถ่ายทอด 

 .................................................................................................................. ................................      
 .................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................... ................................................... 
 3.8  แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายทอด 

 .................................................................................................................. ................................      
 ............................................................................ ...................................................................... 
 ............................................................................................... ................................................... 
 3.9 วิธีการถ่ายทอดมีวิธีใดบ้าง 
 .................................................................................................................. ................................      
 ............................................................................................... ................................................... 
 ............................................................................................... ................................................... 
  3.10 การประเมินผลท าอย่างไรบ้าง 
 .................................................................................................................. ................................      
 ............................................................................................... ................................................... 
 ............................................................................................... ................................................... 
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    3.12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 .................................................................................................................. ................................      
 ............................................................................................... ................................................... 
 ............................................................................................... ................................................... 
 

 3.13 ความเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒          

 .................................................................................................................. ................................      
 ............................................................................................ ...................................................... 
 ............................................................................................... ................................................... 
 3.14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน 

 .................................................................................................................. ................................      
 ............................................................................ ...................................................................... 
 ............................................................................................... ................................................... 
  3.15 หน่วยงานที่สนับสนุน 

 .................................................................................................................. ................................      
 ............................................................................................... ................................................... 
 ............................................................................................... ................................................... 
เก็บรวบรวมข้อมูลวันที่  ............เดือน...............  พ.ศ.   ................. 
 

  แบบบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น                           

1. ผลิตภัณฑ์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                    [ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น] 
1.1 ประวัติความเป็นมา 

[เรื่องราว, แนวคิด, ต้นก าเนิด ของภูมิปัญญา OTOP] 

[ภาพประกอบ] 

1.2 อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
 [สิ่งที่แสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวอันเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป/ 

จุดขายของผลิตภัณฑ์] 
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[ภาพประกอบ] 

1.3 มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ 

[รูปภาพของประกาศนียบัตร หรือโล่รางวัล พร้อมภาพประกอบอย่างละ 1 ภาพ] 

1.4 ความสัมพันธ์กับชุมชน 

[การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ] 

[ภาพประกอบ] 

2.  กระบวนการผลิต 

2.1 วัตถุดิบและส่วนประกอบ 

[วัตถุดิบ, ส่วนประกอบหรือส่วนผสม, สูตรการผลิต] 

[ภาพประกอบ] 

2.2 ขั้นตอนการผลิต 

 [ภาพประกอบทุกขั้นตอนการผลิต] 

2.3 เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต 

[เทคนิค, เคล็ดลับ, ภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นที่ใช้ในการผลิต , การควบคุมคุณภาพ] 

[ภาพประกอบ] 

 

3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

3.1 กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
[กลุ่มผู้ผลิต, สถานที่ผลิต, ประธานกลุ่มผู้ผลิต, สถานที่ตั้งกลุ่มผู้ผลิต  

พร้อมเส้นทางคมนาคม] 

[ ภาพประกอบ] 

3.2 แหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

[ช่องทางการจัดจ าหน่าย/ตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ] 

[ภาพประกอบ] 

 

ค าอธิบายแบบบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ส่วนที่ 1  ผลิตภัณฑ์ 

 1.1 ประวัติความเป็นมา จะเป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวของ ต านาน/ประวัติความเป็นมา 
หรือต้นก าเนิด/แนวคิด การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ แทรกภาพประกอบ พร้อม
ค าบรรยายภาพ ไม่ต่ ากว่า 3 ภาพ 
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 1.2 อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์  โดยจะกล่าวถึง เอกลักษณ์หรือจุดเด่นที่ท าให้
ผลิตภัณฑ์นั้นโดดเด่น เป็นที่ยอมรับและสนใจของคนทั่วไป  ความยุ่งยากในการผลิตแทรก
ภาพประกอบ พร้อมค าบรรยายภาพ ไม่ต่ ากว่า 3 ภาพ 

 1.3 มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ คือ รางวัลหรือมาตรฐานต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับจาก
การยื่นค าขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และหรือประกาศนียบัตร/ถ้วยรางวัลจากการเข้า
ประกวดผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญาที่ได้รับมา แทรกภาพประกอบ พร้อมค าบรรยายภาพ ไม่ต่ ากว่า 1 
ภาพ                    
 1.4 ความสัมพันธ์กับชุมชน คือ ภูมิปัญญาหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง
กับชุนชนในด้านใดบ้าง ทั้งด้านการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน อาชีพ รายได้ วัตถุดิบ รวมไปถึง
แรงงานที่ใช้ในการผลิต แทรกภาพประกอบพร้อมค าบรรยายภาพ    
 

 ส่วนที่ 2  กระบวนการผลิต           
 2.1 วัตถุดิบและส่วนประกอบ  คือ วัตถุดิบ ส่วนผสม รวมถึงสูตรในการผลิตที่ ใช้ใน
กระบวนการผลิตของภูมิปัญญาหรือผลิตภัณฑ์นั้น แทรกภาพประกอบ พร้อมค าบรรยายภาพ  
 2.2 ขั้นตอนการผลิต คือ วิธีการหรือกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญานั้น 
อย่างละเอียด แทรกภาพประกอบ พร้อมค าบรรยายภาพทุกขั้นตอนการผลิต 

 2.3 เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต  คือ สิ่งที่ต้องค านึงเป็นพิเศษ เทคนิคเฉพาะในการ
สร้างสรรค์   เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์   รูปแบบเฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือ ภูมิปัญญานั้น  แทรก
ภาพประกอบ พร้อมค าบรรยายภาพ 

  ส่วนที่ 3  ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ                     
 3.1 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ต าแหน่งที่ตั้งของโรงงานหรือสถานที่
ผลิต วิธีการติดต่อกับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เช่น เบอร์โทรศัพท์   อีเมล์แอดเดรส  เว็บไซต์ และ
จ านวนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน แทรกภาพประกอบ พร้อมค าบรรยาย
ภาพ  
 3.2 แหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ คือสถานที่ที่ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในตัว
ผลิตภัณฑ์ สามารถท่ีจะติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์นั้นได้ แทรกภาพประกอบ พร้อม ค าบรรยายภาพ  
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เอกสารอ้างอิง 
 

กรมการพัฒนาชุมชน   กระทรวงมหาดไทยส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน, 
 2555. 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย, 2555. 

พระครูวินัยธรประจักษ์  จกฺกธมฺโม, พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย, กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ 

           มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย, 2545. 

ทองทิพภา วิริยะพันธ์,  การบริหารจัดการโดยการใช้ภูมิปัญญาไทย, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย    
 หอการค้าไทย. 

ประภากร  แก้ววรรณา, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.     
           มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี.  2551. 
วีรวุธ  มาฆะศิรานนท์ . การบริหารภูมิปัญญา,  ส านักพิมพ์เอ็กซ์เปอร์เน็ท  จ ากัด . กรุงเทพฯ
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที  11 กรกฎาคม 2544 หน้า 3. 

เอกวิทย์  ณ ถลางและคณะ, ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้, กรุงเทพฯ, ส านักพิมพ์ 

 อมรินทร์, 2546.  
สืบค้นเมื่อวันที่.  4, มิถุนายน  2556. จาก ที่มา  :  http://www.dopa.go.th/iad/km/km_ 

 des.html  
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทที่  5 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
1. จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เศรษฐกิจพอเพียง 
3. การเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

4. แนวพระราชด ารัสในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
5. ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง 
6. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
7. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. การพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
10. ตัวอย่างกรณีศึกษา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถ้วยพระราชทาน 

11. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน 

12. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ประจ าหน่วย 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตของตนเองและคนในชุมชน  

3. นักศึกษามีแนวคิดที่จะน าภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของคนในชุมชน 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

บรรยายประกอบ power point ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
 

สื่อการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการสอนและโปรแกรมการน าเสนอ PowerPoint 
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การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้น การท ากรณีศึกษากลุ่มความสนใจของ

นักศึกษาในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบจากแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา 
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หน่วยที่ 5 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิต 

 

 
 

   ภาพที่ 5.1 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิต 

 

 “เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy” ...ค าว่า Sufficiency Economy นี้
ไม่มีในต าราเศรษฐกิจจะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่…Sufficiency Economy นั้น ไม่มีใน
ต ารา เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่และโดยท่ีท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่าเราก็
สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น 

 พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๒๓  ธันวาคม  ๒๕๔๒ 

 จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่
สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและ
ผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ส าหรับผลของการ
พัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ 
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และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย 

แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น  การขยายตัวของรัฐเข้าไป
ในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลาง
ในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และ
การรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพ่ือการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลงภูมิความรู้ที่เคย
ใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป  

                 สิ่งส าคัญก็คือความพอเพียงในการด ารงชีวิตซึ่ งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้คนไทย
สามารถพ่ึงตนเองและด าเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการก าหนด
ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพ่ือให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อ
ความต้องการต่างๆรวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็น
ศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมต้องถูกกระทบกระเทือนซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจ
จากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อ
พิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี  
 พระราชด ารัสว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  
 “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน 
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญ  และฐานะทางเศรษฐกิจขั้ นที่ สู งขึ้ น โดยล าดั บต่อไป ...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ) 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน
มานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้ง
บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้อง
มี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง 
 “...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่
สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มี
ความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่า
จะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารักษา
ความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (๔ ธันวาคม ๒๕๑๗) 
 พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชน
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ส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญและ
ฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น  

 ซึ่งหมายถึง แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน าการพัฒนาประเทศ  ควรที่จะ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานก่อน นั่นคือ ท าให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกิน
ก่อน เป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป  

 ทรงเตือนเรื่องพออยู่พอกิน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ คือ เม่ือ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว แต่ทิศทางการ
พัฒนามิได้เปลี่ยนแปลง  
 “...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี  และ
ประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” (๔ ธันวาคม 
๒๕๔๑) 
 เศรษฐกิจพอเพียง  
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริ
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า๒๕ปีตั้งแต่ก่อนเกิดกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้  จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน  จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา  และ
ความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
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 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
 

 
ภาพที่ 5.2 ภาพปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มาภาพจาก http://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2013/ 
 

“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืน
น้อยถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียงหมายความว่า
พอประมาณไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข...”พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ชีวิตด าเนินไปในทางสายกลางที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทยซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับทั้ง ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรและระดับประเทศได้ โดย
มีคุณลักษณะที่ส าคัญดังนี ้
 ความพอประมาณหมายถึงความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง
สังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและต้องไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน 

 ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
หลักกฎหมายหลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามคิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่โดย
ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆอย่างรอบคอบ 



หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิต หน้า 137 
 

 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 
 เงื่อนไขส าคัญเพ่ือให้เกิดความพอเพียงการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยทั้ง
เงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน 

 เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้ รัก สามัคคี
ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน 

 เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ
มาใช้วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน 

 เงื่อนไขชีวิตด าเนินชีวิตด้วยความอดทนมีความเพียรมีสติและปัญญาบริหารจัดการการใช้
ชีวิตโดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพ้ืนฐาน 

 “...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่าง
อาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท าให้มีความสุขถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติ.อันนี้ก็ความหมาย
อีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง  พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้อง
ไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติ
ตนก็พอเพียง...” 

 พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

 พระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
 “...เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหาเงินมา
ส าหรับซื้อน้ ามันส าหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซม แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน้ ามันให้
เป็นอาหาร เสร็จแล้วมันคายควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ต้องป้อน
อาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่ว่ามันคายออกมา  ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ย แล้วก็ใช้ได้
ส าหรับให้ที่ดินของเราไม่เสีย...” 

  พระราชด ารัส เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ณ ศาลาดุสิดาลัย 
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙  

 “...เราไม่เป็นประเทศร่ ารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก 

เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่
ถอยกลับ ประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่า
กลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับต ารามากเกินไป ท าอย่างมีสามัคคี
นี่แหละคือเมตตากัน จะอยู่ได้ตลอดไป...” 

 พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๓๔  
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 “...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศ ก็เห็นว่าประเทศไทย 
เรานี่ก้าวหน้าดี การเงินการอุตสาหกรรมการค้าดี มีก าไร อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราก าลังเสื่อมลงไป
ส่วนใหญ่ ทฤษฎีว่า ถ้ามีเงินเท่านั้นๆ มีการกู้เท่านั้นๆ หมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้า แล้วก็ประเทศ
ก็เจริญมีหวังว่าจะเป็นมหาอ านาจ ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า จริงตัวเลขดี แต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวัง
ในความต้องการพื้นฐานของประชาชนนั้นไม่มีทาง...” 

 พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๓๖ 

 “...เดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็ยังอยู่ดีพอสมควร ใช้ค าว่า พอสมควร เพราะเดี๋ยวมีคนเห็นว่ามีคน
จน คนเดือดร้อน จ านวนมากพอสมควร แต่ใช้ค าว่า พอสมควรนี้ หมายความว่าตามอัตตภาพ...” 

 พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๓๙  

  “...ที่เป็นห่วงนั้น เพราะแม้ในเวลา ๒ ปี ที่เป็นปีกาญจนาภิเษกก็ได้เห็นสิ่งที่ท าให้เห็นได้ว่า 
ประชาชนยังมีความเดือดร้อนมาก และมีสิ่งที่ควรจะแก้ไขและด าเนินการต่อไปทุกด้าน มีภัยจาก
ธรรมชาติกระหน่ า ภัยธรรมชาตินี้เราคงสามารถที่จะบรรเทาได้หรือแก้ไขได้ เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลา
พอใช้ มีภัยที่มาจากจิตใจของคน ซึ่งก็แก้ไขได้เหมือนกัน แต่ว่ายากกว่าภัยธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นเป็น
สิ่งนอกกายเรา แต่นิสัยใจคอของคนเป็นสิ่งที่อยู่ข้างใน อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อยากให้จัดการให้มีความ
เรียบร้อย แต่ก็ไม่หมดหวัง...” 

 พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๓๙  

 การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น 
หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัว
จะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ 

จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้  แต่ขายในที่
ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...” 

  พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๓๙.  
  “...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี  และ
ประเทศ ไทย เวลานั้ น ก็ เริ่ ม จะเป็ น ไม่พอมีพอกิน  บ างคนก็มี ม าก  บางคนก็ ไม่ มี เลย ...” 

               พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิดาลัย วันที่  ๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๑  
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 “...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอ  ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง 
คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้า
ประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่
โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้  แต่ว่าต้องไม่ไป
เบียดเบียนคนอ่ืน...”  
 พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๔๑  

 “...ไฟดับถ้ามีความจ าเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟ 

หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ 
แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิ่งท าไม่ได้ จะต้องมี
การแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว แต่ว่าพอเพียง
ในทฤษฎีในหลวงนี้ คือให้สามารถที่จะด าเนินงานได้...” 

  พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๔๒  

  “...โครงการต่างๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ ต้องมีความสอดคล้องกันดีที่ไม่ใช่เหมือนทฤษฎีใหม่ 
ที่ใช้ที่ดินเพียง ๑๕ ไร่ และสามารถที่จะปลูกข้าวพอกิน กิจการนี้ใหญ่กว่า แต่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนกัน คนไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขา
นึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง  แต่ที่จริงแล้ว เป็น
เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...” 

  พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๔๒  

 “...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือท า
จากรายได้ ๒๐๐-๓๐๐ บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจ
พอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือท าเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมาย
ไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้
เขามีดู ไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพ่ือความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆ ที่ฉันไป เขา
มีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มี
สตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป...”  
               พระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔  
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 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

  ในฐานะหน่วยงานหลักในการวางแผนของประเทศตระหนักถึงความส าคัญของแนวคิด
ดังกล่าวจึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆมาร่วมกันพิจารณากลั่นกรองพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงสรุปออกมาเป็นนิยาม
ความหมาย“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”จากนั้นสศช. ได้น าขึ้นทูลเกล้าฯขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาติน าบทความดังกล่าวไปเผยแพร่ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ทุกระดับมีความเข้าใจใน
หลักปรัชญาฯ และใช้เป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการด าเนินชีวิต ซึ่งทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข 

และโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาติ   ตามที่ขอพระมหากรุณา เม่ือวันที่ ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒สศช. ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๙(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบับที่ ๑๐ 

(พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) รวมทั้งได้เสริมสร้างความเข้าใจไปยังภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เห็น
คุณค่าและน้อมน าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป 

 

การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริ 
 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทานแนว
พระราชด าริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงค านึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชน
ด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้  
 การเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 “หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ที่ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) รวบรวมไว้มีความหลากหลายถึง 23 
หลักการ ซึ่งข้าราชการสามารถน้อมน าไปปฏิบัติในวาระและโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ได้เป็น
อย่างดี อันได้แก ่

1.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   2.  ระเบิดจากข้างใน 

 3.  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก    4.  ท าตามล าดับขั้น 

 5.  ภูมิสังคม     6.  องค์รวม 

 7.  ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  8.  ไม่ติดต ารา        

 9.  ท าให้ง่าย                                     10. การมีส่วนร่วม 

 11. ประโยชน์ส่วนรวม                         12. บริการรวมที่จุดเดียว 

 13. ทรงใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ       14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 

 15. ปลูกป่าในใจคน                            16. ขาดทุนคือก าไร 

http://www.fact.or.th/fact/index.php/2008-12-15-07-26-59/177-2009-10-30-03-29-53.html
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 17. การพ่ึงตนเอง     18. พออยู่พอกิน 

 19. เศรษฐกิจพอเพียง    20. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 

 21. ท างานอย่างมีความสุข    22. ความเพียร : พระมหาชนก 

 23. รู้ รัก สามัคคี 
  

รายละเอียดหลักการทรงงานในหัวเรื่องข้างต้นมีดังต่อไปนี้ 
ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็น
ระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรใน
พ้ืนที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรง
ตามความต้องการของประชาชน 

 ระเบิดจากข้างใน 

  พระองค์ทรงมุ่งเน้น เรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า 
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนามีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้ว
จึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน าเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหา
ชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 

  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหา ทรงมอง
ปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะทรงเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) 
คือการแก้ ไขปัญ หาเฉพาะหน้ าที่ คนมักจะมองข้าม  ดั งพระราชด า รัสความตอนหนึ่ งว่ า  
 “...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน...มันไม่ได้เป็นการแก้อาการ
จริงแต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้...แบบ (Macro) นี้ เขาจะท าแบบรื้อทั้งหมด 
ฉันไม่เห็นด้วย...อย่างบ้านคนอยู่เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไม่คุ้มที่จะไปซ่อม...เอาตกลงรื้อ
บ้านนี้ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ท่ีไหน ไม่มีที่อยู่...วิธีท าต้องค่อย ๆ ท า จะไประเบิดหมดไม่ได้...” 

 ท าตามล าดับขั้น 

  ในการทรงงาน พระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ 
สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ก็จะสามารถท าประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ต่อไปได้ จากนั้น
จะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน โดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎร
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สามารถน าไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 
ความตอนหนึ่งว่า 
  “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือความพอมีพอกิน 
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ 
และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้
รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน 
โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้
ในที่ สุด ดังเห็นได้ที่ อารยประเทศก าลั งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่ างรุนแรงในเวลานี้ 
  การช่วยเหลือสนับสุนนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวให้มีความพอกิน พอใช้
ก่อนอ่ืนเป็นพ้ืนฐานนั้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง 
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริม
ความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามล าดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดล้มเหลวและเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...” 

 ภูมิสังคม 

  การพัฒนาใด ๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เกี่ยวกับนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ดังพระ
ราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 
 “...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภู มิศาสตร์ และภู มิประเทศทาง
สังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เรา
ต้องแนะน า เราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่า
เขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์
อย่างย่ิง...” 

 องค์รวม 

  ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบวงจร ในการที่จะพระราชทาน
พระราชด าริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่าง
เชื่อมโยง ดังเช่น กรณีของ “ทฤษฏีใหม่” ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองอย่างองค์รวม ตั้ งแต่การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของ
ประชาชนคนไทย ประมาณ 10 – 15 ไร่ การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ า อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
ส าคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ าในการท าเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและหากมีผลผลิต
เพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มี
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ความเข้มแข็ง เพ่ือพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรนั่นคือ 
ทฤษฏีใหม่ ขั้นที่ 1,2 และ 3 

 ไม่ติดต ารา 

  การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะของการพัฒนาที่
อนุโลม และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ 
“ไม่ติดต ารา” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง
ของคนไทย 

 ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 

  ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัด
มากดังที่เราเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์
ทรงใช้อยู่ เป็นเวลานาน ดังที่นายสุเมธ   ตันติ เวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยเล่าว่า 

  “...กองงานในพระองค์โดยท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ  เล่าว่าปีหนึ่งพระองค์ทรงเบิกดินสอ
ไม่เกิน 12  แท่ง เฉลี่ยเดือนละแท่ง ทรงใช้จนกระทั่งดินสอกุด ใครอย่าไปทิ้งของพระองค์นะ จะทรง
กริ้วเลย ทรงประหยัดทุกอย่าง ทรงเป็นต้นแบบ ทุกอย่างนี้มีค่าส าหรับพระองค์หมด ทุกบาททุก
สตางค์จะทรงใช้อย่างระมัดระวัง จะทรงสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ...” 

  ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบ
ง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ 
มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงและจะใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่ง
ว่า 
  “...ให้ปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูก โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ
..” 

 ท าให้ง่าย 

  ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้การคิดค้น 
ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริด าเนินไปได้โดยง่าย ไม่
ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม 
ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้น ๆ ทรงโปรดที่จะท าสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ท าสิ่งที่
สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง แต่
การท าสิ่งยาก ให้กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก ฉะนั้นค าว่า “ท าให้ง่าย” หรือ “Simplicity” จึงเป็น
หลักคิดส าคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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 การมีส่วนร่วม 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงน า “ประชาพิจารณ์” มาใช้
ในการบริหารเพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของ
สาธารณชน ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 
  “...ส าคัญที่สุดจะต้องท าใจให้กว้างขวางหนักแน่นรู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งการ
วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือ การระดมสติปัญญา
และประสบการณ์อันหลากหลาย มาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความส าเร็จที่สมบูรณ์
นั่นเอง...” 

 ประโยชน์ส่วนรวม 

  การปฏิบัติพระราชกรณียะกิจ และการพระราชทานพระราชด าริในการพัฒนาและช่วยเหลือ
พสกนิกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราช
ด ารัสความตอนหนึ่งว่า 
  “...ใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจจะร าคาญด้วยซ้ า
ว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัว
จะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพ่ือส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียวเป็นการให้เพ่ือตัวเอง
สามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...” 

 บริการที่จุดเดียว 

  การบริการรวมที่จุดเดียว เป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Services ที่
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยโดยทรงให้ศูนย์ศึกษาพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียวเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอใช้
บริการจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมด าเนินการและให้บริการ
ประชาชน ณ ที่แห่งเดียวดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 

  “...กรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้าน จะได้สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ปรองดองกัน ประสานกัน ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน แต่ว่าอาจจะมีงานถือว่า
เป็นศูนย์ของตัวเองคนอ่ืนไม่เกี่ยวข้อง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมก าลังทั้งหมดของ
เจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้านหางาน ซึ่งจะต้องใช้ วิชาการ
ทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่
เดียวกันเหมือนกันซึ่งเป็นสองด้านก็หมายถึงว่าที่ส าคัญปลายทางคือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์และ
ต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...” 
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 ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
  ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียด
ถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไข
ปัญหาป่าเสื่อมโทรมได้พระราชทานพระราชด าริ  การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก  ปล่อยให้ธรรมชาติช่วย
ในการฟ้ืนฟูธรรมชาติ หรือแม้กระทั่ง การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ 
ไม้ผล และไม้ฟืน นอกจากได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้ว ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนดินด้วย 
เห็นได้ว่าทรงเข้าใจธรรมชาติ และมนุษย์อย่างเกื้อกูลกัน ท าให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

 ใช้อธรรมปราบอธรรม 

  ทรงน าความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็น
หลักการ แนวปฏิบัติที่ส าคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่
เป็นปกติเช่น การน าน้ าดีขับไล่น้ าเสียหรือเจือจางน้ าเสียให้กลับเป็นน้ าดีตามจังหวะการขึ้นลงตาม
ธรรมชาติของน้ าการบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อน
ในน้ า ดังพระราชด ารัสความว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม” 

 ปลูกป่าในใจคน 

  เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ท าให้ต้องมีการบริโภคและ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพ่ือประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายให้แก่
สิ่งแวดล้อม ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้น ในการที่จะฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืน
มาจะต้องปลูกจิตส านึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อนดังพระราชด า รัสความตอนหนึ่งว่า 

  “...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้
ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” 

 ขาดทุนคือก าไร 
  “...ขาดทุน คือ ก าไร Our loss is our gain…การเสีย คือ การได้  ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า 
และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” 

  จากพระราชด ารัสดังกล่าว คือ หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรไทย 
“การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไรคือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เป็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ดังพระราชด ารัสที่ได้พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชน
ชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 
ณ ศาลาดุสิดาลัยพระต าหนักจิตรลดารโหฐานความตอนหนึ่งว่า 

  “...ประเทศต่าง ๆ ในโลก ในระยะ 3 ปี มานี้ คนที่ก่อตั้งประเทศที่มีหลักทฤษฏีในอุดมคติที่
ใช้ในการปกครองประเทศล้วนแต่ล่มสลายลงไปแล้ว เมืองไทยของเราจะสลายลงไปหรือ เมืองไทย
นับว่าอยู่ได้มาอย่างดี เมื่อประมาณ 10 วันก่อน มีชาวต่างประเทศมาขอพบ เพ่ือขอโอวาทเกี่ยวกับ
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การปกครองประเทศว่าจะท าอย่างไร จึงได้แนะน าว่า ให้ปกครอบแบบคนจน แบบที่ไม่ติดต ารามาก
เกินไป ท าอย่างมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอดไม่เหมือนกับคนที่ท าตามวิชาการ ที่เวลาปิด
ต าราแล้วไม่รู้จะท าอย่างไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกเริ่มใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง ถ้าเราใช้ต าราแบบ
อะลุ้มอล่วยกันในที่สุดได้ก็เป็นการดี ให้ โอวาทเขาไปว่าขาดทุนเป็นการได้ก าไรของเรา นัก
เศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราท าอะไรที่เราเสีย แต่ในที่สุดเราเสียนั้น เป็น
การได้มาทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือ    เงินของ
ประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดี กินดี ก็ต้องลงทุน ต้องสร้างโครงสร้าง ซึ่งต้อใช้เงินเป็นร้อย พัน 
หมื่นล้าน ถ้าท าไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล แต่ในไม่ใช้ประชาชนจะได้รับผล ราษฎรอยู่ดี กินดี 
ราษฎรได้ก าไรไป ถ้าราษฎรมีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพ่ือให้รัฐบาลได้ท าโครงการต่อไป 
เพ่ือความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารู้ รัก สามัคคี รู้เสียสละ คือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า 
และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” 

 การพึ่งตนเอง 
  การพัฒนาตามแนวพระราชด ารัสเพ่ือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เพ่ือให้มีความแข็งแรง พอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่
ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ“พ่ึงตนเองได้”ในที่สุดดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 

 “...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอ่ืน
เป็นสิ่งส าคัญยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงพาตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความ
เจริญในระดับสูงขั้นต่อไป 

 พออยู่พอกิน 

  การพัฒนาเพ่ือให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้เริ่มจากการเสด็จฯไป
เยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่ามาในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎร
ด้วยพระองค์เอง จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซ้ึงว่า มีเหตุผลมากมายที่
ท าให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกร มีความ
กินดีอยู่ดี มีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” ก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 

  ในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อย แต่ต้องใช้ความคิดและ
ก าลังของคนทั้งชาติ จึงจะบรรลุผลส าเร็จ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงท า
ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชด าริในพระองค์นั้น“เรียบง่ายปฏิบัติได้ผล”เป็นที่ยอมรับโดย
ทั่วกัน ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 
  “.ถ้าโครงการดี ในไม่ช้า ประชาชนก็ได้ก าไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์
ไป..” 
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ภาพที่ 5.3  แสดงการอุดรูรั่วเพ่ือความพอเพียง 

 

 เศรษฐกิจพอเพียง 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆดังปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ดังนี้ 
  เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ 
จะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆมาใช้ใน
การวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึ กในคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียร มีสติปัญญาและ
ความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 ความซ่ือสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด ารัส เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อ
กันอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพราะเห็นว่าหากคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความ
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ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากดังพระราชด ารัสดั งนี้ 
  “...คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์
ส่วนรวมที่ส าคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ
เป็นประโยชน์แท้จริงได้ส าเร็จ...”พระราชด ารัสเมื่อวันที่12กรกฎาคม2522 

  “...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ 
มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...” พระราชด ารัส เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2533 

  “..ผู้ว่า CEO  ต้องเป็นคนที่สุจริต ทุจริตไม่ได้ ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอัน
เป็นไป.” 

 “.ข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริต ถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพัง ที่เมืองไทยพังมาเพราะมี
ทุจริต.”   พระราชด ารัส เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546 

 ท างานอย่างมีความสุข 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมส าราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือ
ประชาชน ซึ่งเคยมีพระราชด ารัสครั้งหนึ่งความว่า 
  “...ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการท าประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่น...” 

 ความเพียรพระมหาชนก 

  จากพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนาน
ในการคิดประดิษฐ์ ท าให้เข้าใจง่าย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน อีกท้ังภาพประกอบ 
และคติธรรมต่าง ๆ ได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้ มีความความศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยน้อมรับการศึกษา
วิเคราะห์และปฏิบัติตามรอยพระมหาชนก กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่ง ก็ยังว่ายน้ าต่อไป 
เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหาร ปูปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่มาช่วยเหลือมิให้จมน้ า
ไป เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มท าโครงการต่าง ๆ ในระยะแรก ที่ไม่มีความ
พร้อมในการท างานมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ทรงท้อ
พระราชหฤทัย มุ่งม่ันพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแต่อย่างไร 

 รู้รัก สามัคคี 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสในเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี”  มาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นค าสามค า ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย 

  รู้ : การที่เราจะลงมือท าสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัย ทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึง
วิธีการแก้ปัญหา 
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  รัก : คือความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้า
ไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
  สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรค านึงเสมอว่า เราจะท างานคนเดียวไม่ได้ ต้องท างาน
ร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

 
ภาพที่ 5.4 แสดงความสามัคคีของคนในชุมชน 

 

 แนวพระราชด ารัสในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  
          ๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต  

          ๒. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต  

          ๓. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง  
          ๔. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้
ให้มีรายได้เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ  

          ๕. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา  

 

 ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง  
 ทฤษฎีใหม่ 

 ทฤษฎีใหม่ คือ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่นชัดที่สุด 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด ารินี้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มัก
ประสบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการท าการเกษตร  ให้สามารถผ่าน
พ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากล าบากนัก  
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 ความเสี่ยงที่เกษตรกร มักพบเป็นประจ า ประกอบด้วย  

                ๑. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร  

                ๒. ความเสี่ยงในราคาและการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ  

                ๓. ความเสี่ยงด้านน้ า ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง 
                ๔. ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ และโรคระบาด 

                ๕. ความเสี่ยงด้านแบบแผนการผลิต  

                           - ความเสี่ยงด้านโรคและศัตรูพืช 

                           - ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน 

                           - ความเสี่ยงด้านหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน  

             ทฤษฎีใหม่ จึงเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ า เพ่ือ
การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 ทฤษฎีใหม่  ความส าคัญของทฤษฎีใหม่  

             1. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน  

             2. มีการค านวณโดยใช้หลักวิชาการเก่ียวกับปริมาณน้ าที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการ
เพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี  
            3. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบส าหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง ๓ ขั้นตอน  

 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น  

           ให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10  ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่ง 
ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ าเพ่ือใช้เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง 
ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ าต่างๆ 

           พ้ืนที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวันส าหรับ
ครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
           พ้ืนที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือ
ใช้เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่าย 

           พ้ืนที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 30% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ 

 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง  
           เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง 
คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินการในด้าน  

                 (1) การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  
                       - เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิต โดยเริ่ม ตั้งแต่ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช 
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ปุ๋ย การจัดหาน้ า และอ่ืนๆ เพ่ือการเพาะปลูก  

                (2) การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจ าหน่ายผลผลิต)  
                       - เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์
สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจน
การรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดีและลดค่าใช้จ่ายลงด้วย  

                (3) การเป็นอยู่ (กะปิ น้ าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)  
                        - ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐาน
ในการด ารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่างๆ กะปิ น้ าปลา เสื้อผ้า ที่พอเพียง  
                (4) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)  
                         - แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จ าเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยาม
ป่วยไข้ หรือมีกองทุนไว้กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  

                 (5) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
                        - ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพ่ือการศึกษาเล่า
เรียนให้แก่เยาวชนของชมชนเอง  
                 (6) สังคมและศาสนา  
                       - ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว 

โดยกิจกรรมท้ังหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าส่วน
ราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส าคัญ 

 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม  

           เมื่อด าเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่
ขั้นที่สามต่อไป คือติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้าน
เอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

           ทั้งนี ้ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ  

               - เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)  
               - ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจาก
เกษตรกรและมาสีเอง)  
               - เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ า เพราะรวมกันซื้อเป็นจ านวนมาก  (เป็น
ร้านสหกรณ์ราคาขายส่ง)  
               - ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพ่ือไปด าเนินการในกิจกรรม
ต่างๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น  
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 หลักการและแนวทางส าคัญ  

              1. เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่
ประหยัดก่อน ทั้งนี้ ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท านอง
เดียวกับการ “ลงแขก” แบบดั้งเดิมเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานด้วย 

              2. เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น  จึงประมาณว่า
ครอบครัวหนึ่งท านาประมาณ 5 ไร่ จะท าให้มีข้าวพอกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เพ่ือยึด
หลักพ่ึงตนเองได้อย่างมีอิสรภาพ  

               3. ต้องมีน้ าเพ่ือการเพาะปลูกส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียง 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระน้ า โดยมีหลักว่าต้องมีน้ าเพียงพอที่จะเพาะปลูกได้
ตลอดปี ทั้งนี้ ได้พระราชทานพระราชด าริเป็นแนวทางว่า ต้องมีน้ า 1,000  ลูกบาศก์เมตร ต่อการ
เพาะปลูก 1 ไร่ โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อท านา 5 ไร่ ท าพืชไร่ หรือไม้ผลอีก 5 ไร่ (รวมเป็น 10 ไร่) 
จะต้องมีน้ า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  ดังนั้น หากตั้งสมมติฐานว่า มีพ้ืนที่ 5 ไร่ ก็จะสามารถ
ก าหนดสูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลง ประกอบด้วย  

                - นาข้าว 5 ไร่  
                - พืชไร่ พืชสวน 5 ไร่  
                - สระน้ า 3 ไร่ ขุดลึก 4 เมตร จุน้ าได้ประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ า
ที่เพียงพอที่จะส ารองไว้ใช้ยามฤดูแล้ง  
                - ที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ 2 ไร่ รวมทั้งหมด 15 ไร่ แต่ทั้งนี้ ขนาดของสระเก็บน้ าขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม ดังนี้  
                - ถ้าเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรอาศัยน้ าฝน สระน้ าควรมีลักษณะลึก เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ า
ระเหยได้มากเกินไป ซึ่งจะท าให้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  
                - ถ้าเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้ าอาจมีลักษณะลึก หรือตื้น และ
แคบ หรือกว้างก็ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะสามารถมีน้ ามาเติมอยู่เรื่อยๆ  

            การมีสระเก็บน้ าก็เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างสม่ าเสมอทั้งปี (ทรงเรียกว่า  Regulator 

หมายถึงการควบคุมให้ดี มีระบบน้ าหมุนเวียนใช้เพ่ือการเกษตรได้โดยตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแล้งและระยะฝนทิ้งช่วง แต่มิได้หมายความว่า  เกษตรกรจะสามารถปลูก
ข้าวนาปรังได้ เพราะหากน้ าในสระเก็บน้ าไม่พอ ในกรณีมีเขื่อนอยู่บริเวณใกล้เคียงก็อาจจะต้องสูบน้ า
มาจากเขื่อน ซึ่งจะท าให้น้ าในเขื่อนหมดได้ แต่เกษตรกรควรท านาในหน้าฝน และเมื่อถึงฤดูแล้ง หรือ
ฝนทิ้งช่วงให้เกษตรกรใช้น้ าที่เก็บตุนนั้น ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรอย่างสูงสุด โดยพิจารณาปลูก
พืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพ่ือจะได้มีผลผลิตอ่ืนๆ ไว้บริโภคและสามารถน าไปขายได้ตลอดทั้งปี 
              4. การจัดแบ่งแปลงที่ดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
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ค านวณและค านึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร่ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกร
มีพ้ืนที่ถือครองน้อยกว่านี้ หรือมากกว่านี้ ก็สามารถใช้อัตราส่วน 30:30:30:10  เป็นเกณฑ์ปรับใช้ได้ 
กล่าวคือ 

              ร้อยละ 30 ส่วนแรก ขุดสระน้ า (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ า เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯลฯ 
ได้ด้วย) บนสระอาจสร้างเล้าไก่และบนขอบสระน้ าอาจปลูกไม้ยืนต้นที่ไม่ใช้น้ ามากโดยรอบได้  
              ร้อยละ 30 ส่วนที่สอง ท านา  
              ร้อยละ 30 ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวน (ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้เพ่ือเป็นเชื้อฟืน 
ไม้สร้างบ้าน พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร เป็นต้น)  
               ร้อยละ 10 สุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ย
หมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)  
               อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตร หรือหลักการโดยประมาณเท่านั้น  สามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสภาพของพ้ืนที่ดิน  ปริมาณน้ าฝน และ
สภาพแวดล้อม เช่น  ในกรณีภาคใต้ที่มีฝนตกชุก หรือพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ ามาเติมสระได้ต่อเนื่อง ก็อาจ
ลดขนาดของบ่อ หรือสระเก็บน้ าให้เล็กลง เพ่ือเก็บพ้ืนที่ไว้ใช้ประโยชน์อ่ืนต่อไปได้  
             5. การด าเนินการตามทฤษฎีใหม่ มีปัจจัยประกอบหลายประการ  ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิ
ประเทศ สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น เกษตรกรควรขอรับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ด้วย 
และที่ส าคัญ คือ ราคาการลงทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดสระน้ า เกษตรกรจะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากส่วนราชการ มูลนิธิ และเอกชน  

             6. ในระหว่างการขุดสระน้ า จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาจ านวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดี ควร
น าไปกองไว้ต่างหากเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่างๆ ในภายหลัง โดยน ามาเกลี่ยคลุมดินชั้น
ล่างที่เป็นดินไม่ดี หรืออาจน ามาถมท าขอบสระน้ า หรือยกร่องส าหรับปลูกไม้ผลก็จะได้ประโยชน์อีก
ทางหนึ่ง  
 ตัวอย่างพืชท่ีควรปลูกและสัตว์ที่ควรเลี้ยง  
               - ไม้ผลและผักยืนต้น : มะม่วง มะพร้าว มะขาม ขนุน ละมุด ส้ม กล้วย  น้อยหน่า 
มะละกอ      กระท้อน แคบ้าน มะรุม สะเดา ขี้เหล็ก กระถิน ฯลฯ 

               -  ผักล้มลุกและดอกไม้ : มันเทศ เผือก ถั่วฝักยาว มะเขือ มะลิ ดาวเรือง  บานไม่รู้โรย 
กุหลาบ ดอกรัก และซ่อนกลิ่น เป็นต้น 

               -  เห็ด : เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เป็นต้น 

               -  สมุนไพรและเครื่องเทศ : หมาก พลู พริกไท บุก บัวบก มะเกลือ ชุมเห็ด หญ้าแฝก 
และพืชผักบางชนิด เช่น กะเพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลัก และตะไคร้ เป็นต้น 



หน้า 154 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิต 

                -  ไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิง : ไผ่ มะพร้าว ตาล กระถินณรงค์ มะขามเทศ สะแก 

ทองหลาง จามจุรี กระถิน สะเดา ขี้เหล็ก ประดู่ ชิงชัน และยางนา เป็นต้น 

                -  พืชไร่ : ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย มันส าปะหลัง ละหุ่ง นุ่น 

เป็นต้น พืชไร่หลายชนิดอาจเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตยังสดอยู่ และจ าหน่ายเป็นพืชประเภทผักได้ และมี
ราคาดีกว่าเก็บเม่ือแก่ ได้แก่ ข้าวโพด ถัวเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย และมันส าปะหลัง 
                - พืชบ ารุงดินและพืชคลุมดิน : ถั่วมะแฮะ ถั่วฮามาต้า โสนแอฟริกัน  โสนพ้ืนเมือง ปอ
เทือง ถั่วพร้า ขี้เหล็ก กระถิน รวมทั้งถั่วเขียวและถั่วพุ่ม เป็นต้น และเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วไถกลบลงไป
เพ่ือบ ารุงดินได ้

                  หมายเหตุ : พืชหลายชนิดใช้ท าประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งชนิด และการเลือกปลูกพืช
ควรเน้นพืชยืนต้นด้วย เพราะการดูแลรักษาในระยะหลังจะลดน้อยลง มีผลผลิตทยอยออกตลอดปี 
ควรเลือกพืชยืนต้นชนิดต่างๆ กัน ให้ความร่มเย็นและชุ่มชื้นกับที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และควร
เลือกต้นไม้ให้สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่ เช่น ไม่ควรปลูกยูคาลิปตัส บริเวณขอบสระ ควรเป็นไม้ผล
แทน เป็นต้น 

 สัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ ได้แก่  
          สัตว์น้ า : ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาดุก เพ่ือเป็นอาหารเสริมประเภทโปรตีน และ
ยังสามารถน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วยในบางพ้ืนที่สามารถเลี้ยงกบได้ 
          สุกร หรือ ไก่ เลี้ยงบนขอบสระน้ า ทั้งนี้ มูลสุกรและไก่สามารถน ามาเป็นอาหารปลา บางแห่ง
อาจเลี้ยงเป็ดได ้ 

 ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ 

              1. ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยง
ตนเองได้ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 

              2. ในหน้าแล้งมีน้ าน้อย ก็สามารถเอาน้ าที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่างๆ ที่ใช้น้ าน้อยได้ 
โดยไม่ต้องเบียดเบียนชลประทาน  

               3. ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ าดีตลอดปี  ทฤษฎีใหม่นี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรได้โดยไม่เดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ  

                4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟ้ืนตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง 

โดยทางราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย  

 ทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์                    
 ทฤษฎีใหม่ที่ด าเนินการโดยอาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติ น้ าฝน จะอยู่ในลักษณะ “หมิ่นเหม่” 
เพราะหากปีใดฝนน้อย น้ าอาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้น  การที่จะท าให้ทฤษฎีใหม่สมบูรณ์ได้นั้น 

จ าเป็นต้องมีสระเก็บกักน้ าที่มีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ  โดยการมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่
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สามารถเพ่ิมเติมน้ าในสระเก็บกักน้ าให้เต็มอยู่เสมอ ดังเช่น กรณีของการทดลองที่โครงการพัฒนา
พ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสระบุรี         
            

     

 
ภาพที่ 5.5 แสดงระบบทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์ อ่างใหญ่ เติมอ่างเล็ก อ่างเล็ก เติมสระน้ า 

ที่มา http://www.chaipat.or.th/site_content/ 

             

 จากภาพ วงกลมเล็ก คือสระน้ าที่เกษตรกรขุดขึ้นตามทฤษฎีใหม่ เมื่อเกิดช่วงขาดแคลนน้ าใน
ฤดูแล้ง เกษตรกรสามารถสูบน้ ามาใช้ประโยชน์ได้ และหากน้ าในสระน้ าไม่เพียงพอก็ขอรับน้ าจากอ่าง
ห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ซึ่งได้ท าระบบส่งน้ าเชื่อมต่อทางท่อลงมายังสระน้ าที่ได้ขุดไว้ในแต่ละแปลง ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถมีน้ าใช้ตลอดปี 
 กรณีที่เกษตรกรใช้น้ ากันมาก อ่างห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็อาจมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ก็
สามารถใช้วิธีการผันน้ าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (อ่างใหญ่) ต่อลงมายังอ่างเก็บน้ าห้วยหินขาว (อ่าง
เล็ก) ก็จะช่วยให้มีปริมาณน้ ามาเติมในสระของเกษตรกรพอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องเสี่ยง  
 ระบบการจัดการทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สามารถ
ท าให้การใช้น้ ามีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จากระบบส่งท่อเปิดผ่านไปตามแปลงไร่นาต่างๆ ถึง 3-5 
เท่า เพราะยามหน้าฝน นอกจากจะมีน้ าในอ่างเก็บน้ าแล้ว ยังมีน้ าในสระของราษฎรเก็บไว้พร้อมกัน

http://www.chaipat.or.th/site_content/
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ด้วย ท าให้มีปริมาณน้ าเพ่ิมอย่างมหาศาล น้ าในอ่างที่ต่อมาสู่สระจะท าหน้าที่เป็นแหล่งน้ าส ารอง คอย
เติมเท่านั้นเอง  
 

 
ภาพที่ 5.6 แสดงทฤษฏีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง พอเพียง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ที่มา http://dhammanature.org/category/knowledge-base/ 

 

 แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ของมูลนิธิชัยพัฒนา 

 ท่านที่สนใจสามารถขอค าปรึกษาและเยี่ยมชมแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ได้ ดังนี้  
      1. ส านักบริหารโครงการ ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โทรศัพท์ 022824425 โทรสาร 
022823341  

      2. โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
สระบุรี โทรศัพท์ / โทรสาร 036-499181  

      3. โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชด าริ (ทฤษฎีใหม่) 
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ / โทรสาร 032 337407  

      4. โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โทรศัพท/์โทรสาร 032594067  

      5. โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ /โทรสาร 043 
859089  

      6.โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ /โทรสาร 
044 325048  
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การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัต ิ

 

ทุกคนสามารถน าหลักปรัชญาฯมาเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คน
จนหรือเกษตรกรโดยต้อง“ระเบิดจากข้างใน”คือการเกิดจิตส านึกมีความศรัทธาเชื่อมั่นเห็นคุณค่า
และน าไปปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัวมุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขทั้งทางกายและทางใจพึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถไม่ท าอะไรเกินตัวด าเนินชีวิตโดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนรวมทั้งใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือความมั่นคงใน
อนาคต และเป็นที่พ่ึงให้ผู้อ่ืนได้ในที่สุด เช่น หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบ
สัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัดแต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิก อบายมุข สอนให้เด็กรู้จัก
คุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึงการ 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลัก ของความรู้ รักสามัคคี สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันใน
ชุมชนและนอกชุม ชนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่ม
อาชีพ องค์กรการเงิน 

สวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการใช้        
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง 

ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน  เริ่มจากความมุ่ งมั่นในการด าเนินธุรกิจที่หวัง
ผลประโยชน์หรือก าไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น  แสวงหาผลตอบแทนบนพ้ืนฐานของการ
แบ่งปัน มุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น 

และพนักงานด้านการขยายธุรกิจต้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งต้องมีความรู้และเข้าใจธุรกิจ
ของตนเองรู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้การตลาดอย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและท าตาม
ก าลังสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อสังคมและป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญต้องสร้างเสริมความรู้และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม 

 ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มจากการวางรากฐาน
ให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 

มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่งเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนา
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ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างรู้ รักสามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้เกิด
เป็นสังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง
จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไปอย่างสมดุลม่ันคงและย่ังยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้าน  

  1.  ทั้งด้านชีวิต 

  2.  เศรษฐกิจ 

  3.  สังคมวัฒนธรรม 

  4.  สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
อันจะน าไปสู่“ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย” 

 

การประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
             พ้ืนฐานของประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ . ชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ขั้นการฟ้ืนฟูและขยายเครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืน     อันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินไป
จนถึงการแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพ และทักษะวิชาการ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทีละ
ขั้นตอนเป็นล าดับ ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมาจากฐานทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาที่มีอยู่ภายในชาติและท่ีจะเรียนรู้จากโลกภายนอกด้วย  

 เศรษฐกิจพื้นฐาน ประกอบด้วยลักษณะส าคัญคือ  

   •  เป็นเศรษฐกิจ   ของคนทั้งมวล  

   •  มีชุมชนที่เข้มแข็งเป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ 

   •  มีความเป็นบูรณาการเข้มแข็งไปพร้อม ๆ กันหมด ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม 
และ วัฒนธรรม  

   •  เติบโตบนพ้ืนฐานที่เข้มแข็งของเราเอง เช่น ด้านเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม 
สมุนไพร อาหาร การท่องเที่ยว เป็นต้น  

   •  มีการจัดการที่ดีเป็นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการเกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถน ามาใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 
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 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง  
 เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้
ขอบเขต ข้อจ ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีด
ความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเองและลดภาวการณ์เสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุม
ระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียรจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือย
ได้เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้  
 เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ได้  เช่น โดยพ้ืนฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่
เศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจใน
ระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเสี่ยงหรือความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้  
 เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่
จ าเป็นจะต้องจ ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ 
และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่าง
พอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม  

 

การพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 

การพัฒนาประเทศ มิได้มีแบบอย่างตายตัวตามต ารา หากแต่ต้องเป็นไปตามสภาพภูมิ
ประเทศทางภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา วัฒนธรรมชุมชน ที่มีความหลากหลาย ในขณะเดียวกันเราก็ต้อง
เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ 
ควบคู่ไปกับการพยายามหาแนวทางหรือวิธีการที่จะด ารงชีวิตตามหลักการพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ด าเนินไปได้อย่างสมดุลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยอาศัย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบที่ชุมชนอาจจะได้รับ ไม่ให้กระแส
เหล่านั้นมาท าลายเอกลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนจนต้องล่มสลายไป 

 จากแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่ให้ประชาชนด าเนินตามวิถีแห่งการ
ด ารงชีพที่สมบูรณ์ ศานติสุข โดยมีธรรมะเป็นเครื่องก ากับ และใจตนเป็นที่ส าคัญ ซึ่งก็คือ วิถีชีวิตไทย 
ที่ยึดเส้นทางสายกลางของความพอดี ในหลักของการพ่ึงพาตนเอง 5 ประการ คือ  

1.  ความพอดีด้านจิตใจ : เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีจิตส านึกท่ีดี เอ้ืออาทร ปราณีประนอม 
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  

2.  ความพอดีด้านสังคม : มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  
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รู้จักผนึกก าลัง และที่ส าคัญมีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากฐานรากที่ม่ันคงและแข็งแรง  
    3.  ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาด 

และรอบคอบเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ เพ่ือพัฒนาประเทศให้มั่นคง
เป็นขั้นเป็นตอนไป  

   4.  ความพอดีด้านเทคโนโลยี : รู้จักใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการและควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเอง และสอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อ
สภาพแวดล้อมของเราเอง  
   5.  ความพอดีด้านเศรษฐกิจ : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอสมควร พออยู่  
พอกินตามอัตภาพ และฐานะของตนเอง 
             จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเริ่มจาก การสร้างพ้ืนฐาน ความพอกินพอใช้ ของประชาชนในชาติ
เป็นส่วนใหญ่ก่อน แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ . ตามล าดับ เพ่ือจะได้
เกิดสมดุลทางด้านต่าง ๆ หรือ เป็นการด าเนินการไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จากระดับหนึ่งไปสู่อีก
ระดับหนึ่ง โดยสร้างความพร้อมทางด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ที่ไม่ใช่เป็นการ “ก้าวกระโดด” ที่ต้อง
ใช้ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ มาเป็นตัวกระตุ้น เพียงเพ่ือให้เกิดความทันกันในชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งในที่สุด
ประชาชนไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการและการแข่งขันดังกล่าวได้ ก็จะเกิดปัญหา
ตามมา ดังที่ประเทศไทยได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจ   เมื่อปี 2540 

 

 ภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
      บทบาทของภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย 

 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชุมชน  ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมานี้ ภูมิปัญญา
ชาวบ้านได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะชุมชนชนบท ซึ่งได้รับผลกระทบ
อย่างมากจากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ภูมิปัญญาชาวบ้านก่อให้เกิดการประยุกต์วัฒนธรรมชุมชนเพื่อการ
พัฒนาชนบท  จุดเด่นอย่างหนึ่งของภูมิปัญญาชาวบ้านคือ การให้ความส าคัญต่อคุณค่าซึ่งเป็น
นามธรรม ไม่ยึดติดกับรูปแบบ ส่งผลให้ภูมิปัญญาชาวบ้านมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับตัวได้ตาม
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ผู้คนและชุมชนในชนบทจึงได้น าจุดเด่นนี้มาประยุกต์
วัฒนธรรมชุมชน โดยเฉพาะการประยุกต์ประเพณี-พิธีกรรมต่างๆ เช่น การสืบชะตาแม่น้ า การบวชป่า 
และผ้าป่าพันธุ์ไม้  เป็นต้น การประยุกต์ประเพณี -พิธีกรรมเหล่านี้ช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนค่อยๆฟ้ืนตัวขึ้น และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างคนกับธรรมชาติ เป็น
ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ใช่การควบคุมหรือเอาชนะธรรมชาติอย่างท่ีผ่านมา 
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2) ภูมิปัญญาชาวบ้านก่อให้เกิดกลไกใหม่ทางสังคมวัฒนธรรม แม้ว่าการ
พัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความเจริญทางวัตถุมากมาย ท าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้น แต่อีกด้านของความก้าวหน้านี้กลับส่งผลให้ผู้คนและชุมชนถูกตัดออกจากกัน  
  สังคมชุมชนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และการพึ่งพาอาศัยกันอย่างใน 

อดีต หรือการช่วยเหลือกันโดยตรงแบบให้พ่ีปันน้อง ซึ่งเป็นกลไกทางสังคมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมได้
คลายพลังลงไปมากแล้ว ชุมชนจึงได้สร้าง กลุ่มหรือองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นกลไกใหม่ที่ช่วยให้คนใน
ชุมชนหันกลับมาพ่ึงพาอาศัยกันอีกครั้งหนึ่ง  
  กลุ่มออมทรัพย์ธนาคารหมู่บ้าน และองค์กรการเงินชุมชนที่เรียกชื่ออ่ืน เป็นตัวอย่าง 
ที่แสดงให้เห็นลักษณะที่กล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดีองค์กรการเงินเหล่านี้จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่
ชุมชนประสบกับปัญหาเงินทุนและภาวะหนี้สิน ชาวบ้านในชุมชนจะไม่มีทางออกในเรื่องนี้ ไม่สามารถ
หยิบยืมเงินทองจากญาติพ่ีน้อง เพราะทุกคนต่างตกอยู่ในภาวะเดียวกัน การรวมตัวเป็นกลุ่มออม
ทรัพย์ ธนาคารชุมชน และองค์กรการเงินในชื่ออ่ืนก็จะเกิดขึ้น สมาชิกของกลุ่มน าเงินคนละเล็กคนละ
น้อยมาฝากไว้ร่วมกัน กลุ่มจะท าหน้าที่จัดการเงินหรือทรัพยากรดังกล่าว ให้สมาชิกที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนได้กู้ยืมน าไปแก้ปัญหาที่เผชิญในขณะนั้น  กลุ่มหรือองค์กรการเงินเหล่านี้จึงมีฐานะเป็นกลไก
ใหม่ทางสังคมวัฒนธรรมที่ช่วยให้คุณค่าเดิมของสังคมชุมชน คือการพ่ึงพาอาศัยกันได้กลับมามี
บทบาทในสังคมปัจจุบัน และยังช่วยให้ญาติพี่น้องในชุมชนได้หันมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่ง 
  นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีกลุ่มและองค์กรชาวบ้านหรือองค์กรชุมชนอีก
จ านวนมากที่เกิดขึ้นและได้รับการพัฒนาโดยกระบวนการภูมิปัญญาชาวบ้านเช่น ธนาคารข้าว 
ธนาคาร   โค-กระบือ และกลุ่มแลกเปลี่ยนแรงงาน เป็นต้น เหล่านี้ต่างท าหน้าที่เช่นเดียวกับองค์กร
การเงินที่กล่าวข้างต้น 

  การพ่ึงพาอาศัยกันผ่านองค์กรจัดการใหม่ไม่ได้จ ากัดเฉพาะในชุมชนเท่านั้น แต่ 
ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนและพ่ึงพานี้ได้พัฒนาเป็น เครือข่ายองค์กรชุมชน ช่วยผู้คนต่างหมู่บ้าน 
ต่างเขตการปกครองที่มีความสนใจร่วมกันได้พ่ึงพาอาศัยกัน  
  กลุ่มหรือองค์กรชุมชนและเครือข่าย นับเป็นกลไกใหม่ทางสังคมวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง 
ผลผลิตและกระบวนการของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเป็นกลไกที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้คนและชุมชนในปัจจุบัน 

3) ภูมิปัญญาชาวบ้านก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สถาบันของชุมชน  
พัฒนาการของภูมิปัญญาชาวบ้านในช่วง 20 กว่าปีมานี้ ได้ส่งผลต่อการสร้างสรรค์สถาบันใหม่ของ
ชุมชน ที่ส าคัญมีดังนี้ 

สถาบันการเรียนรู้ ในช่วงที่ชุมชนต้องเผชิญกับปัญหาการพัฒนาและหมด
หนทาง แก้ไข ชาวบ้านจ านวนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาได้พยายามแสวงหาทางออก โดยการ
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รวมตัวเพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ขึ้นในชุมชนต่างๆ 
บางชุมชนสามารถรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ต่อเนื่องและมั่นคงจนมีภาวะเป็นสถาบัน  

ผลการศึกษาชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศพบว่า สถาบันการเรียนรู้ของ
ชุมชน ซึ่งอาจเรียกชื่อต่างกัน เช่น มหาวิทยาลัยชาวบ้าน มหาวิทยาลัยธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนา สมาคม ชมรม และเครือข่าย เป็นต้น ต่างน าลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมชุมชนมาเป็น
แนวทาง การเรียนรู้จึงเป็นธรรมชาติ ง่าย และตรงต่อความต้องการของชาวบ้าน โดยมีผู้น า ผู้รู้หรือ
ปราชญ์ชาวบ้านท าหน้าที่ถ่ายทอดแนวคิดความรู้ หรือชุดประสบการณ์ให้แก่ผู้สนใจน าไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

ความรู้หรือชุดประสบการณ์ของชุมชนไม่ใช่ความรู้ทางเทคนิคเพียงอย่าง
เดียว แต่จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นคุณค่า ศีลธรรม และจริยธรรม หรือเป็นความรู้แบบองค์รวม และ
การถ่ายทอดก็มิได้แยกออกเป็นส่วน ผู้เรียนจึงต้องเรียนรู้วิถีชีวิตทั้งหมดจากเจ้าของประสบการณ์ 
หัวใจของการเรียนรู้นี้อยู่ที่การปฏิบัติ จึงเกิดการหนุนช่วยและการไปมาหาสู่กันระหว่างผู้ถ่ายทอด
ความรู้และผู้เรียน 

สถาบันทุนของชุมชน ทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตและการผลิต
ของชุมชน ทั้งนี้เพราะทุนในความหมายของชุมชนนั้นค่อนข้างกว้าง ประกอบด้วย ทุนเงินตรา ทุน
สังคมวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนโภคทรัพย์ ชุมชนต่างๆได้ ใช้ภูมิปัญญาจัดการทุน
เหล่านี้ให้รับใช้และสร้างความมั่นคงในชีวิต เห็นได้จากชุมชนจ านวนมากใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่พัฒนา
สถาบันทุนของชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น กองทุนวัว ธนาคารข้าว  กองทุนพืชพ้ืนบ้าน และกลุ่มออม
ทรัพย์ เป็นต้น 

พัฒนาการของสถาบันทุนของชุมชน เกิดขึ้นควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้
และสถาบันการเรียนรู้ของชุมชน มีความหลาหลาย รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันทุนของชุมชนใน
แต่ละแห่งจะมีความสัมพันธ์กับพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของตน ท าให้มีความ
ยืดหยุ่นสูง และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้มากกว่าสถาบันทางเศรษฐกิจจากภายนอก 

4) ภูมิปัญญาชาวบ้านก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของสังคมชุมชน    การ
พัฒนาประเทศ ตามแนวคิดเดิมได้ก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในชุมชน ยิ่งความเจริญทางด้านวัตถุมี
มากเท่าใด ผู้คนก็จะถูกตัดขาดจากกันทางสังคมมากเท่านั้น การปรากฏตัวของภูมิปัญญาชาวบ้านได้
ฉุดดึงให้ผู้คนที่แยกจากกันนี้ให้หันหน้าเข้าหากันอีกครั้งหนึ่ง 

เห็นได้ว่าบทบาทของภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งในด้านการประยุกต์วัฒนธรรม
ชุมชนเพ่ือ การพัฒนา การสร้างกลไกลใหม่ทางสังคมวัฒนธรรม และการสร้างสรรค์สถาบันของชุมชน
ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ต่างมีส่วนอย่างมากต่อการสร้างเป็นปึกแผ่นให้สังคมชุมชน กระทั่งในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจที่เพ่ิงผ่านมา ประชาชนจ านวนมากที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจในภาคเมืองต่างคืนสู่ชนบท
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หรือภาคเกษตร ซึ่งชุมชนได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถรองรับคนเหล่านี้ไว้ได้ ปัญหาทางสังคมที่เป็นผล
มาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยจึงไม่รุนแรง เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศทาง
อเมริกาใต้หรือละตินอเมริกาที่ประสบปัญหาเดียวกันไทย  
       5)  ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นรากฐานทางการผลิต และเสริมสร้างเศรษฐกิจของ
ชุมชนและสังคมไทย  ภูมิปัญญาชาวบ้านในฐานะความรู้หรือเทคโนโลยีในด้ านต่างๆ ทั้งการเกษตร 
การแปรรูป การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการทุน และการตลาด และภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในฐานะกระบวนการหรือการเรียนรู้ ล้วนเป็นพ้ืนฐานการผลิต เสริมสร้างรายได้ และ
การมีงานท าของคนในชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ชุมชนได้ช่วยกัน
พัฒนาขึ้น จะมีบทบาทส าคัญในด้านการผลิตสินค้าทดแทนการซื้อหาจากภายนอกการเพ่ิมมูลค่าให้
ผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการบริการต่างๆในชุมชน เป้าหมายอยู่ที่การพ่ึงตนเองของ
ครอบครัว ความพอเพียงของชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพออกสู่ภายนอก 

หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ที่ก าลังได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลในขณะนี้ เกือบทั้งหมดพัฒนาขึ้นจากฐานภูมิปัญญาชาวบ้าน และได้รับการพิสูจน์ว่ามีศักยภาพ
สูงในทางเศรษฐกิจ สามารถท ารายได้ให้แก่ประเทศเกือบแสนล้านบาทต่อปี  

ในระยะยาว การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจะช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่าง
วิสาหกิจ ชุมชนและหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
จะได้รับการพัฒนาเป็นหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ออกสู่การแข่งขันในระดับสูงขึ้น การแข่งขันใน
ลักษณะนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านและชุมชน เพราะเป็นการแข่งขันบนศักยภาพหรือใน
จุดที่สามารถแข่งขันได้ ในทางตรงข้ามการแข่งขันในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนและสังคมไทยออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

 
ภาพที่ 5.7 ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นรากฐานทางการผลิต และเสริมสร้างเศรษฐกิจ 

ของชุมชนและสังคมไทย 
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ที่มา กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาดีสร้างบง 
ตัวอย่างกรณีศึกษา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถ้วยพระราชทาน 
 

 กรณีศึกษาที่ 1 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนบ้านดอกบัว 

 ชุมชนบ้านดอกบัว (บ้านบัว) หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชุมชนที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้ง
ที่  2 ซึ่ งจัดโดยส านั กงานคณะกรรมการพิ เศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน เนื่ องมาจาก
พระราชด าริ  (ส านักงาน กปร.) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา ส านักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 
กองทัพไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่ตัวอย่างความส าเร็จของบุคคล ชุมชน และองค์กรภาครัฐและธุรกิจ ที่ได้น้อมน าเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการ
องค์กรจนประสบความส าเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 

นายบาล บุญก้ า ผู้ใหญ่บ้านดอกบัว เปิดเผยว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระราชด าริแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ประชาชนได้น้อมน าพระราชด าริมา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตมากขึ้น ส าหรับชุมชนบ้านดอกบัวก็ได้มีการน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เช่นกัน โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ ชุมชนมี
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนมีภูมิความรู้คู่คุณธรรมที่ผ่านมาชุมชนได้รับ
การคัดเลือกจากหน่วยงานราชการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ หมู่บ้านชนะเลิศตามโครงการเชิดชูเกียรติ
ผู้น าเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” รางวัลชนะเลิศหมู่บ้าน
พ่ึงตนเอง ระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทกลุ่มอาชีพดีเด่นตามโครงการเชิดชูเกียรติของ
กลุ่มจักสานเข่ง ผู้น าเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น เป็นต้น 

ราษฎรในชุมชนบ้านบัวมีอาชีพหลัก คือ ท านา นอกฤดูท านา น าไม้ไผ่ที่มีเป็นจ านวนมากใน
ชุมชนมาจักสาน เป็นภาชนะเพ่ือใช้ประโยชน์ อาทิ สุ่มไก่ เข่ง และน าออกจ าหน่ายในลักษณะการ
รวมกลุ่มเป็นกลุ่มจักสานเข่ง ซึ่งช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านบัวเป็นอย่างดี เพราะมีตลาด
รองรับที่แน่นอน ปัจจุบันส่งออกจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ชาวชุมชนยังมีการเลี้ยงโค
พร้อมปลูกหญ้าแพงโกล่าส าหรับเลี้ยงโคภายในชุมชน ที่เหลือก็ออกจ าหน่าย ท าให้มีรายได้เข้าชุมชน
อีกทางหนึ่ง 

“มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นแหล่งศึกษาดูงานของทุกคนและบุคคลทั่วไป ได้แก่ การท าจุลินทรีย์
จาก หน่อกล้วย การผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและช่วยในการรักษา
คุณภาพดิน ท าให้ลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีได้ปีละไม่น้อยกว่า 5 ,000 บาทต่อราย นอกจากนี้
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ราษฎรในชุมชนยังมีการประยุกต์ใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได้  เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน และน ามูลโคมาท าแก๊สเพ่ือใช้หุงต้มภายในครัวเรือน” นาย
บาล กล่าว 

นอกจากนี้ทุกครอบครัวภายในชุมชนจะมีการปลูกพืชผักสวนครัว แบบปลอดสารพิษ เลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง เลี้ยงปลาไว้กิน เหลือจากการบริโภคก็แบ่งปันเพ่ือนบ้านและจ าหน่ายบ้าง ชุมชนมีครูภูมิ
ปัญญาชาวบ้านหลายด้านที่ถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ แนวทางการท างาน ประสบการณ์ และ
กระบวนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ออกสู่ชุมชน เช่น มีศูนย์การเพาะเลี้ยงด้วงกว่าง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของ
ชาวล้านนา และศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนจะมีการปลูกไผ่ทดแทนไม้ไผ่ที่น ามาจักสานเข่ง และสุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้คนในชุมชนยังมีการดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยการน าเงินปันผลจากกลุ่มต่าง 
ๆ ให้กับคนด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาในการด ารงชีวิต โดยการจัดสวัสดิการจากกองทุนต่าง ๆ 
ให้โดยการน าเงินปันผลจากกลุ่มต่าง ๆ มาเป็นสวัสดิการ 

“วันนี้ชาวบ้านดอกบัวทุกหลังคาเรือนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงาน
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่หน่วยงาน องค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจและเข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยการมา
ศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนตามจุดเรียนรู้ต่าง ๆ” นายบาล ผู้น าหมู่บ้าน กล่าว. 
 กรณีศึกษาที่ 2  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน 

 จากการที่ชุมชนบ้านดอกบัว   ได้ยึดทางสายกลางในการด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มา
ปรับใช้ในชุมชน  จึงเกิดการเรียนรู้อย่างพ่ึงตนเองมาโดยตลอด  และประสบผลส าเร็จมาโดยตลอด
เพราะยึดทางสายกลาง..ภายใต้หลักการและเงื่อนไขดังนี้คือ.. 
 "หลักความพอประมาณ"   หมายถึง  ความพอดีพอเหมาะต่อความจ าเป็นที่ไม่น้อยเกินไป 
และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

 "หลักความมีเหตุมีผล"  หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น   จะต้อง
เป็นไปตามเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

 "หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว"  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
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 "เงื่อนไขความรู้"  ประกอบด้วย  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบ
ด้าน  ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพ่ือประกอบการ
วางแผน  และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
 "เงื่อนไขคุณธรรม"  ประกอบด้วย  ความตระหนักในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความ
อดทน มีความเพียร  และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน 

      1.กิจกรรมที่โดดเด่นและส าคัญของชุมชนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ในอดีตคนใน 
ชุมชนบ้านบัว มีการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่แล้วแต่ไม่เป็นรูปธรรม ต่อมาเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ประชาชนทุกคน ได้
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ซึ่งมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับ สาม
ห่วง สองเงื่อนไข คือชุมชนมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดทั้งมีความรู้คู่
คุณธรรม ซึ่งจะขอสรุปในภาพของตัวชี้วัดเป็นด้าน ๆ ประกอบด้วย ด้วยการลดรายจ่าย การเพ่ิม
รายได้ การประหยัด การเรียนรู้ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดทั้งการเอ้ืออารี เมื่อ
หลายปีที่ผ่านมาชุมชนมีการปรับเปลี่ยนหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพ่ือบริหารการ
จัดการ ในรูปของคณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม ด้านการเกษตร ศักยภาพของชุมชนที่มีสภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ในการท านา ซึ่งเป็นอาชีพหลัก จะเห็นว่าการปลูกข้าว มีน้ าเพียงพอ 
จากเดิมมีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี ซึ่งมีราคาสูง ประกอบกับค่าแรงงานสูง ต่อมามีการน าเอา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เกิดประโยชน์ และมีการปรับเปลี่ยนการลดต้นทุนการ
ผลิตโดยการท าปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ ประกอบกับชุมชนมีการเลี้ยงวัว เกือบทุกครัวเรือน จึงมีมูลวัวใน
ปริมาณที่มากพอส าหรับการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และ ลดรายจ่ายค่าแรงงานโดยการ เอามื้อ (ลง
แขก) ในการท านา และลดรายจ่ายส าหรับเจ้าภาพ ด้วยการน าห่อข้าวไปกินร่วมกัน 

ด้านการลดรายจ่าย  
ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เลี้ยงปลา ไว้กินแต่

ละครัวเรือน เหลือจากการบริโภค ก็แบ่งปันให้เพ่ือนบ้านและจ าหน่ายบ้าง ท าให้ประชาชนในชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองได้ และมีการเลี้ยงวัว โคขุน ก็มีกลุ่มการเลี้ยงวัวพันธุ์พ้ืนเมือง การเลี้ยงโคขุน ซึ่งมี
การเลี้ยงเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีมูลวัวมาก จึงได้ น ามูลวัวมาท าแก๊สหุงต้มชีวภาพ เพ่ือลดรายจ่าย
ของครัวเรือนได้เดือนละไม่น้อยกว่า 300 บาท อีกทางหนึ่งของครัวเรือน ซึ่งใน ปี 2553 ทุกครัวเรือน
จะใช้แก็สหุงต้มชีวภาพ และ ทุกครัวเรือน มีการท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ไว้เป็นปุ๋ยส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

ด้านการเพิ่มรายได้ 
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เริ่มแรกคนในชุมชนมีความคิดว่าต่างคนต่างท า ไม่มีการรวมกลุ่มกันจัดท า ต่อมาจึงได้
รวมกลุ่มกัน เช่น การจักสานเข่ง สุ่มไก่ ซึ่งมีวัตถุดิบอยู่ในชุมชน คือมีไม้ไผ่รวก ตลอดทั้งภูมิสังคมมีภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นในการจักสาน มีการรวมกลุ่มเล็กๆ ท ากันเองเพ่ือใช้และจ าหน่ ายในหมู่บ้านต าบล
เดียวกัน และต่อมาได้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีสมาชิกเป็นจ านวนมาก และมีการระดมเงินออม 
และขยายไปในชุมชนอ่ืนๆ โดยมีเครือข่ายหมู่บ้าน/ต าบลที่ใกล้เคียง จากการรวมกลุ่มกัน และยังเป็น
สินค้าที่มีชื่อเสียงและท ารายได้ให้กับครัวเรือนเป็นอย่างดี และยังเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดพะเยา 
และการเลี้ยงโคของคนในชุมชน ก็ปลูกหญ้าแพงโกล่า ส าหรับใช้เป็นอาหารของโค และจ าหน่าย ท า
ให้มีรายได้เข้าในชุมชนอีกชนิดหนึ่ง และมีการจักสานผักตบชวา เป็นอาชีพเสริม ซึ่งน าวัตถุดิบจาก
กว๊านพะเยา มาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสวยงาม ตลอดทั้งเป็นการก าจัดผักตบชวา 

ด้านการประหยัด  
ทุกครัวเรือนต้องประหยัดและออมเงิน และจัดท าบัญชีครัวเรือน นี่คือเสียงจากชุมชน ที่

สามารถพ่ึงตนเองได้โดยการรวมกลุ่มกัน เช่น กองทุนหมู่บ้าน มีการออมเงินจ านวน 120 ครัวเรือน ณ 
ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 198 คน และมีเงินออมเป็นเงิน 150,000 บาท และเงินทุนด าเนินการ 
1,115,000 บาท โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มีการออมเงินจ านวน 62 ครัวเรือน ณ .
ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 62 คน มีเงินออมและเงินทุนหมุนเวียนฯรวมเป็นเงิน 285,292 .68 บาท 
กลุ่มออมทรัพย์เข่งมีการออมเงินจ านวน 88 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 88 คน มีเงิน
ออมและเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 295,261 บาท กลุ่มแม่บ้านมีการออมเงินจ านวน 100 ครัวเรือน 
ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 100 คน มีเงินออมและเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 50 ,000 บาท 
กลุ่มเลี้ยงวัวพันธุ์พ้ืนเมืองมีการออมเงินจ านวน 50 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 50 คน 
มีเงินออมและมีเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 96,451 บาท กลุ่มจักสานผักตบชวามีการออมเงินจ านวน 
25 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 25 คน มีเงินออมและมีเงินทุนหมุนเวียนฯเป็นเงิน 
25,000 บาท กลุ่มปลูกหญ้าแพงโกล่ามีการออมเงินจ านวน 25 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม
จ านวน25 คน มีเงินออมและมีเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 25 ,000 บาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการ
ออมเงินจ านวน 30 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 30 คน มีเงินออมและมีเงินทุน
หมุนเวียนฯ เป็นเงิน 35,000 บาท 

ด้านการเรียนรู้  
ชุมชนมีครูภูมิปัญญาชาวบ้าน หลายด้านที่ถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ แนวทางการท างาน 

ประสบการณ์ และกระบวนการ เรียนรู้ต่างๆสู่ชุมชน เช่น มีศูนย์การเพาะพันธุ์กว่างด้วงเขา ซึ่งเป็น
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนาที่มีการแข่งขันชนกว่าง แต่ปัจจุบัน 
จ านวนกว่างลดลงมาก ท าให้มีปราชญ์ท่านหนึ่งคือ นายบรรพต ปัฐวี ได้ศึกษาและท าการเพาะพันธุ์
กว่าง และจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และการเพาะพันธุ์ไม้ต่างๆ การจัดสวนหย่อมฯ โดย
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สามารถดูได้ที่บ้าน นายบรรพต ปัฐวี และทุกครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ประจ าทุกครัวเรือน โดยการสอนให้ลูกหลานทุกวัน เช่น เมื่อลูกหลานขอเงินไปโรงเรียน พ่อแม่ 
ผู้ปกครองจะให้ร้อยหูเข่งเพ่ือแลกกับเงิน 

 

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
บ้านบัวมีการปลูกไม้ไผ่ทดแทนไม้ไผ่ที่น ามาใช้ส าหรับการจักสานเข่ง เป็นประจ า และไม่น า

หน่อไม้จากไผ่เหล่านี้มาประกอบอาหารอีกทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในชุมชนจะออกกฎระเบียบ
ห้ามใช้รถยนต์ รถจักยานยนต์ในชุมชน ให้เดินเท้าเท่านั้น หรือให้ใช้รถจักยาน เป็นประหยัดพลังงาน
และลดภาวะโลกร้อนด้วย 

ด้านอารีต่อกัน 

ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาส และคนประสบปัญหา โดยการจัดสวัสดิการ
จากกองทุนต่าง ๆ และคนภายในชุมชน ซึ่งจากคนในชุมชนบ้านโดนไฟไหม ทุกคนจะช่วยกันบริจาค
สิ่งของและก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จภายในวันเดียว และในชุมชนการดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดย
การน าเงินปันผลของกลุ่มต่างๆ จัดเป็นสวัสดิการให้กับคนด้อยโอกาสเหล่านี้ 
 2. ความภาคภูมิใจของชุมชนในการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คืออะไร 

 ชุมชนได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแล้ว ส่งผลให้ชุมชน
ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานราชการ ทั้งได้รับเป็นเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ ดังนี้ พัฒนากร ผู้
ประสานต าบลได้คัดเลือก บ้านบัว(ดอกบัว) เป็นหมู่บ้านหลักนักพัฒนา หมู่บ้านพ่ึงตนเอง และยังอยู่
ภายในการปกครอง ของก านันดีเด่นปี 2551 และเป็นหมู่บ้านที่ผ่าน ระบบ มชช. ปี 2551 โดยมีนาย
บาล บุญก้ า เป็นผู้ใหญ่บ้าน และมีผลงานเด่น คือ บ้านดอกบัว เป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศตามโครงการ
เชิดชูเกียรติผู้น าเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ” และ
ชนะเลิศหมู่บ้านพ่ึงตนเอง ระดับจังหวัดพะเยา ในปี 2551 และผู้ใหญ่บ้านได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจ าปี 2551 อีกทั้งกลุ่มจักสานเข่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทกลุ่มอาชีพ
ดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้น าเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่
เย็นเป็นสุข ” ประจ าปี 2551 ในปี 2552 บ้านบัว เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ตัวอย่างจังหวัดพะเยา 
 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
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ภาพที่ 5.8 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างไร 

ความพอประมาณ ชุมชนได้มีการพัฒนาหมู่บ้านโดยวิเคราะห์ถึงศักยภาพของชุมชนและ
ประชาชน อีกทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความอีกท้ังมีการทดแทน
สิ่งเหล่านี้ให้กับชุมชน โดยยึดหลักความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป หรือไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตัวเอง 
และผู้อ่ืนในชุมชนตลอดมา 

ความมีเหตุผล ชุมชนได้มีการร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรของ
ชุมชนด้วยเหตุผลและความรู้ ความเข้าใจ แล้วจึงตัดสินใจน าไป ใช้ในการท าแผนพัฒนาชุมชน สมาชิก
ในชุมชนมีการลงทุนในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันด้วยความมี เหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง มีการวางแผน รู้จักแยกแยะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระท าเหล่านั้นอย่างรอบคอบ 

มีภูมิคุ้มกัน โดยทุกครัวเรือนต้องประหยัดและออมเงิน และจัดท าบัญชีครัวเรือน นี่คือเสียง
จากชุมชน ที่สามารถพ่ึงตนเองได้โดยการรวมกลุ่มกัน ตลอดทั้งชุมชนได้มีการจัดตั้งองค์กรที่จะ
ช่วยเหลือคนในชุมชนยามเดือดร้อน ดังนี้ เช่น กองทุนหมู่บ้าน มีการออมเงินจ านวน 120 ครัวเรือน 
ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 198 คน และมีเงินออมเป็นเงิน 150 ,000 บาท และเงินทุน
ด าเนินการ 1,115,000 บาท โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มีการออมเงินจ านวน 62 
ครัวเรือน ณ .ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 62 คน มีเงินออมและเงินทุนหมุนเวียนฯรวมเป็นเงิน 
285,292 .68 บาท กลุ่มออมทรัพย์เข่งมีการออมเงินจ านวน 88 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 
จ านวน 88 คน มีเงินออมและเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 295,261 บาท กลุ่มแม่บ้านมีการออมเงิน
จ านวน 100 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 100 คน มีเงินออมและเงินทุนหมุนเวียนฯ 
เป็นเงิน 50,000 บาท กลุ่มเลี้ยงวัวพันธุ์พ้ืนเมืองมีการออมเงินจ านวน 50 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมี
สมาชิกกลุ่มจ านวน 50 คน มีเงินออมและมีเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 96 ,451 บาท กลุ่มจักสาน
ผักตบชวามีการออมเงินจ านวน 25 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 25 คน มีเงินออมและ
มีเงินทุนหมุนเวียนฯเป็นเงิน 25,000 บาท กลุ่มปลูกหญ้าแพงโกล่ามีการออมเงินจ านวน 25 ครัวเรือน 
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ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจ านวน25 คน มีเงินออมและมีเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 25,000 บาท กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมีการออมเงินจ านวน 30 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 30 คน มีเงินออม
และมีเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 35,000 บาท 

 ความรู้ ชุมชนจะส่งผู้น าชุมชนเข้าร่วมศึกษาที่มีประโยชน์ส าหรับการประกอบอาชีพ
และเรื่องใหม่ ๆจากหน่วยงานราชการมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เช่น การท าจุลินทรีย์จาก
หน่อกล้วย และ ผู้น าในหมู่บ้านรณรงค์ให้ครัวเรือนมีการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เนื่องจาก
บ้านบัว เป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงสัตว์ (โค) มาก เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และช่วยในการรักษาคุณภาพ
ดิน ซึ่งท าให้มีการลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีในปีละ 5,000 บาท  

2.  ชุมชนเริ่มยึดแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่เมื่อใด และอะไร คือแรงจูงใจที่
ท าให้ชุมชนยึดแนวทางดังกล่าว  

     ชุมชนด าเนินชีวิตแบบพอเพียงมาตั่งแต่บรรพบุรุษแล้ว และคนในชุมชนก็อยู่อย่างเอ้ือ
อาทรต่อกันมาตลอด และเมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ เมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศ และมีหลายหมู่บ้านที่คนในชุมชนไป
ท างานในเมืองอุตสาหกรรม ถูกเลิกจ้างและเดินทางกลับมาบ้านนั้น สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดกับคนในชุมชน 
แต่ชุมชนก็ไม่ประมาท ยังด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังสอนให้ลูกหลานได้ด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตลอดมา ซึ่งนายบาล บุญก้ า เล่าว่า เมื่อ 10 ปี ที่ผ่านคนในชุมชน
ได้น าภูมิปัญญาเรื่องการจักสานมาจักสานโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ภายในชุมชน คือไม่ไผ่มาจักสานเป็นเข่ง 
ที่น ารายได้เข้าสู่ชุมชนจนถึงปัจจุบันนี้ 
 3. ความเป็นอยู่ เดิมของชุมชนเป็นอย่างไร  หลังจากการน าเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ และเกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของท่านอย่างไร 

      ความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน พบว่ามีภูมิล าเนามาจากที่เดียวกัน จึงมีลักษณะเป็นอยู่ ที่
ไม่แตกต่างกัน อยู่กันแบบเครือญาติ พ่ึงพาอาศัยกันในชุมชน ทุกคนจึงรู้จักกันหมดทุกครัวเรือน การ
ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ท าการเกษตร รับจ้าง และมีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน เช่นการสานเข่ง สานสุ่มไก่ การจักสานผักตบชวา , การเลี้ยงสัตว์ และการปลูกหญ้า เป็นต้น 
ชาวบ้านบัว ทุกคน ก็มีการด าเนินชีวิตตามวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อไม่ต่างจากคนล้านนา
ทั่วไป ที่ชอบความสนุกสนาน แม้แต่ในงานศพก็มีการดื่มเหล้า แต่ปัจจุบันคนในชุมชนได้น้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จึงมีการงดเหล้าในงานศพ ทุกวันพระมีการจูงลูก – หลานเข้าวัด และ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ห้ามมีการดื่มสุรา 
 4. ชุมชนมีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนหรือไม่ ท ามาเป็นระยะเวลากี่ปี และแผนหนึ่งมี
ระยะเวลานานเท่าใด เป็นการด าเนินงานร่วมกันของใครบ้าง 
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      ชุมชนมีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่เรียกว่าแผนชุมชน มาตั้งแต่ปี 2546 รวมเป็น
ระยะเวลา 7 ปีผ่านมา โดยเป็นแผนระยะเวลา 3 – 5 ปี โดยการประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาคีการพัฒนา ประกอบด้วย ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงาน กศน. 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ โดยเริ่มจากการจัดเวทีประชาคมวิเคราะห์หาจุดแข็ง – จุดอ่อนของชุมชน 
และให้คนในชุมชนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข พร้อมกับจัดท าเป็นแผนชุมชน 

 5. ชุมชนของท่านมีการจัดตั้งกองทุนหรือไม่ เป็นกองทุนอะไรบ้าง และเกิดจากความ
ร่วมมือของคนในชุมชนหรือไม่ 
      ชุมชนมีการรวมตัวของคนในชุมชนที่มีจุดประสงค์เดียวกัน ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในยามเดือดร้อน เช่น กองทุนหมู่บ้าน มีการออมเงินจ านวน 120 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 
จ านวน 198 คน และมีเงินออมเป็นเงิน 150 ,000 บาท และเงินทุนด าเนินการ 1 ,115,000 บาท 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มีการออมเงินจ านวน 62 ครัวเรือน ณ .ปัจจุบันมีสมาชิก
กลุ่มจ านวน 62 คน มีเงินออมและเงินทุนหมุนเวียนฯรวมเป็นเงิน 285,292 .68 บาท กลุ่มออมทรัพย์
เข่งมีการออมเงินจ านวน 88 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 88 คน มีเงินออมและเงินทุน
หมุนเวียนฯ เป็นเงิน 295,261 บาท กลุ่มแม่บ้านมีการออมเงินจ านวน 100 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมี
สมาชิกกลุ่ม จ านวน 100 คน มีเงินออมและเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 50 ,000 บาท กลุ่มเลี้ยงวัว
พันธุ์พ้ืนเมืองมีการออมเงินจ านวน 50 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 50 คน มีเงินออม
และมีเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 96 ,451 บาท กลุ่มจักสานผักตบชวามีการออมเงินจ านวน 25 
ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 25 คน มีเงินออมและมีเงินทุนหมุนเวียนฯเป็นเงิน 25,000 
บาท กลุ่มปลูกหญ้าแพงโกล่ามีการออมเงินจ านวน 25 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ มจ านวน    
25 คน มีเงินออมและมีเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 25 ,000 บาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการออมเงิน
จ านวน 30 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 30 คน มีเงินออมและมีเงินทุนหมุนเวียนฯ 
เป็นเงิน 35,000 บาท 

             6. ชุมชนของท่านพึ่ งตนเองได้หรือไม่ พึ่ งตนเองได้ในด้านใด และอย่างไรบ้าง 

         บ้านบัวเป็นชุมชนหนึ่งที่สามารถพ่ึงตนเองได้ ขอยกตัวอย่างดังนี้ ทุกครัวเรือนมีการ
ปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เลี้ยงปลา ไว้กินแต่ละครัวเรือน เหลือจากการ
บริโภค ก็แบ่งปันให้เพ่ือนบ้านและจ าหน่ายบ้าง ท าให้ประชาชนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ และมี
การเลี้ยงวัว โคขุน ก็มีกลุ่มการเลี้ยงวัวพันธุ์พ้ืนเมือง การเลี้ยงโคขุน ซึ่งมีการเลี้ยงเป็นจ านวนมาก จึง
ท าให้มีมูลวัวมาก จึงได้ น ามูลวัวมาท าแก๊สหุงต้มชีวภาพ เพ่ือลดรายจ่ายของครัวเรือนได้เดือนละไม่
น้อยกว่า 300 บาท อีกทางหนึ่งของครัวเรือน ซึ่งใน ปี 2553 ทุกครัวเรือนจะใช้แก็สหุงต้มชีวภาพ 
และ ทุกครัวเรือน มีการท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ไว้เป็นปุ๋ยส าหรับใช้ในการเกษตร กันทุกครัวเรือน 
และยังมีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการรวมกลุ่มกัน เช่น การจักสานเข่ง สุ่มไก่ ซึ่งมีวัตถุดิบอยู่ใน
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ชุมชน คือมีไม้ไผ่รวก ตลอดทั้งภูมิสังคมมีภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการจักสาน มีการรวมกลุ่มเล็กๆ ท า
กันเองเพ่ือใช้และจ าหน่ายในหมู่บ้านต าบลเดียวกัน และต่อมาได้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีสมาชิก
เป็นจ านวนมาก และมีการระดมเงินออม และขยายไปในชุมชนอ่ืนๆ โดยมี เครือข่ายหมู่บ้าน/ต าบลที่
ใกล้เคียง จากการรวมกลุ่มกัน และยังเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและท ารายได้ให้กับครัวเรือนเป็นอย่างดี 
และยังเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดพะเยา และการเลี้ยงโคของคนในชุมชน ก็ปลูกหญ้าแพงโกล่า 
ส าหรับใช้เป็นอาหารของโค และจ าหน่าย ท าให้มีรายได้เข้าในชุมชนอีกชนิดหนึ่ง และมีการจักสาน
ผักตบชวา เป็นอาชีพเสริม ซึ่งน าวัตถุดิบจากกว๊านพะเยา มาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
สวยงาม ตลอดทั้งเป็นการก าจัดผักตบชวา 
             7.  สัดส่วนของครัวเรือนในชุมชนที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  (ให้จาก จ านวนครัวเรือนที่น าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ต่อจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด)  
         ทุกครัวเรือนในชุมชนได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต คิดเป็นร้อยละได้ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด 

 

สรุป 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ โดยนายโคฟี 
อันนัน ในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการ
พัฒนามนุษย์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และได้มีปาฐกถา
ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ [5] และ
สามารถเริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน และสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุดและ
นาย Håkan Björkman รักษาการผู้อ านวยการส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติใน
ประเทศไทย กล่าวเชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังได้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการ
พัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และองค์การสหประชาชาติยังได้สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ 
ที่เป็นสมาชิก 166 ประเทศให้ยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87#cite_note-un-secretary-2006-4
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แบบฝึกหัด 

 
 1.  ให้นักศึกษาจัดทีมลงพ้ืนที่น ากรณีศึกษาการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยยกตัวอย่างชุมชนต้นแบบและการน าเสนอหน้าชั้น
เรียนเป็นภาพรวมกลุ่ม 

ตัวอย่าง แบบบันทึกการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนและครัวเรือน 

ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน  

 1.  กิจกรรมที่โดดเด่นและส าคัญของชุมชนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.  กิจกรรมชุมชนด้านการลดรายจ่ายในครัวเรือน  

 3.  กิจกรรมชุมชนด้านการเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน  

 4.  ด้านการประหยัดพลังงาน  

 5.  ด้านการเรียนรู้และการเผยแพร่ในชุมชน  

 6. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

 7. ด้านความเอ้ืออารีต่อกันชุมชนสัมพันธ์ 
 8. ความภาคภูมิใจของชุมชนในการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คืออะไร 

 9. การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ชีวิตแบบพอเพียงอย่างไร 

  ความพอประมาณ 

  ความมีเหตุผล 

  มีภูมิคุ้มกัน  

 10. แนวคิดจากวิธีชีวิตนายแหลม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
 

   
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

ศึกษาบริบทชุมชน ฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ และการวิเคราะห์พ้ืนที่ ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจบริบทชุมชน เครื่องมือที่ใช้บันทึกการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือจัดท าเป็นรูปเล่มสมบูรณ์  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจบริบทชุมชน ฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ และการวิเคราะห์พ้ืนที่  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจการใช้เครื่องมือที่ในการส ารวจข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิ่นวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดท าเป็นรูปเล่ม 

 3.  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  ใช้บรรยายประกอบ power point และ ศึกษาเอกสารประกอบการสอน และสอนเสริม
วิธีการท า  Mind map เพ่ือประกอบการท ากิจกรรมส ารวจข้อมูลและการน าเสนอ 

 2.  ผู้สอนก าหนดประเด็นซักถามนักศึกษาและให้ข้อมูลย้อนกลับ การศึกษาด้วยตนเองจาก
การลงท ารายงานยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

 3.   น าปัญหาที่พบมาวิเคราะห์และแก้ไข 

 4.   นักศึกษาเลือกพ้ืนที่และลงพ้ืนที่จริงที่เรียนรู้บริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5.   รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเป็นรูปเล่ม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น และ เอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้
ในเอกสารอ้างอิง 
 2.   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฉายภาพ และตัวอย่างกรณีศึกษา 

 3.   การศึกษาพ้ืนที่บริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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การวัดและประเมินผล 
ประเมินผลจากกิจกรรม การน าเสนอด้วย Mind map การรายงานจากการลงศึกษาพ้ืนที่

และน าปัญหาที่พบมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญญาร่วมกันระหว่างอาจารย์ และน าเสนองานได้ตามวัน 
เวลาที่ก าหนด 
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บทที่ 6 

ศึกษาบริบทชุมชน ส ารวจข้อมูลและการวิเคราะห์พื้นที ่
 

 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมของกลุ่มชนซึ่งสืบทอดกันต่อมา 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์ข้อมูลที่อาจสูญสลายไปตามกาลเวลาและเพ่ือความเข้าใจ
ใน “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งสั่งสมประสบการณ์จนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาและสร้างสรรค์สืบต่อกันมา 
โดยมีการผสมผสานภูมิปัญญาเดิมและภูมิปัญญาใหม่อยู่ตลอดมา ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลภาคสนามจึง
เป็นข้อมูลส าคัญที่ผู้ศึกษาพึงรวบรวมให้ได้ตรงตามที่เป็นอยู่จริง เพ่ือน าไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 

 

บริบทชุมชน 
 

 

             ภาพที่ 6.1 แสดงการลงพ้ืนที่ศึกษาบริบทชุมชน  
 

นิยามหรือค าอธิบายแนวคิดของการศึกษาชุมชน 

การศึกษาชุมชน หมายถึง แนวคิดทางการศึกษาที่มีลักษณะเป็นกระบวนการที หลากหลาย
ตามบริบทของชุมชน มีจุดมุ่งหมายคือ เพ่ือใช้ความสัมพันธ์ทางการศึกษากับชุมชนเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการพัฒนาชุมชนด้วยการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของคนในชุมชน และแก้ปัญหา
ของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด วางแผน จัดการทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและลงมือแก้ปัญหานั้นเอง เพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้นสามารถอยู่ได้
ด้วยตนเอง 
 



หน้า  178 ศึกษาบริบทชุมชน ส ารวจข้อมูลและการวิเคราะห์พ้ืนที่ 

ความเชื่อพื้นฐานส าหรับการจัดการศึกษาชุมชน 

ในการจัดการศึกษาชุมชนนั้นมีความเชื่อพ้ืนฐานบางประการที่เป็นกรอบความคิด ส าหรับการ
จัดการศึกษาชุมชน กล่าวคือ  

(1) ชุมชนด ารงอยู่ได้และพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้อาศัยการพ่ึงพาตนเองเป็น หลักใหญ่   
การจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชนนั้น จะต้องให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด 

วางแผน จัดสรรทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการลงมือแก้ปัญหาเพ่ือให้คนในชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้ 

(2) ชุมชนมีภูมิปัญญาที่สะสมมาจากอดีตอันยาวนาน ซึ่งได้มีการถ่ายทอดแก่สมาชิกใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ชุมชนสืบต่อแบบแผนการด ารงชีวิตในการแก้ปัญหาของชุมชนมาได้โดย
ตลอด  

(3) แนวคิดการศึกษาชุมชนเห็นว่า การศึกษาชุมชนมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ให้คน
ในท้องถิ่นเดียวกันหรือมีความสนใจร่วมกันเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจ  

(4) การถ่ายทอดความรู้ระหว่างชาวบ้านด้วยกัน  และระหว่างชุมชนกับชุมชนเป็น
กระบวนการที่มีมาแต่อดีตและยังคงมีอยู่ ท าให้ ภูมิปัญญาชาวบ้านได้แพร่หลายไปในสังคม  

 

 
            ภาพที่ 6.2  แสดงการถ่ายทอดความรู้ระดับชาวบ้าน 

 

(5) ความมุ่งหวังระยะยาวของการศึกษาชุมชน คือ การสร้างความสามารถที่จะเรียนรู้
ด้วยตนเองให้แก่สมาชิกในชุมชน โดยให้การศึกษาที่จะช่วยให้สมาชิกในชุมชนรู้จักการระบุปัญหาหรือ
สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ รู้จักการแสวงหาแหล่งวิทยาการที่จะใช้ศึกษาหาความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในหมู่ประชาชน
ด้วยกันเอง และบุคคลภายนอกทั้งที่มีอยู่ในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งในที่สุดแล้วชุมชนนั้นจะเป็น
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สังคมแห่งการเรียนรู้ และเกิดกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต โดยวิธีการพ่ึงพาตนเอง (กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน, 2534 และอุ่นตา นพคุณ, 2545) 

การน าแนวคิดการศึกษาชุมชนมาสู่การปฏิบัติ 
ในการน าแนวคิดการศึกษาชุมชนมาสู่การปฏิบัตินั้น ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการศึกษาที่มี

อยู่ในสังคมให้สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาชุมชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบของโรงเรียนชุมชน 
วิทยาลัยชุมชน การบริการชุมชนของมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือปรับปรุง
ชีวิตครอบครัว การศึกษาเพ่ือปรับปรุงชุมชน และการศึกษาอาชีพ และการศึกษาที่ส่งเสริมการมีพันธ
กิจร่วมกันของคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ท าร่วมกันคือ การสนทนา การแสดงความคิดเห็นและ
ประสบการณ ์การมีส่วนร่วมในการก าหนดทางเลือกของชุมชน (Rogers, 1994 และ Smith, 1994) 

ถ้าจ าแนกตามลักษณะของการเสนอโครงการ ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ (2543) พบว่าสามารถแบ่ง
ได้ 2 ประเภท คือ การศึกษาชุมชนที่ริเริ่มโดยชุมชน และการศึกษาชุมชนที่ริเริ่มโดยสถาบันหรือ
หน่วยงานภายนอก 

การศึกษาชุมชนที่ริเริ่มโดยชุมชน เป็นรูปแบบที่เหมาะส าหรับชุมชนที่มีผู้น าเข้มแข็งและมี
ศักยภาพพ้ืนฐาน รูปแบบการศึกษาชุมชนแบบนี้เน้นแนวคิดการพ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม การใช้
ทรัพยากรในชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาภายในชุมชน รูปแบบนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถ
ของสมาชิกเพ่ือแก้ปัญหาในการพัฒนาชุมชน โดยมีกระบวนการในการจัดการศึกษาดังนี้คือ ขั้นแรก
คือการรับรู้สภาพเป็นจริงของชุมชน โดยจัดแบบเวทีชาวบ้าน ส่งเสริมคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
อธิบายสภาพที่เป็นจริงให้รับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ขั้นที่สองเป็นการสร้างความตระหนักถึง
ปัญหาของชุมชนโดยเน้นการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือให้คนในชุมชนทั้งหมด
รับรู้ และเกิดจิตส านึกรับผิดชอบต่อปัญหาของชุมชน ซึ่งน าไปสู่การสร้างฉันทามติในการแก้ปัญหา
ของชุมชน ขั้นที่สามคือการจัดการศึกษาอบรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง โดยก าหนดหลักสูตรตามสภาพ
ปัญหาและความจ าเป็นของชุมชน จัดการเรียนรู้ให้คนในชุมชนผสมผสานความรู้และประสบการณ์
เดิมกับความรู้และประสบการณ์ใหม่สร้างเป็นความรู้ของชุมชน  ขั้นที่สี่คือการตัดสินใจเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง เป็นขั้นตอนที่คนในชุมชนใช้ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีมาช่วยในการตัดสินใจอย่างซื่อสัตย์
และไว้วางใจกัน ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ขั้นสุดท้ายการกระท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

จะใช้วิธีการที่หลากหลายตามสถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ และมีการรวมกลุ่มปัญหาเดียวกันใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน 

ส าหรับการศึกษาชุมชนที่ริเริ่มโดยสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก  เป็นรูปแบบที่เหมาะ
ส าหรับชุมชนที่ประสบปัญหาเกินขอบเขตความสามารถของชุมชน การแก้ปัญหาจ าเป็นต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากภายนอก เช่น องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน อย่างไร ก็ตาม
การจัดกิจกรรมการศึกษาในโครงการขององค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะสร้างการมี
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ส่วนร่วม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และศักยภาพของสมาชิกเพ่ือให้แก้ปัญหาของชุมชนได้เอง
เช่นกัน โดยมีกระบวนการในการจัดการศึกษา การรับรู้สภาพที่เป็นจริงของชุมชน โดยด าเนินการใน
ลักษณะของการส ารวจชุมชนของหน่วยงาน ซึ่งเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ 

ขั้นที่สอง การสร้างความตระหนักถึงปัญหาของชุมชน โดยหน่วยงาน ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ชี้แจง
แสดงให้คนในชุมชนเห็นปัญหา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และอธิบายรายละเอียดของ
ปัญหา เพ่ือให้เกิดฉันทามติ ขั้นที่สาม การจัดศึกษาอบรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงานจัดท า
หลักสูตรและถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีการจัดตั้งและรับสมัครเข้ารับการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ขั้นที่สี่ เป็นการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ  โดยเป็นไปตามความเห็นของกลุ่มที่เชื่อถือใน
หน่วยงานและยึดความส าเร็จของการกระท าเป็นหลัก  ขั้นสุดท้ายเป็นการกระท าเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยผู้ด าเนินโครงการ ก ากับ ดูแลการด าเนินงานให้ไปตามขั้นตอนและแผนที่ก าหนด 

และมีการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ 

 

การศึกษาบริบทชุมชน 

 

  1. ประวัติศาสตร์ชุมชน ได้แก่ ประวัติชุมชน  ความเป็นมาของหมู่บ้าน การตั้งถิ่นฐาน การ 

ก่อตั้งชุมชน เหตุการณ์ส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

1. อาณาเขต ได้แก่ อาณาเขตติดต่อ พื้นที่หมู่บ้าน พ้ืนที่ป่า 

2. ลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่ สัณฐานวิทยา ปฐพีวิทยา 

3.   ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพของชุมชน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ/ที่มนุษย์
สร้างขึ้น เส้นทางคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ ฯลฯ สภาพ การ
เปลี่ยนแปลงและการใช้/การระดมทรัพยากร  

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การคมนาคม การไฟฟ้า การประปา 

5. การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาวะผู้น า 

6. ลักษณะประชากร  จ านวนประชากร จ านวนโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลง  
7.    ลักษณะทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต  การผลิต 

(ปัจจัยและทรัพยากร) การบริหารจัดการ การตลาด ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภายนอก  

8.   ลักษณะทางสังคม กลุ่ม/องค์กร โครงสร้างอ านาจ ผู้น า ระบบครอบครัวและเครือ
ญาติ เครือข่าย สถาบันในชุมชน (เชื่อมโยงกับลักษณะทางสังคม)  

9.   ระบบการศึกษา ใน/นอก ทางการ/ไม่เป็นทางการ การติดต่อสื่อสาร ช่องทางและ
การรับ ข่าวสารและการสื่อสาร  

10. ระบบอนามัยและสาธารณสุข ในทางการ/ไม่เป็นทางการ พ้ืนเมืองและทางเลือก  
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11.   ระบบความเชื่อและประเพณี วัฒนธรรม  พิธีกรรม ข้อห้าม กฎ ระเบียบของ
หมู่บ้านการใช้ประโยชน์จากป่า(ผัก และอาหารที่ได้จากป่า) 

12. ผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถิ่นและผู้น าชุมชน ได้แก่ ข้อมูลผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถิ่น 

13.   ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและกลุ่มชุมชนบริบทเฉพาะที่ครอบคลุมประเด็น
เป้าหมาย คือ การจัดการ “ทุน” ของชุมชน (โดยเฉพาะทุนเรื่องเกษตรประณีต) และการบริหาร
จัดการทุน 

 แหล่งข้อมูล 

 แหล่งข้อมูลภูมิปัญญาส าหรับการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 
1. ท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีประชาชน หรือกลุ่มชนผู้ให้ข้อมูล เช่น แหล่งผลิตเครื่องโลหะ  

บ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งทอผ้าบ้านแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

2. พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีความส าคัญทางด้าน
วัฒนธรรม ซึ่งมีท้ังที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานทางราชการ และเอกชน 

พิพิธภัณฑ์ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
กรุงเทพฯ พิพิธภัณฑสถานในจังหวัดต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์ที่วัดต่าง ๆ ด าเนินการเช่นวัดประยุรวงศาวา
สถนนประชาธิปก กรุงเทพฯ วัดบวรนิเวศ บางล าพู กรุงเทพฯ เป็นต้น 

พิพิธภัณฑ์ที่ดินการโดยเอกชน เช่น บ้านพิพิธภัณฑ์ ของนายเอนก นาวิกมูล เปิด
บริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ บ้านจักรยาน ของนายทวีไท  บริบูรณ์ เป็นต้น 

3. แหล่งข้อมูลที่รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ เช่น ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ 
ศูนย์วัฒนธรรม เป็นต้น 

 รายช่ือกลุ่มทอผ้าจังหวัดอุดรธานี 
 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านนางาม 

 246/1 ม.7, ถนนโพศรี, ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี, 41000 · โทร 042 245 000 

 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือสีธรรมชาติ บ้านนางาม 

 134 ม.9 บ้านนางาม, ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี, 41210  โทร 083 335 4608 

/042 245 000 

 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านยาง 
 หมู่ 1 บ้านยาง ต.โนนทองอินทร์ กิ่ง อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130  

 ติดต่อ : นางบัวทอง จันทร์ส / โทร :  042 256184 

 กลุ่มผลิตสิ่งทอพื้นบ้าน 

 39  จีต หมู่ 2 ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130  

 ติดต่อ : นางใบ ละดาดาษ /โทร :  08-1471-9641 

https://www.google.co.th/maps/dir/''/246%2F1+%E0%B8%A1.7,+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5,+%E0%B8%95.%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%87+%E0%B8%AD.%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%88.%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5,+41000+41000/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x31239d612d512783:0xe33674549c1efe6e?sa=X&ved=0ahUKEwjLjPP4uIvOAhUINY8KHXNWABUQiBMIIzAA
https://www.google.co.th/maps/dir/''/246%2F1+%E0%B8%A1.7,+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5,+%E0%B8%95.%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%87+%E0%B8%AD.%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%88.%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5,+41000+41000/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x31239d612d512783:0xe33674549c1efe6e?sa=X&ved=0ahUKEwjLjPP4uIvOAhUINY8KHXNWABUQiBMIIzAA
https://www.google.co.th/maps/dir/''/134+%E0%B8%A1.9+%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1,+%E0%B8%95.%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%87+%E0%B8%AD.%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD+%E0%B8%88.%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5,+41210/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x3123f237e739bed3:0x297f7c31b796ff5d?sa=X&ved=0ahUKEwjLjPP4uIvOAhUINY8KHXNWABUQiBMIKDAB
https://www.google.co.th/maps/dir/''/134+%E0%B8%A1.9+%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1,+%E0%B8%95.%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%87+%E0%B8%AD.%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD+%E0%B8%88.%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5,+41210/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x3123f237e739bed3:0x297f7c31b796ff5d?sa=X&ved=0ahUKEwjLjPP4uIvOAhUINY8KHXNWABUQiBMIKDAB
http://www.thaitambon.com/shop/0272695157-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://www.thaitambon.com/shop/09417112310-1.%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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 กลุ่มทอผ้าหม่ีย้อมคราม 

 22 เมืองปัง หมู่ 3 ต าบลอุ่มจาน กิ่งอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 41110  

 ติดต่อ : นางพวงเพ็ชร จัน/โทร :  08-7952-1024 

 กลุ่มทอผ้าหม่ีย้อมคราม 

  74 โพนทอง หมู่ 5 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110  

 ติดต่อ : นางสุภี ศรีจูม /โทร :  08-7235-2820 

 กลุ่มทอผ้าลายน้ าไหล 

  84/2 โพนทอง หมู่ 5 ต าบลอุ่มจาน กิ่งอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 41110 

 ติดต่อ : นางเพ็ญศรี มีผล/โทร :  08-4600-6970 

 กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีย้อมครามสีธรรมชาติ 
  273 หมู่ 16 ต ำบลบ้ำนดุง อ ำเภอบ้ำนดุง จังหวัดอุดรธำนี 21190 

 ติดต่อ : คุณล าไย บูชาศรีวง /โทร :  042 913366, 086 222 2658 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งตาลเลียน 

  112 หนองไชยวาน หมู่ 1 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250  

 ติดต่อ : นางค าปัน ลองค า/ โทร :  08-7216-4941 

 กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติบ้านเหล่าอ้อย 

  63 หมู่ 3 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250  ติดต่อ : นางใหม่ ศรียะวงศ์ 
 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
 บ้านตาลเลียน หมู่ที่ 2 ต าบลตาลเลียน อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 ติดต่อ : นางไพร สีมาจันท / โทร :  042-251059 อีเมล:  Cdudonthani@thaimail.com 

 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ีบ้านหนองบึงมอ 

  107 หนองบึงมอ หมู่ 4 ต.เชยีงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250  

 ติดต่อ : นางทองเหลือง ซุย / โทร :  08-7237-3191 

 กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม ผ้ามัดย้อม 

 169 หมู่ 3 ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110  

 ติดต่อ : คุณศรัณย์พงค์ บุร / โทร :  042 331530 

 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 
 70 หมู่ 2 บ้านโคกสว่าง ต าบลสีออ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 

 ติดต่อ : นางเปลี่ยน ถมหนวด /โทร :  08-95709616, 08-7222-0436 

 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม 

  69 ห้วยกองสี หมู่ 6 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 
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ศึกษาบริบทชุมชน ส ารวจข้อมูลและการวิเคราะห์พ้ืนที่ หน้า 183 
 

 ติดต่อ : นางเสนีย์ นามวงษา / โทร :  08 6634 5481 

 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนมะข่า 

 88 ม.3 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 

 ติดต่อ :โทร :  08 7218 6861 

 กลุ่มอาชีพเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม 

 บ้านเลขท่ี 99 หมู่ที่ 4 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
 ติดต่อ : นางจันศรี ลีทหาร/โทร :  01-7494628 

 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองต าบลเวียงค า 

 6 หมู่ 13 ต าบลเวียงค า อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 

 ติดต่อ : นางบัวเรียน ศรีจันทร์/  โทร :  09 5716040, 01 6797821 

 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 
  9 หมู่ที่ 12 บ้านดอนข้ีเหล็กใต้ ต าบลนาค า อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 

 ติดต่อ : คุณพรเพชร พรมประร / โทร :  0 9273 1307 

 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ีบ้านกล้วย 

 123 กล้วย หมู่ 3 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 

 ติดต่อ : นางสมบัติ สาชิน/  โทร :  08-3360-9635 

 กลุ่มผ้าขาวม้า ผ้าไหม 

 เลขที่ 8 บ้านม่วงเหนือ หมู่9 ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 21190 

 ติดต่อ : นางภาดี ยาธงชัย / โทร :  042 270189 

 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองสว่าง 
  20/1 หนองสว่ำง หมู่ 6 ต.บ้ำนม่วง อ.บ้ำนดุง จ.อุดรธำนี 41190 

 ติดต่อ : นางสุบรรณ แสงพล /  โทร :  08 9514 3141 

 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ 
 40 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 

 ติดต่อ : คุณอุไร สัจจะไพบ / โทร :  08 9710 3980 

 กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีบ้านใหม่ 

 112 ใหม่ หมู่ 2 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 

 ติดต่อ : นางจันทร์ รัตนปร / โทร :  08-9573-1146 

 กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีย้อมคราม 

  115 นำยม หมู่ 10 ต ำบลดอนกลอย อ ำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธำนี 41130 

 ติดต่อ : นางบัวลา พุดกุดเร โทร :  0-8625-55971 
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หน้า  184 ศึกษาบริบทชุมชน ส ารวจข้อมูลและการวิเคราะห์พ้ืนที่ 

 กลุ่มทอผ้า 5 สีย้อมคราม 

 38 โนนดู่ หมู่ 8 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130 

 ติดต่อ : นางเสี่ยน โสภาพร/ โทร :  0-4225-8284 

 กลุ่มทอผ้า 5 สีย้อมคราม 

 75 แดง หมู่ 11 ต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130  

 ติดต่อ : นางค าปุ่น บุญภา 

 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ี ผ้าฝ้ายมัดหม่ีบ้านค าโคกสูง 
 110 ค าโคกสูง หมู่ 1 ต าบลค าโคกสูง อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 

 ติดต่อ : นางล าดวน สีซุย / โทร :  08-0420-1320 

 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ 

 38 หมู่ที่ 7 บ้านนาโปร่ง ต าบลบะยาว อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 

 ติดต่อ : คุณสมจิต ปิตินพรั  โทร :  08 1260 9848 , 08 1975 3260 

 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยหาญใจ 

  บ้ำนเลขที่ 26 หมู่ที่ 3 บ้ำนน้อยหำญใจ ต ำบลหนองกุงทับม้ำ อ ำเภอวังสำมหมอ จังหวัด
อุดรธำนี 41280 ติดต่อ : นางค ามาย มีทอง 
 กลุ่มทอผ้าไหม และผ้าฝ้าย 

  73 น้อยมาลีสถาพร หมู่ 7 ต าบลผาสุก อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 

 ติดต่อ : นางถนอม ปราณี  โทร :  08-4785-7015 

 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านภูไทด า 

 130 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี  
 ติดต่อ :โทร :  08 9416 5631 

 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหม่ี 

 94 หนองหญ้าไซ หมู่ 1 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 

 ติดต่อ : นางไบ กสินธเกตุ โทร :  08-7816-8587 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองแวง 
 105 หมู่ที่ 7 ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี /ติดต่อ :  โทร :  08-1049-4824 

 กลุ่มทอผ้ามัดหม่ี 

  60 หมู่ 5 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230/  

 ติดต่อ : นางบัวพันธ์ ชื่อจ  โทร :  (042) 250-130 

 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายมัดหม่ี 

  96 ใหม่ไทรงาม หมู่ 10 ต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 
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ศึกษาบริบทชุมชน ส ารวจข้อมูลและการวิเคราะห์พ้ืนที่ หน้า 185 
 

 ติดต่อ : นางสวาด เทียมทัน  โทร :  08-1059-4191 

 กลุ่มทอผ้ามัดหม่ี 

 31 โนนอ านวย หมู่ 9 ต.หัวนาค า อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 

 ติดต่อ : นางบุญครอง โสภาค า  โทร :  08-7829-1417 

 กลุ่มแม่บ้านนายาง 
  ต าบลหนองนกเขียน อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 

 ติดต่อ : นางแสงเดือน ค าวิจ  โทร :  09 9762893, 042 381086 (พช.) 
 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 
 62/1 บ้านโคก หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260  

 ติดต่อ : นางมารี รอดชมภู  โทร :  042-279367 

 กลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านศรีชมชื่น 

  167 หมู่ 3 ต ำบลหนองอ้อ อ ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี 41220 

 ติดต่อ : คุณลานี โสดาพรม  โทร :  0-4229-8110, 089 5707642 

 กลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้าย 

 119 แสงบูรพา หมู่ 11 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 

 ติดต่อ : นางลัดดาวัลย์ วรป  โทร :  08 7215 4890 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหม่ีย้อมคราม 

 119 ศรีเชียงใหม่ หมู่ 3 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
 ติดต่อ : นางอนงค์ บ ารุงภั  โทร :  087-2179347 

 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมผ้าฝ้ายมัดหม่ี 

 82 เรืองชัย หมู่ 7 ต าบลพังงู อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 

 ติดต่อ : นางล าดวน พุทธไทย  โทร :  08-4683-0090 

 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียง - ส.หงษ์แดง 
 @sor.manyahongเบอร์มือถือ : 0833456839 LINE ID : yinggreen2529 

 ชื่อหน่วยงานที่ดูแล : เทศบาลต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
 ประธานกลุ่ม  :  คุณจินตนา  ค าพิมานโทรศัพท์ : 087-4209302  

 ติดต่อ : คุณจินตนา  ค าพิมาน  โทรศัพท์  087-4209302 

 หรือ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเชียง คุณกาญจนา ทันตาหะ  นักพัฒนาชุมชน   

 241 หมู่ 9 ถ.บ้านเชียง - หนอง เม็ก ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320  โทรศัพท์ 
0-4223-5001 
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หน้า  186 ศึกษาบริบทชุมชน ส ารวจข้อมูลและการวิเคราะห์พ้ืนที่ 

 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากเส้นใยธรรมชาติ 
  239 หมู่ที่ 3 บ้านทับกุง ถนนธารงาม ต าบลทับกุง อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340 

 ติดต่อ : คุณอนงค์นุช ระพิม   โทร :  05-0146794 

 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย 

  23 นาดี หมู่ 10 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 

  ติดต่อ : นางประดิษฐ์ มีพล  โทร :  08-6228-6066 

 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแสนตอ 

  120 หมู่ 7 ต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 

 ติดต่อ : คุณไกรสร พิพิธเศร  โทร :  08-0404-9980, 08-5745-7750 

 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าและแปรรูปมัดหม่ีย้อมคราม 

  25 ดงปอ หมู่ 4 สระแก้ว ต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 

 ติดต่อ : นางสงวน สมบูรณ์ โทร :  08-1369-8864 

 กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีย้อมครามบ้านโนนสรา้งค า 

 42 โนนสร้างค า หมู่ 13 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 

 ติดต่อ : นางนุ่ม วงวิราช โทร :  08-3122-7728 

 กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีย้อมคราม 

 173 สุมเส้า หมู่ 1 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ติดต่อ : นางทองมี ชาวกล้า โทร 
:  08 5005 2248 

 กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีย้อมครามบ้านโพนทัน 

  166 หมู่ 6 ต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150  

 ติดต่อ : คุณสมปอง ทุมพล  โทร :  08 6235 3695 

 กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีย้อมคราม 

  155 หมู่ 1 บ้านนาบัว ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 

 ติดต่อ : คุณเสมอ พรมวงษา  โทร :  08-1769-5148, 08-5010-3292 

 กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีย้อมคราม 

 28 หมู่ 4 ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150  

 ติดต่อ : นางแหวน เชี่ยวชาญ  โทร :  08-9785-5769 

 กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีย้อมคราม 

  43 นาทราย หมู่ 7 ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 

 ติดต่อ : นางจารุกาญจน์ สุ  โทร :  08-6242-4480 
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http://www.thaitambon.com/shop/0824152128-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD
http://www.thaitambon.com/shop/09610153851-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://www.thaitambon.com/shop/09320184158-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
http://www.thaitambon.com/shop/1012911726-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://www.thaitambon.com/shop/09331144135-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.thaitambon.com/shop/0636163259-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://www.thaitambon.com/shop/0272610725-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://www.thaitambon.com/shop/094910150-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านด่าน 

  209 หมู่ 5 บ้ำนด่ำน ต.บ้ำนเชียง อ.เพ็ญ จ.อุดรธำนี 41150 

 ติดต่อ : นางละเอียด ด่านสุ  โทร :  087-2228316 

 กลุ่มทอผ้าหม่ีขิตบ้านนาข่า(ผ้าฝ้ายลายขิด) 
  301 หมู่1 บ้ำนนำข่ำ ต.นำข่ำ อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000 

 ติดต่อ : คุณสมหมาย ประเสริ  โทร :  042 206089 , 042 206096 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัวบึง 
 11/1 หมู่ 3 ต าบลบ้านขาว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

 ติดต่อ : คุณเฉลิมชัย ไชยวง  โทร :  08 7230 0300, 08 6853 3194  
 e_sanhandicraft@thaimail.com 

 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ี 

  6 ทุ่งโพธิ์ หมู่ 6 อุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 

 ติดต่อ : นางระเบียบ อุทัย  โทร :  08 7220 7043 

 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนกอง  
 บ้านหนองนาค า ต.หนองนาค า อ.เมือง จ.อุดรธานี  /อ. ต้น 0935478255 

 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 

  หมู่ 6 บ้ำนห้วยแสง ต.โพธิ์ศรีส ำรำญ อ.โนนสะอำด จ.อุดรธำนี/ ติดต่อ : นางอุดม แก้วรัดช่ 
 กลุ่มทอผ้าไหม 

  1 วังชมภู หมู่ 6 ต.ค าเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290  

 ติดต่อ : นางรัชนี อุดมฤทธ  โทร :  08-1050-7924 

 กลุ่มทอผ้าลายโบราณ 

 46 หนองคูพัฒนา หมู่ 16 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธาน ี41290 

 ติดต่อ : นางปิ่น แก้วประเส  โทร :  08-9575-6329 

 กลุ่มทอผ้าไหม 

  37 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลัก ต าบลหนองหลัก อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 

 ติดต่อ : คุณไพร ประเสริฐสังข์/คุณพรชนก ประเสริฐสังข์   
 โทร :  083 3620826, 080 0715337 

 อีเมล:  pornchanokprasertsang@yahoo.com 

 เว็บไซต์ :www.thaitambon.com/UD/Pornchanok.htm 

 ที่มา http://www.thaitambon.com/tambon/tcommd esc.asp?ID=411709& SME= 

00101817629 สืบค้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 

http://www.thaitambon.com/shop/05926143633-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87
mailto:e_sanhandicraft@thaimail.com
http://www.thaitambon.com/shop/10239598-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://www.thaitambon.com/shop/09417113440-1.%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
http://www.thaitambon.com/shop/09417151117-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://www.thaitambon.com/shop/11311133727-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
mailto:pornchanokprasertsang@yahoo.com
http://www.thaitambon.com/UD/Pornchanok.htm
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommd%20esc.asp?ID=411709&%20SME=%2000101817629%20สืบค้น
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommd%20esc.asp?ID=411709&%20SME=%2000101817629%20สืบค้น
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ขั้นตอนการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 

กระบวนการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านแบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้ 5 ขั้นคือ 

1.1. การรวบรวมข้อมูล 

1.2. การบันทึกข้อมูล 

1.3. การจ าแนกประเภทข้อมูล 

1.4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.5. การน าเสนอผลการศึกษา 

3.1 การรวบรวมข้อมูล 

      ขั้นรวบรวมข้อมูลนับว่าเป็นขั้นต้นที่ส าคัญ ผู้รวบรวมจะต้องกระท าให้ถูกวิธีการ และไป
ให้ถูกแหล่งจึงจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและปริมาณ เนื่องจากข้อมูลอยู่กับคน มีวาจาเป็นสื่อ 
การรวบรวมข้อมูลในท้องที่หรือข้อมูลภาคสนามจึงถือเป็นส าคัญ การรวบรวมลักษณะดังกล่าวต้อง
ติดต่อกับกลุ่มชน บุคลิกส่วนตนของผู้รวบรวมจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

      การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญามีข้อควรค านึงถึง ดังนี้ 
1.   คุณสมบัติของผู้ศึกษารวบรวม 

2.   การตั้งจุดมุ่งหมาย 

3.   การเลือกสถานที่ บุคคล ผู้ให้ข้อมูล หรือวิทยากร 

4.   การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

5.   วิธีการรวบรวมข้อมูล 

6.   เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล        
1. คุณสมบัติของผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

  
ภาพที่ 6.3 แสดงการลงพ้ืนที่เพ่ือเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที่มา โครงการรากแก้ว และโครงการเยาวชนจิตอาสาเพ่ือเรียนรู้โครงการในพระราชด าริ รุ่นที่ 4 

 



 

 

ศึกษาบริบทชุมชน ส ารวจข้อมูลและการวิเคราะห์พ้ืนที่ หน้า 189 
 

คุณสมบัติของผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมีขั้นตอน ดังนี้ 
       1. ข้ันตระหนัก 

                การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้ศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องตระหนักถึงความส าคัญของมิติทางวัฒนธรรมในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์หลักการคิดหรือพิจารณา
ในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
            1.1  มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน รู้ประเภทและรูปแบบต่างๆ ของ
ข้อมูล รู้กระบวนการและแนวทาง 

    1.2  มีมนุษยสัมพันธ์ เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจงาน ปรับตัวง่ายเพ่ือให้เข้ากับ 

บุคคลที่จะไปศึกษาได้ เปิดใจกว้าง เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ หากเป็นไปได้ควรใช้ภาษา
เดี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลหรือวิทยากร 

    1.3   มีความซื่อสัตย์ ไม่โป้ปด หลวกลวงเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการไม่ 
ดัดแปลงข้อมูลหรือสร้างข้อมูลเอง 

            1.4 มีจริยธรรม หากข้อมูลใดที่วิทยากรถือว่าเป็นความลับก็ไม่น าไปเปิดเผย 

                         1.5 มีความนิ่มนวล อ่อนโยน ให้เกียรติวิทยากร ไม่ท าตัวเหนือวิทยากร ซึ่ง
จะส่งผลถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ด้วย 

            1.6 มีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ตามควรแก่เหตุการณ์ แต่อย่าตีค่าข้อมูลเป็น 

เงิน เช่น การจ้างวิทยากรให้ข้อมูล ควรตอบแทนเป็นลายลักษณ์อ่ืนอันแสดงถึงน้ าใจจะเหมาะกว่า 
             1.7 เป็นผู้มีสุขภาพดี เพราะถ้ามีสุขภาพอ่อนแอ แพ้ต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย ก็
อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและเป็นภาระแก่ผู้ร่วมงานด้วย 

             1.8 ไม่มีอคติหรือดูถูกภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ืนที่แตกต่างจากตัวเอง เช่นชาว
อีสานบางกลุ่มรับประทานเนื้อสุนัข กิ้งก่า งู และแมลงต่าง ๆ เป็นต้น 

             1.9  ไม่ยึดติดอยู่กับชาติพันธุ์นิยม (Ethnocentrism) ไม่ยึดตนเป็นใหญ่
หรือศูนย์กลาง 
           1.10  เข้าใจวิธีคิดของชาวบ้านโดยมองภาพออกมาจากภายในตัวเขาอย่าง
เป็นองค์รวมและมองภาพในเชิงเคลื่อนไหว    
           1.11  ยอมรับในความหลากหลายหรือความแตกต่างตามวิถีชีวิตในแต่ละ
สภาพแวดล้อม 

           1.12  เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 

                  1.13  มีใจรักและศรัทธาในเรื่องภูมิปัญญามิฉะนั้นการรวบรวมข้อมูลจะท า
ด้วยความไม่เต็มใจ ท าให้ไร้ความสุขในการท างาน 
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   คุณสมบัติข้อสุดท้ายนั้นส าคัญอย่างยิ่ง เพราะหากมีใจรักในการศึกษาด้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้านแล้ว คุณสมบัติข้ออ่ืน ๆ ก็น่าจะบังเกิดมีตามไปด้วย 

   ข้อพึงระมัดระวังในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือ
จะพัฒนาด้วยการใช้วิธีการแห่งความทันสมัยหรือสิ่งแปลกใหม่ของสังคมเมืองแทนภูมิปัญญาดั้งเดิม
แบบทันทีทันใดแทนท่ีจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วจะก่อให้เกิดปัญหา 3 ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ 

   ประการแรก ชาวบ้านมีความสับสนในวิถีชีวิตใหม่ สถาบันครอบครัวถูก
ท าลายความเป็นชุมชนดั้งเดิมได้หมดสภาพลง 
   ประการที่สอง เกิดปัญหาสังคมควบคู่กับปัญหาเศรษฐกิจ ส่งผลถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพจิต 

   ประการสุดท้าย ความทันสมัยจะสร้างความขัดแย้งทางด้านวัตถุแต่ขาด
ความเจริญทาง ภูมิปัญญาและจิตวิญญาณรองรับ 

   ปัญหาเหล่านี้จะน าไปสู่วิกฤตการณ์ในด้านต่างๆเช่นวิกฤตการณ์ทาง
วัฒนธรรมปัญหาการบริโภคนิยม ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาโสเภณี หรือวิกฤตการณ์โรคเอดส์ เป็น
ต้น   

2. ข้ันเลือกเก็บข้อมูล 

         การเก็บข้อมูลปัญญาท้องถิ่นสามารถเลือกเก็บข้อมูลได้ 3 แบบ ได้แก่ 
2.1   เก็บข้อมูลชั้นต้นหรือปฐมภูมิ คือการเก็บข้อมูลที่ได้จากแหล่งก าเนิดแรก

หรือแหล่งเดิม ได้แก่ บุคคลหรือหลักฐานหรือเอกสารอันดับแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะค้นคว้า
โดยตรง ไม่มีอ้างอิงถึงสิ่งอื่นอีก ข้อมูลชนิดนี้นักวิชาการให้ความส าคัญและเชื่อถือมาก เป็นต้นว่า  

2.1.1 การสอบถาม การสัมภาษณ์จากผู้รู้เรื่องนั้น ๆ โดยตรง 
2.1.2 วัตถุต่าง ๆ เช่น ศิลาจารึก ใบเสมา รูปปั้น รูปภาพ หม้อและก าไล 

โบราณเป็นต้น 

2.1.3 สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นต้นก าเนิด 

2.1.4 วรรณกรรมชิ้นแรก ก่อนที่จะมีผู้น าไปคัดลอกหรือพิมพ์ขึ้น เช่น  
วรรณกรรมฉบับลายมือ เป็นต้น 

2.2 เก็บข้อมูลชั้นรองหรือทุติยภูมิ (Secondary Sources) การเก็บข้อมูลชั้น
รองหรือทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งรอง เช่น เอกสาร หลักฐานฉบับคัดลอกที่ไม่ได้มาจากต้น
ตอจริง ของเรื่องนั้น ข้อมูลชนิดนี้มีความส าคัญน้อยกว่าข้อมูลชั้นต้นหรือปฐมภูมิ ทั้งนี้เพราะได้ผ่าน
การกลั่นกรองมาชั้นหนึ่งแล้วได้แก่ 

2.2.1 รูปจ าลอง แผนผัง แผนที่ 
2.2.2 หนังสือต่าง ๆ ที่น าความรู้ ความคิดจากแหล่งเดิมมาเผยแพร่หรือ 
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อ้างอิง 
2.2.3 แบบเรียนหรือต าราวิชาการต่าง ๆ ที่อาศัยการค้นคว้า 

2.2.4 บทความ บทความวิจัยและบทวิจารณ์ ฯลฯ 

2.3  เก็บข้อมูลแบบประสม (Mix Sources) การเก็บข้อมูลแบบประสม คือ 
ข้อมูลที่ใช้ทั้งแหล่งชั้นต้นและชั้นรองการเก็บ ข้อมูลแบบนี้ได้รับความนิยมจากนักวิชาการในปัจจุบัน
ค่อนข้างมากเนื่องจากการศึกษาภูมิปัญญามีทั้ง    ภูมิปัญญาเดิมภูมิปัญญาต่อยอดและภูมิปัญญาใหม่
การเก็บข้อมูลแบบประสมจะท าให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

3.  ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นขั้นนี้มีความส าคัญมาก การศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

     3.1  การเก็บข้อมูลภาคสนามการเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเป็นแหล่งส าคัญ
ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลในท้องถิ่นให้ปากค า ในการเก็บ
ข้อมูลแบบนี้ ผู้ศึกษาต้องศึกษาระเบียบวิธีการเก็บก่อน ทั้งนี้เพ่ือผลจากการเก็บรวบรวมนั้นจะเป็น
ประโยชน์ มีความน่าเชื่อถือ และต้องเตรียมความพร้อมในสิ่งต่อไปนี้ 

3.1.1 ความรู้พื้นฐานของผู้ปฏิบัติการ 
        ก่อนออกไปปฏิบัติการภาคสนาม ผู้ศึกษาต้องมีความรู้พ้ืนฐานที่

ส าคัญดังนี้ 
1.  ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งผู้ศึกษาสามารถค้นคว้าจาก

เอกสาร หรือการอธิบายของนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือจะช่วยให้เก็บ
รวบรวมข้อมูลในสิ่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง 

2.  ส ารวจข้อมูลวิทยากรผู้ให้ปากค าโดยตรง โดยคัดเลือก 

วิทยากรจากคุณสมบัติอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งมีเกณฑ์ในการเลือกวิทยากร ดังนี้ 
        2.1 เพศ ของวิทยากร จะเลือกเพศหญิงหรือชายไม่น่าจะมีผล
แตกต่างกันส าหรับเรื่องส่วนรวม เช่น เรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม สิ่งที่น่าจะแตกต่างกัน
บ้างคือ เรื่องที่ถนัดเฉพาะอย่าง เช่น เพลงพ้ืนเมือง ควรเลือกวิทยากรทั้งชายและหญิงเพราะลีลาเพลง
ระหว่างหญิงกับชายต่างกัน หรือเรื่องเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมควรจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
เป็นต้น 

        2.2  อายุของวิทยากรมีส่วนส าคัญต่อข้อมูลมาก ถ้าอายุมาก
เกินไปอาจจะไม่แม่นย า หลงลืม เสียงจะขาดคุณภาพ คือ เสียงสั่น พร่า แหบเครือ ท าให้ได้ข้อมูลไม่
ชัดเจน ถ้าเป็นเยาวชนมักดัดแปลงข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดตามสิ่งที่ได้ รับมาวิทยากรที่เหมาะสม
ควรมีอายปุระมาณ 50 – 70 ปี 
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       2.3  การศึกษาหรือประสบการณ์ของวิทยากรค านึงถึงความรู้
และความสามารถของวิทยากร ตลอดจนการยอมรับของคนในชุมชน สามารถให้ข้อมูลตามความเป็น
จริง 
        2.4  อาชีพของวิทยากร อาชีพมีส่วนช่วยได้มากในบางเรื่อง 
เช่น การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาโรคของชาวบ้าน ความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับยาหรือสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ศึกษาจากหมอยาจะได้ข้อมูลด้านนี้ได้ดี 
       2.5  การนับถือศาสนาของวิทยากร มีส่วนท าให้ข้อมูลแตกต่าง
กันได้ เพราะความเชื่อต่างกัน กรรมวิธีปฏิบัติของแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันในสังคมมีคนต่างศาสนา
กันปะทะกัน อาจยืมประเพณีกันมาใช้บ้าง ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนได้ ควรเลือกกลุ่มที่มีศาสนาเดียว
ดันทั้งหมู่บ้านจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 

1. การสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อหาวิทยากร การติดต่อ 

วิทยากรต้องพิจารณาเตรียมการอย่างดี โดยวิธีการใช้ผู้รู้สอบถามหาตัววิทยากรที่เหมาะสมและเข้าให้
ถูกทาง ต้องเริ่มต้นให้ดีถ้าเริ่มต้นไม่ดีจะท าต่อไปไม่ได้เลย บุคคลที่ควรสร้างมนุษยสัมพันธ์ ด้วยมี
จ านวนมาก เช่น ก านัน สารวัติก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าเกษตรกร มรรคทายก เจ้า
อาวาส ครูใหญ่ เป็นต้น วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์กระท าได้หลายวิธี ได้แก่ ไปพบที่บ้านแล้วแสดง
ความเคารพ แจ้งความจ านงให้ทราบว่าต้องการมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไร ข้อมูลที่ได้จะเกิดประโยชน์
ด้านใดแก่ใคร ข้อมูลที่ให้จะไม่เกิดโทษหรือผลเสียแก่วิทยากรและครอบครัว ให้การยกย่องนับถือและ
ให้ความส าคัญต่อตัวเขาสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นระหว่างวิทยากรกับผู้ศึกษาจึงจะได้รับข้อมูล
อย่างแท้จริง 

ในกรณีที่ต้องเก็บข้อมูลจากวิทยากรหลาย ๆ คน ผู้ศึกษาควรขอให้บุคคลดังกล่าว
ข้างต้น เป็นผู้เสนอวิทยากรให้หลาย ๆ คน และขอความกรุณาให้บอกภูมิหลังด้วย วิธีนี้เรียกว่า การใช้
เทคนิค Snowball 

2. ติดต่อกับวิทยากร ในการติดต่อกับวิทยากร ควรแจ้ง 
วัตถุประสงค์ให้วิทยากรทราบเกี่ยวกบความรู้ที่จะขอจากวิทยากร เช่น การรักษาป่าชุมชน การจัดการ
ทรัพยากรน้ าในท้องถิ่น เป็นต้น แจ้งการบันทึกว่าจะบันทึกด้วยเครื่องมือชนิดใด อาทิ จะจดบันทึก 
ถ่ายภาพ บันทึกภาพหรือถ่ายท าภาพยนตร์ อนึ่งถ้าผู้เก็บข้อมูลเป็นคนแปลกหน้า ให้น าคนที่วิทยากร
รู้จักไปด้วย มิฉะนั้นวิทยากรอาจไม่ให้ข้อมูล 

3. นัดหมายกับวิทยากร ควรนัดหมายวิทยากรเรื่องวัน เวลา 

เมื่อวิทยากรว่างและพร้อม เพ่ือวิทยากรจะได้เตรียมตัวและไม่เสียเวลาในการเก็บข้อมูลผู้เก็บจะต้อง
ไปก่อนเวลาที่นัดหมายเล็กน้อยอย่าให้ผิดนัดเป็นอันขาดหากมีความจ าเป็นจะต้องแจ้งให้วิทยากร
ทราบล่วงหน้า 
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4. ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการรวบรวมข้อมูล วีการ 
เก็บข้อมูลภาคสนามที่ส าคัญคือ วิธีการสัมภาษณ์ สอบถามวิทยากรด้วยตนเอง นอกจากนี้อาจใช้วีการ
สังเกตร่วมด้วย การเก็บข้อมูลต้องจดบันทึกข้อมูลประกอบกับบันทึกเทป ถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีทัศน์หรือ
ถ่ายภาพยนตร์เอาไว้ ดังนั้นถ้าจะให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ตามต้องการ ผู้เก็บข้อมูลควรมีอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ช่วยด้วย ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป หรือกล้องถ่ายภาพยนตร์ หรือกล้องวีดีทัศน์ เป็น
อุปกรณ์ช่วยในการบันทึกภาพต่าง ๆ การบันทึกภาพจะช่วยเตือนความจ าของผู้รวบรวมได้ดีและมี
หลักฐานประกอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนยิ่งกว่าค าพูด หรือการจดบันทึก 

  อนึ่งการจดบันทึกและการบันทึกภาพในแต่ละครั้งจะต้องบันทึกชื่อสกุลของวิทยากร 
วัน เดือน ปี และสถานที่ที่เก็บข้อมูลหรือที่ได้บันทึกมาเพ่ือป้องกันการหลงลืมและสะดวกในการ
ค้นคว้า อ้างอิงต่อไป 

5. ก าหนดหัวข้อเรื่องให้แคบและกระชับ สร้างแบบแบบส 

อบถามหรือสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า 
6. ควรหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลที่มีรายละเอียดอย่างกว้าง  

ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลอย่างกว้าง ๆ และทั่ว ๆ ไปนั้นเป็นวิธีที่ท าได้ง่ายที่สุดแต่วิเคราะห์ยากท่ีสุด เพราะ
มักจะได้ข้อมูลไม่พอที่จะน ามาวิเคราะห์ตามหลักการและทฤษฎี 

7. การเลือกสถานที่ในการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาต้องใช้ดุลย 

พินิจในการเลือก 3 ลักษณะ ดังนี้ 
ลักษณะแรก เลือกลักษณะสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน  

อาจจะแตกต่างกันเฉพาะส่วนย่อยได้บ้าง ควรเป็นลักษณะแบบชาวบ้าน ชาวชนบทแบบเมือง เพ่ือ
ป้องกันการยืมสภาพสังคมของชุมชนแบบเมืองไปประยุกต์ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลไม่แท้จริง 

ลักษณะท่ีสอง ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ให้เหมาะสม  
กล่าวคือพ้ืนที่ไม่กว้างเกินไป เพราะจะข้อมูลมาก มีความหลากหลาย เชื่อยาก และสรุปยาก
ขณะเดียวกันไม่ก าหนดพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลแคบเกินไป เพราะจะได้ข้อมูลน้อยเกินไปไม่คุ้มค่าแก่
การลงทุนลงแรง 

ลักษณะสุดท้าย พิจารณาถึงความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ การเดินทาง ที่พัก และความปลอดภัยของบุคลากร 

3.2 การเก็บข้อมูลประเภทเอกสาร 
การเก็บข้อมูลแบบนี้เป็นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่ผู้ศึกษาจะต้องตรวจสอบ

ความ น่าเชื่อถือของข้อมูลก่อน โดยมีหลักในการพิจารณา ดังนี้ 
3.2.1 ความน่าเชื่อถือของผู้แต่งหรือผู้รวบรวม โดยพิจารณาจาก 

ประสบการณ์ คุณวุฒิหรือความเชี่ยวชาญ การยอมรับของนักวิชาการท่ีน าไปใช้ในการอ้างอิง 
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3.2.2 แหล่งที่มาของข้อมูลชัดเจน ระบุสถานที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ ปีที่
พิมพ์และครั้งที่พิมพ์ และครั้งที่พิมพ์ 

3.2.3 เนื้อหามีความสมบูรณ์ 
3.2.4 ภาษาชัดเจน 

การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริงมีความ
น่าเชื่อ นั้นผู้เก็บข้อมูลต้องมีคุณธรรมและคุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่ 

ประการแรก ความซื่อตรง ผู้เก็บข้อมูลต้องเก็บข้อมูลตามความเป็นจริง
ตามสภาพเดิม ไม่มีการปรุงแต่งหรือสร้างข้อมูล วิทยากรพูดเช่นนั้นไรต้องบันทึกไว้เช่นนั้น แม้ภาษาที่
เราคิดว่าหยาบโลนหรือไม่เหมาะสม ต้องไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

ประการที่สอง ปฏิภาณไหวพริบดี ผู้เก็บข้อมูลต้องมีปฏิภาณไหวพริบใน
การแก้ปัญหาต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ เช่น เครื่องใช้และวัสดุในระหว่างปฏิบัติงานเกิด
ขัดข้อง มีการรบกวนของสิ่งแวดล้อมข้างเคียงในขณะท าการบันทึกเสียงเป็นต้น 

ประการที่สาม มนุษยสัมพันธ์ดี การเก็บข้อมูลภาคสนามผู้เก็บต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้อ่ืน เช่น นักบวช ผู้น าชุมชน นักการเมือง ชาวบ้าน และตัววิทยากร ผู้เก็บข้อมูล
ต้องระมัดระวังในการขอความร่วมมือ อย่าให้มีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนจะท าให้การเก็บข้อมูลล้มเหลว 

อนึ่งในการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ศึกษาต้องค านึงถึงความสะดวก
ในอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น ความสะดวกของวิทยากร ที่จะเชิญมาให้ข้อมูลสะดวกหรือไม่ ความ
สะดวกเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือว่า มีไฟฟ้าถึงหรือไม่ สะดวกที่จะใช้เครื่องมืออ่ืนอย่างไร 
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่มีอยู่ ถ้าไกลนักจะสิ้นเปลืองมากและพิจารณาว่าสถานที่ที่จะเก็บ
ข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มที่จะศึกษาได้เพียงใด 

2. การตั้งจุดมุ่งหมาย 

      เมื่อมีผู้ศึกษาตัดสินใจจะรวบรวมข้อมูลทางภูมิปัญญาแล้วขั้นตอนที่ควรท าก่อนคือตั้ง
จุดหมายให้แน่นอนว่าจะรวบรวมข้อมูลประเภทใดเช่น  รวบรวมนิทานรวบรวมเพลงกล่อมเด็ก 
รวบรวมความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม เครื่องจักสาน การทอผ้า ทั้งนี้การตั้งจุดมุ่งหมายมักกระท าไป
พร้อม ๆ กับการก าหนดสถานที่ หรืออาจหลังจากได้ส ารวจแหล่งข้อมูลหรือสถานที่แล้วก็ได้ 

     ส าหรับเหตุผลในการตั้งจุดมุ่งหมายว่าจะศึกษาเรื่องใดอาจนึกถึงแนวทางต่อไปนี้
ประกอบด้วย 

1.   เป็นประเด็นเรื่องหรือท้องถิ่นที่ยังไม่มีผู้ศึกษารวบรวมมาก่อน จะท าให้ได้ข้อมูล
ใหม ่ไม่ซ้ ากับที่ผู้อื่นท าไว้แล้ว 

2. เป็นประเด็นเรื่องหรือท้องถิ่นท่ีมีผู้ศึกษาแล้ว แต่ทิ้งช่วงเวลาห่างพอสมควร  
การศึกษารวบรวมลักษณะนี้อาจท าเพ่ือน ามาเปรียบเทียบศึกษาความเปลี่ยนแปลง 
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3.   เป็นการศึกษารวบรวมเพ่ือน าข้อมูลมาพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือข้อสงสัยที่ตั้งไว้ 
ให้เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้การศึกษาน่าเชื่อถือ 

 อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติจริงมีหลายกรณีที่ผู้ศึกษาตั้งจุดมุ่งหมายไว้อย่างหนึ่งแต่
เมื่อลงส ารวจแหล่งข้อมูลแล้ว ต้องปรับเปลี่ยน เพราะพบสิ่งที่น่าสนใจกว่า หรือประเด็นที่ตั้งไว้ไม่มี
ข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ หรือข้อมูลมีมาก เวลามีจ ากัด จึงต้องจ ากัดประเภทข้อมูลให้เฉพาะเจาะจง
เพ่ือความชัดเจน 

3. การเลือกสถานที่ บุคคล ผู้ให้ข้อมูล หรือวิทยากร 

       เมื่อตั้งจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลทางภูมิปัญญาแล้ว ผู้ศึกษา 

จะต้องเลือกสถานที่ก าหนดขอบเขตของสถานที่ที่จะรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนแน่นอนอาจเป็นจังหวัด
อ าเภอ ต าบลหมู่บ้านแต่ถ้าประสงค์จะให้ข้อมูลเป็นผลดีต่อการศึกษามีความหมายแสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสถานที่ควบแคบที่สุดเท่าที่จะท าได้เพ่ือจะได้ผลในเชิง
ลึกการเลือกชุมชนอาจเลือกชุมชนที่ละม้ายคล้ายคลึงกับคนอ่ืน เพ่ือเป็นตัวแทนของชุมชนใหญ่อีกที
หนึ่ง หรือหากสนใจชุมชนที่มีลักษณะเด่นผิดแผกจากท่ีอ่ืนก็อาจท าได้เช่นเดียวกัน 

ภูมิจิต  เรืองเดช (2542, หน้า 64) เสนอหลักเกณฑ์ในการเลือกหมู่บ้านดังนี้ 
1. เป็นใจกลาง หรือศูนย์กลางของต าบล เช่น มีโรงเรียน วัด ฯลฯ 

2. จ านวนประชากรอยู่ในเกณฑ์กลาง ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 

3. ขนาดของหมู่บ้านไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป 

4. ต้องเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมในอาณาเขตนั้น ๆ ได้ 
5. ประชาชนอ่านออกเขียนได้บ้าง 
6. เป็นกลุ่มเกา่ (Old folk) หมู่บ้านนั้นยังไม่มีวัฒนธรรมผสมหรือมีน้อยมาก 

7. หมู่บ้านนั้น ๆ มีวิทยากรที่จะให้ข้อมูลมากพอ 

ส าหรับบุคคลผู้ให้ข้อมูลหรือวิทยากร การเลือกควรค านึงถึงประเด็นต่อไปนี้ 
1.   ทุกคนมีแนวโน้มที่จะเป็นวิทยากรได้ แต่ควรจะพิจารณาเลือกผู้ที่ถ่ายทอดข้อมูลได้

ดี จดจ าได้มาก โดยอาจขอค าแนะน าจากคนในกลุ่มนั้น ๆ แนะน าให้ 
2.   วิทยากรไม่จ าเป็นต้องจ ากัดเพศ วัย แล้วแต่ลักษณะข้อมูลที่ต้องการเช่น การ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรม วิทยากรควรเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม รวบรวมการละเล่นของเด็ก ผู้ให้
ข้อมูลก็ควรจะเป็นเด็ก ๆ ซึ่งเป็นผู้เล่นเอง เป็นต้น 

3.   ควรมีผู้ช่วยเป็นคนในชุมชนส าหรับแนะน า และน าไปพบวิทยากรคนอ่ืน ๆ  
4.   จ านวนผู้ให้ข้อมูลไม่จ ากัดแต่ข้อมูลไม่ควรมาจากบุคคลคนเดียวและไม่จ าเป็นต้อง

ใช้วิทยากรมากเกินไป จะท าให้ล าบากในการรวบรวม และข้อมูลอาจกระจัดกระจาย 

5.   วิทยากรควรเป็นผู้อยู่ในท้องถิ่นท่ีศึกษาเป็นระยะเวลานานพอสมควรที่จะให้ข้อมูล 



หน้า  196 ศึกษาบริบทชุมชน ส ารวจข้อมูลและการวิเคราะห์พ้ืนที่ 

เกี่ยวกับท้องถิ่นนั้น และเป็นตัวแทนของท้องถิ่นนั้นได้ ถ้าเป็นข้อมูลประเภทหัตกรรมก็ควรเลือกผู้ที่
สามารถสาธิต อธิบายขั้นตอนการท าหัตกรรมนั้น ๆ ได้ด้วย เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน 

     อย่างไรก็ตามการเลือกสถานที่และวิทยากรต้องค านึงถึงความสะดวกและความ 

คล่องตัวในการท างานด้วย เช่น สถานที่เดินทางไปสะดวกหรือไม่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงเกินไป
หรือไม่ ท้องที่นั้น ๆ ผู้รวบรวมสามารถหาผู้ช่วยแนะน าวิทยากรได้หรือไม่ 
 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

 

     การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ที่จะไปรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษา 
ควรท าล่วงหน้าก่อนรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ เพราะข้อมูลพ้ืนฐานเหล่านี้จะช่วยให้การศึกษารวบรวม
สะดวกและได้ผลดีตามท่ีตั้งจุดมุ่งหมายได้ 
      ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคนในชุมชน เช่น เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ 
อาชีพ ลักษณะนิสัยใจคอ จ านวนประช ากร วัฒนธรรมการกินอยู่ ที่ส าคัญคือ ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 

       ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานที่ชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง ข้อมูล ทางกายภาพ 
การคมนาคม 

       ข้อมูลพ้ืนฐานเหล่านี้อาจได้จากการศึกษาเอกสาร สอบถามข้อมูลจาก จังหวัด อ าเภอ 
หรือผู้รู้ที่แนะน าท้องถิ่นให้ 
      การรู้ข้อมูลพ้ืนฐานมากเพียงใดจะท าให้ผู้ศึกษามีความมั่นใจ และความสะดวกในการ
ปฏิสัมพันธ์กับในชุมชน ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเชื่อหรือ 
“ถือ” พิเศษ ๆ ของแต่ละท้องที่ เช่น ชาวไทยเชื้อสายจีนบางท้องถิ่นจะถือเรื่องการให้นาฬิกาแขวน
ผนังหรือนาฬิกาตั้งว่าจะเป็นการนับวันตาย ดังนั้นจึงไม่ให้ของขวัญที่เป็นนาฬิกาลักษณะดังกล่าว หรือ
ชาวไทยเชื้อสายมอญที่อ าเภอ  พระประแดงสืบเชื้อสายมาจากพระยาเจ่ง (ต้นสกุลคชเสนี) ปัจจุบัน
บางกลุ่มยังนับถือช้างจะไม่น าภาพหรือรูปจ าลองช้างไว้ในบ้าน เมื่อผู้ศึกษาทราบข้อมูลนี้ก็ไม่ควรน า
ภาพหรือของที่ระลึกที่เป็นภาพช้างไปฝากเพ่ือแสดงน้ าใจ เพราะถ้าท าเช่นนั้นอาจได้ผลในทางตรงกัน
ข้ามได้ 
 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 

 วิธีการรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยทั่วไปใช้วิธีการสัมภาษณ์และวิธีการสังเกต 

 1. การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาหรือการพูดจาซักถามกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย ประกอบด้วย
บุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ซักถาม เรียกว่า ผู้สัมภาษณ์และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ค าตอบ เรียกว่า 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อน าข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือน าไปเผยแพร่
เพ่ือประโยชน์ด้านธุรกิจหรือสังคม  
 การสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมี 2 ลักษณะคือ 

 1.  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ หรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Formal 

Interview or Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีแบบแผน มีหลักเกณฑ์เป็นพิธีการ 
เพราะจะต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งด้านการนัดหมาย สถานที่ การเตรียมค าถามซึ่งจะเป็นค าถามที่
ก าหนดไว้แน่นอนแล้วคล้ายกับแบบสอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบค าถามชุดเดียวกัน ผู้
สัมภาษณ์จะจดบันทึกค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ลงในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สัมภาษณ์สามารถน ามาสรุป
วิเคราะห์ได้ง่ายและประหยัดเวลา 
 2.  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการหรือการสัมภาษณ์ที่ไม่มี  โครงสร้าง (Informal 

Interview or Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีค าถามก าหนดไว้แน่นอน ค าถาม
จะเปิดกว้างไว้ให้ผู้ตอบอธิบายได้อย่างอิสระ การสัมภาษณ์ลักษณ์นี้ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีทักษะ 
ความสามารถและปฏิภาณในการสัมภาษณ์ ต้องคอยปรับเปลี่ยนค าถาม ขยายบทสนทนาให้เหมาะสม
กับสภาพเหตุการณ์เฉพาะหน้า และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผู้สัมภาษณ์อาจจะมีแนวสัมภาษณ์ 
ซึ่งจะครอบคลุมหัวข้อเรื่องของข้อมูลที่ต้องการไว้ดูขณะสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ บางครั้งบทสนทนาอาจจะ
ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการโดยตรง แต่ผู้เก็บข้อมูลก็จะได้ข้อมูลแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์ความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลกลุ่มชนและสภาพสังคม 

      การสัมภาษณ์โดยท่ัวไป แบบสัมภาษณ์จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

  ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ ซ่ึงประกอบด้วย ชื่อ ชื่อ-สกุล เพศ 
อายุ ที่อยู่ อาชีพ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการทราบ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น 

  ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการทราบ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตาม
จุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนั้น ๆ ลักษณะของค าถามมี 2 ลักษณะ คือ ค าถามแบบเปิด เป็นค าถาม
ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างอิสระและค าถามแบบปิด เป็นค าถามที่ผู้ตอบไม่มีอิสระใน
การตอบ ต้องตอบไปตามแนวค าถามที่ผู้สัมภาษณ์ให้มา ซึ่งถ้าผู้สัมภาษณ์เตรียมค าถามไว้ไม่
ครอบคลุมหรือค าถามไม่ชัดเจน ผู้ตอบอาจจะตีความหมายผิดได้ ในการเก็บข้อมูลโดยส่วนใหญ่จึง
มักจะเลือกใช้ค าถามท้ังสองลักษณะเพ่ือจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด 

     1.2  การสังเกต  หมายถึง ก าหนดไว้ หมายไว้ เช่น ท าเครื่องหมาย ไว้ เป็นที่
สังเกต ตั้งใจดู จับตาดู(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 หน้า 1158) ในการปฏิบัติงานภาคสนาม การสังเกต 
หมายถึง การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นอย่างเอาใจใส่และก าหนดไว้อย่างมีระเบียบวิธี เพ่ือ
วิเคราะห์หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอ่ืน การสังเกตที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี 2 
แบบ คือ 



หน้า  198 ศึกษาบริบทชุมชน ส ารวจข้อมูลและการวิเคราะห์พ้ืนที่ 

1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม คือ การสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
กลุ่มชนที่เข้าไปศึกษา ร่วมท ากิจกรรมด้วยกัน และพยายามให้คนในชุมชนนั้นยอมรับว่าผู้สังเกตมี
สถานภาพ มีบทบาทเช่นเดียวกับคนในท้องถิ่น (สุภางค์  จันทวานิช, 2535, หน้า 45) ผู้สังเกต
สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆ  ของคนในท้องถิ่น ชุมชน สังเกตรายละเอียดต่าง ๆ ในกิจกรรมที่
เก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรม สังเกตสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ อารมณ์ ความรู้สึก
ของผู้เข้าร่วมพิธีกรรม เป็นต้น แล้วบันทึกสิ่งที่สังเกตไว้ในขณะที่สังเกตอาจจะมีการซักถามข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมเติมอีกได้ แต่ต้องไม่รบกวนการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ประเด็นที่ผู้เก็บข้อมูลด้วย
วิธีการสังเกตจะต้องให้ความส าคัญ คือ 

1.1 สถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งอาหารที่ใช้ในกิจกรรมหรือ
พิธีกรรมที่เข้าไปร่วมสังเกต 

1.2 ขั้นตอนหรือแบบแผนของกิจกรรมหรือพิธีกรรม 

1.3 ความหมายของการกระท า วัสดุ สี ถ้วยค า ที่ใช้ในกิจกรรมหรือ
พิธีกรรมที่สังเกตว่ามีความหมายเชื่อมโยงกับความคิด ความเชื่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ท้องถิ่นเป้าหมาย หลังจากสังเกตแล้วควรจัดแบ่งเวลาไว้สรุปบันทึกข้อมูลให้เป็นระเบียบ ครบถ้วน ไม่
ควรทิ้งไว้นานเกินไป เพราะอาจท าให้หลงลืมรายละเอียดบางประการไปได้ 

2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตจะเฝ้าสังเกตอยู่วง
นอกไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม การสังเกตแบบนี้สามารถเก็บข้อมูลได้ในระยะสั้นและ
รายละเอียดของข้อมูลไม่เท่ากับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

     การเก็บข้อมูลจากการสังเกต นอกเหนือจากการถามแล้ว ผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม
มีสองบทบาท คือ เป็นผู้มีส่วนร่วม (Participant) และเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) ดังนั้นจึงต้อง
รู้จักใช้การสังเกต เก็บรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิทยากร ผู้ดี ผู้ฟัง ตลอดจนสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 
ด้วย ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอาจไม่ตรงกับข้อมูลจากปากค า อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งสองแบบย่อมมี
ส่วนในการที่จะใช้ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มชุมชนทั้งสิ้น  
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิจะต้องอาศัยความรอบคอบถี่ถ้วนจึงต้องมีการเตรียมการ
อย่างดีดังได้กล่าวแล้วผู้รวบรวมข้อมูลจะต้องสัมภาษณ์วิทยากรด้วยตนเองนอกจานี้ยังมีเครื่องมือที่
อาจเลือกใช้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการรวบรวม ดังต่อไปนี้ 

     1.  สมุดบันทึกและเครื่องเขียนส าหรับจดบันทึก ผู้ศึกษาอาจใช้บันทึกสภาพชุมชน 
ท้องที่ที่เห็นได้สังเกตได้ด้วยตนเอง บันทึกข้อมูลไปล่วงหน้า เช่น วัน เดือน ปี สถานที่และวิทยากรที่
จะไปพบ บันทึกค าถาม หรือประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ เป็นต้น 

     2.  เครื่องบันทึกเสียง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการรวบรวมข้อมูลมุขปาฐะ ผู้ศึกษา 
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จะต้องมีความรู้และทักษะในการใช้ ตรวจสภาพเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพทุก
ครั้ง เตรียมแบตเตอรี่และแถบบันทึกเสียงส าหรับใช้ให้พอเพียง 
      3.  กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีทัศน์ กล้องถ่ายภาพยนตร์ ตามความจ าเป็นและ
ลักษณะข้อมูลที่จะรวบรวม หากเป็นข้อมูลประเภท อมุขปาฐะ เช่น หัตกรรมพ้ืนบ้าน สถาปัตยกรรม
พ้ืนบ้าน หรือข้อมูลประเภทผสม เช่น พิธีกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน อุปกรณ์เหล่านี้จะมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ส าหรับข้อมูลสถาปัตยกรรมและหัตกรรมอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องวัด เช่น สาย
วัด ตลับเมตร เป็นต้น ประกอบด้วย 

        เครื่องมือทุกอย่างจะต้องตระเตรียม ตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพในการใช้ 
งานทุกครั้ง เพราะหากผิดพลาด หมายถึง ผู้รวบรวมอาจจะไม่ได้ข้อมูลตามท่ีต้องการ การจะย้อนกลับ
ไปบันทึกข้อมูลใหม่จะท าให้เสียเวลา เสียงค่าใช้จ่าย เสียความรู้สึกของวิทยากร และอาจได้ข้อมูลไม่
เป็นธรรมชาติเท่าครั้งแรก 

         นอกจากการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้พร้อมศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
เรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามต้องฝึกใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ให้คล่องก่อนออกปฏิบัติงานทุก
ครั้ง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่พ้ืนที่เป้าหมายอยู่ห่างไกล การคมนาคม ผู้ปฏิบัติงาน
ภาคสนามควรน าเสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว ยาประจ าตัวติดไปด้วย เผื่อจ าเป็นต้องพักค้างคืนในพื้นท่ี 

 ข้อมูลภาคสนามที่ต้องการเก็บแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ตัวบท คือ ตัวถ้วยแถลงของผลผลิตทางวัฒนธรรม ถ้วยค าที่เป็นเนื้อหาเรื่องราว
ต่างๆ เช่น บทนิทาน บทเพลง บทขับ บทภาษิต ค าร้องประกอบการเล่นค าอธิบายขั้นตอนการ
ประกอบพิธีกรรม ประเพณี การประกอบอาหาร และบางครั้งยังหมายรวมถึงตัวชิ้นงานหัตถกรรม 
เช่น ผ้าทอ หรือเครื่องจักสานด้วย 

2. บทความ คือ วัตถุประสงค์และหน้าที่ของตัวบท เช่น เพลงกล่อมเด็กนอกจากจะใช้ 
กล่อมเด็กให้เกิดความเพลิดเพลิต กล่อมเกลาจิตใจของเด็กให้อ่อนโยนแล้วยังเป็นเครื่องระบายความ
ทุกข์ ความกดดันของผู้ใหญ่ สะท้องสภาพสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย 

       3.  บริบท คือ สภาพแวดล้อมของตัวบท ได้แก่ บทบาทผู้ให้ข้อมูลหรือวิทยากร ผู้ฟัง 
สภาพทางกายภาพ บรรยากาศ เวลา สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตกแต่งสถานที่ อาหารในพิธี 
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะท าให้เข้าใจความหมายของตัวบทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

           ปัจจัยส าคัญในการเก็บข้อมูล ผู้เก็บข้อมูลต้องรู้จักลักษณะประเภทของตัวบท 
รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ตนจะต้องเกี่ยวข้องเมื่อออกสนามแล้ว การเก็บข้อมูลต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
  1.  สัจจะ ในฐานะที่วิชาทั้งหลายเป็นกระบวนการแสวงหาความจริงของชีวิตข้อมูล
แต่ละชิ้นแต่ละอันแม้จะดูเล็กน้อยเพียงไร ย่อมต้องเป็นข้อมูลซึ่ง “จริง” ตามสภาพที่เป็นจริงของการ
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เก็บข้อมูลนั้น วิทยากรพูดเช่นไร ผู้เก็บข้อมูลมีหน้าที่บันทึกไว้เช่นนั้น บางครั้งอาจคิดว่าภาษาหยาบ
โลนไม่เหมาะสม แต่ผู้เก็บข้อมูลก็ไม่มีหน้าที่ไปเปลี่ยนแปลง แก้ไขไม่มีหน้าที่ “สร้าง” ข้อมูล หรือ 
“ปรุงแต่ง” ข้อมูล มีแต่จะบันทึกให้ถูกต้องสมบูรณ์และชัดเจนที่สุด 

  2.  มารยาท ในเมื่อการได้ข้อมูลภาคสนามต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลอ่ืน  
ทั้งวิทยากรและผู้ประสานงาน ตลอดจนผู้ให้ความคุ้มครอง ปกครองในท้องที่ผู้เก็บข้อมูลจ าเป็นต้อง
ตระหนักในความพอเหมาะพอดี และพอควรในการขอความร่วมมือหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนั่น
ย่อมหมายถึงความเสียหายต่องานในระยะยาวด้วย 

  3.  ปฏิภาณ  ผู้ เก็บข้อมูลต้องมีไหวพริบในการตีความหรือท าความเข้าใจใน
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ถูกต้อง และให้เป็นไปอย่างงดงามด้วยมารยาทและ
ปฏิภาณนี้เป็นสิ่งซึ่งฝึกฝนได้ โดยอาศัยความมีใจเปิดกว้างต่อการแสวงหาความรู้และต่อการปรับปรุง
ตนเอง 

การบันทึกข้อมูล 

 การบันทึกข้อมูลทางภูมิปัญญา โดยทั่วไปจะมีวิธีใหญ่ ๆ 2 วิธีคือ การบันทึกข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

1. การบันทึกข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

            ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับรายละเอียดหรือข้อมูลส่วนตัวของวิทยากร ประกอบด้วย ชื่อ ชื่อ
สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ อาชีพ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการทราบ 

             ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการทราบ อาจแตกต่างกันไป ตาม
จุดประสงค์ของการศึกษารวบรวมครั้งนั้น ๆ  
    การบันทึกข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์นี้ อาจใช้ประกอบกับ
เครื่องมืออ่ืน ๆ เช่น เครื่องบันทึกเสียง ผู้รวบรวมข้อมูลต้องพิจารณาว่า ควรให้วิทยากรเขียนตอบเอง
หรือให้ตอบปากเปล่า โดยผู้รวบรวมบันทึกลงในแบบสอบถามเอง ส่วนใหญ่จะใช้วิธีหลังเพ่ือความ
สะดวกของวิทยากร 
   ข้อควรค านึงถึงอย่างยิ่ง คือ ก่อนการบันทึกข้อมูลใด ๆ ควรชีแจงจุดประสงค์ในการ
บันทึกและรวบรวมข้อมูลให้วิทยากรเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ และสบายใจที่จะให้
ข้อมูล 

      2.  การบันทึกข้อมูลโดยใช้การจดบันทึก 

        การบันทึกข้อมูลโดยการจดบันทึกนี้อาจเป็นการจดบันทึกจากการสังเกตหรือจด
บันทึกโดยตรงจากค าบอกเล่าของวิทยากรในกรณีข้อมูลนั้น ๆ สามารถจดได้ทัน ส่วนใหญ่จะเป็น
ข้อมูลประเภทมุขปาฐะ เช่น ปริศนาค าทาย ภาษิต ค าพังเพย เป็นต้น แต่หากเป็นเรื่องเล่าหรือข้อมูล
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แบบใช้ถ้วยค ายาว ๆ ก็ควรเลือกใช้เครื่องบันทึกเสียง และน ามาจดบันทึกถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์
อักษรภายหลัง 
        การถ่ายทอดเป็นตัวเขียนมีข้อความค านึงถึงดังนี้ 
  1.  บันทึกข้อมูลให้ตรงความเป็นจริงทั้งด้านเนื้อหาและโวหาร 

  2.  ไม่แก้ไขข้อความตัดต่อหรือเติมเปลี่ยนแปลงแม้ถ้อยค าจะไม่ถูกต้องไม่สุภาพ ก็
ตาม 

  3.  การบันทึกข้อมูลควรท าเหมือนบทละครว่ามีฉากอย่างไร ใครเป็นผู้พูด ลักษณะ
ท่าทีสีหน้าขณะพูด หากเป็นประโยชน์ต่อการตีความข้อมูลก็วงเล็บไว้ด้วยแม้แต่เสียงหัวเราก็ควร
วงเล็บไว้ เพราะลักษณะการหัวเราะอาจดีความได้ต่าง ๆ กัน เช่น หัวเราะข า หัวเราะประชด หัวเราะ
เพราะไม่เชื่อ เป็นต้น  
  4.  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก็บันทึกไว้ด้วย 

  5.  บันทึกวัน เวลา สถนที่ ผู้ให้ข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูลไว้ทุกครั้ง 
 

แบบเก็บข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

ตัวอย่าง แบบเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แบบส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ทรงภูมิปัญญา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน........................................................................... .................................... 
ผู้สัมภาษณ์ คือ...............................................................................อายุ..............ป ีอาชีพ..... .................. 
ที่อยู่.................................................................... ...........................โทรศัพท์.......................................... 

1. ประธานชุมชน.................................................................ที่ตดิต่อ........................................ ..... 
เลขานุการชุมชน..............................................................ที่ติดต่อ............................................. 

2. แผนผังทางไปบ้านผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รู้ภูมิปัญญา 

ชุมชนนี้มีผู้รู้ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ คือใครบ้าง (เช่น สาขาเกษตรกรรม คหกรรม  สาธารณสุข  
ภาษาวรรณกรรม ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม สมุนไพร ศิลปกรรม โภชนาการ การจัดการ  สะเดาะ
เคราะห์ โหราศาสตร์ ตั้งศาลพระภูมิ ภาษาและวรรณกรรม เป็นต้น) 

 

แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิปัญญา 

 

1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ – สกุล..................................................อายุ..... .......ปี  
อาชีพ.......................ที่อยู่........................................................................ 
...............................................................................................................  
เบอร์โทรศัพท์......................................................................................... 
วันเดือนปีเกิด..........................................................................................  
สถานที่เกิด.............................................................. ................................................................. 
ชื่อบิดา มารดา............................................................................................................... .......... 
จ านวนพี่น้อง (พ่อ/แม่เดียวกัน)................................................................................................ 
สถานภาพ (  )  สมรส  (  )  หย่า  (  )  ม่าย  (  )  โสด 

ลูกจ านวน............................คน 

 ชื่อ – สกุล...................................................................อาชีพ...... ................................. 
 ชื่อ – สกุล...................................................................อาชีพ.......................................  
 ชื่อ – สกุล...................................................................อาชีพ.............. ......................... 
 ชื่อ – สกุล...................................................................อาชีพ.......................................  
 ชื่อ – สกุล...................................................................อาชีพ...................... ................. 

2. การศึกษา (ตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับสูง) 
ชื่อสถานศึกษา....................................................ที่อยู่..................................................... ........ 
ชื่อสถานศึกษา....................................................ที่อยู่.............................................................. 
ชื่อสถานศึกษา....................................................ที่อยู่..................................................... .......... 

3. การเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์จนเกินความช านาญ (ตามสาขา) 
3.1 เรียนรู้จากใครบ้าง
..................................................................................................................... ............................ 
................................................................................. ................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ติดรูปถ่าย 
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3.2 วิธีเรียน หรือวิธีฝึกท าอย่างไร (ได้มากกว่า 1 วิธี) 
 (  ) เรียนในระบบโรงเรียน   (  ) เรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า   
 (  ) ฝึกปฏิบัติ    (  ) การถ่ายทอดความรู้    
 (  ) การเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูก   (  ) ครูพักลักจ า  

 (  ) การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

 (  ) อื่น ๆ ..................................................... 
4. การท างาน หรือการประกอบอาชีพ 

4.1 มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
.............................................................................................................. .................................... 
4.2 ประสบการณ์การท างานกี่ปี
.................................................................................................................................................. 

     4.3 รางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจ (รางวัลหรือการยกย่องหรือการเป็นที่ยอมรับ) 
 ............................................................................................................................. .....................
 ............................................................................................................................. ..................... 
      4.4 การพัฒนาปรับปรุงงาน  

 ........................................................ ..........................................................................................
 ............................................................................................................................. ..................... 

 4.5 อุปสรรค/ ปัญหาในการท างาน (เช่น วัตถุดิบหายากราคาแพง) 
 ............................................................................................................................. .....................
 .................................................................... ..............................................................................
 การถ่ายทอดภูมิปัญญา 

     ได้สอนให้ใครท าบ้างหรือไม่ (   )   สอน  (  ) ไม่ได้สอน 

5.1 สอนให้แก่ใคร (  )  ลูก ชื่อ- สกุล .................................................ที่ติดต่อ......................... 
............................................................................................................................. ..................... 
  (  ) หลานชื่อ – สกุล.................................................ที่ติดต่อ........................ 
............................................................................................................................. ..................... 
  (  ) ญาติ ชื่อ – สกุล..................................................ที่ติดต่อ........................ 
............................................................................................................................. ..................... 
  (  ) ผู้สนใจชื่อ – สกุล................................................ที่ติดต่อ........................ 
............................................................................................................................. ..................... 
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(   ) อ่ืน ๆ (เช่น การสาธิต การจัดอบรม) ได้แก่ (ชื่อหน่วยงานที่จัดหรือผู้
มาติดต่อให้จัด 

1).................................................................................................................................  
2)............................................................................................................................. .... 
3)............................................................................................................................ ..... 

5.2. ถ่ายทอดอย่างไร เช่น เป็นวิทยากรอบรม ฝึกให้ปฏิบัติ เป็นต้น 

 ............................................................. .....................................................................................
 ............................................................................................................................. ..................... 
5. ถ่ายทอดมานานเท่าใด 

................................................................................................................................. ................. 

................................................................................................................. ................................. 

............................................................................................................................. .....................  
6. อุปสรรคปัญญาในการถ่ายทอด 

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....................  
7. แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายทอด เช่น 

   จุดมุ่งหมายในการถ่ายทอด 

 (   )  เพื่ออนุรักษ์มรดกของชาติ 
 (   ) ฝึกให้มีอาชีพ 

 (  ) ฝึกให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 (  ) อื่น ๆ (โปรด
ระบุ)............................................................................................. ........... 

8. วิธีการถ่ายทอดใช้วิธีใดบ้าง 
1............................................................................................................................ .................... 
2. ................................................................... .......................................................................... 
3............................................................................................................................ .................... 
4................................................................................................................................................   

9. หลักสูตร หรือเนื้อหาที่ใช้สอนมีอะไรบ้าง 
........................................................................................................ ..........................................
............................................................................................................................. .....................  
.................................................................. ................................................................................  
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10. การประเมินผลท าอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................... ...................  
.............................................................................................................. .................................... 

11. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .....................
......................................................................................................................................... .........  
........................................................................................................................ ..........................  

12. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 

(   )   เห็นด้วย    (   ) ไม่เห็นด้วย     

เหตุผล
............................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................  
..................................................................................................................................................   

13. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาชาวบ้าน 

.............................................................................................. ....................................................  

............................................................................................................................. .....................  

..................................................................................................................................................   
14. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

............................................................................................................................. .....................  

............................................................................................................................. .....................
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15. แนวทางพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ผู้เก็บข้อมูล.............................................................................. 
วันที่........................................................................................  
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แบบบันทึกภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น                           

1. ผลิตภัณฑ์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                    [ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น] 
1.1 ประวัติความเป็นมา 

[เรื่องราว, แนวคิด, ต้นก าเนิด ของภูมิปัญญา OTOP] 
[ภาพประกอบ] 

1.2 อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
 [สิ่งที่แสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวอันเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป/ 

จุดขายของผลิตภัณฑ์] 
[ภาพประกอบ] 

1.3 มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ 
[รูปภาพของประกาศนียบัตร หรือโล่รางวัล พร้อมภาพประกอบอย่างละ 1 ภาพ] 

1.4 ความสัมพันธ์กับชุมชน 
[การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ] 

[ภาพประกอบ] 

2.  กระบวนการผลิต 

2.1 วัตถุดิบและส่วนประกอบ 
[วัตถุดิบ, ส่วนประกอบหรือส่วนผสม, สูตรการผลิต] 

[ภาพประกอบ] 
2.2 ขั้นตอนการผลิต 

 [ภาพประกอบทุกขั้นตอนการผลิต] 
2.3 เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต 

[เทคนิค, เคล็ดลับ, ภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นที่ใช้ในการผลิต , การควบคุมคุณภาพ] 
[ภาพประกอบ] 

3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

3.1 กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
[กลุ่มผู้ผลิต, สถานที่ผลิต, ประธานกลุ่มผู้ผลิต, สถานที่ตั้งกลุ่มผู้ผลิต พร้อมเส้นทางคมนาคม] 

[ ภาพประกอบ] 
3.2 แหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

[ช่องทางการจัดจ าหน่าย/ตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ] 
[ภาพประกอบ] 
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 ค าอธิบายแบบบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ส่วนที่ 1  ผลิตภัณฑ์ 
                   1.1 ประวัติความเป็นมา จะเป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวของ ต านาน/ประวัติความ
เป็นมา หรือต้นก าเนิด/แนวคิด การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ แทรกภาพประกอบ 
พร้อมค าบรรยายภาพ ไม่ต่ ากว่า 3 ภาพ 

                   1.2 อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ โดยจะกล่าวถึง เอกลักษณ์หรือจุดเด่นที่ท าให้
ผลิตภัณฑ์นั้นโดดเด่น เป็นที่ยอมรับและสนใจของคนทั่วไป ความยุ่งยากในการผลิตแทรกภาพประกอบ 
พร้อมค าบรรยายภาพ ไม่ต่ ากว่า 3 ภาพ 

                   1.3 มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ คือ รางวัลหรือมาตรฐานต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับจาก
การยื่นค าขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และหรือประกาศนียบัตร/ถ้วยรางวัลจากการเข้าประกวด
ผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญาที่ได้รับมา แทรกภาพประกอบ พร้อมค าบรรยายภาพ ไม่ต่ ากว่า 1 ภาพ  
                   1.4 ความสัมพันธ์กับชุมชน คือ ภูมิปัญญาหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง
กับชุนชนในด้านใดบ้าง ทั้งด้านการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน อาชีพ รายได้ วัตถุดิบ รวมไปถึงแรงงานที่
ใช้ในการผลิต แทรกภาพประกอบพร้อมค าบรรยายภาพ   ไม่ต่ ากว่า 2 ภาพ 

 ส่วนที่ 2  กระบวนการผลิต           
                  2.1 วัตถุดิบและส่วนประกอบ คือ วัตถุดิบ ส่วนผสม รวมถึงสูตรในการผลิตที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตของภูมิปัญญาหรือผลิตภัณฑ์นั้น แทรกภาพประกอบ พร้อมค าบรรยายภาพ ไม่ต่ า
กว่า 2 ภาพ 

                  2.2 ขั้นตอนการผลิต คือ วิธีการหรือกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญา
นั้น อย่างละเอียด แทรกภาพประกอบ พร้อมค าบรรยายภาพทุกขั้นตอนการผลิตไม่ต่ ากว่า 1 ภาพ 

                  2.3 เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต คือ สิ่งที่ต้องค านึงเป็นพิเศษ เทคนิคเฉพาะในการ
สร้างสรรค์   เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์   รูปแบบเฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือ ภูมิปัญญานั้น  แทรก
ภาพประกอบ พร้อมค าบรรยายภาพ ไม่ต่ ากว่า 3 ภาพ 

 ส่วนที่ 3  ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ                     
                  3.1 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ 
ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ต าแหน่งที่ตั้งของโรงงานหรือ
สถานที่ผลิต วิธีการติดต่อกับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เช่น เบอร์โทรศัพท์   อีเมล์แอดเดรส  
เว็บไซต์ และจ านวนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน แทรกภาพประกอบ 
พร้อมค าบรรยายภาพ ไม่ต่ ากว่า 3 ภาพ                  
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                  3.2 แหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ คือสถานที่ที่ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปที่มีความ
สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ สามารถที่จะติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์นั้นได้ แทรกภาพประกอบ พร้อม ค า
บรรยายภาพ ไม่ต่ ากว่า 2 ภาพ 

ส าหรับเรื่องเล่ายาว ๆ ใช้กระดาษขนาด A 4 หากแผ่นเดียวบันทึกไม่พอ ให้บันทึกแผ่นต่อไป
จนจบเรื่องแล้วเย็บรวมไว้เมื่อจบเรื่อง ส าหรับเรื่องใหม่ควรขึ้นแผ่นใหม่ เพ่ือสะดวกในการจ าแนก
ประเภท และจัดกระท ากับข้อมูล ถ้าเป็นข้อมูลสั้น ๆ เช่น ภาษิต ปริศนา ความเชื่อ อาจใช้บัตรบันทึก
ข้อมูลขนาด   5 นิ้ว * 7 นิ้ว บันทึกแทนก็ได้ 
 ส าหรับข้อมูล อมุขปาฐะ ได้แก่ ด้านหัตถกรรม และสถาปัตยกรรมนั้น การจดบันทึกจะมี
บางส่วนที่แตกต่างไปบ้างตามลักษณะของตัวข้อมูล เช่น วัสดุ ผิวสัมผัส กรรมวิธี การผลิต รูปทร ง 
ขนาด ลวดลาย สีสัน เป็นต้น  การเก็บข้อมูลประเภทนี้ผู้เก็บข้อมูลจะใช้ภาพถ่ายและการเขียนภาพ
ร่างลายเส้น ประกอบด้วย ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

แผนการด าเนินการ 
 

 ตัวอย่างการเขียนแผนการด าเนินการ 
ตารางท่ี  1      แสดงข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

ปี 2556 ปี 2557 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมพาพันธ์ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. แบ่งกลุ่ม
ศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

                ความ
สมาน
สามัคคีกัน
ภายใน
กลุ่ม 

2.  เสนอ
หัวข้อที่จะ
ศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

                เรียนรู้
บริบท
ชุมชน 

และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
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ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ปี 2556 ปี 2557 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมพาพันธ์ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3.  อาจารย์ประจ าวิชา
อนุมัติหัวข้อการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                ได้รับการ
อนุมัติ
หัวข้อ 

ที่จะศึกษา 

4.  ประชุมกลุ่ม
วางแผนเกี่ยวกับการ
ลงพื้นที่ 

                สมาชิกใน
กลุ่มของ
เรามี
ความคิด
เห็นที่
ตรงกันทุก
อย่าง 

5.  ลงพ้ืนที่ที่จะศึกษา
บริบทชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 

                การลง
พ้ืนที่ครั้งนี้
กลุ่มของ
เราเก็บ
ข้อมูลได้
มาก
พอสมควร 

6.  รวบรวมข้อมูล
บริบทชุมชน 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครั้งที่  1 

                เก็บ
รวบรวม
ข้อมูลได้
มาก
พอสมควร 



หน้า  210 ศึกษาบริบทชุมชน ส ารวจข้อมูลและการวิเคราะห์พ้ืนที่ 

 

  

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ปี 2556 ปี 2557 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมพาพันธ์ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

7.  น าเสนอผล
การศึกษาบริบท
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ครั้งที่  1 

                อาจารย์
ประจ าวิชา
ให้ 
ค าปรึกษา
ในการลง
พ้ืนที่ในครั้ง
ต่อไป 

8. การลงพ้ืนที่
ศึกษาและ
ถ่ายทอด   ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ครั้งที่ 2   

                ได้ถ่ายทอด
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ให้กับชุมชน
ที่มีมีความ
ต้องการ
เรียนรู้ภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

9.  รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรียนรู้และ
การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

                ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
ครบทุกทุก
วิธี    
ครบทุก
ขั้นตอน 
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ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ปี 2556 ปี 2557 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมพาพันธ์ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

10.  น าเสนอผล
การศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ครั้งที่  2   

                อาจารย์
ประจ าวิชาให้
ค าแนะน าใน
การจัดท า
เอกสารส่าน
ต่างๆให้
ครบถ้วน 

11.  รวบรวม
ข้อมูลและจัดท า
รูปเล่มรายงาน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

                สมาชิกในกลุ่ม
เห็นตรงกันว่า 

ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

12.  จัดแสดงผล
งานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
น าเสนอผลงาน 

                สมาชิกในกลุ่ม
มีความภูมิใจที่
ได้ได้ร่วมกัน
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ให้กับผู้ที่สนใจ 

13. จัดส่งรูปเล่ม
รายงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

                สมบูรณ์ทุก
ด้าน 
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3.3.  การจ าแนกประเภทข้อมูล 

       การจ าแนกประเภทข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ข้อมูลที่ลงบันทึก
เรียบร้อยแล้วต้องน ามาจัดหมวดหมู่ตามประเภทของข้อมูล โดยอาศัยหลักทฤษฎีตามที่ได้ศึกษา 
รวมทั้งวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษาที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการดังนี้ 

1. การตรวจสอบข้อมูล มีดังนี้ 
                1.1 การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ์และการสังเกต ว่า ตอบค าถามครบถ้วนทุกค าถามหรือไม่ ถ้าข้อมูลยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์จัดแยกไว้ต่างหากเพ่ือเก็บข้อมูลซ่อม 

                1.2  การตรวจสอบข้อมูลแหล่งบุคคล คือ การตรวจสอบว่าข้อมูลประเภท
เดียวกันที่ได้จากบุคคลต่างกัน ข้อมูลมีความเหมือนกันหรือต่างกันอย่ างไร บันทึกสังเกต และให้
หมายเลขล าดับข้อมูลไว้ เช่น ข้อมูลพิธีกรรมท าขวัญนาค เก็บข้อมูลได้จากวิทยากรทั้ง 3 คน ในพ้ืนที่
ที่เลือกศึกษาแห่งเดียวกัน ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกให้ล าดับข้อมูลไว้ และจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกัน 
บันทึกข้อสังเกตไว้เช่น ขั้นตอนการด าเนินพิธีเหมือนกันทุกขั้นตอน แต่เครื่องประกอบพิธีต่างกันคือ 
ล าดับที่ 1 ใช้ 9 อย่าง ล าดับที่ 2 และ 3 ใช้ 7 อย่างเป็นต้น 

2. การจัดหมวดหมู่ เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วน าข้อมูลมาจัดเข้าหมวดหมู่ โดยใช้ 
แนวคิดหลังคือหลักการจ าแนกตามที่ท่านผู้รู้ก าหนด หรือผู้ศึกษาอาจจะก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนก
ข้อมูลขึ้นเองก็ได้ แต่ต้องชี้แจงเกณฑ์ในการจ าแนกให้ชัดเจน เช่น การจ าแนกเครื่องหัตถกรรมจักสาน 
อาจจัดจ าแนกตามประโยชน์การใช้สอนเป็นเครื่องมือการเกษตร เครื่องจับสัตว์น้ า เครื่องจับสัตว์บก 
เครื่องใช้ในบ้าน หรืออาจจัดแบ่งตามลวดลาย เช่น ลายหนึ่ง ลายสอง ลายสาม ลายเฉลว ลายดอก
พิกุล ลายขัด เป็นต้น ถ้าเป็นข้อมูลประเภทมุขปาฐะสามารถจัดจ าแนกประเภทตามลักษณะรูปแบบ
ของข้อมูล เช่น นิทาน ปริศนา สุภาษิต และ แบ่งหมวดหมู่ย่อย ๆ ลงได้อีก ตามหลักเกณฑ์ที่ท่านผู้รู้
ได้ก าหนดไว้ เป็นต้น 

3.4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

       การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ขั้นตอนนี้จะเป็นการใช้แนวคิดหรือทฤษฎีมาเป็น 

หลักในการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แล้วสร้างข้อสรุปให้ข้อสังเกตหรือ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ส าหรับผู้เริ่มต้นศึกษา การสร้างแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถท า
ได้โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานของท่านผู้ที่ได้ท าไว้เป็นแนวทาง 

       จุดส าคัญประการหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การตีความ (Interpretation) หรือการ 
แปลความหมาย (Translation) ข้อมูล ผู้ศึกษาต้องพยายามท าความเข้าใจความหมายของข้อมูล จาก
สิ่งที่สังเกตเห็น หรือได้รับฟังจากผู้ให้ข้อมูล เพราะสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นย่อมมีความหมายอยู่ใน
ตัวเอง การตีความข้อมูลต้องอาศัยบริบท และบทบาทของข้อมูล ประกอบด้วย จึงจะสามารถเข้าใจ
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ความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ภาษิต บทหนึ่งของคนภาคเหนือว่า “ท้องหิวบ่มีไผเอาไฟส่องท้อง 
แต่งตัวบ่อหย้องพ่ีน้องดูแล” ซึ่งสะท้อนความคิดของคนภาคเหนือว่า เวลาหิวไม่มีใครเห็น แต่ถ้า
แต่งตัวไม่ดีไม่หรูหรา แม้แต่พ่ีน้องก็จะดูถูกได้ แสดงให้เห็นถึงการรักศักดิ์ศรีของตนเอง ไม่ให้ใครมาดู
ถูกดูหมิ่นได้ ความนึกคิดเหล่านี้จะเป็นเครื่องคุมพฤติกรรมของคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว และ
ถ่ายทอดสืบต่อ ๆ กันมาถึงคนรุ่นหนัง 

การตีความข้อมูลประเภทมุขปาฐะเป็นการตีความที่เนื้อหาข้อมูลซึ่งเป็นถ้วยค าส าหรับข้อมูล
ประเภทอมุขปาฐะนั้นจะสร้างตีความได้จากชิ้นงาน  โดยเริ่มจากการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการ
สร้าง (purpose) รูปทรง (form) การสร้างรูปแบบ (design) โครงสร้าง (structure) กรรมวิธีการ
ผลิต (technique) วัตถุดิบ (raw material) และเนื้อหาสาระ(content) การวิเคราะห์นี้มิใช่เพียงผู้รู้
ว่าเป็นอย่างไร ใช้ท าอะไรเท่านั้น แต่ต้องมองให้ลึกและอ่านให้ออกว่า การที่มีรูปแบบ รูปทรง 
โครงสร้าง เทคนิค และการใช้วัตถุดิบเช่นนี้มีความสัมพันธ์กับการใช้สอยและเกี่ยวเนื่องกับประเพณี 
ค่านิยมในท้องถิ่นนั้นอย่างไร เช่น การศึกษาวิเคราะห์กระติบ หรือก่องข้าว ของภาคเหนือ และภาค
อีสาน เริ่มจากการพิจารณารูปทรงซึ่งอาจจะผูกพันกับคติเรื่องความงาม และวัฒนธรรมในอดีต เช่น 
รูปทรงของกระติบแถบอีสานเหนือตั้งแต่นครพนม สกลนคร อุดรธานี จะมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก มี
ฝาปิด แต่ถ้าเป็นก่องข้าวแถบมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ จะมีลักษณะคล้ายโถมีขาไม้ มีฝาคล้าย
ฝาชี ซึ่งอาจเป็นเพราะรับอิทธิพลมาจากก่องข้างขวัญของพวกเขมร จึงเกิดเป็นประเพณีนิยม
ประโยชน์ใช้สอยใช้ใส่ข้าวเหนียวนึ่งเหมือนกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมประเพณี
และการสร้างรูปแบบ ถ้าจะมองการใช้โครงสร้าง จะเห็นได้ว่าผ่านการค้นหาโครงสร้างเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุด เพราะกระติบหรือก่องข้าวที่สอนด้วยไม้ไผ่สามารถเก็บข้าวเหนียวให้ร้อน
และนิ่มได้เป็นเวลานาน เป็นความคิดที่แยบยลของช่างพ้ืนบ้านที่สานกระติบข้างซ้อนกันสองชั้น 
เพ่ือให้เกิดช่องว่างระหว่างผนังของกระติบ ซึ่งจะช่วยระบายไอความร้อนจากภายในให้ออกมาตาม
ช่องว่างระหว่างลายสานอย่างช้า ๆ โดยไม่จับตัวกันเป็นหยดน้ าลงผสมกับข้าวเหนียวท าให้ข้าวเหนียว
แฉะ เย็นเร็ว และบูดง่าย วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุพ้ืนบ้านหาง่าย น้ าหนักเบา น าติดตัวไปได้สะดวก ก่องข้าว
หรือกระติบข้าวจึงเป็นหัตกรรมที่สะท้องให้เห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภคข้าวเหนียวอย่างชัดเจน และมี
คุณค่าในการสร้างสรรค์สอดคล้องกับหน้าที่ใช้สอย ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์มาเป็นเวลานานและ
สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน (วิบูลย์  ลี้สุวรรณ, 2532 ข, หน้า 192) 

3.5 การน าเสนอผลการศึกษา 

 การน าเสนอผลการศึกษาโดยส่วนใหญ่จะใช้การน าเสนอในรูปแบบของรายงานทาง 
วิชาการ โดยเริ่มจากการวางโครงเรื่องของรายงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ โครงเรื่ องที่ดีจะท าให้
ผู้เขียนท ารายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความส าคัญของโครงเรื่องมีดังนี้ 

1. โครงเรื่องจะช่วยให้รายงานมีเอกภาพ สารัตถภาพ และสัมพันธภาพ 
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2. โครงเรื่องจะช่วยให้รายงานมีเนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วนตามขอบเขตที่ก าหนด
ไว้ 

3. โครงเรื่องจะช่วยให้การเขียนในแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาได้สัดส่วนเน้นความ
หรือขยายความได้อย่างเหมาะสมชัดเจน 

4. โครงเรื่องจะช่วยให้รายงานน่าอ่าน เพราะมีการรวบรวมและจัดล าดับความรู้ 
ความคิดไว้เป็นระบบ 

การเขียนรายงานน าเสนอผลการศึกษานี้โดยท่ัวไปจะแบ่งรายงานเป็น 5 บทดังนี้ 
บทที่ 1 บทน า 

  ควรกล่าวถึงความเป็นมา หรือความส าคัญของเรื่องที่ศึกษา วัตถุประสงค์ขอบเขต
ของการศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับ แผนการด าเนินการ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ที่ลงปฏิบัติงานภาคสนาม 

  ควรกล่าวถึง ประวัติ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประชากร และอาชีพ การ
เดินทางเข้าสู่พ้ืนที่โดยแสดงแผนผังประกอบ แผนที่แสดงสถานที่ส าคัญ เช่น วัด โรงเรียน ศาสนสถาน 
อนุสาวรีย์ เป็นต้น 

บทที่ 3 การด าเนินการ 
  ควรกล่าวถึงวิธีการด าเนินการตามขั้นตอน เช่น รายละเอียดภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
เลือกหมู่บ้าน วิทยากร การเก็บรวบรวมข้อมูล การจ าแนกข้อมูล เป็นต้น  

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ควรกล่าวถึงข้อมูล จ าแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้  จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ ของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสนอผลวิเคราะห์ แยกประเด็นและ
ยกตัวอย่างประกอบให้เห็นชัดเจน 

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา 

  ควรกล่าวถึงข้อสรุปจากการศึกษาค้นคว้า และอาจจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อุปสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะไว้ด้วยก็ได้ 
 บรรณานุกรม 

 ภาคผนวก 

       ภาคผนวกควรน าข้อมูลแต่ละประเภทที่ได้จากการปฏิบัติงานภาคสนามมารวม 

ไว้ด้วย เช่น นิทาน เพลง ปริศนา เป็นต้น 

  ในแต่ละบทอาจใช้ภาพหรือตารางประกอบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
และที่ส าคัญคือ ความถูกต้องของเนื้อหา การอ้างอิง ภาพและข้อมูลในตารางที่น าเสนอผู้ศึกษาจึงควร
ตรวจทานให้รอบคอบ 
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การใช้ภาษาในการเขียนรายงาน 

 ในการเขียนรายงานเพ่ือน าเสนอผลการศึกษา นอกจากความถูกต้องของเนื้อหาแล้ว การใช้
ภาษาในการเขียนก็เป็นส่วนส าคัญท่ีต้องระมัดระวัง ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้ 
 1.  การใช้ค าให้ตรงความหมาย ซึ่งจะช่วยให้ข้อความที่เขียนสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจน 

 2.  การใช้ค าให้ถูกต้องตามหลักภาษา ได้แก่ การวางค า การเขียนค าสะกด การันต์ 
วรรณยุกต์ รวมทั้งการใช้ค าลักษณนาม ค าบุพบท และค าสันธานให้ถูกต้อง 
 3.  การใช้ค าให้เหมาะสมกับบุคคลและระดับของค า 
 4.  ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย หรือไม่ย่อค าจนเกินไปท าให้สื่อความหมายได้ไม่ชัดเจนตามที่ต้องการ 
 5.  ระมัดระวังเรื่องการใช้อักษรย่อ หากจ าเป็นจะต้องใช้ ให้ใช้ตามที่ทางราชการก าหนดไว้ 
หรือเลือกใช้ค าย่อท่ีเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป 

 6.  ใช้ประโยคง่าย ๆ ถูกต้องตามไวยากรณ์ มีเอกภาพและสัมพันธภาพรวมทั้งเลือกใช้เครื่อง 
หมายวรรคตอนให้ถูกต้อง   
 

การเขียนบรรณานุกรม 

 ความหมายของบรรณานุกรม 

        บรรณานุกรม  คือ  รายชื่อหนังสือเอกสาร  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ  และสื่อ
อีเล็กทรอนิกส์ ที่น ามาเป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงาน  โดยเรียงตามล าดับอักษรไว้ท้ายเรื่อง 
 จุดมุ่งหมายในการเขียนบรรณานุกรม 

    1.  ท าให้รายงานนั้นเป็นรายงานที่มีเหตุผล มีสาระน่าเชื่อถือ 

    2.  เป็นการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่นจึงน ามาอ้างไว้ 
    3.  เป็นแนวทางส าคัญส าหรับผู้สนใจต้องการศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม โดยศึกษาได้จาก
บรรณานุกรมนั้น ๆ  

    4.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงที่น ามาอ้างได้  
 

 วิธีเขียนบรรณานุกรม  

        การเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ  ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลจากหน้าปกใน และด้านหลังของ
หน้าปกใน ของหนังสือเล่มที่บันทึกข้อมูลมาเขียนบรรณานุกรม  การเขียนบรรณานุกรมจากวารสาร 
น าข้อมูลจากหน้าปก ของวารสารฉบับที่บันทึกข้อมูล มาเขียนบรรณานุกรม   และการเขียน
บรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์ น าข้อมูลจากหน้าแรกของหนังสือพิมพ์มาเขียนบรรณานุกรม  และการ
เขียนบรรณานุกรมจากสื่ออีเล็กทรอนิกส์ น าข้อมูลจากหน้าแรกของเว็บเพจมาเขียนบรรณานุกรม 

ดังนี้ 
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        1.  เขียนไว้ในส่วนท้ายของรายงาน 

        2.  เขียนเรียงล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ในกรณีที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ให้เขียน
บรรณานุกรมภาษาไทยก่อน 

        3.  บรรทัดแรกของบรรณานุกรมชิดด้านซ้ายที่เว้นจากขอบกระดาษเข้ามา  1.5  นิ้ว  ถ้ายังไม่
จบ เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้ามาประมาณ  7  ช่วงตัวอักษรของบรรทัดแรก  ให้เขียนตรงกับ
ช่วงตัวอักษรที่  8  

        4.  รายละเอียดในโครงสร้างรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือ   มีดังนี ้
 

1. โครงสร้างรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือ 

 

 
     

 1.1  การอ้างถึงช่ือผู้แต่ง 
           1.1.1  ผู้แต่งคนเดยีว 

 
  

           1.1.2  ผู้แต่ง  2  คน ให้ใส่ค าว่า  “และ”  เชื่อมระหว่างคนที่  1  กับคนที่  2 
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   1.1.3  ผู้แต่ง  3  คน  ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างคนที่  1  กับคนที่  2  และใส่
ค าว่า  “และ”  เชื่อมระหว่างคนที่  2  กับคนที่  3 

 
 

            1.1.4  ผู้แต่งตั้งแต่  3  คนขึ้นไป  ลงเฉพาะชื่อแรก  และตามด้วยค าว่า  และคนอ่ืน ๆ 

 
 

           1.1.5  หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  ให้ใช้ชื่อเรื่องเป็นรายการแรกแทนชื่อผู้แต่ง 

 
             

   1.1.6  ผู้แต่งใช้นามแฝง  ให้ใช้นามแฝงได้เลย 
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            1.1.7  หนังสือแปล  ให้ใส่ชื่อ  นามสกุลของผู้แต่ง ก่อนผู้แปล 

 
 

            1.1.8  ผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์  ให้ใส่ชื่อ  นามสกุล  ตามด้วยบรรดาศักดิ์ 

 
  

    1.2  รูปแบบของบรรณานุกรมหนังสือ  

           รูปแบบของบรรณานุกรม  มี  2  แบบ  

           1.2.1  การอ้างอิงแยกจากเนื้อหาอยู่ท้ายของรายงาน    
                     1)  การอ้างอิงเนื้อหาบางบท  หรือบางตอน  ในหนังสือเล่มเดียวจบ ให้ใส่ชื่อบท 
หรือตอน  ใช้ค าว่า “ใน” ตามด้วยชื่อหนังสือ  และระบุหน้า  เมืองที่พิมพ์ ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ 

 
 

                      2)  การอ้างอิงเนื้อหาบางบทหรือบางตอนของหนังสือบางเล่มที่มีหลายเล่มจบ ใช้
ค าว่า “ใน” ตามด้วยชื่อหนังสือ   ระบุ เล่ม  และหน้าตามด้วยเลขหน้าที่ อ้างอิง  เมืองที่ พิมพ์ 
ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ 
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                      3)  การอ้างอิงตลอดทุกเล่มที่มีหลายเล่มจบให้ระบุจ านวนเล่ม  ตามด้วย เมืองที่
พิมพ์ ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ 

 
 

                      4)  การอ้างอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง ให้ระบุเล่มที่ อ้างอิงตามด้วย เมืองที่พิมพ์ 
ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ 

 
 

            1.2.2  การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 

                     1)  เม่ือต้องการจะแทรกในเนื้อหาสามารถแทรกวงเล็บพร้อมกับอ้างอิงได้
ทันท ี เมื่อจบข้อความ 

                          1.1)  รายการอ้างอิง  ประกอบด้วย  ชื่อ  นามสกุลผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค ปีที่พิมพ์ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค  หน้า/เลขหน้าที่อ้างถึง  
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                           1.2)  หากไม่มีชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อหน่วยงานแต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค 

ปีที่พิมพ์ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค หน้า/เลขหน้าที่อ้างถึง 

 
 

                           1.3)  หากไม่ระบุปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ให้ใช้ตัวอักษรย่อ “ม.ป.ป.” ย่อมา
จากค าว่า  ไม่ปรากฏเลขหน้า  และระบุค าว่า  ไม่มีเลขหน้าลงไปได้เลย  

 
  

                     2)  ถ้าระบุชื่อผู้แต่งลงในเนื้อหาแล้วอ้างต่อทันทีในวงเล็บ  ไม่จ าเป็นต้องระบุ 
ชื่อผู้แต่งซ้ าอีก 

 
 

                      ยกเว้นผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ 
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  3)  การอ้างถึงเอกสารที่ไม่สามารถค้นหาต้นฉบับจริงได้  ให้อ้างจากเล่มที่พบ  ใช้ค า
ว่า  “อ้างถึงใน”  หากเป็นบทวิจารณ์  ใช้ค าว่า  “วิจารณ์ใน” 

 
 

                      4)  การอ้างถึงเฉพาะบท ใช้ค าว่า “บทที”่ 

 
  

                     5)  การอ้างถึงตารางในเนื้อหา  ใช้ค าว่า  “ดูตารางที่”  การอ้างถึงภาพใน
เนื้อหา  ใช้ค าว่า  “ดูภาพที่” 

 
 

 2. โครงสร้างและรูปแบบบรรณานุกรมวารสาร  
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        2.1  การเขียนบรรณานุกรมจากบทความในวารสาร  มีปีที ่ และฉบับที่ 

 
 

       2.2  บทความในวารสาร  ที่ไม่มีปีท่ี  ออกต่อเนื่องทั้งปี  

 
 

 3. โครงสร้างและรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์ 

 
 

       3.1  การเขียนบรรณานุกรมบทความในหนังสือพิมพ์ 
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3.2   การเขียนบรรณานุกรมข่าวจากหนังสือพิมพ์  ให้เขียนหัวข่าว 

 
 

    3.3  การเขียนบรรณานุกรมจากคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ 

 
 

 4. รูปแบบบรรณานุกรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์  (Online) หรืออินเทอร์เน็ต 

      4.1  เว็บเพจ มีผู้เขียน  หรือมีหน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

       4.2  เว็บเพจไม่ปรากฏผู้เขียน  และปีที่จัดท า ใส่  ม.ป.ป.  (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) 
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สรุป 
  

 แนวทางและขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านที่น าเสนอมานี้เป็นเพียง
แนวทางกว้าง ๆ การลงปฏิบัติจริงในภาคสนามอาจจะพบอุปสรรคปัญญาบ้างแตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้องถิ่น และประเภทของข้อมูลที่เลือกศึกษา อุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นคือส่วนที่ ช่วยเพ่ิมพูนภูมิ
ปัญญาและทักษะในการปฏิบัติงานให้เพ่ิมขึ้นด้วย การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้
ศึกษาควรศึกษาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับบริบทของข้อมูล คือ สภาพความเป็นอยู่ของสังคมในท้องถิ่น ทั้ง
ระบบความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของภูมิปัญญาที่มีต่อกลุ่มชนที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูล ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่มชนในท้องถิ่นที่เลือกศึกษาประกอบด้วย เพ่ือการตีความหมายข้อมูลจะ
ได้มีความสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 ค าศัพท์ ภูมิปัญญาด้านมุขปาฐะ  

 "มุขบาฐ" , มุขปาฐะ หมายถึง การต่อปากกันมา,การบอกเล่าต่อๆกันมา โดยมิได้เขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร,เช่นเรื่องนี้สืบมาโดย มุขบาฐ เรื่องนี้เป็น มุขปาฐะ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
สถาน) 
 การ สืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านมาสู่คนรุ่นหลังหรือ แม้แต่เป็นคนรุ่นเดียวกันที่ไม่ได้เป็นคนต้น
คิด ต้องอาศัยการเล่าด้วยค าจากปากสู่ปาก คนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งโดยปราศจากการจดบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร การบอกเล่าด้วยปากเปล่าเรียกว่าวิธีมุขปาฐะ และเรียกวัฒนธรรมพ้ืนบ้านว่า  

วัฒนธรรมมุขปาฐะ(Oral Tradition) 

 

แบบฝึกหัด 

 

ศึกษาบริบทชุมชน ฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ และการวิเคราะห์พ้ืนที่ ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิ่นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา บทที่ 7 
 

หัวข้อเนื่อหาประจ าบท 

การเข ียนรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงค์ประจ าหน่วย 

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถเรียบเรียงเนื้อหาที่ได้ไปศึกษามาและเขียนเป็นรูปเล่มที่
สมบูรณ์  

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

บรรยายประกอบ power point ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
 

สื่อการเรียนการสอน 

ตัวอย่างและเอกสารประกอบการสอนพร้อมด้วยโปรแกรมการน าเสนอ Powerpont 

 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้น การท ากรณีศึกษากลุ่มความสนใจของ
นักศึกษาในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2.  ประเมินผลจากการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ศึกษามาจัดท าเป็นรูปเล่มได้สมบูรณ์ 
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บทที่ 7 

การเขียนรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

การเขียนรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

       การเขียนรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ปกรูปเล่ม 

- ค าน า สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง 
- บทน า 
- การศึกษาบริบทชุมชน 

- การด าเนินงาน 

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

- สรุปผลการศึกษา 
- บรรณานุกรม 

- ประวัติผู้จัดท า 
- ภาคผนวก 
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กว้าง 1 นิ้ว สูง 2 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                             
เร่ือง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหาร  (ขนมเทียนแก้ว)                                                                                           
วิชา  การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น                                         ขนาด 18  เข้ม                                                                                                                            
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557                                      
ที่ปรึกษาโครงการ  อาจารย์ระพีพรรณ  จันทรสา 
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การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหาร (ขนมเทียน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมฤทัย  พิลาชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น (GM36201) 
ภาคเรียนที่ ..........ปีการศึกษา............... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ค าน า 
 

 รายงานเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหาร  เรื่องการท าขนมเทียนแก้ว    
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น  รหัสวิชา GM36201  จัดท าขึ้น เพ่ือศึกษา
เกี่ยวกับบริบทชุมชนสามัคคี  หมู่ 6  ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  และ
การท าขนมเทียนแก้ว  ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลส าคัญต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของชุมชนสามัคคีและ
ขั้นตอนการท าขนมเทียนแก้ว  มารวมไว้ในเล่มนี้เล่มเดียวเท่านั้น  เช่น  บริบทชุมชนก็จะกล่าวมา
ตั้งแต่ประวัติเริ่มต้นของชุมชน  จนถึงปัจจุบันว่ามีองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างไร มีอะไรเป็นแหล่งส าคัญ
ของชุมชน  และแสดงขั้นตอนการท าขนมเทียนแก้วอย่างละเอียด  รวมไปถึงเทคนิคการท าขนมให้
อร่อย  ว่ามีความเป็นมาอย่างไร  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อผู้ที่สนใจในบริบทชุมชนสามัคคี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหาร  (การท าขนมเทียน
แก้ว)  คณะผู้จัดท า  ขอขอบพระคุณอาจารย์  ระพีพรรณ  จันทรสา  อาจารย์ประจ าวิชา  และ
ขอขอบคุณผู้ทรง   ภูมิปัญญา ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน  คือ นายสุบิน  พรค าเจริญ  บุคคล
ส าคัญที่ขาดไม่ได้เลย  ต้องขอขอบคุณ  นางจันทร์จิรา  อยู่ฉ่าง  ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในการท าขนม
เทียนแก้วให้  และขอขอบคุณ  ทุก ๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ที่ท าให้รายงานเล่มนี้ออกมาเสร็จ
สมบูรณ์ทุกประการ      

          สมฤทัย พิลาชัย 

               24  พฤศจิกายน  2558 
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สารบัญ 

บทที่                 หน้า 

     ค าน า           ก 

 สารบัญ           ข 

 สารบัญตาราง         จ 

 สารบัญภาพ         ฉ 

       บทท่ี  1  บทน า         

     1.1   ชื่อโครงการ        1

    1.2   ความเป็นมาและความส าคัญของบริบทชุมชน    1 

        1.3   วัตถุประสงค์ของโครงการ       1 

    1.4   สถานที่ด าเนินการ / ขอบเขตการศึกษา     1

    1.5   เป้าหมายผู้รับบริการ       2 

    1.6   วิธีด าเนินการ        2 

       1.7   ระยะเวลาด าเนินการ       3 

    1.8    แผนด าเนินการ        3 

    1.9    รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 

      1.10  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

          1.11  หน่วยงานที่รับผิดชอบ       7 

    1.12  หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ด าเนินการ 
บทที่  2  การศึกษาบริบทชุมชน 

    2.1   ประวัติศาสตร์ชุมชน 

        2.2   อาณาเขต         9 

    2.3   ลักษณะภูมิประเทศ                   

     2.4   ลักษณะทางกายภาพ / ชีวภาพของชุมชน     12 

    2.5   โครงสร้างพื้นฐาน        13 

    2.6   การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาวะผู้น า     20 

      2.7   ลักษณะประชากร        21 

       2.8   ลักษณะทางเศรษฐกิจ       22 

       2.9   ลักษณะทางสังคม        23 

       2.10  ระบบการศึกษา        24 
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สารบัญ(ต่อ) 
 

บทที่                  หน้า 

 

   2.11  ระบบอนามัยและสาธารณะสุข      28 

   2.12  ความเชื่อและประเพณี       29 

   2.13  ผู้รู้หรือปราชญ์ชุมชนท้องถิ่น  และผู้น าชุมชน     

   2.14  ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและกลุ่มชุมชน               40  
                    บทที่  3  การด าเนินงาน       

     3.1   แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิปัญญา     41 

   3.2   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รู้ภูมิปัญญา       42 

   3.3   แบบบันทึกภูมิปัญญา       45 

  3.4   การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่กลุ่มเป้าหมายหรือเยาวชน                       74 

  บทที่  4  ผลวิเคราะห์ข้อมูล      

     4.1   วิเคราะห์บริบทชุมชนสามัคคี  หมู่ 6 ต าบลหมากแข้ง   

  อ าเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี     84

  4.2   วิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเภทอาหาร      85

  (การท าขนมเทียนแก้ว)                                          
บทที่  5  สรุปผลการศึกษา        

   5.1   ความประทับใจที่ได้จากการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น    86

   5.2   ปัญหาและอุปสรรค       

   5.3   ข้อเสนอแนะ        87

  บรรณานุกรม           88

  ภาคผนวก           90

  ประวัติผู้จัดท า                94 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี         หน้า     
   1.  แผนการและกิจกรรมด าเนินการ พ.ศ. 2557    3                                 

   2.  แสดงปราชญ์ชุมชน       34 

   3.  แสดงผู้เข้าร่วมอบรม      77   
   4.  แสดงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายทอด   78                                              
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สารบัญภาพ 

ภาพที่                          หน้า          
1.   แสดงถนนก่อนถึงทางเข้าชุมชน   ต้องข้ามทางรถไฟก่อน                        8                                     
2.   แสดงทางผ่านเข้าชุมชนสามัคคี                                         9                    

3.   แสดงแผนที่หรือการใช้เส้นทางไปยังชุมชน                       10                     

4.   แสดงแผนที่ในชุมชน                          10             
5.   แสดงพื้นที่ท าการเกษตรที่นา                11                              
6.   แสดงคลองห้วยมั่ง                          12                                    

7.   แสดงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                               13                                          
8.  แสดงระบบไฟฟ้า                16                                    
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1  ชื่อโครงการ ................................. 
1.2  ความเป็นมาและความส าคัญของบริบทชุมชน  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................... ......... 
1.3  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพ่ือศึกษา.............................................................................. ............................................... 
...................................................................................................................... .......................................... 
 2. เพ่ือศึกษา.............................................................................................................................  
...................................................................................................................... .......................................... 
 3. ............................................................................................................................................. 
1.4  สถานที่ด าเนินการ / ขอบเขตการศึกษา   

............................................................................................................................. ..................... 
......................................................................... .......................................................................................
1.5  เป้าหมายผู้รับบริการ 

1.5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1. .................................       

  2. ................................. 
1.5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
1.6  วิธีด าเนินการ  (ให้ดูแผนการด าเนินงานประกอบให้ตรงกัน)    
 1. ………………………………………………………………………  

 2. …………………………………………………………………………. 
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1.7  ระยะเวลาด าเนินการ 
................................................................................................  

1.8   แผนด าเนินการ                                                                            
ตารางที่ 1 แผนการและกิจกรรมด าเนินการ  พ.ศ. 2558 

 

1.9  รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 

         งบประมาณรายจ่าย จ านวน 8,000 บาท 

1. ค่าพาหนะ  1,000  บาท 

2. ค่าอุปกรณ์  1,300  บาท 

3. ค่าวัสดุ   2,500  บาท 

4. ค่าอาหาร     700  บาท 

5. ค่าเอกสาร  2,500  บาท 

รวม  8,000  บาท 

 

 

 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ปี 2558 

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกาย
น 

ธันวาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
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1.10  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.10.1 ต่อนักศึกษา 

1. ........................................................................................  
2. ........................................................................................  
3..........................................................................................   

 1.10.2  ต่อประชาชนและชุมชน 

1. .....................................................................................  
2. ................................................................. ...................    

 1.10.3 ต่อมหาวิทยาลัย 

1. ………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………….. 
3…………………………………………………………………………… 

1.11  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

1.12  หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ด าเนินการ 
1. นางสาวธิติยา แจ้งดี   56040428111     

 2. นางสาวจันทร์จิรา บุญเรือง 56040428131     

 3. นางสาวน้ าผึ้ง วรพรม   56040428135     

 4. นางสาวทิวาพร ชัยราช  56040428144     

 5. นายจารุวัฒน์ บุญปัด   56040428155     

 6. นางสาวสมฤทัย พิลาชัย   56040428128 (หัวหน้าโครงการ)  
  

    หัวหน้าโครงการ        
   .............................                 
  (นางสาวสมฤทัย พิลาชัย) 
 

    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

     ...................................    
  (นางระพีพรรณ จันทรสา) 
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บทที่ 2 

การศึกษาบริบทชุมชน 

 

2.1  ประวัติศาสตร์ชุมชน                                                                                                        

 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          

 
ภาพที่ 1 แสดงต้นหมากค้อมีเป็นจ านวนมากชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านค้อ 

 

2.2  อาณาเขต                   

 - ทิศเหนือจรด    
 - ทิศใต้จรด     
 - ทิศตะวันออกจรด  
 - ทิศตะวันตกจรด              
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  (แผนที่การเดินทางไปชุมชน) (ภาพประกอบ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ภาพที่  3  แสดงแผนที่หรือการใช้เส้นทางไปยังชุมชน (ภาพประกอบ) 
  

(แผนที่ภายในชุมชน) 
 

 

 

                            
                                   

 

                          ภาพที่ 4  แสดงแผนที่ในชุมชน 

 

 

 

2.3  ลักษณะภูมิประเทศ  (ภาพประกอบ)  

 ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

. 
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2.4  ลักษณะทางกายภาพ / ชีวภาพของชุมชน (ภาพประกอบ)    

 ............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 

2.5  โครงสร้างพ้ืนฐาน         

 1.การคมนาคม (ภาพประกอบ)       

 2. โทรคมนาคม (ภาพประกอบ)       

          3. การไฟฟ้า (ภาพประกอบ)    

          4. การประปา (ภาพประกอบ)                                   
  5. ตลาด (ภาพประกอบ)       

            

2.6  การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาวะผู้น า (ภาพประกอบ)      
............................................................................................................................. ........................

........................................................................ ........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 
 

2.7  ลักษณะประชากร  (ภาพประกอบ)  

 ............................................................................................................................. .....................
................................................................................. ...............................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

 

2.8  ลักษณะทางเศรษฐกิจ (ภาพประกอบ)       

 ............................................................................................................................. .....................
.................................................................................. ..............................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

 

2.9  ลักษณะทางสงัคม  (ภาพประกอบ) 
 ............................................................................................................................. .....................

........................................................................................... .....................................................................  

............................................................................................................................. ...................................
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2.10  ระบบการศึกษา  (ภาพประกอบ) 
 ............................................................................................................................. .....................

..................................................................................................... ........................................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
 

2.11 ระบบอนามัย          (ภาพประกอบ) 
 ............................................................................................................................. .....................

.......................................................................................................... ...................................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
 

2.12  วัดและความเชื่อประเพณี (ภาพประกอบ) 
 ............................................................................................................................. .....................

........................................................................................................... ..................................................... 

............................................................................................................................. ...................................    
   กฎระเบียบของหมู่บ้าน  

                                                                                                             

2.13   ผู้รู้หรือปราชญ์ชุมชนท้องถิ่นและผู้น าชุมชน   (ภาพประกอบ) 
 ..................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

...................................................................................................................................... .......................... 
 

2.14   ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและกลุ่มชุมชน     

          (กองทุนอาสาสมัครสาธารณสุข)              (ภาพประกอบ) 
 ............................................................................................................................. .....................

.............................................................................................................................. ..................................

................................................................................................. ............................................................... 
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     บทที่ 3              

การด าเนินงาน 

 

3.1 แบบเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

แบบส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ทรงภูมิปัญญา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน.................................................................................... ............................ 
ผู้สัมภาษณ์ คือ.......................................................................อายุ..............ปี อาชีพ............. ................. 
ที่อยู่.........................................................................................โทรศัพท์..... ............................................ 

1. ประธานชุมชน...........................................................ที่ติดต่อ.............................................. ..... 
เลขานุการชุมชน........................................................ที่ติดตอ่. .................................................. 

2. แผนผังทางไปชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่     แสดง.................................. 
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3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รู้ภูมิปัญญา 

 

ชุมชนนี้มีผู้รู้ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ คือใครบ้าง (เช่น สาขาเกษตรกรรม คหกรรม  สาธารณสุข  
ภาษาวรรณกรรม ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม สมุนไพร ศิลปกรรม โภชนาการ การจัดการ  สะเดาะ
เคราะห์ โหราศาสตร์ ตั้งศาลพระภูมิ ภาษาและวรรณกรรม เป็นต้น) 

 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิปญัญา 
1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ – สกุล........................................................อายุ............ปี อาชีพ.......................... 

ที่อยู่...................................................................................................................... .................... 
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................ 
วันเดือนปีเกิด............................................................................................................... ............. 
สถานที่เกิด................................................................................................................................  
ชื่อบิดา มารดา............................................................................................................... ........... 
จ านวนพี่น้อง (พ่อ/แม่เดียวกัน)................................................................................................  
สถานภาพ (  )  สมรส  (  )  หย่า  (  )  ม่าย  (  )  โสด 

ลูกจ านวน............................คน 

 ชื่อ – สกุล................................................................อาชีพ.......................................... 
 ชื่อ – สกุล................................................................อาชีพ.......................................... 
 ชื่อ – สกุล................................................................อาชีพ.......................................... 
 ชื่อ – สกุล................................................................อาชีพ.......................................... 
 ชื่อ – สกุล................................................................อาชีพ.......................................... 

2. การศึกษา (ตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับสูง) 
ชื่อสถานศึกษา....................................................ที่อยู่..................................... .......................... 
ชื่อสถานศึกษา....................................................ที่อยู่..................................... .......................... 
ชื่อสถานศึกษา....................................................ที่อยู่................................... ............................ 

ติดรูปถ่าย            
ครูภูมิปญัญา 
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3.  การเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์จนเกินความช านาญ (ตามสาขา) 
3.1 เรียนรู้จากใครบ้าง 

.....................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... ........... 

3.2 วิธีเรียน หรือวิธีฝึกท าอย่างไร (ได้มากกว่า 1 วิธี) 
  (  ) เรียนในระบบโรงเรียน   (  ) ฝึกปฏิบัติ  
  (  ) เรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า   (  ) การถ่ายทอดความรู้    
 (  ) การเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูก   (  ) ครูพักลักจ า                                  
  (  ) การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์   

  (  ) อื่น ๆ ............................ 
4. การท างาน หรือการประกอบอาชีพ 

4.1 มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง...................................................................................... 
4.2 ประสบการณ์การท างานกี่ปี................................................................................ 

        4.3 รางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจ (รางวัลหรือการยกย่องหรือการเป็นที่ยอมรับ) 
............................................................................................................................. ............................
.............................................................................................. ........................................................... 
       4.4 การพัฒนาปรับปรุงงาน  

............................................................................................................................. ............................

........................................................................................................................................ ................. 
  4.5 อุปสรรค/ ปัญหาในการท างาน (เช่น วัตถุดิบหายากราคาแพง) 

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................ 
5. การถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ได้สอนให้ใครท าบ้างหรือไม่ (   )   สอน  (  ) ไม่ได้สอน 

5.1  สอนให้แก่ใคร     (  )  ลูก ชื่อ- สกุล 
................................................................................................... .......................
  (  ) หลานชื่อ – สกุล
.............................................................................................................................  

(  ) ญาติ ชื่อ – สกุล                            
................................................................................ ............................................. 

                       (  ) ผูส้นใจชื่อ – สกุล....................................................  
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(  ) อื่น ๆ (เช่น การสาธิต การจัดอบรม) ได้แก่ (ชื่อ
หน่วยงานที่จัดหรือผู้มาติดต่อให้จัด 

1)....................................................................................... 
2)...................................................................................... 
3)....................................................................................... 
4)................................................................................... .... 

5.2. ถ่ายทอดอย่างไร เช่น เป็นวิทยากรอบรม ฝึกให้ปฏิบัติ เป็นต้น 

......................................................................................................................
........................................................................... ......................................................... 

6. ถ่ายทอดมานานเท่าใด 

............................................................................................................................. ..................... 
......................................................................................... .......................................................................  
........................................................................................................................... ....................... 
7.  อุปสรรคปัญญาในการถ่ายทอด 

.................................................................................................................. ................................ 
...................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ..................... 
8.  แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายทอด เช่น 

จุดมุ่งหมายในการถ่ายทอด 

 (   )  เพื่ออนุรักษ์มรดกของชาติ 
 (   ) ฝึกให้มีอาชีพ 

 (  ) ฝึกให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 (  ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................ ......................... 

9.  วิธีการถ่ายทอดใช้วิธีใดบ้าง 
1...................................................................................................................... .......................... 
2....................................................................................... ......................................................... 
3. .................................................................................................................. ........................... 

10. หลักสูตร หรือเนื้อหาที่ใช้สอนมีอะไรบ้าง 
...................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ..................... 
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11. การประเมินผลท าอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. .....................
.................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ..................... 

12.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .....................
.......................................................................................... ........................................................  
............................................................................................................................. ..................... 

13.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 

(   )   เห็นด้วย    (   ) ไม่เห็นด้วย     

เหตุผล
............................................................................................................................. .....................
.................................................................................................................... .............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาชาวบ้าน 

.................................................................................................................................. ................

................................................................................................................... ............................... 

............................................................................................................................. .....................  
15.  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................... 

..................................................................................................................................... .............  
16.  แนวทางพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

........................................................... .......................................................................................

............................................................................................................................. ..................... 

..................................................................................................................................................  
 

ผู้เก็บข้อมูล.............................................................................. 
วันที่........................................................................................ 
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3.3    แบบบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น                           

       1. ผลิตภัณฑ์ 
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น                [ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น] 
             1.1 ประวัติความเป็นมา 

[เรื่องราว, แนวคิด, ต้นก าเนิด ของภูมิปัญญา OTOP] 

[ภาพประกอบ] 

             1.2 อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
 [สิ่งที่แสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวอันเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป/ 

จุดขายของผลิตภัณฑ์] 

[ภาพประกอบ] 

             1.3 มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ 

[รูปภาพของประกาศนียบัตร หรือโล่รางวัล พร้อมภาพประกอบอย่างละ 1 ภาพ] 

             1.4 ความสัมพันธ์กับชุมชน 

[การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ] 

[ภาพประกอบ] 

 

       2.  กระบวนการผลิต 

            2.1 วัตถุดิบและส่วนประกอบ 

[วัตถุดิบ, ส่วนประกอบหรือส่วนผสม, สูตรการผลิต] 

[ภาพประกอบ] 

            
            2.2 ขั้นตอนการผลิต 

 [ภาพประกอบทุกขั้นตอนการผลิต] 

             2.3 เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต 

[เทคนิค, เคล็ดลับ, ภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นที่ใช้ในการผลิต , การควบคุมคุณภาพ] 

[ภาพประกอบ] 
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3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

              3.1 กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

[กลุ่มผู้ผลิต, สถานที่ผลิต, ประธานกลุ่มผู้ผลิต, สถานที่ตั้งกลุ่มผู้ผลิต  
พร้อมเส้นทางคมนาคม] 

[ ภาพประกอบ] 

             3.2 แหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
[ช่องทางการจัดจ าหน่าย/ตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ] 

[ภาพประกอบ] 

3.4 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. แบบขอถ่ายทอดภูมิปัญญา 

2. สถานที่ถ่ายทอด (ภาพประกอบ) 
3. ผู้เข้ารับการถ่ายทอด  (ภาพประกอบ) 
4. แบบประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม 

5. อธิบายผลการประเมิน 

 

3.5   การแสดงสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชน 

 
 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 

โครงการ “................................................. วันที่..................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 

ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

1. เพศ    

 หญิง     ชาย 

2. อายุ  

 ต่ ากว่า – 30 ปี     31 -40 ปี  41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  

3. การศึกษา  

ประถมศึกษา 1 – 6   มัธยมศึกษา 1 – 6.    ระดับ ปวช. – ปวส.   
ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี   
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4. อาชีพ   

 พนักงานของรัฐ  ลูกจ้าง  ธุรกิจส่วนตัว     แม่บ้าน 

 อ่ืนๆ...................................... 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้    
               ของท่านเพียงระดับเดียว 

ประเด็นความคดิเห็น 
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเขา้ใจ /การน าความรู้ไปใช ้

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมคีวาม

ชัดเจน 
     

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา      

3. การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม      

4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม      

5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว ้      

6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม      

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม      

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม      

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
3. สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได ้
     

4. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไป
เผยแพร/่ถ่ายทอดได ้

     

. 
 สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

1.ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
2. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
  

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ 
 

ตัวอย่าง  การประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 

โครงการ “................................................” หัวข้อ ................................. 
โดยแบ่งผลการประเมินออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม 

 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม ความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรม 

 3. ข้อเสนอแนะที่มีต่อการอบรม โครงการ“ไทยสมุทรเพ่ิมพูนรายได้ เพื่อชุมชนไทย” หัวข้อ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ  
 

ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน แสดงได้ดัง
ตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงความถี่ ร้อยละ ของผู้เข้ารับการอบรม 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

หญิง 
ชาย 

28 

2 

93.33 

6.67 

รวม 30 100.00 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน เป็นเพศหญิง 28 คน (ร้อยละ
93.33) และเป็นเพศชาย 2 คน (ร้อยละ 6.67) 
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ตารางที่ 2 ความถี่ ร้อยละ ของผู้เข้ารับการอบรม จ าแนกตามอายุ 
อายุ ความถี่     ร้อยละ 

ต่ ากว่า - 30 ปี 
31 -40 ปี 
41 - 50 ป ี

51 – 60 ปี 

7 

12 

8 

3 

     23.33 

              40.00 

              26.67 

                1.00 

รวม 30  100.00 

  

 จากตารางที่ 2  พิจารณาจากอายุผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ส่วนมากผู้เข้ารับการอบรม มี
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 12 คน (ร้อยละ 40.00 ) รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี 
จ านวน 8 คน (ร้อยละ 26.67) อายุระหว่าง ต่ ากว่า - 30 ปี จ านวน 7 คน (ร้อยละ 23.33) และน้อย
ที่สุดอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 3 คน(ร้อยละ 1.00) ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 ความถี่ ร้อยละ ของผู้เข้ารับการอบรม จ าแนกตามการศึกษา 

ระดับการศึกษา ความถ่ี      ร้อยละ 

มัธยมศึกษา 1 – 6  
ปวช.- ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

6 

10 

14 

- 

               20.00 

               33.33 

                46.67 

                    - 

รวม 30               100.00 

 จากตารางที่ 3 พิจารณาด้านการศึกษาผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ส่วนมากผู้เข้ารับการอบรม 
มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จ านวน 14 คน (ร้อยละ 46.67) รองลงมาการศึกษาระดับ ปวช. – 
ปวส. จ านวน 10 คน (ร้อยละ 33.33) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1 – 6 จ านวน 6 คน (ร้อยละ 
20.00) ตามล าดับ 

 ตารางที่ 4 ความถี่ ร้อยละ ของผู้เข้ารับการอบรม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ ความถี่  ร้อยละ 

พนักงานของรัฐ 

ลูกจ้าง 
อ่ืน ๆ  

22 

8 

- 

              77.33 

              26.67 

รวม 30               100.00 
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จากตารางที่ 4 พิจารณาด้านอาชีพผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ส่วนมากผู้เข้ารับการอบรม มี
อาชีพพนักงานของรัฐ จ านวน 22 คน (ร้อยละ 77.33) รองลงมาอาชีพลูกจ้าง จ านวน 8 คน (ร้อยละ 
26.67) ตามล าดับ 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ ท่ีมีต่อการอบรม...............................  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ ท่ีมีต่อการอบรม..........  
 

ตารางท่ี 5 ความถี่ร้อยละ  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม ด้านวิทยากร 

ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม ความถี่  ร้อยละ  

การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 

ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 

การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 

มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 

การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 
การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 

    

รวม 30  100  

  

จากตารางท่ี 5  พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด……………….. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถ
ในการอธิบายเนื้อหา อยู่ในระดับมากท่ีสุด............................ มีความพึงพอใจด้านการถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากรมีความชัดเจน อยู่ในระดับมากท่ีสุด .................... รองลงมา มีความพึงพอใจด้านการ
เชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม.........................ด้านมีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 
…………………… ด้านการใช้เวลาตามที่ก าหนด ....................... และการตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 
..................อยู่ในระดับมากที่สุดตามล าดับ ดังภาพ 

 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการ
อบรม 

ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม ความถี่  ร้อยละ  

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม  
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 

    

รวม     
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จากตารางท่ี 6  พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนและหลักอบรม  
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง...................... ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนอบรม อยู่ในระดับปาน
กลาง...................... และความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลักอบรม อยู่ในระดับมาก......................  
 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม ในด้านการ
น าไปใช้ 

ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม ความถี่  ร้อยละ  

- สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- มีความเชื่อมั่นและสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 

    

รวม     

  

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อการอบรมโครงการ ด้านการ
น าไปใช้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด................... เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในด้าน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด.................. และมีความ
เชื่อมั่นน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ....................... ตามล าดับ  
 

สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
1. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ 
2. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป 

 

3.5 การแสดงและสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภาพประกอบ) 
  

 

 

 

 

 

ภาพที่  98  แสดงการถ่ายภาพร่วมกัน  และคู่กับผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่ม 
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บทที่ 4 

ผลวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 วิเคราะห์บริบทชุมชนบ้าน......................................................................... 
 Strengths - จุดแข็ง  

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
 

Weaknesses – จุดอ่อน 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
 

Opportunities – โอกาส 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
 

               Threats – อุปสรรค 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
         

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภท.....................................................  

 Strengths – จุดแข็ง 
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

Weaknesses – จุดอ่อน 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

Opportunities - โอกาส
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

Threats – อุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

5.2 ความประทับใจที่ได้รับจากการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

5.3 ปัญหาและอุปสรรคจากการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น    

      

 .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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ประวัติผู้จัดท า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 260 การเขียนรายงานภูมิปญัญาท้องถิน่ 

 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ      นางสาวธิติยา    แจ้งดี                                 
รหัสนักศึกษา 56040428111                                                                                                             
ชื่อเล่น    ฟ้า                     
วัน / เดือน / ปีเกิด      18   มิถุนายน   2537                                    
กรุ๊ปเลือด     O                                               

สัญชาติ     ไทย                       
เชื้อชาติ     ไทย                           
ศาสนา      พุทธ                                                                                              
ที่อยู ่    20  หมู่  6  ต าบลหมากแข้ง   อ าเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000                                
เบอร์โทร  085-7522446                                                                             
คติประจ าใจ    ท างานหาเงินใช้เอง                                                               
ประวัติการศึกษา         

ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่                      
สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                 
ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร                                      
ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่    โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 
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ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ      นางสาวสมฤทัย     พิลาชัย                                                                                              
รหัสนักศึกษา      56040428128                                                                  

ชื่อเล่น    แจน                                                                                  
วัน / เดือน / ปีเกิด      11  มิถุนายน  2537                                                                               
กรุ๊ปเลือด     AB                                                                                              
สัญชาติ     ไทย                                                                                                                     
เชื้อชาติ     ไทย                                                                                                                  
ศาสนา      พุทธ                                                                  
ที่อยู ่    180  หมู่  1  ต าบลตาลโกน   อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   47240                                
เบอร์โทร     087-8219674                                                                         
คติประจ าใจ    ไม่มีวันพรุ่งนี้  เพราะฉะนั้นต้องท าวันนี้ให้ดีที่สุด                    
ประวัติการศึกษา         

ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่                      
สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                 
ส าเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                
ส าเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่  โรงเรียนบ้านตาลโกน สามัคคีราษฎ์อ านวย 
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ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ      จันทร์จิรา     บุญเรือง                                                                                                
รหัสนักศึกษา      56040428131                                   

ชื่อเล่น    ตันหยง                                               
วัน / เดือน / ปีเกิด      9  มกราคม  2537                                           
กรุ๊ปเลือด     O                                                
สัญชาติ     ไทย                                                                         
เชื้อชาติ     ไทย                                                                                                  
ศาสนา      พุทธ                                                                                                              
ที่อยู ่   10  หมู่   7   ต าบลบงใต้   อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  47240                                                
เบอร์โทร  082-8557479                                                                     
คติประจ าใจ    ฝันให้ไกล  แล้วไปให้ถึง                                                                                                          
ประวัติการศึกษา          

ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่                      
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                 
ส าเร็จการศึกษา  ระดบัสายอาชีพที่  วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน                                                                  
ส าเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
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ประวัติส่วนตัว  

ชื่อ      นางสาวทิวาพร     ชยัราช                   
รหัสนักศึกษา      56040428144                                        

ชื่อเล่น    อีฟ                  
วัน / เดือน / ปีเกิด      8   มกราคม   2538               
กรุ๊ปเลือด     AB              
สัญชาติ     ไทย                                          
เชื้อชาติ     ไทย                                                                               
ศาสนา      พุทธ                                                                                                                  
ที่อยู ่    148  หมู่   5  ต าบลหนองบัว   อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวล าภู   39000                                                                     
เบอร์โทร     087-2224715                                                                        
คติประจ าใจ    ท าวันนี้ให้มีความสุขก็พอ                                                          
ประวัติการศึกษา         

 ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่                      
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                 
ส าเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร                                          
ส าเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
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ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ      นายจารุวัฒน์     บุญปัด                                                                          
รหัสนักศึกษา     56040428155                                                      

ชื่อเล่น    บอล                                                   
วัน / เดือน / ปีเกิด      29  สิงหาคม  2537                                                   
กรุ๊ปเลือด     B                                              
สัญชาติ     ไทย                                    
เชื้อชาติ     ไทย                                                                             
ศาสนา      พุทธ                                                                              
ที่อยู ่    378 หมู่  2  ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000                                                                                   
เบอร์โทร    089-8434147                                                                           
คติประจ าใจ    เป้าหมายเป็นหลัก  อุปสรรคไม่มี                                                                                                                                        
ประวัติการศึกษา         

ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่                                                                   
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                                         
ส าเร็จการศึกษา  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายที่  โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร                                                       
ส าเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่  โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร                                                        
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เอกสารอ้างอิง 
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหาร (ขนมเทียน).  24   
            พฤศจิกายน 2557. 
 

 

 

 

 

 
 

           

           

                               
 

 



บรรณานุกรม หน้า 267 

บรรณานุกรม 

 
กรมวิชาการ. สรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักสูตรที่พึงประสงค์.      
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2539. 

กรมศิลปากร. วัฒนธรรม เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 สมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. 

การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา, สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 

 ,http://www.learners.in.th/blogs/posts/503134.  

ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อวันที่   18 พฤษภาคม 2555. จาก   
          http://www.thaigoodview.com/node/121061 อ้างอิงจาก    
          http://www.raneenoi.com/superpage7/g4.html . 
ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555. จาก    
            http://www.nsru.ac.th/science/knowledge/meaning.php. 

จักรกฤษณ์  ดาวไธสง. ภูมิปัญญาท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552. จาก 

            http://www.pm.ac.th/jk/social/index2.5.htm. 

ฉลาดชาย  รมิตานนท์.  2536.  “ความหลากหลายทางชีวภาพ:ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา”.  
          ใน  วิวัฒน์  คติธรรมนิตย์  (บรรณาธิการ).  สิทธิชุมชนการกระจายอ านาจจัดการ
ทรัพยากร. กรุงเทพมหานคร:  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. 

ถวัลย์  มาศจรัส.  2543.  ส ารวย  มีสมชัย  ครูภูมิปัญญาไทย  เพชรแท้ของแผนดิน.   
         กรุงเทพมหานคร:  บริษัท ต้นอ้อ  1999 จ ากัด. 
นันทสาร  สีสลับ.  2542. ภูมิปัญญาไทย . สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  เล่ม  23. (พิมพ์ครั้ง
 ที ่ 2). (2542):11-29. 

แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น.สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552.จาก 

 http://wipaporn99.multiply.com/journal/item/9/9. 

ประกอบ  ใจมั่น.  2539.  การศึกษาสภาพและความต้องการเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
 การเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
 ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 กรุงเทพมหานคร:  วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ประภากร  แก้ววรรณา, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  
           มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี, 2551. 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://www.learners.in.th/blogs/posts/503134.
http://www.raneenoi.com/superpage7/g4.html
http://www.nsru.ac.th/science/knowledge/meaning.php


หน้า  268 บรรณานุกรม 

 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555. จาก   

           http://www.nsru.ac.th/science/knowledge/type.php 

ประเวศ  วะสี.  2536.  การศกึษาของชาติ  กับภูมิปัญญาท้องถิ่น.  น.17-19.  ในเสรี พงศ์พิศ.    
          (บรรณาธิการ). 2536.  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท.
กรุงเทพมหานคร:  อมรินทร์    พริ้นต้งกรุ๊ป. 
ประเวศ  วสี, การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง, พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ, หมอชาวบ้าน, 2549. 
ปรารถนา ยศสุขและคณะ (2550 : 13-36), แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากร, 

 ส านักงานประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้). 
ปิ่น  มุทุกันต์. พุทธศาสตร์ ภาค ๓. กรุงเทหมหานคร : พิมพ์ที่  โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535. 

พรชัย  กาพันธ์.  2545.  กู้วิกฤติการศึกษาด้วยภูมิปัญญาไทย.  วารสารวิชาการ. 7  (กรกฎาคม  2545): 

พระเทพเวที.(ประยุทธ์  ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ .กรุงเทพมหานคร : 
 พิมพ์ทีโ่รงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536. 

มาลินี  สวยค้าข้าว.  2538.  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนสังคมศึกษาในโรงเรียน  
         มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 5. กรุงเทพมหานคร:  วิทยานิพนธ์
 ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ยุพา  ทรัพย์อุไรรัตน์.  2537.  การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาค
 ตะวันออก. กรุงเทพมหานคร:   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
รัตนะ  บัวสนธิ์.  2535.  การศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อการถ่ายทอดภูมิ
 ปัญญา  ท้องถิ่น:  กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางตอนล่าง. 
กรุงเทพมหานคร:  วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท,  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร.ราชกิจจา
 นุเบกษา. 2542.  116  ตอนที่ 7 ก,  น.  37. 

รุ่ง  แก้วแดง.  2543.  ปฏิบัติการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร:  ส านักพิมพ์มติชน. 
วันเพ็ญ  พวงพันธ์บุตร.  2542.  พื้นฐานวัฒนธรรมไทย.  ลพบุรี:  สถาบันราชเทพสตรี. 
ศิริพงษ์  นวลแก้ว.  2540.  การน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษา  จังหวัดแม่ฮ่องสอน.    
           กรุงเทพมหานคร:  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ส.ศิวรักษ์. สรรพสาระส าหรับผู้แสวงหา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สยาม, 2544.  
สัญญา  สัญญาวิวัฒน์.  2534.  ภูมิปัญญาไทย.  กรุงเทพมหานคร:  สถาบันไทยศึกษา. 
สามารถ  จันทร์สูรย์.  2534.  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร:  บริษัท   
           อมรินทร์พริ้นติ๊งกรุ๊ป. 

http://www.nsru.ac.th/science/knowledge/type.php
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ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.  2534.  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการด าเนินงานด้าน  
          วัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร:  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป. 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  2537.  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
โดยภูมิ ปัญญาชาวบ้านในโรงเรียนสังกัด  สปช. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์คุรุสภา. 
ส านักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร, ภูมิปัญญาท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555.  

            http://www.it4social.net/index.php?module=learn&page2=detail&id=7. 
เสรี  พงศ์พิศ.  2536.  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร:                              
         อมรินทร์พริ้นติ้กรุ๊ป  แอนด์  พับลิชชิ่ง. 
อังกูล  สมคเนย์.  2535.  สภาพและปัญหาการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้พัฒนาหลักสูตร
 โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี.  
           กรุงเทพมหานคร:  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เอกวิทย์  ณ  ถลาง.  2540.  ภูมิปัญญาสี่ภาควิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย.        
           นนทบุรี:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

http://bangkhaeknowled.blogspot.com/ สืบค้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน, 2555. 

http://www.nsru.ac.th/science/knowledge/meaning.php สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
 2555 ที่มา http://www.isarngointer.org/forums/threads/186 

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สืบค้นเมื่อวันที่ 22   
 กรกฎาคม 2558.  
http://www.sirindhorn.net/HRH-ctivities. php?dc= 05&mc=06&yc= 2556&month = 
 6&year =2013 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555,  
             http://orance.exteen.com/20071101/entry-9 , วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2552.  

ศิริพร ดาบเพชร  คมคาย มากบัว และประจักษ์ แป๊ะสกุล. ประวัติศาสตร์ไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. 

 กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.วันที่โพส 21 ธ.ค. 55http://www.trueplookpanya 

 .com/true/knowledge- detail.php?mul_content_id=2838. 

การอนุรักษ์  Posted by หลวงตาวัดดอน , , 22:24:46 น.   หมวด : การเมือง  
คลังปัญญาไทย, ttp://www.panyathai.or.th/wiki/index.php 

http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environment%2
 0gr.3/p age14_tem.htm 

แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน.   http://cottonflax.multiply.com/journal/ item/9? 

http://www.it4social.net/index.php?module=learn&page2=detail&id=7
http://bangkhaeknowled.blogspot.com/%20สืบค้นเมื่อวันที่%2017%20เมษายน
http://www.nsru.ac.th/science/knowledge/meaning.php%20สืบค้นเมื่อวันที่%2010%20พฤษภาคม%202555
http://www.nsru.ac.th/science/knowledge/meaning.php%20สืบค้นเมื่อวันที่%2010%20พฤษภาคม%202555
http://www.sirindhorn.net/HRH-ctivities
http://orance.exteen.com/20071101/entry-9
http://www.oknation.net/blog/ps/2009/09/04/entry-1
http://www.oknation.net/blog/account.php?id=48984
http://www.oknation.net/blog/category_index.php?cate_id=4&mode=entry
http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environment%20gr.3/page14_tem.htm
http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environment%20gr.3/page14_tem.htm
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 &show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem.  

ครูภูมิปัญญาไทย ข้อมูลจาก : http://www.orance.exteen.com. 1  พฤศจิกายน  2550. 

ข้อมูลจาก : http://www.orance.exteen.com. 1  พฤศจิกายน  2550. 

ข้อมูลจาก หนังสือ สืบสานพระราชปณิธาน สามทศวรรษจรัสหล้า การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
 ทุรกัน ดาร 22 กรกฎาคม 2558. 
http://www.psproject.org/projects/child/child_web/cultural.html 

http://kanchanapisek.or.th/kp4/book143/think.htm 

http://www.engsub.eng.chula.ac.th/?q=node/1588 

แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

http://cottonflax.multiply.com/journal/item/9?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2

 Fitem  

แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยวันที่โพส 18 ธ.ค. 2552 โพสโดย ทีมงานทรูปลูก
 ปัญญา ที่มาและได้รับอนุญาตจาก : ศิริพร ดาบเพชร คมคาย มากบัวและประจักษ์ แป๊ะ-
 สกุล. ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-ม.6. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์. 
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย พัฒนาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตอนที่ 10 : การ
 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย, โพส : 0 , Rating : 11 / 3 vote(s) 

จ านงค์  แรกพินิจ. ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย. 

 http://elearning.aru.ac.th/2500102/soc02/topic8/linkfile/print5.htm*  อาจารย์  
 ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

สืบค้นเมื่อวันที่.   3, มิถุนายน  2556. จาก  http://www.weloverta.org 

สืบค้นเมื่อวันที่.   3, มิถุนายน  2556. จาก  
 http://www.navy.mi.th/newwww/document/news/grandmother/ 

สืบค้นเมื่อวันที่.  4, มิถุนายน  2556. จาก http://esanchannel. weebly.com/ 361136193632 

 364836143603363736293636362636343609.html 

สืบค้นเมื่อวันที่.  4, มิถุนายน  2556. จากhttp://www. thaitambon.com/ OTOPShops/ Boon 

 meeShop.htm  

http://www.slideshare.net/Nong_gif/ss-16221099 

สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 http://thai.thepbodint.ac.th/ topmenu.php?c 

 =listknowledge&q_id=500 . 
สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎคม 2558  http://sabatajirayuv2.blogspot.com/ 

http://cottonflax.multiply.com/journal/item/9?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
http://orance.exteen.com/20071101/entry-2
http://orance.exteen.com/20071101/entry-2
http://orance.exteen.com/
http://kanchanapisek.or.th/kp4/book143/think.htm
http://cottonflax.multiply.com/journal/item/9?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
http://cottonflax.multiply.com/journal/item/9?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
http://www.weloverta.org/
http://www.navy.mi.th/newwww/document/news/grandmother/
http://www.thaitambon.com/OTOPShops/BoonmeeShop.htm
http://www.slideshare.net/Nong_gif/ss-16221099
http://thai.thepbodint.ac.th/
http://sabatajirayuv2.blogspot.com/
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สืบค้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
http://www.lannawisdoms.com/blog/?page_id=887. 
ภู มิปัญญาและวัฒนธรรมไทย .   สืบค้นเมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2555,  http://orance. 

 Exteen.Com/20071101/entry-9 , วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2552.  

ศิริพร ดาบเพชร  คมคาย มากบัว และประจักษ์ แป๊ะสกุล. ประวัติศาสตร์ไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. 

 กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.วันที่โพส 21 ธ.ค. 55  http://www.trueplookpanya. 

 com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2838. 

การอนุรักษ์  Posted by หลวงตาวัดดอน , , 22:24:46 น.   หมวด : การเมือง  
คลังปัญญาไทย, ttp://www.panyathai.or.th/wiki/index.php 

http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environment%2
 0gr.3/page14_tem.htm 

แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น.   http://cottonflax.multiply.com/journal/item 

 /9?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2 Fitem.  

ครูภูมิปัญญาไทย ข้อมูลจาก : http://www.orance.exteen.com. 1 พฤศจิกายน 2550. 

 ข้อมูลจาก : http://www.orance.exteen.com. 1 พฤศจิกายน, 2550. 

แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นhttp://cottonflax.multiply.com/jo urnal/item/   

 9?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2 Fitem  

แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยวันที่โพส 18 ธ.ค. 2552 โพสโดย ทีมงานทรูปลูก
 ปัญญา ที่มาและได้รับอนุญาตจาก : ศิริพร ดาบเพชร  คมคาย มากบัว และประจักษ์ แป๊ะ
 สกุล. ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-ม.6. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์. 
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย พัฒนาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตอนที่ 10 : การ
 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย, โพส : 0 , Rating : 11 / 3 vote(s) 

จ านงค์  แรกพินิจ. ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย. 

 http://elearning.aru.ac.th/2500102/soc02/topic8/linkfile/print5.htm*  อาจารย์  
 ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

สืบค้นเมื่อวันที่.   3, มิถุนายน  2556. จาก http://www.weloverta.org 

สืบค้นเมื่อวันที่.   3, มิถุนายน  2556. จาก http://www.navy.mi.th/newwww/ document/ 

 news/grandmother/ 

สืบค้นเมื่อวันที่.  4, มิถุนายน  2556. จาก http://esanchannel.weebly.com /361136193632 

 364836143603363736293636362636343609.html 

http://www.oknation.net/blog/ps/2009/09/04/entry-1
http://www.oknation.net/blog/account.php?id=48984
http://www.oknation.net/blog/category_index.php?cate_id=4&mode=entry
http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environment%20gr.3/page14_tem.htm
http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environment%20gr.3/page14_tem.htm
http://cottonflax.multiply.com/journal/item/9?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
http://orance.exteen.com/20071101/entry-2
http://orance.exteen.com/20071101/entry-2
http://orance.exteen.com/
http://cottonflax.multiply.com/journal/item/9?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
http://www.weloverta.org/
http://www.navy.mi.th/newwww/%20document/%20news/grandmother/
http://www.navy.mi.th/newwww/%20document/%20news/grandmother/
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สืบค้นเมื่อวันที่.  4, มิถุนายน  2556. จาก http://www.thaitambon.com /OTOPShops/ 

 BoonmeeShop.htm 

http://www.slideshare.net/Nong_gif/ss-16221099 สืบค้น 

กรมการพัฒนาชุมชน   กระทรวงมหาดไทยส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน, 
 2555. 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย, 2555. 

พระครูวินัยธรประจักษ์  จกฺกธมฺโม, พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย, กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ 

           มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย, 2545. 

ทองทิพภา วิริยะพันธ์,  การบริหารจัดการโดยการใช้ภูมิปัญญาไทย, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย    
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