
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local Wisdom)



ความหมายภูมิปัญญา

ภูมิ

ปัญญา

พื้น  แผ่นดิน

ความรู้  รอบรู้

ความรอบรู้ของคนในแผ่นดิน



 พื้นฐานความรู้ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

-โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว และด ารงชีพในสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ

 โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว และด ารงชีพในสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาสืบสานกันมา 

 อันเปน็ผลของการใช้สติปัญญาปรบัตัวใหเ้ขา้กบัสภาพตา่ง ๆ ในพื้นทีท่ีก่ลุม่ชน

เหล่านัน้ตั้งถิน่ฐานอยู่

 มีการแลกเปลีย่นวฒันธรรมกับกลุ่มอื่น



ประสบการณ์ใน

การประกอบอาชีพ 

ในการศึกษาเล่าเรียน 

ความหมายภูมิปัญญา (ต่อ)







สรุป

ความรู้   ความสามารถ  ความเชื่อ  ความสามารถทาง
พฤติกรรมและความสามารถ ในการแก้ ไ ขปัญหาของ
มนุษย์ 

ความหมายภูมิปัญญา



ประเภทของภูมิปัญญา

๑. ภูมปิัญญาพื้นบ้าน

เ ป็นองค์ความ รู้  ความสามารถและ

ประสบการณ์ท่ีสัง่สมและสืบทอดกนัมา                

เป็นความสามารถและศักยภาพในเชิง

การแกปั้ญหา การปรบัตวัเรียนรูแ้ละสืบ

ทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป เพ่ือการด ารงอยู่ของ

เผ่าพนัธุ ์จึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมชาติ 

ของเผ่าพนัธุห์รือเป็นวิถีชีวิตของชาวบา้น



๒. ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เ ป็น วิ ธีการป ฏิบัติของชาวบ้าน  ซ่ึ ง ได้มาจาก

ประสบการณ์ แนวทางแกปั้ญหาแต่ละเร่ือง แต่ละ

ประสบการณ์ แต่ละสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะมีเง่ือนไข

ปัจจยัเฉพาะแตกต่างกนัไป น ามาใชแ้กไ้ขปัญหาโดย

อาศยัศกัยภาพท่ีมีอยู่โดยชาวบา้นคิดเอง เป็นความรู ้

ท่ีสรา้งสรรคแ์ละมีส่วนเสริมสรา้งการผลิต หรือเป็น

ความรูข้องชาวบา้นท่ีผ่านการปฏิบัติมาแล้วอย่าง

โชกโชน เป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรมเป็น

ความรูท่ี้ปฏิบติัไดมี้พลงัและส าคญัย่ิง ช่วยใหช้าวบา้น

มีชีวิตอยู่รอดสรา้งสรรค์การผลิตและช่วยในดา้น

การท างาน เป็นโครงสรา้งความรูท่ี้มีหลกัการ มีเหตุ 

มีผล ในตวัเอง



๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นความรูท่ี้เกิดจากประสบการณใ์นชีวิตของ

คน ผ่านกระบวนการศึกษา สัง เกต คิด

วิเคราะหจ์นเกิดปัญญาและตกผลึกเป็นองค์

ความรูท่ี้ประกอบกนัข้ึนมาจากความรูเ้ฉพาะ

หลาย ๆ เร่ือง จัดว่าเป็นพ้ืนฐานขององค์

ความรู ้สมัย ให ม่ ท่ีจ ะ ช่วยในการ เ รียนรู ้

การแก้ปัญหาจัดการและการปรับตัว ใน

การด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

เป็นความรูท่ี้มีอยู่ท ัว่ไปในสงัคม ชุมชนและใน

ตวัผูรู้เ้อง จึงควรมีการสืบคน้ รวบรวม ศึกษา 

ถ่ายทอด พัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างกวา้งขวาง



๔. ภูมิปัญญาไทย
เป็นองคค์วามรู ้ความสามารถ ทกัษะของคน

ไทยท่ีเกิดจากการส่งเสริมประสบการณ์ท่ีผ่าน

กระบวนการ  การเลือกสรร เรียนรูป้รุงแต่งและ

ถ่ายทอดสืบต่อกนัมา

เพ่ือใชแ้กปั้ญหาและพฒันาวิถีชีวิตของคน

ไทยใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสม

กบัยุคสมยั



ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ (Local Wisdom)

หมายถงึ องค์ความรู ้ความเชือ่ ความสามารถ ความจดัเจนของคนในทอ้งถิ่นที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์และ
การเรยีนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนานหรอืชว่งระยะเวลาหนึง่

มีการคิดค้นและพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งแลว้ถา่ยทอดสบืต่อกันมาส าหรบัใช้เปน็แนวทางในการแกป้ัญหา ปรับตวั และ
ด ารงชีวติใหเ้ข้ากบัสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมอย่างเหมาะสมกบัยคุสมยั 



ภูมิปัญญาอาจแสดงออกมาทัง้ในรูปทีเ่ป็นนามธรรม เช่น 

 โลกทัศน์ 

 ความคิด 

 ความเชื่อ 

 ปรัชญาในการด าเนินชีวิต  



ภูมิปัญญาอาจแสดงออกมาทัง้ในรูปที่เป็นรปูธรรม เชน่ 

ภูมิปัญญาอาจแสดงออกมาทั้งในรูปท่ี

เทคโนโลยกีารท ามาหากนิ

 การเกษตร 

 ศิลปหัตถกรรม 

เครื่องมอืเครือ่งใชต้่าง ๆ



ภูมิปัญญา : จากนามธรรมสู่รูปธรรม



ภูมิปัญญา : จากนามธรรมสู่รูปธรรม



วิธีแก้ปัญหา
เป็นกระบวนการคดิ จับต้องไม่ได้

เครื่องมือ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ จับต้องได้

ปัญหา

อากาศร้อน

ฝนตกมาก

วิธีแก้

หลังคาบ้านลาดเอียง                       
วัสดุมุงหลังคาไม่เก็บ

ความร้อน                     
มุงให้ไม่ซ้อนทับกัน

สนิทแน่น

ภูมิปัญญา : จากนามธรรมสู่รูปธรรม



ครกต าขา้ว

ต าขา้วเปลือกใหเ้ป็นขา้วกลอ้ง



เคร่ืองสีขา้ว

ขดัขา้วเปลือกใหเ้ป็นขา้วกลอ้ง

และขา้วขาว



การสีขา้ว



ลกัษณะส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

๑. เป็นความรูแ้บบองคร์วมท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงความรูห้รือกิจกรรมทุกอย่าง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต

๒. เป็นวิถีความสมัพนัธท่ี์สมดุลระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ และคนกบั

ส่ิงเหนือธรรมชาติ

๓. มีลกัษณะเป็นพลวตั (Dynamics) คือ เปล่ียนแปลงไดต้ามยุคสมยั

และมีพฒันาการอยู่ตลอดเวลา

๔. มีวฒันธรรมเป็นพ้ืนฐาน

๕. มีลกัษณะเฉพาะหรือเอกลกัษณใ์นตนเอง



ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๑. เป็นเรื่องของการใช้ความรู้ ทักษะ ความเชื่อและพฤติกรรม

 ๒. แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ

 ๓. เป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต

 ๔. เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู้เพื่อความอยู่

รอดของบุคคล ชุมชนและสังคม

 ๕. เป็นแกนหลักหรือกระบวนทัศน์ในการมองชีวิตเป็นพ้ืนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ



 ๖. มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง

 ๗. มีการเปล่ียนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา

 ๘. มีวัฒนธรรมเป็นฐาน ไม่ใช่วิทยาศาสตร์

 ๙. มีบูรณาการสูง

 ๑๐. มีความเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง

 ๑๑. เน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม

ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)



ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น



ประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ลกัษณะท่ี ๑

ภูมิปัญญาท่ีเป็นนามธรรม

ไดแ้ก ่ความตระหนักรู ้วิธีคิด 

ความเช่ือ วิถีการด าเนินชีวิต

ภูมิปัญญาท่ีเป็นรปูธรรม

ไดแ้ก ่เทคโนโลยีการท ามาหา

กิน แพทยพ้ื์นบา้น ศิลปะ

หตัถกรรม สถาปัตยกรรม 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ฯลฯ

ลกัษณะท่ี ๒

ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัความอยู่

รอด

ไดแ้ก ่ปัจจยัส่ี

ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยี

การท ามาหากิน

ไดแ้ก ่เทคโนโลยีการท ามาหากิน 

แพทยพ้ื์นบา้น ศิลปะ หตัถกรรม 

สถาปัตยกรรม เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

ฯลฯ

ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม 

ประเพณี พิธีกรรม

ไดแ้ก ่ประเพณี พิธีกรรม ต านาน 

ความเช่ือ การละเลน่  ฯลฯ

ลกัษณะท่ี ๓

ภูมิปัญญาของบุคคล

ไดแ้ก ่ความรูค้วามสามารถ 

ความคิด วิธีการของบุคคล เชน่

ผูใ้หญวิ่บูลย ์เข็มเฉลิม อาจารย์

เฉลิมชยั ฯลฯ

ภูมิปัญญาของชุมชน

ไดแ้ก ่ภูมิปัญญาท่ีสั่งสมอยูใ่น

ทอ้งถ่ิน ไมมี่ผูใ้ดเป็นเจา้ของ เชน่ 

จกัสานพนัสนิคม ไขเ่ค็มจงัหวดั...

ภูมิปัญญาของประเทศ

ไดแ้ก ่ความสามารถภาพรวมของ

ประเทศ เชน่ อาหารไทย สมุนไพร

ไทย ฯลฯ





เคร่ืองมือเคร่ืองใช้



แห่นางแมว

ท าขวัญแม่โพสพ

ประเพณี พิธีกรรม
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แพทยแ์ผนไทย



ผู้ใหญ่ทัศน์  กระยอม นายวิวัฒน์  ศัลยก าธร

ถวัลย์  ดัชนีเฉลิมชัย โฆสิษพิพัฒน์ เอื้อ สุนทราภรณ์

ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม



ชุมชนเกาะเกร็ดพนัสนิคม

สันก าแพง

ผ้าแพรวา กาฬสินธุ์

ไชยา ด่านเกวียน



ดว้ยความรูน้ัน้เลิศประเสริฐสุด

เปรียบประดุจดงัแควกระแสสินธุ ์

จะวิดวกัตกัมาเป็นอาจินต์

ไม่รูส้ิ้นแหง้ขอดตลอดกาล

หญิงสาวโดนป่าวรอ้ง เสียหาย

ชายเสน่หากลบักลาย เล่นล้ิน

แฉความเร่ืองอบัอาย ท าร่วม กนันา

เผยแผ่ออกมาส้ิน ส่ิงน้ีบ่ควร



ศาลปู่ ตา



ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น
 สมุนไพรต่าง ๆ เช่น ข่อย ช้าพลู ชะเอมเทศ โด่ไม่รู้ล้ม หญ้าเทวดา

 การท านา การใช้แรงงานสัตว์ การใช้หุ่นไล่กา

 การท าเครื่องจักรสาน การทอผ้า การทอเสื่อ การท าเครื่องปั้นดินเผา การน าพืช

สมุนไพรมาแปรรูป

 เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น สุ่มไก่ โชงโลง ซ้อมข้าว ไซ ครกกระเดื่อง สุ่ม อีจู้ ด้วง

 การสร้างบ้านทรงไทย

 การถนอมอาหาร เช่น การตาก การกวน แช่อิ่ม การดอง 



ความเชื่อ เช่น เรื่องไม้มงคล การท าขวัญพระแม่โพสพ การสร้างศาลเทพารักษ์ 

กุศโลบายในการด าเนินชีวิต

ประเพณีความเชื่อ เช่น ประเพณีทิ้งกระจาด ประเพณีไหว้พระแข 

อาหารการกิน เช่น ไข่เค็มไชยา ไก่ทอดหาดใหญ่ กุนเชียงปลา ขนมหม้อแกง 

 เครื่องดื่ม เช่น น้ ามะขามป้อม น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ น้ าฟักข้าว น้ าใบย่านาง 

น้ าตาลสด น้ าบูดู 

 ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก เช่น ดอกไม้จากใยบัว 

ขันลงหิน ไม้เท้าฝังมุก

ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)




