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ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ในปัจจุบันเมืองไทยเราได้กลายเป็นประเทศเปิดที่รับเอาความรู้และเทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาอย่าง  
มากมาย ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศท่ีมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี จากผลของการรับเอาวัฒนธรรมของ ชาติ
อื่นมานี้เอง ทำให้ประเทศของเรา ชุมชนของเรานึกถึงความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยี ใน
ท้องถิ่นอันดี ที่เคยสืบทอดกันมาช้านาน ปัจจุบัน วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทยเราส่วนมากจะยังคงปฏิบัติสืบ  ทอด
กันมาตามชนบทหรือ ตามท้องถิ่นห่างไกล ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ยังคงมีการสืบทองภูมิปัญญาชาวบ้าน และ 
เทคโนโลยีในท้องถิ่นอยู่ ดังนั้นการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านของเราจึงเป็นการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถี 
ชีวิตของท้องถิ่นเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบ  
และร่วมภูมิใจกับบุคลในท้องถิ่นด้วย 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นและดำรงอยู่กับสังคมนุษย์มาช้านานเป็นการดำรงในชีวิตท่ี เกี่ยวพันกับ
ธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นโดยมีการปรับสภาพการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ธรรมชาติตาม
กาลเวลา (ประเวศ วะศรี, 2536)  

 

❖ ความหมายของภูมิปัญญา  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, หน้า 826) ได้ให้ความหมายของคำ ว่า  
ภูมิปัญญา ไว้ว่า “พืน้ความรู้ความสามารถ”  
 ภูมิปัญญาหมายถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะ
คน หรือเป็นลักษณะสากล ท่ีหลายถ่ินมีคล้ายกันก็ได้ ภูมิปัญญา ชาวบ้านในแต่ละถิ่นเกิดจากการ แสวงหาความรู้ 
เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ ทางสังคม ท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต ภูมิปัญญานี้จึงเป็น ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตและชาวบ้าน เช่น การประกอบพิธีกรรมของชุมชน หรือประเพณีการรวมกำลัง ช่วยกันทำงานใหญ่หลวงเกิน
วิสัยท่ีจะทำสำเร็จได้โดยคนเดียวเป็นต้น  
 ภูมิปัญญาหมายถึง แบบแผนการดำเนินชีวิตท่ีมีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคม ซึ่ง
ได้ส่ังสมและปฏิบัติสืบต่อกันมาภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรของบุคคลหรือทรัพยากรความรู้ก็ได้ทรัพยากร ความรู้ท่ี
ถือว่าเป็นภูมิปัญญา ได้แก่ ความรู้ในสาขาอาชีพหรือวิชาการด้านต่างๆ เช่นการคัดเลือกพันธุ์ข้าว การถนอมอาหาร 
วัฒนธรรม ศิลปะ จารีตประเพณี เป็นต้นส่วนทรัพยากรบุคคลที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาได้แก่  ชาวนาผู้ประสบ
ความสำเร็จในการผลิต พราหมณ์ผู้เช่ียวชาญในบายศรี เป็นต้น  
 สรุป ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู้จากทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นหรือ องค์กร
ซึ่งได้ส่ังสมและปฏิบัติสืบต่อกันมาภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรของบุคคลและทรัพยากรความรู้  
 

 

❖ ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) เป็นคำท่ีรู้จัก กันมา
นานพอสมควร เป็นคำมีความหมายลึกซึ้งหลายแง่มุม ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ในแง่มุม ต่างกัน ดังนี้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือปัญญาชน ชาวบ้านหรือ
ปัญญาชนท้องถิ่น (Intellectual Organic) หมายถึง “พื้นเพรากฐานของความรู้ของชาวบ้าน หรือความรอบรู้ของ
ชาวบ้านท่ีเรียนรู้และส่ังสมประสบการณ์สืบเนื่องต่อกันมาท้ังทางตรง คือ ประสบการณ์ ด้วยตนเองหรือทางอ้อมซึ่ง
เรียนรู้จากผู้ใหญ่ หรือความรู้ท่ีสะสมสืบต่อกันมา “ (สามารถ จันทร์สูรย์,2533 อ้างถึงใน สำเนียง สร้อยนาค
พงษ์,2535:24)  

 ภูมิปัญญาท้องถิ ่นหรือภูมิปัญญาแห่งชีว ิต  ทำให้สังคมดำรงอยู ่ได้มาเป็นเวลานาน เพราะสังคม 
เปรียบเสมือนมนุษย์ หากไม่มีสอนหรือปัญญาย่อมไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ (ประเวศ วสี,2534) อ้างถึงใน 
นิลุบล คงเกตุ,2540 หน้า 43)  

 วันเพ็ญ พวงพันธุ์บุตร (2542:108) ให้ทัศนะเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยว่า หมายถึงองค์ความรู้ ท้ังหลายท่ีมี
การสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาของชาติไทย โดยการคิดค้นปรับเปลี่ยนผสมผสานกับความรู้  ใหม่ และพัฒนา
ให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  

 รุ่ง แก้วแดง (2543:204) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาไทยว่า หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถและ ทักษะ
ของคนไทย อันเกิดจากการส่ังสมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอด สืบต่อกัน
มา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย  

 รัตนะ บัวสนธิ์ (2535:35) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงกระบวนทัศน์ชองบุคคลที่มีต่อ ตนเอง 
ต่อโลกและส่ิงแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวมีรากฐานจากคำสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณีท่ีได้รับการ
ถ่ายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่  ละสมัย ทั้งนี้โดยมี
เป้าหมายเพื่อความสงบสุขของส่วนท่ีเป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล  

 สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เอง  และ
นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ท้ังทางกว้างและทางลึกท่ีชาวบ้าน คิดเอง 
ทำเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

❖ ลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 1. เป็นความรู้แบบองค์รวมที่เกิดจากการเช่ือมโยงความรู้หรือกิจกรรม ทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  

 2. เป็นวิถีความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ  

 3. มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) คือ เปล่ียนแปลงได้ตามยุคสมัย และมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา  

 4. มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน  
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 5. มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ในตัวเอง 

 

❖ การแบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ภูมิปัญญาด้านประเพณีชาวบ้านตามแบบแผนการดำเนินชีวิตจะเห็นว่านอกจากภูมิปัญญาที ่ใช้ใน 
ชีวิตประจำวันท่ัวไป เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การประกอบอาชีพ ฯลฯ ชาวบ้านยังต้อง ประกอบกิจ
ประเพณีส่วนตัวและส่วนรวมกันมาหลายรุ่น หลายสมัย  

 ภูมิปัญญาด้านประเพณีส่วนตัว นิยมทำในช่วงสำคัญของชีวิต เช่น การเกิด การบวช เป็นต้น โดยมี 
จุดมุ่งหมายเพื่อเสริมมงคลของชีวิต ทั้งในปัจจุบันและชาติภพหน้า นอกจากนั้นแล้วยังเป็นแนวทางในการ  
แก้ปัญหาชีวิต หรือป้องกันมิให้ชีวิตประสบปัญหาหรือเป็นหารสร้างขวัญและกำลังใจ เช่น ประเพณีสู่ขวัญเด็ก 
อ่อน เป็นต้น หรือเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกัน ให้ผู ้ประกอบพิธีรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงอีกภูมิปัญญาด้าน  
ประเพณีส่วนรวม เป็น กิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันทั้งชุมชน เพื่อให้ชุมชนมั่นคงมีสายสัมพันธ์ ร้อยรัดให้เกิด ความ
สามัคคี ช่วยกันสร้างส่ิงท่ีเป็นหลักของชุมชนร่วมกันสร้างวัด สร้างศาลา หรือสร้างแบบแผนท่ีดีงามให้เป็น บรรทัด
ฐานอย่างเดียวกัน เช่นแบบแผนการผลิต หลักศีลธรรม จริยธรรม ที่เป็นแนวปฏิบัติให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน  อย่างมี
ความสุข 

 เสรี พงศ์พิศ (2536:145) กล่าวว่า ภูมิปัญญามี2 ลักษณะ คือมีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นโลก ทัศน์ 
ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บตาย คุณค่าและ ความหมายของทุกส่ิงใน
ชีวิตประจำวันมี เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด้านต่างๆเช่น การทำมาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรีและอื่นๆ 
สรุปได้ว่าประเภทภูมิปัญญา มีลักษณะเป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิต เป็น  กิจกรรมท่ี
ต้องทำร่วมกันท้ังชุมชน เพื่อให้ชุมชนมั่นคงมีสายสัมพันธ์ ร้อยรัดให้เกิดความสามัคคี 

 
❖ ประเภทหรือการจัดกลุ่มของภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการจัดแบ่งได้ หลายลักษณะ เช่น  

 
➢ การจัดแบ่งลักษณะที่ 1  

  ภูมิปัญญาท่ีเป็นนามธรรม ได้แก่ มโนทัศน์ การตระหนักรู้ วิธีคิด ความเช่ือ ปรัชญาในการดำเนิน
ชีวิตของผู้คน  

  ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เทคโนโลยีการทำมาหากิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แพทย์พื้นบ้านและการ ดูแลสุขภาพ การเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม เครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ ฯลฯ 
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➢ การจัดแบ่งลักษณะที่ 2 

         ภูมิปัญญาท่ีเกีย่วกับความอยู่รออดหรือชีวิตความเป็นอยู่ซึง่ได้แก่ ปัจจัยส่ี คือ อาหาร ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม และท่ีอยู่อาศัย  

  อาหารไทย มีองค์ประกอบหลักเป็นผักพื้นบ้านหรือสมุนไพรที่มี สรรพคุณ เสริมหรือต้านฤทธิ์มี
ความเหมาะสมกลมกลืนท้ังในด้านคุณประโยชน์และฤดูกาลบริโภค  

  ยารักษาโรค เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ชาวบ้านใช้ทั ้งรักษาอาการเจ็บ  ป่วยและดูแลสุขภาพ 
เครื่องนุ่งห่ม มีการเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านและวิธีการนุ่งห่มท่ีเหมาะสม กับสภาพอากาศโดยมีลายผ้าและวิธีการถักทอ
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น  

  ที่อยู่อาศัย มีรูปแบบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ประโยชน์ใช้สอย และชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละภูมิภาค  

  ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการทำมาหากิน เช่น การกำจัด ศัตรูพืชแบบพื้นบ้าน การ
ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การจักสาน หัตถกรรม การ ทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  

  ภูมิปัญญาที่เก่ียวขอ้งกับวัฒนธรรม ประเพณีพิธีกรรม ความเชื่อ และตำนาน ต่างๆ  

• ประเพณีและพิธีกรรม เช่น บุญบั้งไฟ การบวชป่า การผูกเส่ียว ทำขวัญต่างๆ ตำนาน  

• ความเช่ือ เช่น บั้งไฟพญานาค  

• การละเล่นพื้นบ้าน เช่น เต้นกำรำเคียว ฯลฯ 
 
 

➢ การจัดแบ่งลักษณะที่ 3 

  ภูมิปัญญาของตัวบุคคล(Individual wisdom) เป็นความรู้ ความสามารถ ความคิด วิธีการ ของ
บุคคล เช่น ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเรื่องนวเกษตร ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญาพฤทธิ์ จาก
จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องการปรับใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 ภูมิปัญญาของชุมชน ( Local wisdom ) เป็นภูมิปัญญาท่ี สั่งสม สืบสาน อยู่ในวัฒนธรรม
ท้องถิ่น หรือในชุมชน ไม่มีตัวบุคคลใด บุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของ อาจเรียกอีกนัยหนึ่งว่าเป็นภูมิปัญญานิรนาม เช่น 
ภูมิปัญญาการทอผ้าแพรวาของชุมชนชาวผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ การทำไข่เค็ม ไชยา ของชาวสุราษฎร์ธานี 

 ภูมิปัญญาในภาพรวมของประเทศ ( National wisdom ) เป็นภูมิปัญญาที่บ่งบอกองค์ความรู้ 
หรือความสามารถของคนในภาพรวม ของประเทศ เช่น ภูมิปัญญาอาหารไทย สมุนไพรไทย ผ้าไหมไทย มวยไทย 

 เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นพลวัตท่ีเปล่ียนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อมกาลเวลาและ
กระแสวัฒนธรรมใหม่ ดังนั้น จึงต้องมีแนวทาง ในการจัดการภูมิปัญญา เพื่อให้ภูมิปัญญาดีดีนั้นคงอยู่ หรือปรับ
ปรนให ้เหมาะสมกับยุคสมัย การจัดการภูมิปัญญา มี 4 แนวทาง ดังนี้ 
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❖ การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 1.การอนุรักษ์ (Conservation) เพื่อให้ภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าหรือมี ความสำคัญต่อชุมชน แต่กำลังจะ
หายไปคงอยู่ต่อไป เช่น การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเท่ียวของ
ชุมชน และ สร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้ 
  
 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาจะเกิดขึน้ได้ด้วยมือ  

• ชุมชนมีความภาคภูมิใจและเห็นความสำคัญ ต้องการสร้างคุณค่า ให้ปรากฏและสืบสานให้คงอยู่  

• มีมูลค่าเป็นแรงจูงใจ 

 2.ร้ือฟืน้ (Recovery) เพื่อให้ภูมิปัญญาท่ีสำคัญหรือมีคุณค่า แต่หายไปแล้วถูกนำกลับมาใช้ใหม่ และมี
โอกาสประยุกต์ให้ร่วมสมัยเพื่อใช้ ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น ลายผ้าทอพื้นบ้านท่ีเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นหายไป เมื่อ 
ทำการค้นหา รื้อฟื้น และสร้างช้ินงานใหม่บนฐานภูมิปัญญาเดิม จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได ้ 

 3.ประยุกต์ (Modification)เพื่อให้ภูมิปัญญานั้นเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมใหม่โดยคงไว้ซึ่งแนวคิดหรือ
ฐานความรู้เดิม เช่น หัตถกรรมจากไม้ไผ่ ประยุกต์ใหม่เป็นการให้ผักตบชวาในแหล่งท่ีมี ผักตบชวาเป็นจำนวนมาก
เป็นต้น  

 4. พัฒนาต่อยอด ( Development ) เพื่อให้เกิดการ ใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น โดยการผสมผสานองค์
ความรู้สากลเข้ากับ ภูมิปัญญาเดิม อาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างภูมิปัญญาใหม่หรือส่ิงใหม่(นวัตกรรม : innovation 
) เป็นการสร้างทางเลือกท่ีช่วยให้ใช้ ประโยชน์ในสังคมปัจจุบันได้สะดวกสบายข้ึนโดยไม่ทำลายล้างคุณค่า หรือ
รากเหง้าเดิม เช่น สีย้อมจากธรรมชาติได้มีการพัฒนาเป็นผง สำเร็จรูป และมีกรรมวิธีในการย้อมท่ีง่ายกว่าวิธี
ด้ังเดิม หรือสมุนไพร พื้นบ้านท่ีผลิตในรูปแคปซูล หรือปลาร้าผงปลาร้าก้อนท่ีสะดวกต่อการ บริโภค และการ
พกพาไปยังท่ีต่างๆ 

 การจัดการ หรือ การพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกระบวนการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานและมีข้ันตอนการ
ดำเนินงาน ดังนี้  
1. รวบรวม 

• ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอยู่มากมาย ต้องเก็บรวบรวมและจัดหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ  

• การเก็บรวบรวมทำได้หลายวิธี เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดเวทีชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้าน ผู้รู้ใน
ชุมชน มีส่วนร่วมในการ ให้ข้อมูล  

• การจัดหมวดหมู่ จัดได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น   
❖ จัดตามกลุ่มของภูมิปัญญา เช่น ภูมิปัญญาที่เกี ่ยวกับการทำมาหากินภูมิปัญญาท่ี

เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม  
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❖ จัดตามแหล่งของภูมิปัญญา เช่น ภูมิปัญญาของภาคจังหวัด ชุมชน 
2. วิเคราะห์  

• เพื่อดูว่าภูมิปัญญานั้นควร อนุรักษ์ หรือ รื้อฟื้น หรือ ประยุกต์ หรือ พัฒนาต่อยอด โดย พิจารณาจาก
ความเหมาะสม ความสำคัญ การใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้ และโอกาสของการพัฒนา 

 
3.  กล่ันกรอง จัดลำดับ และคัดเลือกภูมิปัญญาเพื่อดำเนินการต่อ (อนุรักษ์ รื้อฟื้น ประยุกต์ หรือ พัฒนาต่อยอด) 
โดยเน้นการได้ประโยชน์ของชุมชนเจ้าของ เรื่องเป็นลำดับแรก  
4. พัฒนาเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ได้กว้างขึ้น  
5. ทดสอบความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นหรือสภาวะแวดล้อมท่ีจะนำภูมิปัญญานั้นไปใช้ประโยชน์  
6. เผยแพร่ ขยายผล ซึ่งอาจเป็นได้ท้ังการขยายผลเฉพาะกลุ่ม (Specitic group target) หรือขยายผลในวงกว้าง 
(Mass communication)  
7. สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ผนึกกำลัง และ  แบ่งงานกันตามศักยภาพและบทบาท
หน้าท่ีของแต่ละฝ่าย 
 

❖ การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ภูมิปัญญาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาท่ีผู้คิดค้นสร้างสรรค์ควรได้รบัสิทธิ์ประโยชน์จากภาครัฐแง่การคุ้มครอง
และไม่ให้มีผู้ละเมิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา เช่น 

ลิขสิทธิ์  หมายถึง สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวหรือสิทธิพิเศษในงานท่ี สร้างสรรค์ ผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิ์เพียงผู้เดียว 
หากผู้อืน่จะใช้ประโยชน์ ต้องขออนุญาต เช่น ลายผ้า การแสดงวรรณกรรม  

สิทธิบัตร หมายถึง สิทธิพิเศษ เป็นโฉนดทางปัญญา ให้ความ คุ้มครอง 2 ด้าน คือ ด้านการประดิษฐ์ และ
ด้านการออกแบบ สิ่ง ประดิษฐ์ที่จดสิทธิบัตรแล้วสามารถต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ และ จดสิทธิบัตรใหม่ได้ 
อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 ปี และ 10 ตามลำดับ ส่ิง 
ประดิษฐ์ท่ีได้จดสิทธิบัตรแล้ว เช่น กังหันชัยพัฒนา น้ำมันไบโอดีเซล 

อนุสิทธิบัตร เป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีขอบเขตการ คุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดษิฐ์ 
แต่เป็นการประดิษฐ์ที่มี เทคนิคไม่สูงมากนัก มีอายุการคุ้มครอง 6 ปี ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์เป็นหน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบดูแลเรื่องการคุ้มครองภูมิปัญญาตามกฎหมาย 
 

❖ ประเภทและความหมายภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้น  แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
แก้ปัญหาเป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั ้งหมดของชาวบ้าน  ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
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แนวทางดำเนินชีว ิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู ้ในหลายวิชา ดังท่ี สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2541) ได้จำแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 
 
 1. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและบริโภค) 

  อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม (อังกฤษ: Industry) เป็นคำจำกัดความท่ีใช้กับกิจกรรมท่ีใช้ทุนและ
แรงงาน เพื่อท่ีจะผลิตส่ิงของ หรือ จัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมส่ิงทอ ในยุควิกตอเรีย นักประวัติศาสตร์เรียก
ช่วงเวลานั้นว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยมีการผลิตเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ มากมาย และ ทำให้อุตสาหกรรมเจริญ
รุดหน้าอย่างรวดเร็วและมีระเบียบ เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังหมด นอกจากนี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมยังเกี่ยวของ
กับลัทธิสังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ (ลัทธิมาร์กซ) อีกด้วย 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์อย่างยิ่ง ด้วยว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาการผลิตสิ ่งท่ี
จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน หรือเรียกรวมว่าปัจจัยส่ี โดยสิ่งที่สามารถผลิตปัจจัยสี่ให้ดี มีคุณภาพและไม่ก่ออนัตราย 
หรือก่ออันตรายให้กับร่างกายและทรัพย์สินน้อยท่ีสุด 

 หัตถกรรม (Handicraft) คือ งานช่างที่ทำด้วยมือหรืออุปกรณ์ง่าย ๆ อาศัยทักษะและเน้นประโยชน์ใช้
สอยเป็นหลัก โดยท่ัวไปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและศาสนา สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก หรือผลิตด้วยเครื่องจักร ไม่เรียกว่าหัตถกรรม 

 หัตถกรรม (crafts) หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ที่สร้างขึ้นด้วยมือเป็นหลัก เช่น การปั้น การแกะสลัก 
การจักสาน ซึ่งเกิดจากฝีมือช่างเพียงคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคน 
          พื้นบ้าน (folk) นักคติชนวิทยาได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง กลุ่มชนใดคนหนึ่ง ที่มีเอกลักษณ์หรือ
ลักษณะร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นลักษณะของการเลี้ยงชีพที่คล้ายคลึงกัน พูดภาษาเดียวกัน นับถือ
ศาสนาเดียวกัน มีขนบประเพณีเดียวกัน 
        หัตถกรรมพื้นบ้านทำขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ แต่หัตถกรรมพื้นบ้านบางอย่าง มีความงามร่วมอยู่
ด้วย อาจเป็นในด้านรูปทรง ลวดลาย สีสัน ความละเอียด ประณีตของวัสดุการทำ ดังนั้นหัตถกรรม พื้นบ้าน
บางอย่างจึงจัดเป็นงานศิลปะซึ่งเรียกว่า ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้มีผู้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า ถ้าวัตถุนั้น ผู้สร้างให้
ความสำคัญด้านความงามมากกว่า ประโยชน์ใช้สอยก็ถือว่า วัตถุนั้นเป็นศิลปหัตถกรรม แต่ถ้าวัตถุนั้นมีประโยชน์
ใช้สอยมากกว่าก็ถือว่าเป็นงานหัตถกรรม 

สาเหตุของการสร้างหัตถกรรมพื้นบ้าน 
๑. ความจำเป็นในการดำรงชีวิต 

➢ ทำนา : ไถ, ไม้ขอฉาย (คันฉาย), กะพ้อม 
➢ ดักจับสัตว์น้ำ : ไซ, ตุ้ม, ข้อง, อีจู้ 
➢ เครื่องใช้ในครัวเรือน : กระบุง, กระจาด, ตุ่มน้ำ, หม้อ 

 ๒. สภาพภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
➢ บ้านเรือนริมคลอง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน     ..ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น.. 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
      
 

๓. วัฒนธรรม ความเช่ือ และศาสนา 
➢ การทำตุง หรือธง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

        หัตถกรรมพื้นบ้าน หมายถึง งานช่างหรืองานฝีมือของชาวบ้าน ท่ีประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ไม้สอบภายในบ้าน 
ใช้เป็นส่ิงของสนองความเช่ือถือทางด้านประเพณี ศาสนา เช่น เป็นเครื่องบูชา ใช้เพื่อความสวยงามสนองความสุข
ทางจิตใจและเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
        หัตถกรรม หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการกระทำด้วยฝีมือมนุษย์ โดยนำวัตถุดิบท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติมา
ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน งานหัตถกรรมจะมีการพัฒนารูปแบบไปตาม
การพัฒนาฝีมือของช่าง ท่ีส่ังสมประสบการณ์ และสืบทอดความรู้ ความชำนาญ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึง่ต้อง
ใช้ระยะเวลาและทักษะ ส่งผลให้งานหัตถกรรมมีความงามและมีคุณค่าทางศิลปะ งานหัตถกรรมจึงกลายเป็นงาน
ศิลปหัตถกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจนไม่อาจแยกออกจากกันได้ศิลปหัตถกรรม มีความสัมพันธ์ 
 
 2. สาขาเกษตรกรรม   
 องค์ความรู้ทางเกษตรหรือบุคคลที่มีความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐาน คุณค่าด้ังเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่าง ๆ
ได้ เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการผลิต และรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับการเกษตร 
 

 3. สาขาการแพทย์แผนไทย/หมอป่า/สมุนไพร 

 องค์ความรู้ท่ีใช้ป้องกันและรักษาสุขภาพคนในท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีมีความสามารถในการจัดการป้องกัน
และรักษาสุขภาพคน ในท้องถิ่น โดยเน้นให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพอนามัยได้ ความสามารถใน
การจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชนโดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตันเองทางด้านสุขภาพและ
อนามัยได้ เช่น ยาจากสมุนไพรท่ีมอียู่หลากหลาย อาทิ การใช้ใบกระเพราแก้ขับลม ท้องอืด ท้องเฟ้อ การนวดแผน
โบราณและการประคบท่ีใช้สมุนไพรประกอบการนวด การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน 

 4. สาขาจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในครอบครัว ท้องถิ่น รวมทั้ง การอนุรักษ์ 
พัฒนาและใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การบวช
ป่า สืบชะตาแม่น้ำ การทำแนวปะการังเทียม การอนุรักษ์ป่าชายเลน 

 5. สาขาอาหารและโภชนาการ 

 เนื ่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ ใยแต่ละท้องถิ่นจึงนำเอาวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยามา
ประกอบอาหาร เช่น ภาคเหนือมีแกงฮังเล ไส้อั่ว น้ำพริกอ่อง ขนมจีนน้ำเงี้ยว ภาคกลางมีข้าวคลุกกะปิ ขนมจีน
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น้ำพริก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีส้มตำปลาร้า เนื้อแดดเดียว ลาบ ซุบหน่อไม้ และภาคใต้มีแกงเหลือง แกงไต
ปลา 

        6. สาขาภาษาและวรรณกรรม 

 ด้านภาษาและวรรณกรรม ในแต่ละภาคจะมีภาษาถิ่นแตกต่างกัน เช่น ดอกไม้บานไม่รู้โรย ภาษาถิ่น
เหนือเรียกว่า ดอกตะล่อม ภาษาอีสานเรียกว่า ดอกสามปีบ่เหนี่ยว ภาษาถิ่นใต้เรียกว่า ดอกกุนหยี ซึ่งการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมทำได้หลายวิธี เช่น การจัดทำสารานุกรมภาษถ่ิน การปริวรรตหนังสือโบราณ 
การฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น เช่น ขุนช้างขุนแผน 
ไกรทอง 

 7. สาขาศิลปกรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตรกรรม 
ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน และนันทนาการ ซึ่งแต่ละภาคจะมีการ
สร้างสรรค์ศิลปะพื้นบ้านท่ีแตกต่างกัน เช่น การแข่งตีกลองของภาคเหนือ การร้องอีแซวของภาคกลาง หมอลำของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การรำมโนราห์ของภาคใต้ 

 8. สาขาปรัชญา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม 

 ความสามารถในการประยุกต์และการปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อ และ
ประเพณีที่มีคุณค่าให้เหมาะสมบริบททางเศรษฐกิจ สังคม เช่น การถ่ายทอดวรรณกรรมคำสอน การบวชป่าเพื่อ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลาย หรือการทำบุญประทายข้าวของชาวอีสาน ซึ่งหลังจากหมด
ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ชาวนาจะแบ่งข้าวเปลือกมาถวายทำบุญแก่วัด ซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุด  

 9. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 

 ความสามารถในการสะสมและบริหารกองทุนและสวัสดิการชุมชน สร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตความ
เป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม เช่น การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงความสามารถใน
การจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการ
จัดต้ังกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการชุมชน 

  

 

 

 10. สาขาจัดการ  

 ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
สังคม และ วัฒนธรรม ความสามารถในการบริหารการจัดการดำเนินงานด้านต่างๆทั้งขององค์กรชุมชน  องค์กร



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน     ..ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น.. 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
      
 

ทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีของ
การจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสำคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรยีนรู้ดี 
หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยท่ีมีประสิทธิผล 
 

 

 


