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                                   ศูนย์พฒันาเดก็เล็กสังกัดเทศบาลตาํบลดอนเจดย์ี 

อาํเภอดอนเจดย์ี จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

 



ความหมายและท่ีมาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ถือเปนรากเหงาท่ีบงบอกถึงความเปนมาของทองถ่ินหรือสังคมนั้น ๆ  มีบทบาท

หนาท่ีท่ีสําคัญในการสงเสริมหรือพัฒนาภูมิปญญาของคนในทองถ่ินใหดํารงอยูและเกิดความภาคภูมิใจใน

ผลผลิตของบรรพบุรุษ 

เม่ือกลาวถึงภูมิปญญาชาวบาน  คนสวนใหญมักจะมองวาการศึกษาในระบบเทานั้นท่ีดีท่ีสุด  เพราะ

หลักสูตรการเรียนการสอนถูกจัดไวอยางเปนระบบ  ไมวาจะเปนระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา  แต

ขอเท็จจริงกลับตรงกันขาม  การศึกษาของชาติกําลังประสบกับภาวะวิกฤต  เชน  เด็กจบประถมศึกษาแลวไม

สามารถอานเขียนไดคลอง  เด็กมัธยมศึกษาบางคนหุงขาวไมเปน ไมสามารถแกปญหางายๆในชีวิตประจําวัน

ได  ดังนั้นจึงไมสามารถหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงอาชีพและความเปนอยูของตนใหดีข้ึน  หากมีการนําเอาความรู      

จากภูมิปญญาชาวบานมาหลอหลอมรวมกับวิทยาการของสถานศึกษาก็จะสามารถสรางชุมชนใหเขมแข็งได 

ดังนั้นการศึกษาจึงมี 2 วิถีทาง (Two – Way Communication) คือการถายทอดความรูจากสถานศึกษาไปสู

ชุมชนและการนําความรูจากชุมชนมาสูสถานศึกษา จึงจะเปนการบูรณาการการศึกษาแผนใหม ดังนั้นหลักสูตร

จึงควรมีเนื้อหา 3 ลักษณะเปนองคประกอบ 

วิชาท่ีเปนสากล (Universal Content) เชน คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร เปนตน 

วิชาท่ีเปนความรูเก่ียวกับชาติของตนเอง (National Content) เชน ประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร 

วัฒนธรรม 

วิชาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับทองถ่ิน(Local Content) 

ในการใหความหมายของภูมิปญญาทองถ่ินนั้นของใหความหมายดังนี้คือ 

–  ภูมิปญญาชาวบาน คือบุคคลท่ีไดรับการยกยองวาเปนผูมีสติปญญาท่ีสามารถนําความคิดมาใชประโยชนใน

การดํารงชีวิต สําหรับภูมิปญญานั้นเกิดไดท้ังทางตรงคือประสบการณของตนเอง และทางออมท่ีไดจากการ

เรียนรูจากผูอ่ืนหรือความรูท่ีสั่งสมสืบทอดกันมา 

– ภูมิปญญาทองถ่ิน(Local Wisdom) หมายถึงผลงานอันเกิดจากภูมิปญญาของคนในทองถ่ินท่ีรวมกัน

ดําเนินงานตั้งแต 2 คนข้ึนไป ซ่ึงอาจเปนในลักษณะกลุมและเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป เชน กลุมสตรี          

กลุมแมบาน กลุมทอผา กลุมจักสาน 

– ภูมิปญญาไทย หมายถึง ผลงานท่ีเกิดจากภูมิปญญาของคนไทย ซ่ึงนับวาเปนคุณคาท่ีสามารถนําไปใชใหเกิด

ประโยชนตอสังคมในระดับประเทศ ซ่ึงบุคคลท่ีเปนเจาของภูมิปญญาหรือผลงานนั้นบางทานเรียกวาผูทรง

ปญญาไทย 

 



กลาวโดยสรุป ภูมิปญญาดังกลาว เกิดจากการสั่งสมการเรียนเปนระยะเวลานาน โดยการเชื่อมโยงวิทยาการ

ตางๆเขาดวยกัน การเรียนรูของชาวบานนี้ไมเหมือนกับการศึกษาในระบบท่ีแยกวิชาตางๆออกเปนหมวดหมู 

แตชาวบานเรียนรูหลายเรื่องในเวลาเดียวกันโดยไมไดแยกเปนเรื่องๆเหมือนการศึกษาในโรงเรียน 

ประเภทของภูมิปญญา แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

ภูมิปญญาท่ีเปนนามธรรม หมายถึง ภูมิปญญาท่ีเก่ียวกับเรื่องราวตางๆในการดํารงชีวิตประจําวัน 

ไดแก การเกิด แก เจ็บ ตาย 

ภูมิปญญาท่ีเปนรูปธรรม หมายถึง  ภูมิปญญาทีปรากฏเปนผลงานจากการคิดคนและประดิษฐข้ึน 

สามารถประจักษแกสายตาและนํามาใชในการดํารงชีวิต การทอผา  ดนตรี  ศิลปะ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกลุมภูมิปญญาทองถ่ินออกเปน 4 กลุม (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ,กองวิจัย

ทางการศึกษา,2540:4-5)ดังนี้ 

ภูมิปญญาดานคติ ความคิด และความเชื่อ 

ภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ภูมิปญญาดานการประกอบอาชีพในทองถ่ิน 

ภูมิปญญาดานแนวคิด หลักปฏิบัติ หรือเทคโนโลยีท่ีชาวบานนํามาใชในชุมชน 

ลักษณะสําคัญของภูมิปญญาไทย 

ภูมิปญญานั้นเกิดข้ึนจากการหลอหลอมความรู ประสบการณ ความเชื่อ ปฏิภาณ สิ่งแวดลอม สิ่งท่ี

เหนือธรรมชาติกับความสามรถของคน ดังนี้ 

สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางท่ีอยูรอบๆตัวเรา เชนดิน ฟา อากาศ แมน้ํา สัตว พืช เปนตนซ่ึงกอใหเกิดความคิด

ในการประกอบอาชีพ 

สิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ เชน ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งสมมติตางๆ ซ่ึงกอใหเกิดศาสนา 

สังคม หมายถึง กลุมคนท่ีใชชีวิตอยูรวมกันและกอใหเกิดเรื่องจารัตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จิตรกรรม 

ประติมากรรม นาฏศิลป วรรณกรรม 

ผูทรงภูมิปญญา เปนผูใชความรู ความสามารถ ประสบการณตางๆ ตลอดจนความชาญฉลาดในการเชื่อมโยง

ประสบการณจากอดีตใหเปนผลงานข้ึนมาใชในการแกปญหาและการดํารงชีวิตประจําวัน 

คุณคาและความสําคัญของภูมิปญญาไทย 

–  สรางชื่อเสียง เกียรติยศ และศักดิ์ศรีใหแกชาติไทย 

–  สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เม่ือไดมีการพัฒนามีนักประดิษฐนําไปสรางเปนเครื่องมือ

เครื่องใชและนําชวยในการอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันได 

 



–   ชวยสรางประเทศชาติใหม่ันคง เปนการใชความเชื่อและกลยุทธตางๆท่ีเกิดจากภูมิปญญาท่ีมีมาตั้งแตใน

สมัยโบราณ ซ่ึงถือไดวามีสวนชวยใหประเทศชาติของเราดํารงอยูมาจนถึงทุกวันนี้ 

–  ชวยสรางรายไดใหแกประเทศชาติ ไดแกผลงานจากหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว ก็นับวาเปนสิ่งดึงดูดนักทองเท่ียวจากตางประเทศไดเปนจํานวนมาก ทํารายไดใหแกประเทศอยาง

มหาศาล 

–  ชุมชนเขมแข็งไดดวยภูมิปญญา ภูมิปญญาทองถ่ินมีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนและกฎหมายการศึกษา

แหงชาติไดกําหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน สงเสริมความเขมแข็งของ

ชุมชนโดยการจัดกระบวนการการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาและรูจักเลือกสรรภูมิ

ปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือบูรณาการใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการ

สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน 

การสงเสริมภูมิปญญาไทยโดยท่ัวไป 

– รวบรวมผลงานท่ีเปนภูมิปญญาไทย    มีการเก็บรวบรวมผลงานภูมิปญญาชาวบานและศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีตางๆไวอยางเปนระบบซ่ึงสามารถเปนขอมูลสืบคนในการศึกษาเพ่ือสืบสานแกคนรุนหลังตอไป 

– ยกยองผูท่ีมีผลงานดานภูมิปญญาไทย 

– มีการควบคุมลิขสิทธิ์ภูมิปญญาไทย 

– การจัดตั้งกองทุนภูมิปญญาชาวบาน 

การสงเสริมครูภูมิปญญาไทย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดเปนนโยบายสงเสริมภูมิปญญาไทย ดังนี้ 

บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ยอมมีสิทธิ์อนุรักษหรือฟนฟูพรอมมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษาและ

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่วแวดลอม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและ

ยั่งยืนบุคคลมีหนาท่ีรับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะเสียภาษีและ    

สืบสานศิลปวัฒนธรรมของธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ท้ังนี้ตามกฎหมายบัญญัติ รัฐตองดําเนินการตามนโยบายดานการศึกษาและดานวัฒนธรรม โดยสงเสริมและ

สนับสนุนความรูรักสามัคคีและปลูกจิตสํานึกพรอมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ รัฐตองสงเสริม

การดําเนินการตามนโยบายดานเศรษฐกิจ โดยใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรมและขยายโอกาสในการ

ประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจรวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาไทยเพ่ือใช

ในการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและ

สงเสริมการประดิษฐ คิดคนเพ่ือใหเกิดความรูใหม รวมท้ังคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 



พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดเปนนโยบายสงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษาและยกยอง

เชิดชูผูท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ครูภูมิปญญา หมายถึง บุคคลผูทรงภูมิปญญาดานหนึ่งดานใด เปนผูสรางสรรคและสืบสานภูมิปญญาดังกลาว

มาอยางตอเนื่อง จนเปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม และไดรับการยกยองใหเปน ครูภูมิปญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภูมิปัญญาไทยด้านการประกอบอาหาร 
 

 

                                       

 

ชื่อ-นามสกุล  นางสมหมาย  ไทยศร ี

สถานที่อยูอาศัย บานเลขท่ี 216 หมู 6 ตําบลทะเลบก อําเภอ

ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี  
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ภูมิปัญญาไทยด้านการเล่านิทานพืน้บ้านไทยและการประดษิฐ์ 

ของเล่นจากวสัดุธรรมชาต ิ
 

 

                                       

 

ชื่อ-นามสกุล  นายทองสุข  วงษมา 

สถานที่อยูอาศัย บานเลขท่ี 191 หมู 5 ตําบลดอนเจดีย  

อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสพุรรณบุร ี

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqrCvzOvRAhXJrY8KHe_jCyAQjRwIBw&url=http://www.seesketch.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A219-1632.html&psig=AFQjCNGsGysE7Neeb5igOT3gnMdhEO-kJw&ust=1485925029941589
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqrCvzOvRAhXJrY8KHe_jCyAQjRwIBw&url=http://www.seesketch.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A219-1632.html&psig=AFQjCNGsGysE7Neeb5igOT3gnMdhEO-kJw&ust=1485925029941589


ภูมิปัญญาไทยด้านขนมไทย 
 

 

                                       

 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกชกร  พวงสมบัต ิ

สถานที่อยูอาศัย บานเลขท่ี 216 หมู 6 ตําบลดอนเจดีย  

อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสพุรรณบุร ี 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqrCvzOvRAhXJrY8KHe_jCyAQjRwIBw&url=http://www.seesketch.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A219-1632.html&psig=AFQjCNGsGysE7Neeb5igOT3gnMdhEO-kJw&ust=1485925029941589
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqrCvzOvRAhXJrY8KHe_jCyAQjRwIBw&url=http://www.seesketch.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A219-1632.html&psig=AFQjCNGsGysE7Neeb5igOT3gnMdhEO-kJw&ust=1485925029941589


ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะจากธรรมชาต ิ
 

 

                                       

 

ชื่อ-นามสกุล  นายพจนธนธรณ  มณีอินทร 

สถานที่อยูอาศัย บานเลขท่ี 654 หมู 5 ตําบลดอนเจดีย   

อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสพุรรณบุร ี 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqrCvzOvRAhXJrY8KHe_jCyAQjRwIBw&url=http://www.seesketch.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A219-1632.html&psig=AFQjCNGsGysE7Neeb5igOT3gnMdhEO-kJw&ust=1485925029941589
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqrCvzOvRAhXJrY8KHe_jCyAQjRwIBw&url=http://www.seesketch.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A219-1632.html&psig=AFQjCNGsGysE7Neeb5igOT3gnMdhEO-kJw&ust=1485925029941589


 

ภูมิปัญญาไทยด้านขนมไทย 
 

 

 

                                       

 

ชื่อ-นามสกุล  นางพเยาว  ยาทิพย 

สถานที่อยูอาศัย บานเลขท่ี 37/2 หมู 5 ตําบลตลิ่งชัน     

อําเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบรุี  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqrCvzOvRAhXJrY8KHe_jCyAQjRwIBw&url=http://www.seesketch.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A219-1632.html&psig=AFQjCNGsGysE7Neeb5igOT3gnMdhEO-kJw&ust=1485925029941589
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqrCvzOvRAhXJrY8KHe_jCyAQjRwIBw&url=http://www.seesketch.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A219-1632.html&psig=AFQjCNGsGysE7Neeb5igOT3gnMdhEO-kJw&ust=1485925029941589
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