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หัวข้อเรื่อง 
1.1  หลักการที่สําคัญของภมิูปัญญาท้องถิ่น 
1.2  การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.3  ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4  ภูมิปัญญาไทย   
 

สาระสําคัญ  
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและ
นํามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ท้ังทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง 
ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการดําเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยความ
เหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคท่ีนํามาใช้ในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ ซ่ึงได้สืบทอดและเช่ือมโยงมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้กลายเป็นแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
มีดุลยภาพโดยจะเห็นว่าเป็นการเช่ือมโยงประสานสัมพันธ์แหล่งความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ข้อมูลซ่ึงกันและกันในชุมชนและนอกชุมชนหรือในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือธุรกิจต่างประเภทกัน ซ่ึงหลักการ
น้ีจะกระตุ้นจิตสํานึกในการพัฒนาเศรษฐกิจได้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการระดมและประสานการใช้ทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี
และเงินงบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาธุรกิจของชุมชน
อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

“โฮม สเตย์”เป็นสถานที่จัดขึ้นเพ่ือรองรับผู้มาศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัด
กิจกรรมนอนพักค้างคืนกับชาวบ้าน  ท่ีนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน ผู้
ศึกษาดูงานจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของชาวบ้าน ท่ีไม่ต้องมีการจัดฉาก 
  ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจ ผลิตผลงานของบุคคล 
อันเกิดจากการสะสมองค์-ความรู้ทุกด้านท่ีผ่านกระบวนการสืบทอด พัฒนาปรับปรุง และเลือกสรรมาแล้วเป็น
อย่างดีสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 
 

สมรรถนะผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 1.  นักศึกษาทราบหลักการที่สําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  นักศึกษารู้จักภูมิปัญญาไทย 
 3.  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 จุดประสงค์ท่ัวไป  (จุดประสงค์ปลายทาง) 
 1.  ทราบหลักการที่สําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความสัมพันธ์
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  รู้จักภูมิปัญญาไทย 
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 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงค์นําทาง) 
 1.  บอกหลักการที่สําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
 2.  ยกตัวอย่างการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
 3.  บอกความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 4.  ยกตัวอย่างภูมิปัญญาไทยได้ 

5.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 
เนื้อหาสาระ 

1. เรื่อง  หลักการที่สําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 
- ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.  เรื่อง  การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจชุมชน 
- ธุรกิจชุมชนฐานรากท่ีย่ังยืน 
- ความสําเร็จของธุรกิจชุมชน 

3.  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง 
- พักโฮมสเตย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากชีวิตจริง 

4.  เรื่อง  ภูมิปัญญาไทย 
- ภูมิปัญญา 
- ภูมิปัญญาไทย 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 
- ผู้ทรงภูมิปัญญาไทย 
- ปราชญ์ชาวบ้าน 
- ลักษณะของภูมิปัญญาไทย 
- การเกิดภูมิปัญญา 
- การจัดแบ่งสาขาภูมิปัญญาไทย 
- คุณสมบัติของผู้ทรงภูมิปัญญาไทย 
- ลักษณะความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทย 
- ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นได้อย่างไร 
- คุณค่าทางด้านการสร้างความภาคภูมิใจและศักด์ิศรี เกียรติภูมิแก่คนไทยเป็นอย่างไร 
- การส่งเสริมภูมิปัญญาไทยมีอะไรบ้าง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้เทคนิควิธีสอนแบบอุปนัย) 
 
1.  ขัน้เตรียมการ 

1.1  ทบทวนความรู้เดิม  ตรวจสอบความพร้อมในการเรียน ซักถามปัญหาและแนวทางแก้ไข 
1.2  กระตุ้นเตือนเร่ืองความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกันเป็นทีม  การให้ความร่วมมือกับกลุ่ม  
1.3  เสนอเน้ือหาและจุดประสงคใ์นการเรียนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเสรมิภูมิปัญญา  

พร้อมกับนักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียน  
1.4  สร้างบรรยากาศความสนใจโดยการดูวีดีทัศน์ 
1.5  สาํรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเม่ือดูวีดีทัศน์  โดยสนทนาพูดคุยในเรื่องวีดีทัศน์ท่ีได้ดูไปแล้ว 

2.  ขัน้เสนอตัวอย่าง 
 2.1  นําเสนอวีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องภูมิปัญญาด้านไม่มีหน้ี 
 2.2  นําเสนอวีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องวิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม 

2.3  นําเสนอวีดีทัศน์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตําบลบ้านเกาะ  จ.สมุทรสาคร   
      จัดทําโดยโรงเรียนวัดพันธุวงษ์  สพป.สมุทรสาคร 

3.  ขัน้เปรียบเทียบ 
 3.1  แบ่งนักศึกษาเป็น  5 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน หรือใกล้เคียงกัน โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มมี
ความสามารถคละกัน และเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่ม 

3.2 ผู้สอนแจกใบความรู้ท่ี  5.1  5.2  5.3  และ  5.4  พร้อมทั้งใบงานท่ี 5.1  ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ปฏิบัติ คือ 
         1) ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มใช้ความรู้และประสบการณ์ตลอดจนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับช่วยกันศึกษา
หาข้อสรุปหลักการที่สําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ของภมิูปัญญา
ท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญาไทย  ตามความคิด ความเข้าใจของแต่ละกลุ่ม 
                 2) แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอ (กลุ่มละประมาณ 3 นาที) 
                 3) นําเอกสารท่ีนําเสนอติดหน้าช้ันเรียน 
4.  ขัน้สรุปกฎเกณฑ์ 

4.1 ให้นักศึกษาร่วมกันสรุป สาระสําคัญเกีย่วกับหลักการท่ีสําคัญของภมิูปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญาไทย   
           4.2 ให้นักศึกษาเสนอแนวทางในการนําหลักการที่สําคัญของภมิูปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญาไทยไปใช้ 
5.  ขัน้นําไปใช้ 
  5.1  ประเมินผลโดยใช้คําถามอัตนัย 4 ข้อ  
6. ส่ือการเรียนรู ้
     6.1  วีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องภูมิปัญญาด้านไม่มีหนี้ 
 6.2  วีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องวิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม 
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  6.3  วีดีทัศน์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตําบลบ้านเกาะ  จ.สมุทรสาคร  จัดทําโดยโรงเรียนวัดพันธุวงษ์  
สพป.สมุทรสาคร  

6.4  ใบความรู้ 
6.5  ใบงาน 

7. แหล่งการเรียนรู ้
     7.1 ห้องสมุด 
     7.2 INTERNET   
     7.3 ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิน่ของนักศึกษา 
8. การวัดผลและประเมินผล 

8.1 เรื่องที่จะการประเมิน 
        1)  สรุปหลักการท่ีสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      2)  ยกตัวอย่างการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      3)  สรุปความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง 
      4)  ยกตัวอย่างภูมิปัญญาไทย 
               5) ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

8.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
                 1) แบบทดสอบอัตนัย 4 ข้อ 

8.3 เกณฑ์การประเมิน 
                1) การตอบคําถามในแบบทดสอบอัตนัย 4 ข้อ สามารถตอบถูกต้อง 100% 
                2) การส่งงานทันตามกําหนดเวลาทุกครั้ง 
                3) การทํางานกลุ่มร่วมกันแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ความร่วมมือทุกครั้ง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  ภมูิปญัญาท้องถ่ินและการสร้างเสริมภมูปิัญญา 

(จํานวนข้อสอบ 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 
ช่ือ..............................................................รหัส....................................สาขา....................................................... 
 
จงกาเครื่องหมายถูก หน้าขอ้ความท่ีถูก  และกาเครื่องหมายผิดหน้าข้อความท่ีผิด 
 
............  1.  ภาษาไทยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
............  2.  การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น  จัดว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
............  3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ช่วยทําให้คนในชุมชนพ่ึงตนเองได้  ต้องพ่ึงพาตนเองจากสังคมภายนอก 
............  4.  โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  ถือว่าเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
............  5.  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีส่วนช่วยในการพัฒนาภมิูปัญญาท้องถิ่น 
............  6.  หน่วยงานสําคัญที่จะช่วยผลกัดันให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกดิขึ้นได้  คือ ภาครัฐ

เท่านั้น 
............  7.  โฮมสเตย์  เป็นท่ีศึกษาดงูานอย่างดีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
............  8.  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 
............  9.  ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้และความสามารถโดยส่วนรวม เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ส่วนภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้และความสามารถในระดับท้องถิ่นซ่ึงมีขอบเขตจํากัดในแต่ละ
ท้องถิ่น 

............  10.  ความรู้ด้านจิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  จัดว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจ……………………………………………… 
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ใบงานท่ี 5.1 
เรื่อง  ภมูิปญัญาท้องถ่ินและการสร้างเสริมภมูปิัญญา 

 
คําชี้แจง 
             1. หัวหน้ากลุ่มอ่านสาระในใบงานให้สมาชิกในกลุ่มฟัง 
             2. สมาชิกในกลุ่มพิจารณาและทําความเข้าใจในหัวข้อเรื่องท่ีได้รับมอบหมายจากใบงานโดย
แลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกภายในกลุ่ม 
             3. ให้แต่ละกลุ่ม  ส่งตัวแทนมานําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน (ให้เวลากลุ่มละ  5  นาที) 
 
ช่ือกลุ่ม ............................................................................................................................................................. 

 
1. จงสรุปความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
2.  จงยกตัวอย่างการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเพ่ือนในกลุ่มมา 1 ภูมิปัญญา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
3.  จงยกตัวอย่างกิจกรรมท่ีแสดงถงึความสัมพันธ์ของภมิูปัญญาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
4.  ยกตัวอย่างภูมิปัญญาไทยของเพ่ือนภายในกลุ่มมา 1 ภูมิปัญญา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ :  เฉลยใบงานที่ 5.1  ให้อยู่ในดุลพินิจของผูส้อน 
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ใบความรู้ท่ี 5.1 
เรื่อง  หลักการท่ีสําคัญของภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

ความหมายของภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาเป็นวัฒนธรรม เป็นความรู้ท่ีสะสมจากการปฏิบัติจริงในห้องทดลองของสังคม เป็นความรู้
ด้ังเดิมท่ีถูกค้นพบ มีการทดลองใช้ แก้ไขดัดแปลง จนเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต
และถ่ายทอดสืบต่อกันมา ภูมิปัญญาไทยเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาท่ีคนไทยทุกคนควรรู้ ควรศึกษา ปรับปรุงละ
พัฒนาใช้เพ่ืออนาคตแห่งการดํารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาท่ีควรค่าแก่การ
การศึกษา ซ่ึงมีผู้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

ประเวศ วะสี (อ้างถึงในประโรม กุ่ยสาคร2547 : 62) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจาก
ประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหน่ึง ๆ เพราะฉะน้ันจึงมีความสอดคล้องกับเรื่อง
ของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาท่ีมาจากข้างนอกซ่ึงลักษณะสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือมีวัฒนธรรมเป็น
พ้ืนฐาน มีความเป็นบูรณาการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และส่ิงแวดล้อม และเช่ือมโยงไปสู่นามธรรมท่ี
ลึกซ้ึงสูงส่งอีกท้ังยังเน้นความสําคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุ เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความสําคัญแก่
ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 

นิคม ชมภูหลง (อ้างถึงในประโรม กุ่ยสาคร2547 :62 ) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้
ประสบการณ์ของชาวบ้านในท้องถิ่นท่ีใช้ในการแก้ปัญหา หรือดําเนินชีวิตโดยได้รับการถ่ายทอดและกลั่นกรอง
เป็นระยะเวลายาวนาน 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (อ้างถึงในสุนันทา แซมเพชร2547 : 86) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คือที่มาขององค์ความรู้ท่ีงอกงามข้ึนใหม่ท่ีช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการ
ดําเนินชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเด่นชัดในหลายด้าน เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้าน
อุตสาหกรรม และหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุน
และธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด้าน
โภชนาการ 

Zane ma Rhea and Bob Teasdale (อ้างถึงในสุนันทา แซมเพชร2547 : 86) ได้แสดงความ
คิดเห็นถึงความหมายของภูมิปัญญา โดยมีบริบทว่าเป็นผลท่ีเกิดจากคิดหรือสิ่งท่ีสังคมมีความเข้าใจร่วมกันว่า
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสังเกตได้จากสังคมท้องถิ่นสามารถสรุปได้ว่าใครเป็นผู้ฉลาด หรือมีภูมิปัญญา ภูมิปัญญาเป็น
ความฉลาดของสังคมหนึ่งอาจไม่ใช่ความรู้ท่ีสมบูรณ์เสมอไป ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งท่ีทําให้ท้องถิ่นดํารงอยู่ได้
อย่างสมดุล 
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จากความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง ความรู้ 
ความสามารถ หรือระบบของความรู้ที่เกิดจากการส่ังสมจากประสบการณ์ของชีวิตท่ีมีคุณค่าของประชาชนใน
แต่ละท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวให้เหมาะแก่การเปลี่ยนแปลงของบริบทของ
สังคม เป็นความรู้ท่ีสร้างสรรค์เป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป 

ประเภทของภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นประสบการณ์ท่ีได้รับการถ่ายทอดสะสมกันมาเพ่ือใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือการดํา เนินชีวิตซ่ึงสภาพของภูมิปัญญาชาวบ้าน นักวิชาการได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 คติ ความคิด ความเช่ือ และหลักการพ้ืนฐานขององคแ์ห่งความรู้ 

กลุ่มท่ี 2 ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

กลุ่มท่ี 3 การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น 

กลุ่มท่ี 4 แนวความคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่และแต่ละประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จะมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

กลุ่มที่ 1 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับคติ ความคิด ความเช่ือ และหลักการพ้ืนฐานขององค์แห่งความรู้ท่ีเกิด
จากการส่ังสมถ่ายทอดกันมา ได้แก่ การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิต
อยู่ได้ โดยการพ่ึงพาธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพ่ือการยังชีพ เช่นชุมชนภูเขา มีความเช่ือในเรื่องของผีป่า เจ้าป่า 
เทพารักษ์ ผู้อยู่ตามพ้ืนราบเช่ือในเร่ืองพระภูมิเจ้าท่ี พระภูมินา การสู่ขวัญ แม่ย่า นางเรือ เป็น ความคิดความ
เช่ือเหล่า นี้จะนํามาสู่การพัฒนาชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดพิธีสืบชะตาแม่นํ้า การจัดทําพิธีกรรม
บวชต้นไม้ การจัดต้ังป่าสมุนไพร สหกรณ์หมู่บ้าน ธนาคารโค กระบือ ธนาคารข้าว กลุ้มทอผ้า กลุ่มฌาปนกิจ 
เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 เป็นเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตัวช้ีที่สําคัญต่อการ
แสดงออกถึงภูมิปัญญาของชุมชนต่อการดําเนินชีวิต เช่น ประเพณีการบวชนาคเข้าพรรษา ออกพรรษา วัน
สําคัญทางศาสนา การทําบุญวันเกิด โกนผมไฟ โกนจุก ขึ้นบ้านใหม่แต่งงาน นอกจากน้ัน ยังมีศิลปกรรม
พ้ืนบ้าน ท่ีแสดงปรากฏให้เห็นถึงความสําเร็จของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุ เช่น งานถักสายและ
ทอกระเป๋าย่านลิเภาภาคใต้ กระเป๋าถือใบตาล เสื่อจันทบูร เปลเด็ก เครื่องป้ันดินเผา งานแกะสลัก งานป้ัน
หล่อ ด้วยโลหะการก่อสร้าง อาคารที่อยู่อาศัย ภาพเขียนบนผนัง การฟ้อนรําและเพลงพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 3 เป็นเรื่องของการประกอบอาชีพ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสมัยเป็น
การปรับการดําเนินชีวิตท่ีเคยถูกครอบงําจากสภาพสังคม พ่อค้าคนกลางระบบธุรกิจ ระบบโรงงาน กลับเข้าสู่
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การเกษตรที่อาศัยความสมดุลทางธรรมชาติ สามารถยืนหยัดต่อสู้กับความล้มเหลวกับการล้มละลายทางสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ได้อย่างภาคภูมิใจด้วยกําลังกาย กําลังปัญญา และการการส่ังสมประสบการณ์ เช่น 
การทําวนเกษตร ทําการเกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรแบบพึ่งตนเอง การทําสวนสมุนไพรและการแพทย์
แผนโบราณ 

กลุ่มท่ี 4 เป็นเรื่องราวแนวคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชาวบ้านนํามาใช้ในชุมชน ซ่ึงเป็น
อิทธิพลของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น การเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุยในบ่อซีเมนต์ โดย
จัดระบบการถ่ายเทนํ้าและคิดสูตรอาหารปลาขึ้นมาเอง การคิดค้นวิธีท่ีจะกรองน้ําให้ใสเพ่ือเพาะฟักลูกปลาให้
รอดตาย การประดิษฐ์เครื่องนวดข้าว แบบประหยัด และการคิดสร้างอ่างเก็บนํ้า จากอ่างเก็บน้ําบนภูเขา ลง
มาใช้ปลูกพืชสวน 

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. การทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ถือว่าเป็นวิธีการถ่ายทอดของผู้อาวุโส หรือ ผู้เฒ่าผู้แก่โดยเป็นตัวอย่างของ
คนในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ชุมชนเดียวกัน 

2. การคิดร่วมกัน เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนได้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประเด็น
ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยนและเสนอความเห็นอย่างมีเหตุผล 

เปิดโอกาสถ่ายทอดภูมิปัญญาซ่ึงกันและกัน 

3. การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือการทํางานร่วมกัน โดยการขยายเครือข่ายระดับบุคคลระดับกลุ่มให้
มากเพราะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาหลากหลายและนํามาพัฒนากิจกรรมท่ีกระทําอยู่ 

4. การบรรยาย หรือ เวทีชาวบ้าน เป็นกิจกรรมสําคัญอีกอย่างหน่ึง สํา หรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประสบการณ์ของชาวบ้านร่วมกัน อันจะส่งผลให้สมาชิกของชุมชนมีความรู้
ความสามารถสูงขึ้น 

ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน   

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ส่ังสมกันมาแต่อดีต 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งท่ีเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน  คนกับธรรมชาติ  คนกับสิ่ง
ท่ีเหนือธรรมชาติ 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดโดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต   และพิธีกรรมต่าง ๆ 
ให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น 
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4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นทําให้เกิดความสงบสุขท้ังในชุมชน หมู่บ้าน หรือในส่วนตัวของชาวบ้าน 

5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นทําให้คนในชุมชนพ่ึงตนเองได้  ลดการพึ่งตนเองจากสังคมภายนอก มีส่วนร่วมใน
การจัดการชุมชนของตน   ทราบถึงความต้องการของตน   เข้าใจตนเอง และเป็นการปลูกสํานึกในการรับรู้ใน
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและนาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้  เป็นการเชื่อมโยงการ
เรียนรู้ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

แนวทางในการอนุรักษ์ภูมปิญัญาท้องถ่ินของไทย  สามารถกระทําได้ดังนี ้

        1)  การค้นคว้าวิจัย  ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  
จังหวัด  ภูมิภาคและของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงภูมิปัญญาท่ีเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น  มุ่งศึกษาให้รู้
ความเป็นมาในอดีต  และสภาพการณ์ในปัจจุบัน               

 2)  การอนุรักษ์  กระทําโดยการปลุกจิตสํานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า  แก่นสาระและ
ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ  
สร้างจิตสํานึกของความเป็นคนในท้องถิ่นท่ีจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
รวมท้ังสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนข้ึน  เพ่ือแสดงสภาพวิถีชีวิตและความเป็นมาของ
ชุมชนอันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

         3)  การฟื้นฟู  โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กําลังจะสูญหาย  หรือท่ีสูญหายไปแล้วมาทําให้มีคุณค่า
และมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตในท้องถิ่น  โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยม 

          4)  การพัฒนา  ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ  ควรนําความรู้ก้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือต่อยอดเพ่ือใช้ในการผลิต  การตลาด  และการบริหาร  ตลอดจนการ
ป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

         5)  การถ่ายทอด  โดยการนําภูมิปัญญาที่ผ่านการเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ
และรอบด้านแล้วไปถ่ายทอดให้แก่คนในสังคมได้รับรู้  เกิดความเข้าใจ  ตระหนักในคุณค่า  คุณประโยชน์และ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  โดยผ่านสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ต่าง ๆ 

          6)  ส่งเสริมกิจกรรม  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญา
ของชุมชนต่าง ๆ   เพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
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          7)  การเสริมสร้างเอตทัคคะ  ควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านผู้ดําเนินงาน
และปราชญ์ท้องถิ่น  ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญาและพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่  
จัดให้มีการยกย่องและประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริมให้มีโอกาสได้รับการยกย่องและ
ประกาศเกียรติคุณในระดับท่ีสูงขึ้นไป 

          8)  การเผยแพร่แลกเปลี่ยน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยนภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง  โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ  ด้วยสื่อและวิธีการต่าง ๆ  
ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มชน  และท้องถิ่นต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง  
รวมทั้งประเทศอ่ืน ๆ  ท่ัวโลก   

          ในฐานะที่เป็นคนไทย  เราจําเป็นที่จะต้องรู้จักและอนุรักษ์สมบัติอันล้ําค่าของชาติ  และต้องช่วยกัน
สนับสนุน  เชิดชูภูมิปัญญาของชาติเพ่ือสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมท้ังสืบสาน  
เผยแพร่ให้เป็นท่ีเลื่องลือสืบไป 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 1. ความจําเป็นในการดํารงชีวิต ทําให้ผู้คนต่างก็พยายามปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดและความ
สะดวกสบายในการดํารงชีวิต จึงคดปรับปรุงพัฒนาหรือประดิษฐ์ส่ิงต่างๆจากสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์
ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่นการนําพืชพรรณธรรมชาติมาสร้างท่ีอยู่อาศัย ปรุงอาหาร เป็นต้น 

 2. สภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เช่นในท้องถิ่นท่ีมีเทือกเขาสูงมีแม่นํ้าไหลผ่าน ก็จะสร้างเข่ือน 
อ่างเก็บน้ําไว้ใช้ตลอดปี บริเวณที่มีฝนตกชุก นํ้าท่วมก็สร้างบ้านเรือนท่ีใต้ถุนสูง 

 3. ความเช่ือหลักคําสอนทางศาสนาและอํานาจเหนือธรรมชาติ คนไทยมีพระพุทธศาสนาและอํานาจ
เหนือธรรมชาติ มีหลักคําสอนทางศาสนาเป็นวิธีในการดําเนินชีวิต และเป็นที่พ่ึงทางใจ จึงมีการจัดท่ีปูชาไว้
สําหรับการกราบไหว้ ทําให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านต่างๆเช่น ด้านประติมากรรมมีการสร้าง
พระพุทธรูป 

 4. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีจากตะวันตก เช่นการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน 

 5. การศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์เพ่ิมเติม 

6. ภาวะของการเป็นผู้นํา 
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ใบความรู้ท่ี 5.2 
เร่ือง  การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
แนวทางธุรกิจชุมชนโดยใชท้ฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระบบฐานรากท่ียั่งยืน 

 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจชุมชน 
  การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้กลายเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพโดยจะ
เห็นว่าเป็นการเช่ือมโยงประสานสัมพันธ์แหล่งความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลซ่ึงกันและ
กันในชุมชนและนอกชุมชนหรือในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือธุรกิจต่างประเภทกัน ซ่ึงหลักการนี้จะกระตุ้น
จิตสํานึกในการพัฒนาเศรษฐกิจได้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการระดมและประสานการใช้ทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ีและเงิน
งบประมาณเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาธุรกิจของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าชุมชนต่างๆได้มีการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนราชการและเอกชน  รวมท้ังภาครัฐได้สร้างนโยบายเพ่ือให้เกิดทิศทางการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจโดยเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสถาน
ประกอบการต่างๆตลอดจนผู้ท่ีตกงาน นโยบายของภาครัฐในการที่จะพลิกฟ้ืนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจนี้จึง
ก่อเกิดแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทยด้วยการนําแนวทางการพัฒนาท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของ
การพ่ึงพาตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ การรู้จักความพอประมาณ รวมทั้งการคํานึงถึงเหตุผล และการ
สร้างภุมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ดังปรากฎในพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชได้พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยและต่อมาได้มีการประมวลและได้รับพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้เผยแพร่เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 (คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์, 2546) 
  จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสามารถนํามาปรับใช้ได้กับธุรกิจของชุมชนได้อย่างมาก 
เพราะธุรกิจชุมชนเป็นการประกอบการโดยกลุ่ม หรือองค์กรชุมชนเป็นเจ้าของ และร่วมกันดําเนินกิจการ  
ตลอดจนร่วมกับผลประโยชน์จากการดําเนินการ  ในการดําเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชน จะเป็นการผลิต การ
บริการท่ีเหมาะสมต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน 
เน่ืองจากเป็นการดําเนินการที่อาศัยความสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือเป็นฐานในการกําหนดทิศทางในการดําเนิน
กิจกรรม  โครงสร้าง ลักษณะการประกอบการ แลผลตอบแทนของธุรกิจชุมชน เป็นกิจกรรมการผลิต การค้า
และการบริการขั้นพ้ืนฐาน  โดยอาศัยวัตถุดิบจากธรรมชาติหรือหาได้จากท้องถิ่นเป็นสําคัญ ใช้เทคโนโลยีใน
การผลิตท่ีไม่ซับซ้อน ส่วนใหญ่จะเป็นองค์ความรู้ด้ังเดิมของชุมชนที่นํามาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ใช้แรงงานท้องถิ่นท่ีมีระดับฝีมือค่อนข้างตํ่า ความชํานาญของ
แรงงานเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงถ่ายทอดจากบรรพบุรุษหรือคนในชุมชนเดียวกัน  การจัดรูปองค์กรหรือการ
จัดการโครงสร้างองค์กรธุรกิจชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการองค์กร  โดยมีการ
แบ่งบทบาทหน้าท่ีท่ีสอดคล้องกับการดําเนินงานขององค์กร  แหล่งเงินทุนในการดําเนินการส่วนใหญ่มาจาก
ทุนเรือนหุ้นท่ีระดมจากสมาชิก  อีกทั้งยังได้มาจากเข้าร่วมหุ้นของหน่วยพัฒนา หรือบุคคลภายนอก  บางส่วน
มาจากการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกในรูปแบบเงินยืมหรือสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า  การจัดสรรผลประโยชน์  
นอกจากจะสรรผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว  ยังจัดสรรเงินกําไรบางส่วนสําหรับการบริหารจัดการ การขยาย
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กิจการ  ตลอดจนจัดสรรไว้สําหรับดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมพัฒนาในชุมชนอีกด้วย   
ดังน้ัน การท่ีจะทําให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองแล้ว การทําธุรกิจชุมชนจึงมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ประเทศไทยในขณะนี้  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ิง คือการใช้
ความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน และการใช้ทรัพยากรตามท้องถิ่นที่ตัวเองมีมาผสมผสานกับความรู้ให้การจัดการ
ส มั ย ใ หม่ ท่ี มี ค ว า มพอ ดี จ ะ ส า ม า ร ถทํ า ใ ห้ ท้ อ ง ถิ่ น น้ั น ดํ า เ นิ น กิ จ ก า ร อ ยู่ ไ ด้ อ ย่ า ง ย่ั ง ยื น แ ล ะ 
ปัจจัยสําคัญคือความร่วมมือของคนในชุมชนน้ัน ๆ ท้ังภาครัฐและประชาชนโดยมีผู้นําท้องถิ่นในชุมชนเป็นตัว
ผลักดันอย่างจริงจัง 
 
ธุรกิจชุมชนฐานรากที่ยั่งยืน 
  

การดําเนินธุรกิจของชุมชนได้กลายเป็นประเด็นสําคัญท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญเพราะเป็นรากฐานของ
เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้สูญเสียเงินเพ่ือการสร้างโครงการต่างๆให้กับชุมชนเป็นจํานวนมาก ประเด็น
สําคัญคือ ทําอย่างไรรัฐบาลจะไม่ต้องพบกับปัญหาการสูญเสียเงินทุนท่ีได้นํามาผลักดันธุรกิจเหล่านี้และทํา
อย่างไรผู้ประกอบการจึงจะสร้างขีดความสามารถของตนให้สามารถพัฒนาสินค้าและการบริการได้ แต่
เน่ืองจากผู้ประกอบการในชุมชนยังขาดความเข็มแข็งในการพ่ึงตนเองในด้านการดําเนินธุรกิจ เช่น ปัญหาด้าน
ตลาดส่งออกภายนอกชุมชน ปัญหาด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตสินค้า และปัญหา
การรวมกลุ่มที่สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้  นอกจากน้ียังพบว่าผู้ประกอบการในชุมชนขาดการเรียนรู้
ร่วมกันท่ีจะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน (กัญญมน อินหว่าง,2548) ดังน้ันจึงเป็นโจทย์ที่สําคัญว่าวิธีการ
ใดท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จของการพัฒนาธุรกิจชุมชนได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายธุรกิจชุมชนจะ
สามารถพลิกฟ้ืนความยากจนของชุมชนต่างๆได้มากน้อยเพียงใด และจะสามารถพัฒนาให้ย่ังยืนได้อย่างไร ซ่ึง
ธุรกิจชุมชนที่ย่ังยืนน้ันจะต้องประกอบกิจการด้วยคนในชุมชนท้ังในด้านการผลิตสินค้า การให้บริการและการ
เรียนรู้ การพ่ึงตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชนด้วยการนําทุนที่มีอยู่ภายในชุมชนมาดําเนินการ
โดยใช้รูปแบบการจัดการที่เหมาะสม     โดยคนในชุมชนจะต้องสามารถทําให้ทรัพยากรของชุมชนเกิด
มูลค่าเพ่ิมขึ้นและนํามาเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ ซ่ึงจะเห็นว่าธุรกิจชุมชนท่ีผ่านมามีทั้งที่มี
ความสําเร็จและไม่สําเร็จ บางกลุ่มหยุดดําเนินการไปเพราะชุมชนไม่เข้มแข็งพอ บางกลุ่มขาดผู้นํากลุ่ม บาง
กลุ่มไม่มีความสามารถบริหารจัดการได้  
  
 แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนมาสู่หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และมาสู่วิสาหกิจชุมชนเป็นรอยต่อที่
สําคัญเพราะหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์น้ันเป็นระดับพ้ืนฐานของชุมชนซ่ึงต่อเนื่องมาจากประชาคมของหมู่บ้าน
และตําบล ดังนั้นเม่ือต้องการพัฒนาหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์มาสู่วิสาหกิจชุมชนจําเป็นต้องพัฒนาทุกระบบ
ของชุมชน เช่น พัฒนาการดําเนินการด้านธุรกิจของชุมชน การร่วมทุนดําเนินการ และการสร้างอาชีพที่ย่ังยืน
เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้ท่ีม่ันคงต่อไป  จากที่กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่าการทําธุรกิจของชุมชนต่างๆน้ันจําเป็นต้องมี
การรวมตัวเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยเน้นวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นสําคัญ ซ่ึงลักษณะ
ดังกล่าวนี้ก็คือการนําไปสู่วิสาหกิจชุมชนน่ันเอง อย่างไรก็ตาม จะพบว่าในปัจจุบันธุรกิจภายในชุมชนส่วนใหญ่
เป็นธุรกิจขนาดย่อมซ่ึงเป็นกิจการที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการ มีกระบวนการผลิตท่ียืดหยุ่น สอดคล้อง
กับวิถีของคนในชุมชนและความต้องการของตลาดภายนอก ผู้ผลิตในชุมชนส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบในประเทศและ
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ไม่พ่ึงพาโรงงานหรือกิจการขนาดใหญ่ ซ่ึงผลผลิตของสินค้าและบริการนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดย
ใช้ทุนดําเนินการไม่มาก   (กัญญมน อินหว่างและคณะ,2548)  ซ่ึงลักษณะดังกล่าวนี้สามารถพัฒนาไปสู่
วิสาหกิจชุมชนท่ีแข็งแกร่งได้ 
 อย่างไรก็ตามหากพัฒนาธุรกิจชุมชน ซ่ึงเป็นระดับพ้ืนฐานของชุมชนให้ไปสู่วิสาหกิจชุมชนจําเป็นต้อง
เข้าใจและแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาการเพ่ิมมูลค่าสินค้าของชุมชนโดยเน้นกลยุทธ์ด้านการพัฒนาการ
ผลิต การพัฒนาเงินทุน การพัฒนาการตลาด และการพัฒนาการบริหารจัดการ ซ่ึงการพัฒนาคุณภาพของ
สินค้าและการผลิต โดยดําเนินการเพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาการผลิต  การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานทั้งด้านวัตถุดิบ  การแปรรูปและการบรรจุผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการ
ดําเนินการ โดยเฉพาะโครงการต่างๆจะต้องสร้างแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้า เช่น ปรับปรุง
คุณภาพและเพ่ิมปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด พัฒนารูปแบบและการบรรจุ
ภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มท่ีทําธุรกิจอยู่แล้ว  ให้ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้ได้
ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิต  โดยการ
สนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการผลิต จัดทําเอกสารข้อมูลเผยข้อมูลแพร่ด้านแหล่งทุนการ
พัฒนาการผลิตเผยแพร่สนับสนุนแก่กลุ่มอาชีพผู้ประกอบการและสนับสนุนข่าวสารการผลิตเพ่ือนําไปสู่การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการพัฒนาการผลิต ส่งเสริมตลาดในชุมชน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายด้านการตลาดระหว่างชุมชนกับชุมชนและชุมชนกับภาคธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการให้
สามารถบริหาร จัดการโครงการ  กิจกรรมของกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเครือข่าย  มุ่งพัฒนาให้
มีเครือข่ายในการดําเนินงานของกลุ่ม  องค์กร  เพ่ือสนับสนุนทุนการผลิต และการตลาด นอกจากนี้มีการ
พัฒนาเงินทุนโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีทุนในการประกอบอาชีพเน้นการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต  กิจกรรมเครือข่าย  กลุ่มอาชีพ  และ  ครัวเรือนยากจน มีการจัดทําข้อมูลแหล่งเงินที่สามารถสนับสนุน
ทุนในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มกิจกรรม ระดมเงินออมของประชาชนโดยการรณรงค์จัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตให้ครบทุกตําบล 
 
ความสําเร็จของธุรกิจชุมชน 

ในความสําเร็จที่สําคัญประการหนึ่งของธุรกิจชุมชน ก็คือการสร้างเครือข่ายของชุมชน ซ่ึงในการ
ดําเนินการของชุมชนให้เกิดขึ้นและประสบความสําเร็จได้จะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดคือ  ความมี
คุณภาพของคนที่มารวมตัวกันเป็นเครือข่าย  กล่าวได้ว่าเป็นงานใหญ่ท่ีต้องการทุกส่วนของสังคมเข้ามาร่วมมือ
กันอย่างจริงจัง  การสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้นั้น  จะต้องให้กลไกเครือข่าย
ทุกส่วนของประเทศผลักดันให้เกิดขึ้นและประสบความสําเร็จได้ การใช้เครือข่ายเป็นเครื่องมือในการประสาน
ความร่วมมือเป็นการสร้างช่องทางท่ีก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์  และขอบข่ายแผนงานตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  เพ่ือลดความซํ้าซ้อนของการทํางานทําให้การปฏิบัติงานเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากน้ียังเป็น
การประสานความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย
ด้วยกันเอง และระหว่างนอกเครือข่ายด้วย จําเป็นต้องอาศัยเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันด้านการพัฒนา
คุณภาพของสินค้า ขยายตลาดด้วยการจัดต้ังเครือข่ายภายในและภายนอกเพ่ือให้สามารถมีเครือข่ายของสินค้า
มากย่ิงขึ้น 
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 นอกจากนี้เครือข่ายยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาคุณภาพ  รูปแบบ
และมาตรฐาน  เป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันไปกับการตลาด  เน่ืองจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของชุมชนยังอยู่ในขั้น
เริ่มต้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ซ่ึงจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างมาก ดังน้ันเงินทุนจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนําไป
สนับสนุนการดําเนินงานการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในเบ้ืองต้นของเครือข่ายท่ีมีศักยภาพและมี
ความพร้อมจะทําให้การดําเนินงานของเครือข่ายนั้นเป็นไปอย่างราบร่ืน  ในขณะเดียวกันเครือข่ายท่ีมีเงินทุน
น้อยก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรอ่ืนๆ อีกทางหน่ึงด้วย  นอกจากน้ีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือ
การแลกเปล่ียนทรัพยากรระหว่างกัน  หรือการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการผสมผสาน
ระหว่างกันขึ้น  เป็นการแลกเปลี่ยนท่ีก่อให้เกิดภาวะที่ต่างต้องเติมเต็มให้แก่กันและกันก่อให้เกิดความมี
คุณภาพในระยะยาว 
 การพัฒนาธุรกิจชุมชนจําเป็นต้องมีการรวมตัวเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยต้องศึกษาถึง
ระบบการสร้างเครือข่ายของชุมชนว่าจะสามารถสร้างเครือข่ายได้มากน้อยเพียงใด กลุ่มที่ทําหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์มีการใช้เครือข่ายของชุมชนในลักษณะใด มีความต้องการต่อการสร้างเครือข่ายมากน้อยเพียงใด 
และมีปัจจัยใดที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสต่อความสําเร็จของการจัดการเครือข่ายชุมชนท่ีจะ
เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนได้  ซ่ึงต้องมีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ผลิตในตําบล เพราะหากคนใน
ตําบลสามารถตอบคําถามได้ว่ามีทรัพยากรอะไรท่ีเป็นตัวผลิตสินค้าหรือการบริการ   ตําบลสามารถสร้างจุด
แข็งอะไร มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของชุมชนเพ่ือนําสู่นอกชุมชนมากเพียงใด จะใช้วิธีการทําธุรกิจใน
ลักษณะใดเป็นการรวมกลุ่มภายในชุมชนหรือดําเนินการเพียงลําพังหรือร่วมกับชุมชนอ่ืน เพราะจากสภาพ
ความเป็นจริงนั้นสินค้าแต่ละตําบลมีหลายอย่างที่ดําเนินการอยู่ ชุมชนไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรจะเป็นสินค้า
เด่นท่ีสุดของตําบล และสินค้าก็มีหลายผลิตภัณฑ์ต่อหน่ึงตําบล ซ่ึงหากชุมชนใดไม่สามารถสร้างจุดเด่นให้เห็น
ได้ว่าเป็นหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงก็จะยังเป็นเรื่องท่ีต้องพัฒนาต่อไปเพ่ือให้เข้าใจถึงแนวทางท่ี
แท้จริงว่าการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์ของชุมชนจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากโดยเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และระบบการจัดการให้สามารถสร้างผลผลิตให้กลายเป็นสินค้า
ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและพัฒนาต่อไปเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ใบความรู้ท่ี 5.3 
เรื่อง  ความสัมพนัธข์องภูมปิัญญาท้องถ่ินกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พักโฮมสเตย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากชีวิตจริง 

  “โฮม สเตย์” บ้านบางกระน้อย หมู่ท่ี 2 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ได้ริเริ่มจัดขึ้นเพ่ือ
รองรับผู้มาศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้ได้นอนพักค้างคืนกับชาวบ้าน ท่ีนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน  ผู้ศึกษาดูงานจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของ
ชาวบ้าน ท่ีไม่ต้องมีการจัดฉาก  
           สมพงษ์  อ้นชาวนา กํานัน  ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า บ้านบางกระน้อย 
หมู่ท่ี 2 ท่ีตนและลูกบ้านได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน จนได้รับรางวัล
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดพิษณุโลกเม่ือปี 2550  และ นายกรัฐมนตรี  พลเอกสุรยุทธ          
จุลานนท์ ได้เดินทางมาเย่ียมชมเม่ือ 26 ตุลาคม 2550 จนส่งผลให้ มีคณะศึกษาดูงานทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน ติดต่อเข้ามาศึกษาดูงานท่ีบ้านบางกระน้อยจํานวนมาก เฉพาะปี 2551 มีผู้ศึกษาดูงานจาก 30 จังหวัด
ท่ัวประเทศ จํานวน 6,000 คน มาฝึกอบรมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางกระน้อย  
          สมพงษ์ เผยต่อว่า เม่ือมีคณะศึกษาดูงานมาจํานวนมาก หลายคณะได้สอบถามถึงเร่ืองท่ีพัก เพราะ
ต้องการใช้เวลาศึกษาหลายวัน และหลายคณะก็มาไกล จากภาคใต้ ภาคอีสาน ทําให้ตนและวิทยากรเครือข่าย 
เห็นพ้องต้องกันว่า โฮมสเตย์ เป็นรูปแบบท่ีลงตัว สําหรับบ้านบางกระน้อย ให้ผู้มาศึกษาได้ดูสถานท่ีจริงว่าพวก
เราอยู่กันได้ เม่ือนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ไม่ใช่การสร้างภาพ ไม่มีตกแต่งไว้ต้อนรับ ขณะนี้มี
สมาชิกเครือข่ายเริ่มใช้บ้านของตนเอง 10 หลัง ไว้ต้อนรับ คิดค่าบริการคืนละ 50 บาท จะขยายผลออกไปอีก 
และจะทําเรือร่องแม่นํ้าเข็ก ให้ได้ชมวิถีชาวบ้าน ทําเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้ดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ให้ชมสวน
กล้วย แวะไปเท่ียว มีวัดที่ติดอยู่กับชายนํ้า  
         นางจิตรา  เนตรชาวนา วิทยากรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางกระน้อย ท่ีสร้างกระท่อมหลัง
เล็ก ไว้ในแปลงเกษตร เป็นโฮมสเตย์ ให้คณะศึกษาดูงานได้เข้าพัก กล่าวว่า ตนมีพ้ืนท่ีทําเกษตรทั้งหมด 35 ไร่ 
แบ่งเป็นท่ีนา 14 ไร่ ไผ่เลี้ยงทวาย 3 ไร่ สวนกล้วยน้ําหว้า 12 ไร่ บ่อปลาดุก 1 บ่อ ปลาเบญจพรรณ 2 บ่อ นับ
แต่กํานันสมพงษ์  อ้นชาวนา เป็นแกนนําชักชวนลูกบ้านให้หันมาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้
ครอบครัวตนมีกินมีใช้ หนี้สินไม่มี และพ้ืนท่ีการเกษตรก็สามารถทําได้ตลอดปี มีงานทําทุกวัน เร่ิมท่ีมีผู้มา
เรียนรู้ได้มาพักโฮมสเตย์ท่ีกระท่อมของตน คณะศึกษาดูงานชอบมาก เพราะตนและสามีนายวิชาญ ได้มานอน
พักด้วย คณะฯจะได้เรียนรู้การทําเกษตรท่ีตนทําเป็นประจําอยู่ทุกวัน ได้มาเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกบ 
การปลูกกล้วย และทํานา  
        นางอําไพ  ปุยเสาธง อยู่บ้านเลขท่ี 41/2 บ้านบางกระน้อย ท่ีใช้บ้านพักของตนเองเป็นโฮมสเตย์ 
กล่าวว่า บ้านตนอยู่กันสองคนตายาย และบ้านหลังใหญ่ สามารถรองรับคณะศึกษาดูงานได้ถึง 30-40 คน 
สําหรับตนนั้น หลังจากได้เห็นกํานันสงพงษ์  อ้นชาวนา ท่ีเป็นผู้บุกเบิกและทดลองนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้จนชาวบ้านเห็นตาม ครอบครัวตนจึงปรับมาประยุกต์ใช้ ตนมีอาชีพทําการเกษตรเป็นหลัก ปลูก
กล้วยน้ําว้าจํานวน 27 ไร่ นํากล้วยมาตากและขายส่งให้กับพ่อค้านําไปแพ็คขายเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากบาง
กระทุ่ม ของท่ีระลึกท่ีขึ้นช่ือของจังหวัดพิษณุโลก ในราคากก.ละ 20-25 บาท ท่ีผู้มาพักที่บ้านตน จะได้เรียนรู้
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การทํากล้วยตากบางกระทุ่มด้วยการทดลองทําจริง ๆ นอกจากนี้ ยังได้ดูพ้ืนท่ีท่ีเหลือ ที่ตนทําไม้ผลแบบ
ผสมผสาน มีบ่อเลี้ยงปลา ท่ีใช้เศษเปลือกกล้วยมาเลี้ยงปลาสวาย มีบ่อเลี้ยงกบ ท่ีมีรายได้ตลอดท้ังปี  
      บ้านบางกระน้อยได้จัดต้ังขึ้นประมาณ  80  กว่าปี จากคําบอกเล่าของปู่ย่า  ตายาย  บอกว่าในสมัย
น้ันชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความสุข  มีอะไรก็แบ่งกันกินเป็นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ต่อกัน  ทํานาไม่ใช้
สารเคมี  กุ้ง  หอย  ปู  ปลา  ต่าง ๆ  หากินง่ายมากก็อยู่กันได้  แต่พอเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป  เพราะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง  เริ่มมีการแก่งแย่งแข่งขันกันทํามาหากิน  ย่ิงทําให้ต้อง
แก่งแย่งแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น  ชาวบ้านหันมาลงทุนบ้างก็ประสบความสําเร็จ  แต่ส่วนใหญ่จะพลาดเพราะว่า
ลงทุนสูงมากเกินไป  และไม่รู้จักการบริหารเงินอย่างถูกต้อง  มีแต่หน้ีสินรุงรัง  เลยต้องกลายมาเป็นว่าต้องหัน
มาทําทุกอย่าง  เพ่ือท่ีจะให้ได้เงินมาใช้หน้ี    ประชาชนส่วนมากจะทํานาเพียงอย่างเดียว ไม่มีการประกอบ
อาชีพเสริมอะไร  เม่ือทํานาเสร็จก็นอนรอเพ่ือท่ีจะได้ผลผลิตไปขาย  แต่ในช่วงท่ีรอก็ไปกู้ยืมเงินคนอ่ืนเอามาใช้
ก่อน  เพราะคิดว่าเด๋ียวก็ได้ข้าว  ขายได้ก็เอาไปใช้หน้ีคืน  จนติดเป็นนิสัย  แต่บางท่ีความหวังก็จบส้ินลง
เพราะว่านํ้าท่วมข้าวบ้าง  เพลี้ยกินบ้าง  ก็ไม่มีเงินไปใช้หนี้เก่า  เม่ือไม่มีเงินไปใช้หน้ีก็ไม่มีเงินทุนท่ีจะทํา
ต่อ  ต้องกินต้องใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอีก  ประชาชนก็เลยมีหนี้ติดตัวถาวร  แม้แต่ดอกเบ้ียบางคนก็ไม่
สามารถท่ีจะนําไปใช้คืนได้  เพราะความไม่รู้จัดคําว่าพอ   
      ช่วงปี 2542 เม่ือสมพงษ์  อ้นชาวนามาเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้ตระหนักว่า ถ้าไม่ทําตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตก็จะหาสุขมิได้ จึงทดลองทําด้วยตนเองก่อนเป็นอันดับแรก เม่ือตนเองประสบ
ความสําเร็จ ปลดหน้ีสิน จึงได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายถอดและชักชวนชาวบ้านให้ร่วมปฏิบัติ
ตาม วันน้ี กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของชาวบ้าน บ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก รู้จัก
คําว่าพอเพียง แทบทุกครัวเรือนมีอาชีพหลักจากการทํานา เป็นรายประจําปีเพ่ือมาปลดหน้ี ในทุกวัน ทุก
ครัวเรือนจะไม่ปล่อยเวลาว่างไปเปล่าประโยชน์  ต้องเล้ียงกบ เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา ทํากล้วยตากขาย 
ฯลฯ ส่วนหน่ึงไว้กิน ส่วนหนึ่งไว้แลกเปลี่ยน และอีกส่วนหน่ึงเก็บออมแบบถาวร จากสภาพสังคมต่างคนต่างอยู่ 
กลับมาเป็นสังคมเอ้ืออาทรอีกครั้ง    
         “ผมพอใจมากท่ีดําเนินมาได้ขนาดนี้ ชาวบ้าน 80 เปอร์เซ็นต์ในหมู่บ้าน รู้จักคําว่าพอเพียง ทุก
ครัวเรือน นอกจากอาชีพหลักทํานาแล้ว จะต้องมีอาชีพเสริมคละกันไปตามความถนัด จะไม่มีเวลาว่างเหมือน
เม่ือก่อนท่ีปล่อยให้เปล่าประโยชน์  เม่ือผลิตเหลือกินก็นํามาขายหรือแลกเปลี่ยนกัน สังคมก็เป็นสุขขึ้น” 
สมพงษ์ กล่าว 
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ใบความรู้ท่ี 5.4 
เรื่อง  ภูมิปญัญาไทย 

 
ภูมปิัญญาไทย 

ภูมิปัญญา ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า  Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะความเช่ือ 
และศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์ท่ีสืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไม่ขาดสายและเช่ือมโยงกัน
ท้ังระบบทุกสาขา 

          ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจ ผลิตผลงานของบุคคล 
อันเกิดจากการสะสมองค์-ความรู้ทุกด้านท่ีผ่านกระบวนการสืบทอด พัฒนาปรับปรุง และเลือกสรรมาแล้วเป็น
อย่างดีสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

          ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและ
นํามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ท้ังทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง 
ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการดําเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยความ
เหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคท่ีนํามาใช้ในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ ซ่ึงได้สืบทอดและเช่ือมโยงมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

          ความต่างกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้และ
ความสามารถโดยส่วนรวม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ส่วน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้และ
ความสามารถในระดับท้องถิ่นซ่ึงมีขอบเขตจํากัดในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาษาไทยเป็นภูมิปัญญาไทย ในขณะท่ี
ภาษาอีสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

          ผู้ทรงภูมิปัญญาไทย หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญา หรือเป็นผู้นําภูมิปัญญาต่างๆมาใช้
ประโยชน์จนประสบความสําเร็จ มีผลงานดีเด่นเป็นท่ียอมรับและได้รับการยกย่องในฐานะเป็นผู้เช่ียวชาญ 
สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดเช่ือมโยงคุณค่าของภูมิปัญญาในแต่ละสาขานั้นๆ ให้แพร่หลายไปอย่าง
กว้างขวาง 

          ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนําภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์
ในการดํารงชีวิตจนประสบผลสําเร็จสามารถถ่ายทอดเช่ือมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

          ความเหมือนกันระหว่างผู้ทรงภูมิปัญญาไทยกับปราชญ์ชาวบ้านคือ บทบาทและภารกิจในการนําภูมิ
ปัญญาไปใช้แก้ปัญหา และการถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบัน ส่วนความแตกต่างกันนั้น
ขึ้นอยู่กับระดับภูมิปัญญาที่จะนําไปแก้ปัญหาและถ่ายทอดกล่าวคือ ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยย่อมมีความสามารถ



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 5 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย ภมูปิัญญาท้องถ่ินและการสร้างเสริมภมูิปญัญา 
คาบรวม  4  คาบ 

 
 

 
110 

หรือภารกิจในการนําภูมิปัญญาระดับชาติไปแก้ปัญหา หรือถ่ายทอด หรือผลิตผลงานใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม ส่วนปราชญ์ชาวบ้านมีความสามารถหรือภารกิจในการนําภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปแก้ปัญหาหรือถ่ายทอดในท้องถิ่น 

          อย่างไรก็ตาม ภูมิปัญญาไทย และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ย่อมมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกัน เพราะภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นน้ันถือว่าเป็นฐานหลักแห่งภูมิปัญญาไทยเปรียบเหมือนฐานเจดีย์ 

ลักษณะของภูมิปัญญาไทย มีดังน้ี 

          1. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเป็นทัง้ความรู้ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม 

          2. ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคนกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ 

          3. ภูมิปัญญาไทยเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคน 

          4. ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว และการเรียนรู้เพ่ือความอยู่รอด
ของบุคคล ชุมชน และสงัคม 

          5. ภูมิปัญญาไทยเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการมองชีวิต เป็นพ้ืนฐานความรู้ในเรื่องต่างๆ 

          6. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลกัษณ์ในตัวเอง 

          7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม 

การเกิดภูมิปญัญา  

          ภูมิปัญญาไทยมีกระบวนการเกิดท่ีเกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอด องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชน
ท้องถิ่นต่างๆ แล้วพัฒนา เลือกสรรและปรับปรุงองค์ความรู้เหล่าน้ันจนเกิดทักษะและความชํานาญ ท่ีสามารถ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย แล้วเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสมและสืบทอด
พัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด เช่น ภาษาไทย แพทย์แผนไทย เป็นต้น 

การจัดแบ่งสาขาภูมปิัญญาไทย 

จากการศึกษาพบว่า มีการกําหนดสาขาภูมิปัญญาไทยไว้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีหน่วยงาน องค์กร และนักวิชาการแต่ละท่านนํามากําหนด ในภาพรวมภูมิปัญญาไทย
สามารถแบ่งได้เป็น 10 สาขาดังน้ี  
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1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าด้ังเดิม ซ่ึงคนสามารถพ่ึงพาตนเองในภาวการณ์ต่างๆ ได้  

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูป
ผลิตผล เพ่ือชะลอการนําเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อัน
เป็นกระบวนการท่ีทําให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได้  

3. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน  

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสมและ
บริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ท้ังที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุม  

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคน ให้
เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม  

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น 
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น  

8. สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานขององค์กรชุมชน
ต่างๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาท และหน้าท่ีขององค์การ เช่น การจัดการ
องค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น  

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษาท้ังภาษาถิ่น 
ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดทั้ง ด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจัดทําสารานุกรม
ภาษาถ่ิน การปริวรรต หนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น  

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนา ความเช่ือ และประเพณีด้ังเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ ให้บังเกิดผลดีต่อบุคคล
และสิ่งแวดล้อม 
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คุณสมบัติของผู้ทรงภมูิปัญญาไทย  

          ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

          (1) เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ มีผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
และได้รับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไปอย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นผู้ที่ใช้หลักธรรมคําสอนทางศาสนาของตนเป็น
เคร่ืองยึดเหน่ียวในการดํารงวิถีชีวิตโดยตลอด 

          (2) เป็นผู้คงแก่เรียนและหม่ันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ผู้ทรงภูมิปัญญาจะเป็นผู้ท่ีหม่ันศึกษา แสวงหา
ความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอไม่หยุดน่ิงเรียนรู้ท้ังในระบบและนอกระบบ เป็นผู้ลงมือทําโดยทดลองทําตามท่ีเรียนมา 
อีกทั้งลองผิดลองถูก หรือสอบถามจากผู้รู้อ่ืนๆ จนประสบความสําเร็จเป็นผู้เช่ียวชาญซ่ึงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมนํามาปรับปรุงรับใช้ชุมชน
และสังคมอยู่เสมอ 

          (3) เป็นผู้นําของท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีสังคมในแต่ละท้องถิ่นยอมรับให้เป็นผู้นํา 
ท้ังผู้นําที่ได้รับการแต่งต้ังจากทางราชการ และผู้นําตามธรรมชาติ ซ่ึงสามารถเป็นผู้นําของท้องถิ่นและ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

          (4) เป็นผู้ท่ีสนใจปัญหาของท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญาล้วนเป็นผู้ท่ีสนใจปัญหาของท้องถิ่นเอาใจใส่ 
ศึกษาปัญหา หาทางแก้ไข และช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนของตนและชุมชนใกล้เคียงอย่างไม่ย่อท้อ จนประสบ
ความสําเร็จเป็นท่ียอมรับของสมาชิกและบุคคลท่ัวไป 

          (5) เป็นผู้ขยันหม่ันเพียร ผู้ทรงภูมิ-ปัญญาเป็นผู้ขยันหม่ันเพียร ลงมือทํางานและผลิตผลงานอยู่เสมอ 
ปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพมากข้ึน อีกท้ังมุ่งทํางานของตนอย่างต่อเน่ือง 

          (6) เป็นนักปกครองและประสานประโยชน์ของท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญานอกจากเป็นผู้ท่ีประพฤติตน
เป็นคนดี จนเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลท่ัวไปแล้ว ผลงานที่ท่านทํายังถือว่ามีคุณค่า จึงเป็นผู้ที่มีท้ัง "ครอง
ตน ครองคนและครองงาน" เป็นผู้ประสานประโยชน์ให้บุคคลเกิดความรัก ความเข้าใจความเห็นใจและมีความ
สามัคคีกัน ซ่ึงจะทําให้ท้องถิ่นหรือสังคมมีความเจริญ มีคุณภาพชีวิตสูงขึ้นกว่าเดิม 

          (7) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นเลิศ เม่ือผู้ทรงภูมิปัญญามีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เป็นเลิศ มีผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและบุคคลท่ัวไป ท้ังชาวบ้านนักวิชาการ นักศึกษา 
นิสิต/นักศึกษา โดยอาจเข้าไปศึกษาหาความรู้ หรือเชิญท่านเหล่าน้ันไปเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ 
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          (8) เป็นผู้มีคู่ครองหรือบริวารดี ผู้ทรงภูมิปัญญา ถ้าเป็นคฤหัสถ์จะพบว่า ล้วนมีคู่ครองท่ีดีที่คอย
สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กําลังใจ ให้ความร่วมมือในงานที่ท่านทํา ช่วยให้ผลิตผลงานที่มีคุณค่า ถ้าเป็นนักบวช 
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดต้องมีบริวารที่ดี จึงจะสามารถผลิตผลงานที่มีคุณค่าทางศาสนาได้ 

          (9) เป็นผู้มีปัญญารอบรู้และเช่ียวชาญจนได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ ผู้ทรงภูมิปัญญา ต้องเป็นผู้มี
ปัญญารอบรู้และเช่ียวชาญรวมท้ังสร้างสรรค์ผลงานพิเศษใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติอย่าง
ต่อเน่ืองอยู่เสมอ    

ลักษณะความสัมพันธ์ของภมูิปัญญาไทย  

          ภูมิปัญญาไทยสามารถสะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะทีส่ัมพันธ์ใกล้ชิดกัน คือ 

          1. ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันระหว่างคนกับโลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช และธรรมชาติ 

          2. ความสัมพันธ์ของคนกับคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ร่วมกันในสังคม หรือในชุมชน 

          3. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิสิ่งเหนือธรรมชาติ ตลอดท้ังสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้
ท้ังหลาย 

          ท้ัง 3 ลักษณะน้ี คือ สามมิติของเรื่องเดียวกัน หมายถึง ชีวิตชุมชนสะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการ
ดําเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพเหมือนสามมุมของรูปสามเหลี่ยม ภูมิปัญญาจึงเป็นรากฐานในการดําเนินชีวิตของ
คนไทย  

          ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอ่ืนในสังคม จะแสดงออกมาในลักษณะจารีต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและนันทนาการ ภาษาและวรรณกรรม ตลอดทั้งการสื่อสารต่างๆ เป็นต้น 

          ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ สิ่งเหนือธรรมชาติจะแสดงออกมาใน
ลักษณะของสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ศาสนา ความเช่ือต่างๆ เป็นต้น  
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ภูมปิัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผน่ได้อย่างไร   

  พระมหากษัตริย์ไทยได้ใช้ภูมิปัญญาในการสร้างชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ประเทศชาติมาโดย
ตลอด ต้ังแต่สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช พระองค์ทรงปกครองประชาชนด้วยพระเมตตาแบบพ่อปกครอง
ลูก ผู้ใด ประสบความเดือดร้อนก็สามารถตีระฆังแสดงความเดือดร้อนเพ่ือขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ 
ทําให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ ต่อประเทศชาติร่วมกันสร้างบ้านเรือนจนเจริญรุ่งเรืองเป็น
ปึกแผ่น  

  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญากระทํายุทธหัตถีจนชนะข้าศึกศัตรู และทรง
กอบกู้เอกราชของชาติไทยคืนมาได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน พระองค์
ทรงใช้ภูมิปัญญาสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเหล่าพสกนิกรมากมายเหลือคณานับ ทรงใช้พระปรีชา
สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมือง ภายในประเทศ จนรอดพ้นภัยพิบัติหลายคร้ัง พระองค์ทรงมีพระปรีชา
สามารถหลายด้าน แม้แต่ด้านการเกษตร พระองค์ได้พระราชทานทฤษฎีใหม่ให้แก่พสกนิกร ท้ังด้านการเกษตร
แบบสมดุลและย่ังยืน ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม นําความสงบร่มเย็นของประชาชนให้กลับคืนมา แนวพระราชดําริ 
"ทฤษฎีใหม่" แบ่งออกเป็น 3 ขั้น โดยเร่ิมจาก ขั้นตอนแรก ให้เกษตรกรรายย่อย "มีพออยู่พอกิน" เป็นขั้น
พ้ืนฐาน โดยการพัฒนาแหล่งนํ้าในไร่นา ซ่ึงเกษตรกรจําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ 
มูลนิธิ และหน่วยงานเอกชน ร่วมใจกันพัฒนาสังคมไทย ในขั้นที่สอง เกษตรกรต้องมีความเข้าใจในการจัดการ
ในไร่นาของตน และ มีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพทางการผลิตและการตลาด การลด
รายจ่ายด้านความเป็นอยู่ โดยทรงตระหนักถึงบทบาทขององค์กรเอกชน เม่ือกลุ่มเกษตรวิวัฒน์มาขั้นท่ี 2 แล้ว 
ก็จะมีศักยภาพ ในการพัฒนาไปสู่ขั้นท่ี 3 ซ่ึงจะมีอํานาจในการต่อรองผลประโยชน์กับสถาบันการเงินคือ
ธนาคาร และองค์กรท่ีเป็นเจ้า ของแหล่งพลังงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงในการผลิต โดยมีการแปรรูปผลิตผล เช่น 
โรงสี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตผล และขณะเดียวกันมีการจัดต้ังร้านค้าสหกรณ์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในชีวิต ประจําวัน อัน
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม จะเห็นได้ว่ามิได้ทรงทอดทิ้งหลักของความสามัคคีในสังคมและ
การจัดต้ังสหกรณ์ ซ่ึงทรง สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรสร้างอํานาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจ จึงจะมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี จึงจัดได้ว่าเป็นสังคมเกษตรท่ีพัฒนาแล้ว สมดังพระราชประสงค์ท่ีทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญา 
ในการพัฒนาการเกษตรไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์   

คุณค่าทางด้านการสร้างความภาคภูมใิจและศักดิ์ศรี เกียรติภมูิแก่คนไทยเป็นอย่างไร   

คนไทยในอดีตท่ีมีความสามารถปรากฏในประวัติศาสตร์มีมาก เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ 
เช่น นายขนมต้มเป็นนักมวยไทยที่มีฝีมือเก่งในการใช้อวัยวะทุกส่วน ทุกท่าของแม้ไม้มวยไทย สามารถชกมวย
ไทย จนชนะพม่าได้ถึงเก้าคนสิบคนในคราวเดียวกัน แม้ในปัจจุบันมวยไทยก็ยังถือว่า เป็นศิลปะช้ันเย่ียม เป็นท่ี
นิยมฝึก และแข่งขันในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันมีค่ายมวยไทยทั่วโลกไม่ตํ่ากว่า 30,000 แห่ง 
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ชาวต่างประเทศที่ได้ฝึกมวยไทยจะรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจ ในการที่จะใช้กติกาของมวยไทย เช่น การไหว้ครู
มวยไทย การออกคําสั่งในการชกเป็นภาษาไทยทุกคํา เช่น คําว่า "ชก" "นับหน่ึงถึงสิบ" เป็นต้น ถือเป็นมรดก
ภูมิปัญญาไทย นอกจากน้ี ภูมิปัญญาไทยที่โดดเด่นยังมีอีกมากมาย เช่น มรดกภูมิปัญญาทางภาษาและ
วรรณกรรม โดยที่มีอักษรไทยเป็นของตนเองมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน 
วรรณกรรมไทยถือว่าเป็น วรรณกรรมท่ีมีความไพเราะ ได้อรรถรสครบทุกด้าน วรรณกรรม หลายเรื่องได้รับ
การแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา ด้านอาหาร อาหารไทยเป็นอาหารท่ีปรุงง่าย พืชท่ีใช้ประกอบ
อาหารส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร ท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาถูก มีคุณค่าทางโภชนาการ และยังป้องกันโรค
ได้หลายโรค เพราะส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า กระชาย ใบมะกรูด ใบโหระพา 
ใบกะเพรา เป็นต้น   

การส่งเสริมภมูิปัญญาไทยมอีะไรบ้าง   

  เนื่องจากภูมิปัญญาไทยมีความสําคัญดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงจําเป็นต้องส่งเสริมให้ดํารงอยู่ เพ่ือเป็น
ฐานความรู้ในการผสมผสานกับวิทยาการสากล ดังนี้  

1. ประเทศยกย่อง "ครูภูมิปัญญาไทย" ให้สามารถทําการถ่ายทอด และพัฒนาผลงานของตนได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีคุณภาพ โดยจัดระบบเกื้อหนุนและส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอด ท่ีท่านเหล่านี้ดําเนินการอยู่
แล้วส่วนหน่ึง และเช่ือมโยงกระบวนการถ่ายทอดของท่าน  

2. จัดให้มีศูนย์ภูมิปัญญาไทย ซ่ึงแนวคิดนี้ต้องการให้มีแหล่งสําหรับการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน
น้ันๆ เกิดขึ้น อาจเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่แล้วในชุมชน เช่น บ้านของผู้ทรงภูมิปัญญา วัด ศาลาของหมู่บ้าน เวที
ชาวบ้าน เป็นต้น เพียงแต่เข้าไปช่วยเสริมเพ่ือให้สามารถใช้สถานท่ีนั้นๆ  

  3. จัดต้ังสภาภูมิปัญญาไทย เน่ืองจากลักษณะภูมิปัญญาไทยมีความหลากหลายสมดุลกันเป็นองค์รวม 
หากนําเรื่องภูมิปัญญาไทยเข้าไปไว้ในกระทรวงใดกระทรวงหน่ึง หรือกรมใดกรมหน่ึง นโยบายของกระทรวง
และกรมน้ัน จะเป็นตัวกําหนดกรอบของภูมิปัญญาไทยให้จํากัดอยู่เฉพาะเรื่อง  

  4. จัดต้ังกองทุนส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ด้วยความจํากัดของระบบการจัดสรรเงินงบประมาณจาก
รัฐบาล ที่มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและระยะเวลา รวมท้ังสภาวการณ์ของประเทศมาเป็นตัวตัดสินว่า โครงการ/
งานใดควรได้รับ งบประมาณเท่าใด และจะได้รับเงินในปีถัดไปหรือไม่ ทําให้การดําเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญา
ไทยซ่ึงต้องกระทําอย่างต่อเน่ือง  

  5. การคุ้มครองลิขสิทธ์ิภูมิปัญญาไทย เพ่ือให้ภูมิปัญญาไทยอันเป็นมรดกทางปัญญาของแผ่นดินได้อยู่
คู่กับคนไทย เป็นทุนทางปัญญาในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
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สิ่งแวดล้อม รวมท้ัง วัฒนธรรม การสงวนและรักษามรดกทางภูมิปัญญาดังกล่าว จึงต้องมีระบบคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางภูมิปัญญาเกิดขึ้น  

  6. ต้ังสถาบันแห่งชาติว่าด้วยภูมิปัญญาและการศึกษาไทย เพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานและเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาไทย การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเป็นปัจจัยสําคัญมากในการทํางานต่อภาพพจน์และ
สถานภาพของบุคคล หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันต่างๆ การส่งเสริมภูมิปัญญาไทยน้ันย่ิงเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมาก  

  7. การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาไทยทั้งในระดับชาติและระดับโลก 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง  ภมูิปญัญาท้องถ่ินและการสร้างเสริมภมูปิัญญา 

(จํานวนข้อสอบ 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 
ช่ือ..............................................................รหัส....................................สาขา....................................................... 
 
จงกาเครื่องหมายถูก หน้าขอ้ความท่ีถูก  และกาเครื่องหมายผิดหน้าข้อความท่ีผิด 
 
............  1.  ภาษาไทยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
............  2.  การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น  จัดว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
............  3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ช่วยทําให้คนในชุมชนพ่ึงตนเองได้  ต้องพ่ึงพาตนเองจากสังคมภายนอก 
............  4.  โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  ถือว่าเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
............  5.  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีส่วนช่วยในการพัฒนาภมิูปัญญาท้องถิ่น 
............  6.  หน่วยงานสําคัญที่จะช่วยผลกัดันให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกดิขึ้นได้  คือ ภาครัฐ

เท่านั้น 
............  7.  โฮมสเตย์  เป็นท่ีศึกษาดูงานอย่างดีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
............  8.  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 
............  9.  ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้และความสามารถโดยส่วนรวม เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ส่วนภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้และความสามารถในระดับท้องถิ่นซ่ึงมีขอบเขตจํากัดในแต่ละ
ท้องถิ่น 

............  10.  ความรู้ด้านจิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  จัดว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 

 
ผู้ตรวจ……………………………………………… 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เรื่อง  ภมูิปญัญาท้องถ่ินและการสร้างเสริมภมูปิัญญา 

(จํานวนข้อสอบ 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.  ผิด  2.  ถูก  3.  ผิด  4.  ถูก  5.  ถูก 
6.  ผิด  7.  ถูก  8.  ถูก  9.  ถูก  10 ผิด 

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

1.  ผิด  2.  ถูก  3.  ผิด  4.  ถูก  5.  ถูก 
6.  ผิด  7.  ถูก  8.  ถูก  9.  ถูก  10 ผิด 
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แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณภาพ  จรยิธรรม 

วันท่ี ……….. เดือน……………………… พ.ศ. ………… 

ช่ือ …………………………………….................รหัสนักศึกษา ........................ 

 สาขาวิชา …………………......................... คณะ …………………............  

ลําดับ พฤติกรรมที่ประเมิน 

ระดับคะแนน หมายเหตุ 

1 2 3 4 

ความหมายของระดับการประเมิน 

4 = ปฏิบัติถูกต้องดีเย่ียม 

3 = ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

2 = ปฏิบัติบ้างแต่ต้องฟังคําส่ัง       
หรือช้ีนํา 

1 = ไม่ปฏิบัติ ต้องบังคับหรือว่า
กล่าวตักเตือนหรือมักจะปฏิบัติ
ในทางท่ีผิด 

เกณฑ์การประเมิน 

4 =  1.6 -  2 
3 =  1.1 -  1.5 
2      =  0.6  -  1 

1      =   0  -  0.5 

1 ความซ่ือสัตย์สุจริต     

2 การตรงต่อเวลา     

3 การมีวินัย     

4 ความสนใจใฝ่รู ้     

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์     

6 ความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี     

7 ความรับผิดชอบ     

8 ความต้ังใจในการปฏิบัติงาน     

9 การมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน     

10 ความสําเร็จในการดําเนินงานกลุ่มและรายบุคคล     

      

รวม  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)     

 

บันทึก………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………...………………..………………..………………..………………..…… 

 

ลงช่ือ ……………………………………… ผู้ประเมิน 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 5 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย ภมูปิัญญาท้องถ่ินและการสร้างเสริมภมูิปญัญา 
คาบรวม  4  คาบ 

 
 

 
120 

แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม ประกอบการวัดผล/ประเมินผล 
แผนการเรียนรู้ท่ี  5  เรื่อง ภูมปิัญญาท้องถ่ินและการสร้างเสริมภมูิปญัญา 

 

ท่ี 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
 
 

หัวข้อประเมิน (ข้อละ 5 คะแนน) 

รว
มค

ะแ
นน

 

สรุป 

 
กา

รร่
วม

กัน
วา

งแ
ผน

กา
รทํ

าง
าน

 
 

ทํา
งา

นต
าม

หน้
าที่

ได
้รับ

อบ
หม

าย
 

เป
็นผ

ู้พูด
แล

ะผ
ู้ฟัง

ที่ด
ี 

แส
ดง

คว
าม

คิด
เห

็นอ
ย่า

งม
ีเห

ตุผ
ล  

ยอ
มร

ับข
้อส

รุป
แล

ะผ
ลง

าน
ขอ

ง
กล

ุ่มแ
ละ

ร่ว
มกั

นป
รับ

ปร
ุงง

าน
  

 
 

ผ่าน 

 
 
 

ไม่ผ่าน 
 
 
 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 รวม / เฉล่ีย         

 

เกณฑ์การประเมิน  ถ้าได้คะแนนต้ังแต่       6-25 ได้คุณภาพดี    แสดงว่า   ผ่าน 

        ถ้าได้คะแนนต้ังแต่  10-15 ได้คุณภาพปานกลาง  แสดงว่า   ผ่าน 

     ถ้าได้คะแนนตํ่ากว่า  10  ได้คุณภาพต้องปรับปรุง  แสดงว่า   ไม่ผ่าน 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 5 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย ภมูปิัญญาท้องถ่ินและการสร้างเสริมภมูิปญัญา 
คาบรวม  4  คาบ 

 
 

 
121 

แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

รายวิชา ………………….………………. ระดับช้ัน ………….……. 

พฤติกรรม 

ประเมิน 
 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ การแสดง      
ความคิดเห็น 

การอาสา      
ตอบคําถาม 

การรับฟัง     
ความคิดเห็น    
ของผู้อ่ืน 

ความ
รับผิดชอบ  
ต่องาน       
ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สรุปผล   
การ

ประเมิน 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
                 
                 
                 
                 
                 
                 

ผู้ประเมิน …………………………………………. 

วันท่ี ………… เดือน …………………… พ.ศ. ……………. 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

คะแนน 3 2 1 

สรุปการประเมิน 

 ได้ 3 คะแนน แสดงว่า ผ่าน 

 ได้  2 คะแนน แสดงว่า ผ่าน 

 ได้  1  คะแนน แสดงว่า ไม่ผ่าน 

 
 


