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ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดจากการสืบสาน สืบทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน ถ้าถูกละเลยขาดการยอมรับและถูกท าลายลง ก็จะสูญหายไปรายชื่อภูมิปัญญาของ
ตนเอง ท าให้คนในท้องถิ่นไม่มีศักดิ์ศรี ขาดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึง
เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งนักการศึกษา หน่วยงาน ได้กล่าวถึงความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
ไว้ดังนี้ 
ยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ (2537:25-26) กล่าวถึง ความส าคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านว่า  
 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นวัฒนธรรมและประเพณี วิธีแบบดั้งเดิม เป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของสังคม 
เป็นสิ่งที่มีจุดหมาย เป็นสิ่งส าคัญ มีความหมายและคุณค่าต่อการด ารงอยู่อย่างร่วมกันที่จะช่วยให้สมาชิกใน
ชุมชนหมู่บ้าน ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ช่วยสร้างความสมดุล ระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม 
ท าให้ผู้คนด ารงตนและปรับเปลี่ยนได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันเกิดจากสังคมภายนอกและ
เป็นประโยชน์ต่อการท างานพัฒนาชนบท ของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆทั้งนี้เป็นการก าหนดท่าทีในการ
ท างานให้กลมกลืนกับชาวบ้านได้มากยิ่งข้ึน 
ประกอบ ใจมั่น (2539:84) ได้กล่าวถึงความส าคัญของชาวบ้าน คือ  
 

ช่วยให้สมาชิกในชุมชน หมู่บ้าน ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม 
ช่วยให้ผู้คนด ารงตนและปรับเปลี่ยนทันต่อความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอันเกิดจากสังคมภายนอก  
เป็นประโยชน์ต่อการท างานพัฒนาชนบทของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเพ่ือที่จะได้ก าหนดท่าทีการ 

ท างานให้กลมกลืนกับชาวบ้านมากยิ่งขึ้น  
ยุพา  ทรัพย์อุไรรัตน์ (2537:21) กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดจากการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ ที่ได้รั บ
ถ่ายทอดจากบุคคลและสถาบันต่างๆ โดยมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและศาสนา เกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมี
วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานภูมิปัญญา ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งที่มีมานาน มีการปฏิบัติโดยผู้คนในชุมชนนั้น  

สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่มีการสั่งสมความรู้มวลประสบการณ์
ต่างๆ ที่มีการสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายโดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวบ้านกับชาวบ้าน จากชุมชนหนึ่งสู่ชุมชนหนึ่งจนท าให้สังคมชาวบ้านมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องราวการสืบทอดประสบการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันที่มีลักษณะของ
ความสัมพันธ์ภายในท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายทางภูมิปัญญาแต่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งมีหลายท่านได้
กล่าวถึงลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

เสรี พงศ์พิศ (2536:145) กล่าวว่า ภูมิปัญญามี 2 ลักษณะ คือ 

1. มีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตเป็นเรื่องที่เก่ียวกับ
การเกิด เเก ่เจ็บตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน 

2. มีลักษณะเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด้านต่างๆ เช่น การท ามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม 
ศิลปะ ดนตรี และอ่ืนๆ 

ภูมิปัญญาเหล่านี้สะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะ พี่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับโลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ธรรมชาติ ความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมหรือชุมชน 
ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ทั้งหลาย ทั้ง 3 ลักษณะนี้ คือ สามมิติ
ของเรื่องเดียวกัน คือ ชีวิตของชาวบ้าน สะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิตอย่างเอกภาพ เหมือน
มุมของสามเหลี่ยม ภูมิปัญญาจึงเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน  

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

กลุ่มที่ 1 เรื่องเก่ียวกับคติ ความคิด ความเชื่อ ภาษาและหลักการที่เป็นพ้ืนฐานขององค์แห่งความรู้ที่
เกิดจากการสั่งสมถ่ายทอดกันมา  

คติ ความคิด ความเชื่อ ภาษาและหลักการที่เป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้ที่ปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบัน 
ทั้งท่ีเป็นการประกอบพิธีกรรม การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์และการใช้แรงงานของตนเอง รวมถึงการหาผลผลิต
ต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อการยังชีพ ประกอบกับความเชื่อทางศาสนา เลยเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องด้วย คติ ค าคม สุภาษิต ค าพังเพย นิทานหรือต านานพื้นบ้าน คติธรรมค าสอนทางศาสนา ปริศนาค า
ท านายต่างๆ ภาษาถิ่นหรือภาษาพ้ืนบ้าน 

กลุ่มที่ 2 เรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญต่อการแสดงออกถึงภูมิปัญญา
ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านต่อการด าเนินชีวิต ซึ่งก็คือผลงานหรือกิจกรรมที่เกิดจากความคิดของชาวบ้านที่แสดงให้
เห็นคุณค่าแห่งการด าเนินชีวิต วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาเฉพาะกลุ่มชน หรือ
ท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกลุ่มชนหรือท้องถิ่น
นั้นๆได้แก่ การละเล่นพ้ืนบ้าน เพลงพื้นบ้านประเภทต่างๆศิลปะการแสดง เช่น หนังตะลุง มโนราห์ ศิลปะด้าน
โบราณสถาน โบราณวัตถุของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 



กลุ่มที่ 3 เรื่องของการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น 

ในอดีตวิถีชีวิตของคนไทยมีความเป็นอยู่โดยธรรมชาติ ท ามาหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ 
จับสัตว์น้ าเครื่องมือที่ประดิษฐ์เอง ในการประกอบอาชีพนั้นเป็นการท าเพ่ือให้มีอยู่มีกินมากกว่าพ่ีจะท าเพ่ือ
ความมั่นมี ความร่ ารวย โดยที่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอกมาเป็นตัวก าหนดหรืออิทธิพลในการผลิต 
แต่ปัจจุบันวิธีการด าเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมากซ่ึงเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นพัฒนาประเทศ เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ท าให้ระบบการผลิตของชาวบ้านได้รับ
ผลกระทบไปด้วย จึงก่อให้เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจในชนบทอย่างรุนแรง ผลจากความล้มเหลวและ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงมีบุคคลหนึ่งน าไปใช้เป็นบทเรียน เกิดแนวคิดการพึ่งพาตนเองและการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกันในชนบท จึงได้มีการริเริ่มฟ้ืนฟูทรัพยากรในท้องถิ่นที่ได้มีการสูญเสียไปให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์พร้อม
กับสภาพการด าเนินชีวิตที่เคยถูกครอบง าด้วยธุรกิจการค้า กลับมาสู่อาชีพเกษตรกรรม เพ่ือความอยู่รอดโดย
อาศัยความสมดุลตามธรรมชาติ กลุ่มบุคคลดังกล่าวยืนหยัดต่อสู้ด้วยความเข้มแข็งกับความล้มเหลว เลขความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างภาคภูมิด้วยก าลังกาย สติปัญญา สั่งสมประสบการณ์จากการผสมผสานกลมกลืนได้
อย่างเหมาะสม สามารถยืนหยัดอยู่ได้โดยการพ่ึงพาตนเอง คนเหล่านี้จึงเป็นที่สมควรได้รับการยกย่องและ
น าเอาหลักการ ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป ได้แก่ การท าเครื่องมือ
จับสัตว์น้ า งานจักสานจากดอกไม้ไผ่ งานจักสานจากเตยปาหนัน งานจักสานจากหวาย งานประดิษฐ์สิ่งของ
จากเปลือกหอยแตก การจัดท าผ้าบาติกและการเขียนลายผ้าบาติก 

กลุ่มที่ 4 เรื่องของแนวความคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบ้าน 

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคม
อุตสาหกรรม ส่งผลให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนไป เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้มีบุคคลน า
แนวความรู้และหลักการที่เคยปฏิบัติกันมา น ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตหรือ
ประกอบกิจกรรมในการด าเนินชีวิตในครอบครัวและท้องถิ่น ซึ่งนับว่าบุคคลเหล่านี้ เป็นภูมิปัญญา 

มาลินี สวยค้าข้าว (2538:38) ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยยึดเกณฑ์ของส านักงาน 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ทั้ง 5 หมวด คือ หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและ
ศาสนา หมวดภาษาและวรรณกรรม หมวดศิลปกรรมและโบราณคดี หมวดการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อน
หย่อนใจ หมดชีวิตความเป็นอยู่และวิทยาการ 

รุ่ง แก้งแตง (2543:206-208) ได้แยกประเภทภูมิปัญญาไทยไว้ 11 สาขา ดังนี้ 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้าน
เกษตรกรรมกับเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์
ต่างๆได ้

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูป
ผลผลิต เพื่อชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือการแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัยประหยัด และเป็นธรรม 

3. สาขาแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันและรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 



4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา การใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสมและ
บริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกใน
ชุมชน 

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้
เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น 
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คิดศิลป์ เป็นต้น 

8. สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานองค์กรชุมชนต่างๆ
จะให้สามารถพัฒนาและบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร เช่น การจัดการองค์กรของ
กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับภาษาทั้งภาษาถิ่น 
ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม ค าสอน
ทางศาสนา ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคล
และสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชปุา การประยุกต์ประเพณีบุญ บุญประทาย
ข้าว เป็นต้น 

11 สาขาการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดการอบรมเลี้ยงดูการบ่มเพาะ การสั่งสอน 
การสร้างสื่อ และอุปกรณ์การวัดความส าเร็จ 

กล่าวโดยสรุป ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีลักษณะเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
อันเกิดจากการสะสมความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากบุคคลและสถาบันต่างๆในท้องถิ่น 
โดยมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน จะมีลักษณะจ ากัดเฉพาะถิ่น คู่กรณีมีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติและมีความสัมพันธ์
ระหว่างชีวิตกับชีวิต 

 

 

 

 

 



การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การที่ชนชาติและปัจจุบันต่างๆอยู่รอดกันมาได้ทุกวันนี้ พวกคุณค่าอันเป็นพ้ืนฐานแห่งการด าเนินชีวิต 
สามารถรักษาสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์จัดสภาพแวดล้อมกับผู้คนในสังคมเดียวกัน และกับสังคม
อ่ืนๆ ความสมดุลดังกล่าวยังคงอยู่ และถ่ายทอดสืบสานกันมา บางส่วนนั้นอาจหายไป แต่มีสิ่งใหม่ๆก็ขึ้นแทน 
การถ่ายทอดสืบสานมีลักษณะทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการถ่ายทอดภูมิปัญญานั้น ปฐม นิคมานนท์ 
(2538:279-281) ได้สรุปไว้ดังนี้ 

1. การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพของหมู่บ้านที่แทบทุกครัวเรือนท ากัน 
อาจเป็นอาชีพรองจากการท างานได้ท านา เช่น เครื่องปั้นดินเผา จักสาน ทอผ้า ซึ่งสมาชิกของชุมชนได้คลุกคลี 
คุณเคยมาตั้งแต่เด็กภายใต้สภาพการด ารงชีวิตประจ าวัน 

2. การสืบทอดภายในครัวเรือน เป็นการสืบทอดความรู้ความช านาญที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ เป็น
ความสามารถเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะครอบครัว เช่น ความสามารถในการรักษาโรค งานช่าง ศิลป์ ช่างฝีมือ 
ความรู้ด้านพิธีกรรมต่างๆ ความรู้เหล่านี้จะถ่ายทอดภายในครอบครัวและเครือญาติ บางอย่างมีการหวงแหน 
และเป็นความลับในสายตระกูล 

3. การฝึกจากผู้รู้ผู้ช านาญเฉพาะอย่าง เป็นการถ่ายทอดที่สนใจไปขอรับการถ่ายทอดวิชาการ ผู้รู้อาจ
เป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติ หรืออาจอยู่นอกชุมชนก็ได้ เช่น ช่างโบสถ์ ช่างลายไทย หมอต าแย เป็นต้น 

4. การฝึกฝนและค้นคว้าด้วยตนเอง อาชีพและความช านาญหลายอย่างเกิดข้ึนด้วยคิดค้น ดัดแปลง 
และพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเอง แล้วถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน เช่น การแกะสลักหิน เป็นต้น 

5. ความรู้ความช านาญที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือสิ่งลึกลับ เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนด้วยตนเองไม่ได้
สนใจหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน มีวิญญาณหรืออ านาจลึกลับเข้ามาสิงมาบอก ท าให้มีความสามารถในการรักษา
โรคได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติครูภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

การนวดแผนโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวาเงาะ   วาแม 

อายุ  61  ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี 229/5  หมู่ที่  4  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี 

การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการรักษาโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ โดยการจับเส้น  

ทั้งการใช้ลูกประคบและไม่ใช้ทั้งนี้ข้ึนกับอาการของผู้ปุวย โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติครูภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

การแปรรูปผลิตภณัฑล์กูหยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นางฮามิด๊ะ  เจ๊ะเละ 

อายุ  48  ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี 229/5  หมู่ที่  4  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี 

การศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษในการแปรรูปลูกหยี โดยเริ่ม
ครอบครัวกิจการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันได้มีการแปรรูปลูกหยีในรสชาติต่างๆ ภายใต้ยี่ห้อ 
“ลูกหยีฮามิดะ” 

 

 

 

 

 

 

 


