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บทคัดยํอ 
การวิจัยเรื่องครูภูมิปัญญา บทบาทและคุณคําในระบบการศึกษา กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงเอกสารและการสานเสวนา การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค๑ 2 ประการ คือ 
เพื่อศึกษาบทบาทและคุณคําของครูภูมิปัญญาในระบบการศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของครูในระบบการศึกษาและด๎วยภูมิปัญญา จ าแนกเป็น เนื้อหาการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และพฤติกรรมการเรียน  

ผลการวิจัย พบวํา บทบาทของครูภูมิปัญญา คือ เป็นผู๎ให๎ความรู๎แกํเยาวชนทั้งในเชิงประวัติศาสตร๑
ชุมชน กิจกรรมในชุมชนเป็นการถํายทอดสะท๎อนภูมิปัญญาและความเช่ือ อาทิ ความเช่ือเรื่องการนับถือ
บรรพบุรุษ ความเช่ือเรื่องบุญกรรม ในขณะที่คุณคําความรู๎ของภูมิปัญญาตํางๆ มีแนวโน๎มลดลงเนื่องจากขาด
การสืบทอดอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ภูมิปัญญาตํางๆ ยังไมํได๎รับการบันทึกไว๎อยํางเป็นระบบ และสํวนใหญํ
รับเอาภูมิปัญญาภายนอกเข๎ามาอยํางไมํสอดคล๎องกับบริบทสภาพของชุมชน นอกจากนั้นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในระบบมีข๎อจ ากัดในด๎านเวลา คะแนน และจ ากัดเพียงในห๎องเรียน เป็นพฤติกรรมการเรียน
แบบแยกสํวน ในขณะที่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด๎วยภูมิปัญญาจะถํายทอดความรู๎ด๎วยลักษณะการ
สอดประสานไปกับธรรมชาติและการเข๎าถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน โดยอาศัยประสบการณ๑ คํานิยม 
พิธีกรรม ความเช่ือ การวัดและประเมินผลจากการถํายทอดความรู๎ และพฤติกรรมการเรียนเป็นแบบบูรณาการ 
ค าส าคัญ: ครู ภูมิปัญญา ระบบการศึกษา บทบาท คุณคํา 
 

Abstract 
Research about the local wisdom teachers, the roles and values in education 

system, case study Phetchaburi Province is a qualitative research, which studies from 
document and focus group discussion. This research has two objectives 1) to study the 
roles and values of local wisdom teachers and 2) to compare education model between 
formal education and local wisdom which is classified by content, measure and evaluation 
and behavior of learning.  

The study showed that  
1. The roles of local wisdom teachers are the persons who distribute knowledge to 

juvenile about historical community, activities which reflect local wisdom and belief such 
as ancestor and destiny. While the values of local wisdom tend to decline because there is 
not inheriting continuously. Besides local wisdom is not recorded systematically and the 
majority brings outside wisdom into community which is not consistent with the context of 
community.  

                                                 
1* อาจารย๑ประจ าโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร๑  คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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2. Model of learning showed that formal education has limited time, score and 
only in the classroom. It is the separated learning behavior or in the other hand, local 
wisdom is integrated with nature and reached life style and culture of community by 
experience, value and ritual. The measure and evaluation from knowledge transfering and 
learning behavior  is like integration. 
Keywords: Teacher, Local Wisdom, Educational System, Roles, Values 

 
1. บทน า 

การจัดการศึกษาไทย ในด๎านการปฏิรูปครูปัจจุบัน พบวํา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการขาดแคลนคํอนข๎างมาก ขาดแคลนทั้งครูสามัญและครูชําง สาขาที่ขาดแคลนมาก
ที่สุดคือสาขาวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ และภาษาอังกฤษ และครูชํางในระดับอาชีวศึกษา (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, ม.ป.ป, หน๎า 63-64) ซึ่งท าให๎เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้
อิทธิพลระเบียบใหมํของโลกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่มาพร๎อมโลกาภิวัตน๑ ได๎สร๎างความ
รุนแรงในการแขํงขันขึ้น ซึ่งเมื่อศึกษาถึงคุณภาพของประชากรไทยโดยเฉลี่ย พบวํา ต่ าลงและมีมาตรฐาน
คํอนข๎างต่ าเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน ประกอบกับนโยบายการศึกษาขาดอิสระและ
เอกภาพทางนโยบาย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ , 2545, หน๎า 1-2) และด๎วยสภาพการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วผํานกระแสโลกาภิวัตน๑และโลกไซเบอร๑  ท าให๎คนไทยมุํงแสวงหาความสุขและ
สร๎างอัตลักษณ๑สํวนตัวผํานเครือขํายสังคมออนไลน๑ เกิดเป็นวัฒนธรรมยํอยรํวมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบ
การรวมกลุํมของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน โดยที่วัฒนธรรมที่บํงบอกความเป็นไทยไมํสามารถแสดงบทบาท
ที่ชัดเจน ขณะเดียวกันสังคมไทยก็เผชิญกับความเสื่อมถอยด๎านคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้หลักสูตรสํวน
ใหญํจะมีเนื้อหาสาระความรู๎ระดับชาติและสากลจนแทบจะไมํมีความรู๎เกี่ยวกับท๎องถิ่นที่อยูํใกล๎ตัวผู๎เรียน ท า
ให๎ผู๎เรียนไมํรู๎จักตนเอง ไมํรู๎จักชุมชน ท๎องถิ่นของตนวํามีความเป็นมาอยํางไรและมีทรัพยากรอะไรบ๎าง โดยที่
การศึกษาของไทยได๎ทอดทิ้งของดีที่เรามีอยูํ คือภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยเมื่อมีการรับระบบการศึกษาแบบ
ตะวันตกเข๎ามา ก็ท าให๎นักการศึกษาไมํสนใจ ไมํปรับปรุงและไมํยกยํองภูมิปัญญาไทย ท าให๎สูญเสียมรดกที่ 
ล้ าคําของชาติไปมาก ทั้งสังคมไทยได๎ละเลยไมํให๎ความส าคัญกับภูมิปัญญาไทยมานาน เมื่อโรงเรียนมีระบบที่
สอนความรู๎แบบสากลมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 อ๎างถึงใน ชลธิชา มาลาหอม, 2555, หน๎า 42 ) 
ท าให๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน๎นไปท่ีความเป็นสากลและสํงผลให๎เยาวชนรุํนหลังให๎ความส าคัญกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด๎วยครูภูมิปัญญาลดน๎อยลงและขาดผู๎สืบทอดความรู๎ดังกลําวให๎กับเยาวชน
รุํนหลังตํอไป 

แม๎วําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงํชาติ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 
57 ในเรื่อง การยกยํองเชิดชูเกียรติผู๎ที่สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได๎ด าเนินการคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย ซึ่งก าหนดไว๎ในนโยบายให๎มีการยกยํองเชิดชูเกียรติ ครูภูมิ
ปัญญาไทย เพื่อท าหน๎าที่ในการถํายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา และสนับสนุนให๎มีบทบาทในการ
ถํายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให๎เหมาะสมกับบริบทของสังคม โดยนโยบายสํงเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาได๎รับความ
เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 เป็นนโยบายเพื่อให๎ภูมิปัญญาเป็นฐานราก
และเป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญสํวนหน่ึงในการพัฒนาคนและการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล๎อม โดยระบุวิสัยทัศน๑ของนโยบายนี้ไว๎วํา “ภูมิปัญญาไทย จะได๎รับการฟื้นฟูและน ามาปรับใช๎
อยํางเหมาะสมกับสถานการณ๑และบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยถือเป็นสํวน
ส าคัญยิ่งสํวนหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษาส าหรับคนทั้งชาติ และเป็นไปเพื่อเน๎นคุณคําทางจิตพิสัย 
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เพื่อน าไปสูํดุลยภาพอยํางยั่งยืน จนเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนสูํการแก๎ปัญหาและพัฒนาคนและสังคมตามแนวทาง
ที่เหมาะกับประเทศไทย” ก็ตาม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หน๎า 4-5) แตํกลับพบวํา การยกยํอง
เชิดชูเกียรติผู๎ที่สํงเสริม และคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทยนั้นเป็นเพยีงการยกยํอง เชิดชูเกียรติ แตํครูภูมิปัญญา
ยังไมํได๎เข๎ามามีบทบาทในระบบการเรียนการสอนอยํางเป็นรูปธรรมเทําที่ควร ทั้งที่ครู  ภูมิปัญญาไทย 
หมายถึง บุคคลผู๎ทรงภูมิปัญญาด๎านหนึ่งด๎านใด เป็นผู๎สร๎างสรรค๑และสืบสานภูมิปัญญาดังกลําวมาอยําง
ตํอเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในสังคมและชุมชน เพื่อท าหน๎าที่ถํายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ
โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หน๎า 9)  

นอกจากนี้การเรียนรู๎ผํานครูภูมิปัญญาในชุมชน ยํอมได๎ทราบถึงประวัติศาสตร๑ ความสัมพันธ๑เชิง
โครงสร๎าง ความเช่ือและพิธีกรรมตํางๆ อันเป็นประโยชน๑และเป็นมรดกของชนรุํนหลัง เนื่องจากชุมชนแตํละ
ชุมชนยํอมมีแหลํงที่มาแตกตํางกันอาจเนื่องด๎วยพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมและเมื่อเวลาผํานไปก็สํงผล
ถึงบทบาทของชุมชนในการที่จะสร๎างอัตลักษณ๑ ซึ่งเป็นสิ่งที่บํงบอกความเป็นตัวตนของชุมชน อันเป็นภูมิ
ปัญญาที่มีความโดดเดํน ซึ่งควรคําแกํการสืบสานและถํายทอดไปยังคนรุํนหลัง ฉะนั้นแล๎วสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ
การเข๎าใกล๎ เข๎าใจและเข๎าถึง รู๎จักชุมชนหรือท๎องถิ่นของตนเองอยํางถํองแท๎เพื่อที่จะสามารถถํายทอด  
สืบสาน และแก๎ปัญหาในท๎องถิ่นนั้นได๎ โดยที่มีการน ามาเรียนรู๎เข๎าสูํการศึกษาโดยเน๎นการถํายทอดภูมิปัญญา 
อันเป็นตัวตนของท๎องถิ่นนั้นๆ ด๎วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม (ชลธิชา มาลาหอม, 2555, หน๎า 41) 
 จังหวัดเพชรบุรีมีประวัติศาสตร๑ยาวนานตั้ งแตํสมัยทวาราวดี  มาถึงสมัยรัตนโกสินทร๑ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงโปรดเมืองเพชรบุรีมาก โปรดให๎สร๎างพระราชวังขึ้นบนภูเขาเตี้ยๆ 
ใกล๎ตัวเมืองและพระราชทานนามวําพระนครคีรี เพื่อใช๎เป็นที่ต๎อนรับแขกเมือง ตํอมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหวั โปรดให๎สร๎างพระราชวังขึ้นอีกแหํงหนึ่งในตัวเมืองเพชรบุรี คือ พระรามราชนิเวศน๑
หรือวังบ๎านปืน และด๎วยความเช่ือที่วําอากาศชายทะเลอาจบรรเทาอาการเจ็บปุวยได๎ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวโปรดเกล๎าให๎สร๎างพระราชวังพระราชนิเวศน๑มฤคทายวันขึ้นที่ชายหาดชะอ า จังหวัด
เพชรบุรีจึงเป็นแหลํงที่มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายซึ่งนับวันจะมีผู๎สืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมน๎อยลง แม๎วําทางจังหวัดเพชรบุรีได๎ท าการรวบรวมรายช่ือครูภูมิปัญญาด๎านตํางๆ ไว๎จ านวน 8 
ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎านอาหารและโภชนาการ ด๎านศาสนาและพิธีกรรม ด๎านการเกษตรและการท ามาหากิน 
ด๎านภาษาและวัฒนธรรม ด๎านหัตถกรรม ด๎านศิลปะ ด๎านศิลปะและการแสดงดนตรี และด๎านการกีฬาและ
การละเลํนพ้ืนบ๎านท่ีจ าแนกตามพื้นท่ีและองค๑ความรู๎นั้นกลับพบวํา ครูภูมิปัญญาเหลํานี้ไมํได๎เข๎ามามีบทบาท
ตํอการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา แม๎วําตามนัยแหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 
2542 ก าหนดมาตรา 29 ให๎สถานศึกษารํวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค๑กร ชุมชน องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น องค๑กรเอกชน องค๑กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สํงเสริมความ
เข๎มแข็งของชุมชน เพื่อชุมชนมีการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู๎ ข๎อมูล ขําวสาร และรู๎จักเลือกสรร 
ภูมิปัญญาและวิทยาการตํางๆเพื่อพัฒนาชุมชนให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการ  รวมทั้งหา
วิธีการสนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑การพัฒนาระหวํางชุมชนก็ตาม แตํการจัดการเรียนการ
สอนสํวนใหญํมุํงเน๎นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2551 และ
การจัดการเรียนการสอนขาดการมีสํวนรํวมจากทุกฝุายซึ่งสํงผลให๎ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสํงบุตรหลาน
ของตนไปเรียนในสถานศึกษาในอ าเภอเมืองของจังหวัดเพชรบุรีมากกวําเรียนในสถานศึกษาใกล๎บ๎านหรือใน
ชุมชนท๎องถิ่นของตนเอง โดยมีเปูาหมายให๎บุตรหลานของตนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและศึกษาตํอใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํอไป เยาวชนในพ้ืนท่ีจึงขาดทักษะความรู๎ความเข๎าใจและการแก๎ไขปัญหา
ในการด าเนินชีวิตของตนเองตลอดจนองค๑ความรู๎ภูมิปัญญาเหลํานี้ไมํได๎มีการถํายทอดไปยังเยาวชนรุํนหลัง
และไมํมีการบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษรซึ่งในไมํช๎าองค๑ความรู๎ภูมิปัญญาเหลํานี้คงสูญหายไป 

http://www.phetchaburi.go.th/data/pranakornkeeree.htm
http://www.phetchaburi.go.th/data/wangbanpeun.htm
http://www.phetchaburi.go.th/data/wangbanpeun.htm
http://www.phetchaburi.go.th/data/praram.htm
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ด๎วยสภาพการณ๑ดังกลําวเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง ครูภูมิปัญญา บทบาทและคุณคําในระบบ
การศึกษา กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีปัญหาการวิจัยที่วํา บทบาทและคุณคําของครูภูมิปัญญาในระบบ
การศึกษาเป็นอยํางไร เหตุใดจึงเป็นเชํนนั้น และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษามีความ
แตกตํางจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด๎วยครูภูมิปัญญาหรือไมํ อยํางไร เพื่อน าข๎อมูลที่ได๎รับไปสูํการ
พัฒนาแนวทางการสํงเสริมบทบาทและคุณคําของครูภูมิปัญญาตํอไป 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบทบาทและคุณคําของครูภูมิปัญญาในระบบการศึกษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาและภูมิปัญญา จ าแนกเป็น 

เนื้อหาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และพฤติกรรมการเรียน 
 
3. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

ความหมายของภูมิปัญญา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, หน๎า 9) ได๎ให๎ความหมายของภูมิปัญญาไทย ไว๎วํา

หมายถึง องค๑ความรู๎ ความสามารถและทักษะของคนไทยในด๎านตํางๆ อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ๑ที่
ผํานกระบวนการเรียนรู๎ เลือกสรร ปรุงแตํง พัฒนาและถํายทอดสืบตํอกันมา เพื่อใช๎แก๎ปัญหาและพัฒนาวิถี
ชีวิตของคนไทยให๎สมดุลกับบริบทของสังคมในแตํละยุคสมัย ในขณะที่ อานันท๑ กาญจนพันธ๑ (2553, หน๎า 
136) ได๎ให๎ความหมายของ ภูมิปัญญาไว๎วํา ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู๎อันเกิดจากประสบการณ๑ ความเช่ือ 
คํานิยมและอุดมการณ๑ที่ถํายทอด สืบตํอกันมาในสังคม ความรู๎เชํนนี้เป็นตัวก าหนดให๎สมาชิกในสังคมหนึ่ง
สามารถจัดความสัมพันธ๑ของตนเองกับ สิ่งอื่นๆ รอบตัว ความรู๎ท๎องถิ่นมีหลายมิติซ๎อนกันอยูํครอบคลุมทั้งใน
มิติเชิงคุณคํา มิติของเกณฑ๑ มิติของการจัดองค๑กรและมิติความสัมพันธ๑เชิงอ านาจ ซึ่งในมิติเชิงคุณคําจะให๎
ความส าคัญแกํคุณธรรมของการรวมหมูํและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑และในมิติของความสัมพันธ๑เชิง
อ านาจจะน าไปสูํการตั้งค าถามของที่มาของภูมิปัญญากับการพัฒนาในฐานะที่เป็นความรู๎แบบครอบง า 
(อานันท๑ กาญจนพันธ๑, 2553, หน๎า 173) 

สรุปได๎วํา ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู๎ที่ผํานประสบการณ๑ ความเช่ือ คํานิยมและอุดมการณ๑ที่
ถํายทอดสืบตํอกันมาในสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ๑ในเชิงคุณคํา การจัดการความสัมพันธ๑ และความสัมพันธ๑เชิง
อ านาจ 

ประเภทของภูมิปัญญา ประกอบด๎วย 
1. ภูมิปัญญาพื้นบ๎าน คือ องค๑ความรู๎ ความช านาญและประสบการณ๑ที่สั่งสมและสืบทอดกันมา เพื่อ

ใช๎แก๎ปัญหาในการปรับตัวโดยมีการเรียนรู๎และสืบทอดตํอกันมาจากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่ง  จึงเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของคนในพ้ืนบ๎านน้ัน ๆ หรือเป็นวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของชาวบ๎านในพื้นที่ 

2. ภูมิปัญญาชาวบ๎าน คือ ความรู๎ ทักษะและวิธีการปฏิบัติของชาวบ๎านที่ได๎มาจากประสบการณ๑แตํ
ละเรื่องและแตํละสภาพแวดล๎อม โดยมีเง่ือนไขของปัจจัยเฉพาะแตกตํางกันไปส าหรับการน ามาใช๎แก๎ไข
ปัญหา ทั้งนี้ ต๎องอาศัยศักยภาพที่มีอยูํโดยชาวบ๎านคิดเอง เป็นความรู๎ที่สร๎างสรรค๑และมีสํวนเสริมสร๎างการ
ผลิต รวมทั้งเป็นความรู๎ของชาวบ๎านที่สั่งสมมา สํงผลให๎มีโครงสร๎างความรู๎ที่มีหลักการ มีเหตุและมีผลใน
ตัวเอง จนกระทั่งเป็นสํวนหน่ึงของมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นความรู๎ที่ปฏิบัติได๎มีพลังและส าคัญยิ่ง เหลํานี้
ชํวยให๎ชาวบ๎านมีชีวิตอยูํรอด สร๎างสรรค๑การผลิตและชํวยในด๎านการท างาน 

3. ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คือ ความรู๎ที่มีอยูํทั่วไป ๆ ในสังคม ชุมชนและในตัวผู๎รู๎เอง เป็นความรู๎ที่เกิดจาก
ประสบการณ๑ในชีวิตของคนนั้นๆ สิ่งที่เรียนรู๎ผํานกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห๑และลงมือปฏิบัติจน
เกิดปัญญาในแตํละท๎องถิ่นนั้น ๆ จนกระทั่งสิ่งที่เรียนรู๎มาจากหลาย ๆ เรื่องได๎ถูกประกอบกันขึ้นแล๎วตกผลึก
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เป็นองค๑ความรู๎ ซึ่งจัดวําเป็นพื้นฐานขององค๑ความรู๎สมัยใหมํที่ชํวยในการเรียนรู๎เพื่อการแก๎ปัญหา  ชํวยการ
จัดการและปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา จึงควรมีการสืบค๎น รวบรวม ศึกษา ถํายทอด พัฒนาและ
น าไปใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางกว๎างขวาง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หน๎า 9-10) 

สรุปได๎วํา ภูมิปัญญา จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ ภูมิปัญญาพื้นบ๎าน ภูมิปัญญาชาวบ๎านและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ขอบขํายภูมิปัญญา 
ตามนโยบายสํงเสรมิภูมปิัญญาไทยในการจัดการศึกษา ซึ่งได๎รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 ได๎ก าหนดขอบขํายภูมิปัญญาไทยไว๎ 9 ด๎าน (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2551, หน๎า 11-12) ดงันี ้

1. ด๎านเกษตรกรรม ได๎แกํ ความสามารถในการผสมผสานองค๑ความรู๎ทักษะและเทคนิคด๎าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคําดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ๑
ตํางๆ ได๎ เชํน การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก๎ปัญหาการเกษตรด๎านการตลาด การแก๎ปัญหาด๎าน
การผลิต และการรู๎จักปรับใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต๎น 

2. ด๎านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได๎แกํ การรู๎จักประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํในการแปรรูป ผลิต
เพื่อการบริโภคอยํางปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให๎ชุมชนท๎องถิ่นสามารถพ่ึงตนเอง
ทางเศรษฐกิจได๎ ตลอดทั้งการผลิตและการจ าหนํายผลผลิตทางหัตถกรรม เชํน การรวมกลุํมของกลุํมโรงงาน
ยางพารา กลุํมโรงสี กลุํมหัตถกรรม เป็นต๎น 

3. ด๎านการแพทย๑แผนไทย ได๎แกํ ความสามารถในการจัดการปูองกันและรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยเน๎นให๎ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด๎านสุขภาพและอนามัยได๎ เชํน ยาจากสมุนไพรอันมีอยูํ
หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ๎าน เป็นต๎น 

4. ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทั้งการอนุรักษ๑ การพัฒนาและการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน เชํน การบวชปุา การสืบชะตาแมํน้ า การท าแนวปะการังเทียม การ
อนุรักษ๑ปุา ชายเลน การจัดการปุาต๎นน้ าและปุาชุมชน เป็นต๎น 

5. ด๎านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได๎แกํ ความสามารถในด๎านการสะสมและบริหารกองทุนและ
สวัสดิการชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย๑เพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงให๎แกํชีวิตความเป็นอยูํของสมาชิก
ในกลุํม เชํน การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ๑ออมทรัพย๑ รวมถึงความสามารถในการจัด
สวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให๎เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน 

6. ด๎านศิลปกรรม ได๎แกํ ความสามารถในการสร๎างสรรค๑ผลงานทางด๎านศิลปะสาขาตํางๆ  เชํน 
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ การละเลํนพ้ืนบ๎าน และนันทนาการ เป็นต๎น 

7. ด๎านภาษาและวรรณกรรม ได๎แกํ ความสามารถในการอนุรักษ๑และสร๎างสรรค๑ผลงานด๎านภาษา คือ 
ภาษาถิ่น ภาษาไทยในภูมิภาคตํางๆ รวมถึงด๎านวรรณกรรมท๎องถิ่นและการจัดท าสารานุกรมภาษาถิ่น การ
ปริวรรตหนังสือโบราณ การฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของท๎องถิ่นตํางๆ 

8. ด๎านปรัชญา ศาสนาและประเพณี ได๎แกํ ความสามารถประยุกต๑และปรับใช๎หลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนา ปรัชญาความเช่ือและประเพณีที่มคีุณคาํให๎เหมาะสมตํอบริบททางเศรษฐกิจ สังคม เชํน การถํายทอด
วรรณกรรม ค าสอน การบวชปุา การประยุกต๑ประเพณีบุญประทายข๎าว เป็นต๎น 

9. ด๎านโภชนาการ ได๎แกํ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ๑และปรุงแตํงอาหารและยาได๎
เหมาะสมกับความต๎องการของรํางกายในสภาวการณ๑ตําง ๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค๎าและบริการสํงออกที่
ได๎รับความนิยมแพรํหลายมากรวมถึงการขยายคุณคําเพิ่มของทรัพยากรด๎วย 
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สรุปได๎วํา ขอบขํายภูมิปัญญา ประกอบด๎วย 9 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านเกษตรกรรม ด๎านอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม ด๎านการแพทย๑แผนไทย ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎านกองทุนและ
ธุรกิจชุมชน ด๎านศิลปกรรม ด๎านภาษาและวรรณกรรม ด๎านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด๎าน
โภชนาการ 

นโยบายสํงเสริมภูมิปัญญาไทย 
นโยบายสํงเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2551, หน๎า 

4-5) มีสาระส าคัญ ๆ ดังนี ้ 
1. น าภูมิปัญญาเข๎าสูํการศึกษาของชาติ โดยเลือกสรรสาระและกระบวนการเรียนรู๎ เข๎าสูํระบบ

การศึกษา ทั้งการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. ยกยํองและเชิดชูเกียรติ “ครูภูมิปัญญา” และสนับสนุนให๎มีบทบาทเสริมในการถํายทอดภูมิปัญญา

ใน การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกระบบรวมทั้งให๎แบบอยํางและช้ีน าด๎านวิถีคิด วิธีการเรียนรู๎ และการ
ด าเนินชีวิตที่ได๎ผํานการทดสอบมามาก  

3. สนับสนุนการศึกษาวิจัยด๎านภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาที่หลากหลายให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง  

4. ประมวลคลังข๎อมูลเกี่ยวกับสารัตถะ องค๑กร และเครือขํายภูมิปัญญา ทั้งในระบบท๎องถิ่น และ
ระดับชาติ  

สรุปได๎วํา นโยบายสํงเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาดังกลําวมานั้น เน๎นไปที่การสนับสนุน 
พัฒนาและศึกษาวิจัย รวมทั้งให๎การยกยํองและเชิดชูเกียรติ เพื่อให๎ได๎คลังข๎อมูล และมีเครือขํายภูมิปัญญาทั้ง
ในระบบท๎องถิ่นและระดับชาติ  
 
4. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 1. แหลํงข๎อมูล/ผ๎ูให๎ข๎อมูล 

การศึกษาในครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการวิจัย คือ ศึกษาเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาและระบบการศึกษา เพื่อก าหนดกรอบแนวประเด็นการสาน
เสวนาโดยท าการรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางด๎วยการสุํมแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด๎วย 3 กลุํม ได๎แกํ 
ครูภูมิปัญญาจ านวน 4 คน ผู๎แทนชุมชนจ านวน 4 คน ผู๎ปกครองในจังหวัดเพชรบุรีจ านวน 4 คนรวมทั้งหมด 
12 คน โดยมีเกณฑ๑ในการคัดเลือก ดังนี้ 1) มีภูมิล าเนาในจังหวัดเพชรบุรีและอาศัยอยูํในจังหวัดเพชรบุรีไมํต่ ากวํา 
20 ปี 2) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด๎วยภูมิปัญญา
และการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  

2. เคร่ืองมือวิจัย/วิธีการรวบรวมข๎อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบบันทึกข๎อมูลจากการรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร บทความจาก

วารสารและเอกสารประกอบการประชุม หนังสือพิมพ๑ และหนังสือ/เอกสารวิจัย/วิทยานิพนธ๑ที่เกี่ยวข๎องและ
แนวประเด็นการสานเสวนาและแบบบันทึกข๎อมูลจากการสานเสวนากลุํม 

3. การวิเคราะห์ข๎อมูล 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหา (Content analysis) โดยจ าแนกเป็นการจัด

ระเบียบข๎อมูล การแสดงข๎อมูล และการหาข๎อสรุป ตีความและการตรวจสอบความถูกต๎องของผลการวิจัย 
(ชาย โพธิสิตา, 2554, หน๎า 337) และตรวจสอบข๎อมูลด๎วยเทคนิคสามเส๎าด๎านข๎อมูล 
 
 
 



         วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
                                                ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2557 

 

21 
 

5. ผลการวิจัย 
 ผลจากการสานเสวนา ครูภูมิปัญญาทางด๎านศิลปวัฒนธรรม ผู๎แทนชุมชน และผู๎ปกครองมีความ
คิดเห็นสอดคล๎องกันวํา ครูภูมิปัญญาเป็นผู๎มีบทบาทส าคัญอยํางมากตํอชุมชนและท๎องถิ่น  เพราะเป็นผู๎ให๎
ความรู๎แกํเยาวชนทั้งในเชิงประวัติศาสตร๑ชุมชน กิจกรรมในชุมชนเป็นการถํายทอดสะท๎อนภูมิปัญญาและ
ความเชื่อ อาทิ ความเช่ือเรื่องการนับถือบรรพบุรุษ ความเช่ือเรื่องบุญกรรม เป็นต๎น ซึ่งผูกพันกับวัฒนธรรม
ของชุมชน อัตลักษณ๑ของชุมชนและใช๎ระยะเวลายาวนานในการบํมเพาะความรู๎ แตํในระดับท๎องถิ่น คือ 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ความส าคัญกับครูภูมิปัญญาน๎อย แม๎วําจะมีการประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ แตํ
สํวนใหญํไมํมีการเชิญไปสอน อบรมหรือให๎ความรู๎กับเด็กๆ และเยาวชนในระบบการศึกษามากนัก ซึ่งภูมิ
ปัญญาความรู๎จากครูนั้นเป็นการสะสมมาจากประสบการณ๑จริงและท าให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ ปรับตัวได๎ เพียงแตํ
ภาษาที่ใช๎อาจเป็นภาษาถิ่นไมํไพเราะมากนัก บทบาทของครูภูมิปัญญาจึงจ ากัดเพียงการให๎ความรู๎ในชุมชน
และท๎องถิ่นของตนเองเทํานั้น 
 ส าหรับวิธีการสอนของครูภูมิปัญญา คือ การได๎เรียนรู๎และปฏิบัติจริง โดยครูภูมิปัญญา ทํานหนึ่ง 
ให๎ความเห็นวํา “ศิลปะสามารถประยุกต์ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบริบทและเวลา” ในขณะที่ครูภูมิ
ปัญญาอีกทํานสะท๎อนความคิดที่วํา “ปัจจุบันนี้เด็กๆ ส่วนใหญ่หลงไปกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่สนใจผู้เฒ่าผูแ้ก่ 
ห่างเหิน แข่งกันเรียนแข่งกันสอบ และมองว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นฆาตกรของสังคมเพราะแม้ว่าครู ภูมิ
ปัญญาจะจัดการเรียนการสอนให้เยาวชนได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้มีกลุ่มเยาวชนท่ีถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ กลุ่มโขนเยาวชนบ้านแหลม กลุ่มลูกระนาด/การ
แสดงละครชาตรี กลุ่มเยาวชนลูกหว้า กลุ่มโขนโรงเรียนวัดกุฏิ กลุ่มพิพิธภัณฑ์ปานถนอมที่มีการถ่ายทอดถึง
การแต่งกายและศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า การด ารงชีวิตของชาวไทยกะเหรี่ยง เป็นต้น  ส่วนใหญ่
เป็นการขับเคลื่อนด้วยกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆเท่านั้น เยาวชนส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญในเรื่องภูมิปัญญา
เหล่านี้ในระดับน้อย ซึ่งสะท้อนให้เหน็ว่าคุณค่าความรู้ของครูภูมิปัญญานับวันมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากไม่มีผู้
สืบทอด เยาวชนในชุมชนห่างไกลจากวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นเพราะต่างมุ่งเข้าสู่ระบบการศึกษา การแข่งขัน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกิดการอพยพย้ายถิ่น การคืนถิ่นของเยาวชนลดลง ท้ายที่สุดชุมชนเหลือเพียง
ผู้สูงอายุ” นอกจากนี้ ผู๎ปกครองยังมีทัศนคติตํอครูผู๎สอนในระบบการศึกษาวํา “ครูควรมีจิตวิญญาณความ
เป็นครู และควรรู้จริงปฏิบัติจริง ไม่ควรมาช่วงชิงเด็กที่ได้รับการฝึกฝนจากครูภูมิปัญญา แต่ควรพัฒนาและ
สร้างเด็กใหม่ให้มีความรู้และทักษะจริงจากความสามารถของครู” ในขณะที่ผู๎ปกครองทํานหนึ่งได๎แสดง
ทัศนะวํา “การเรียนการสอนในปัจจุบันแข่งกันเรียน ส่วนใหญ่สอนโดยไม่ค านึงถึงความสามารถและทักษะ
ของผู้เรียน” และเมื่อจัดระเบียบข๎อมูลจากผลการสานเสวนา พบประเด็นความแตกตํางของลักษณะการเรยีน
การสอนในระบบการศึกษากับครูภูมิปัญญา ดังนี้ 
  
ตารางที่ 1 ความแตกตํางระหวํางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษากับครูภูมิปัญญา 

ประเด็นความแตกตําง ในระบบการศึกษา ครูภูมิปญัญา 
เนื้อหาการเรียนการสอน - จ ากัดด๎วยช่ัวโมงการเรียน พ้ืนท่ี

การเรยีน และก าหนดคะแนน 
- มีลักษณะเหมือนกันหมด เน๎น
ความเป็นหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
- เน๎นความเป็นสากล การใช๎
ภาษาอังกฤษ 
- การให๎ความรู๎และทักษะวิชาการ 

-ไมํจ ากัดช่ัวโมงการเรียน และไมํ
ก าหนดคะแนน 
- มีลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ๑
ในตัวเอง 
-ใช๎ภาษาถิ่น ภาษาพื้นเมือง 
- การให๎ความรู๎และทักษะชีวิต 
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ตารางที่ 1 (ตํอ) 
ประเด็นความแตกตําง ในระบบการศึกษา ครูภูมิปญัญา 

การวัดและประเมินผล คะแนนเทียบกับเกณฑ๑มาตรฐาน ความสามารถในการถํายทอด
ความรู๎ไปยังบุคคลอื่น 

พฤติกรรมการเรียน - แขํงขัน 
- หํางไกลครอบครัว ชุมชน 
ท๎องถิ่น เน๎นความเป็นสากล 
- ผู๎เรียนมคีวามเป็นปจัเจกชน 
และมุํงเน๎นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
- ผู๎เรียนมุํงสอบ กวดวิชา 

- ไมํแขํงขัน 
- แสดงความสมัพันธ๑ระหวํางคน
และธรรมชาติ คํานยิม ประเพณี 
พิธีกรรมและความเชื่อของท๎องถิ่น 
- ผู๎เรียนมมีนุษยสมัพันธ๑ และมี
ปฏิสัมพันธ๑กับสิ่งรอบตัว ปรับตัว
และเรียนรู ๎

 
 จากตารางที่ 1 แสดงให๎เห็นวํา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษามีข๎อจ ากัดใน
ด๎านวิธีการจัดการเรียนการสอนด๎วยเง่ือนไขส าคัญคือ เวลา และการประเมินความสามารถของเด็กด๎วย
คะแนน ซึ่งคะแนนที่เป็นตัวเลขอาจไมํใชํคะแนนที่ประเมินความรู๎ความสามารถทักษะทางวิชาการได๎อยําง
สมบูรณ๑ การเรียนในระบบการศึกษาเป็นการเรียนท่ีจ ากัดเพียงในห๎องเรียน ท าให๎เด็กขาดการปฏิสัมพันธ๑กับ
สภาพแวดล๎อมภายนอก ในขณะที่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด๎วยครูภูมิปัญญาจะถํายทอดความรู๎ด๎วย
ลักษณะการสอดประสานไปกับธรรมชาติและการเข๎าถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน โดยอาศัย
ประสบการณ๑ คํานิยม พิธีกรรม ความเช่ือ ดังภาพที่ 1 ซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ทักษะชีวิต ตลอดจนการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมของหมูํบ๎านชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด๎วยครูภมูิปัญญา 
 
 

ประสบการณ๑ 

ความเชื่อ พิธีกรรม 

คํานิยม 

ทักษะ 

พฤติกรรม 

ครูภูมิปญัญา 
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6. สรุปและอภิปรายผล 
1. บทบาทของครูภูมิปัญญา พบวํา ครูภูมิปัญญาเป็นผู๎ให๎ความรู๎แกํเยาวชนทั้งในเชิงประวัติศาสตร๑

ชุมชน กิจกรรมในชุมชนเป็นการถํายทอดสะท๎อนภูมิปัญญาและความเช่ือ อาทิ ความเช่ือเรื่องการนับถือ
บรรพบุรุษ ความเช่ือเรื่องบุญกรรม ซึ่งในปัจจุบันนี้จังหวัดเพชรบุรีมีกลุํมเยาวชนที่ถํายทอดศิลปวัฒนธรรม
ตํางๆ อาทิ กลุํมโขนเยาวชนบ๎านแหลม กลุํมลูกระนาด/การแสดงละครชาตรี กลุํมเยาวชนลูกหว๎า กลุํมโขน
โรงเรียนวัดกุฏิ กลุํมพิพิธภัณฑ๑ปานถนอมที่มีการถํายทอดถึงการแตํงกายและศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า 
การด ารงชีวิตของชาวไทยกะเหรี่ยง เป็นต๎น ซึ่งภูมิปัญญาข๎างต๎นเป็นการถํายทอดโดยครูภูมิปัญญาที่ถํายทอด
ความรู๎โดยตรงและเป็นการรักษาไว๎ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี การถํายทอดความรู๎ภูมิปัญญาของ
จังหวัดเพชรบุรีนั้นมีลักษณะคล๎ายคลึงกับพื้นที่จังหวัดอื่น เพียงแตํสภาพภูมิประเทศ บริบททางพื้นที่ และ
ประชากรที่อาศัยในพื้นที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ๑ซึ่งอาจแตกตํางจากจังหวัดอื่นท าให๎ในแตํละพื้นที่
ของจังหวัดเพชรบุรีมีองค๑ความรู๎ภูมิปัญญาไมํเหมือนกัน สอดคล๎องกับ ทรงจิต พูลลาภ (2545) ที่ได๎
ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาส ารวจศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทยเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน ผลการวิจัย พบวํา ทุกชุมชนท๎องถิ่นมีภูมิปัญญาพื้นบ๎านในการผลิตปัจจัย
การด ารงชีพอยํางพอเพียง และมีหลายผลิตภัณฑ๑จากภูมิปัญญาไทย สามารถพัฒนากระบวนการผลิตจนมี
คุณภาพเป็นผลิตภัณฑ๑สินค๎าระดับชาติและนานาชาติ นอกจากภูมิปัญญาไทยได๎สร๎างปัจจัยพื้นฐานของการ
ด าเนินชีวิตในชุมชนท๎องถิ่นแล๎วยังสามารถผลิตสินค๎าเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพ คุณภาพชีวิต และ
เศรษฐกิจชุมชนให๎สูงขึ้น หลายผลิตภัณฑ๑ในท๎องถิ่น เชํน ผ๎าไหมไทย อาหารแปรรูปสมุนไพร สามารถผลิต
และพัฒนาเป็นสินค๎าที่มีช่ือเสียงระดับสากล จะเห็นได๎วําความรู๎ภูมิปัญญาสามารถน ามาพัฒนาสินค๎าใน
ชุมชนได๎ แตํอยํางไรก็ตามหากความรู๎เหลํานี้ไมํมีการบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษร ความรู๎เหลํานี้อาจเลือนหาย 
ไปจากบริบทชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนอาจเกิดปัญหาการละเมิด การใช๎ประโยชน๑เชิงพาณิ ชย๑  
ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยด๎านคุณคําความรู๎ของครูภูมิปัญญา กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี พบวํา คุณคํา
ความรู๎ของครูภูมิปัญญามีแนวโน๎มลดลงเนื่องจากภูมิปัญญาดังกลําวไมํมีผู๎สืบทอดความรู๎ นอกจากนี้ภูมิ
ปัญญาตํางๆ ท่ีมีอยูํในจังหวัดเพชรบุรียังไมํได๎รับการบันทึกไว๎อยํางเป็นระบบและสํวนใหญํรับเอาภูมิปัญญา
ภายนอกเข๎ามาอยํางไมํสอดคล๎องกับบริบท สภาพของชุมชน ซึ่งสอดคล๎องกับ เรืองรอง บุญยรัตพันธ๑ (2555, 
หน๎า 83) ที่กลําววํา การออกกฎหมายให๎การคุ๎มครองภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือการบริหารจัดการฐานข๎อมูล  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นก็ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากขอบเขตการให๎ความคุ๎มครองภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีลักษณะกว๎าง 
ประกอบกับมีหลายๆ หนํวยงานให๎ความรับผิดชอบกับเรื่องดังกลําว เชํน กระทรวงการตํางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย๑ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งยังไมํเป็นท่ียุติวําจะมีหนํวยงานใดเป็นแกนกลางรับผิดชอบปัญหาการ
ละเมิดภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางไมํเหมาะสม ประกอบกับปัญหาการไมํแบํงปัน
ผลประโยชน๑หากมีการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นเหลํานั้นไปพัฒนาตํอยอดและไปรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
การน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นไปใช๎ประโยชน๑ใน เชิงพาณิชย๑โดยไมํได๎รับอนุญาต ท าให๎มีผลกระทบตํอผู๎ครอบครอง
หรือเจ๎าของภูมิปัญญาซึ่งสํวนใหญํเป็นชุมชน (เรืองรอง บุญยรัตพันธ๑, 2555, หน๎า 98) 

2. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน พบวํา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบมีข๎อจ ากัดในด๎านเวลา และการประเมินความสามารถของเด็กด๎วยคะแนน และจ ากัดเพียงในห๎องเรียน 
ท าให๎เด็กขาดการปฏิสัมพันธ๑กับสภาพแวดล๎อมภายนอกและเป็นการเรียนแบบแยกสํวน ในขณะที่รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนด๎วยครูภูมิปัญญาจะถํายทอดความรู๎ด๎วยลักษณะการสอดประสานไปกับธรรมชาติ
และการเข๎าถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน โดยอาศัยประสบการณ๑ คํานิยม พิธีกรรม ความเชื่อ เป็นแบบ
บูรณาการ สอดคล๎องกับ ปัญญา เทพสิงห๑ (2556, หน๎า 37) ที่กลําววํา ระบบการเรียนการสอนแบบเดิมเกิด
ชํองวํางระหวํางผู๎สอนและผู๎เรียน การเรียนการสอนควรเช่ือมโยงระหวํางความรู๎ในช้ันเรียนกับโลกภายนอก 
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โดยศึกษาด๎วยตนเอง รู๎จักวิเคราะห๑ ในขณะที่งานวิจัยของ ณิศนันทน๑ พลอามาตย๑ (2545) ที่ได๎ท าการศึกษา
เรื่องครูภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานการประถมศึกษากิ่งอ าเภอบ๎านดําน ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย๑ ผลการวิจัย
ช้ีให๎เห็นวําการเรียนการสอนโดยครูภูมิปัญญานั้นสํงผลให๎นักเรียนสามารถคิดได๎อยํางมีเหตุผล เช่ือมโยงสิ่งที่
เรียนรู๎เข๎าสูํวิถีชีวิตจริง พัฒนาตนให๎มีความรู๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง สามารถแก๎ปัญหา โดยการน าความรู๎ไป
ปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นความรู๎ใหมํ  

อยํางไรก็ตามผลการวิจัยข๎างต๎นเป็นการเปรียบเทียบให๎เห็นวําการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพียงอยํางเดียวอาจไมํเพียงพอตํอเด็กและเยาวชน 
เพราะความรู๎ไมํได๎เกิดขึ้นเพียงในห๎องเรียนอยํางเดียวแตํหากเกิดขึ้นจากการผสมผสานการเรียนรู๎ระหวําง
ระบบในห๎องเรียนและการเรียนรู๎ผํานภูมิปัญญา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ควรน าข๎อดี
ของการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาและการเรียนการสอนด๎วยภูมิปัญญามาประยุกต๑รํวมกันใน
ลักษณะการเรียนรํวมกัน (Collaborative Learning) เป็นการเรียนรู๎วิธีหนึ่งที่ถูกน ามาใช๎อยํางกว๎างขวาง
เนื่องจากกิจกรรมและผลลัพธ๑ที่ได๎จากการเรียนการสอนตอบสนองแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาผู๎สอนจะต๎อง
ปรับเปลี่ยนการสอนจากผู๎สอนเป็นศูนย๑กลางเป็นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง  (Office of the Educational 
Council, 2002 อ๎างถึงใน ฐิติยา เนตรวงษ๑ และบุญญลักษม๑ ต านานจิตร, 2555, หน๎า 2) การเรียนแบบ
รํวมกันถือเป็นการเรียนท่ีสร๎างความกระตือรือร๎นและความตื่นตัวให๎แกํผู๎เรียน ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียน
และมีสํวนรับผิดชอบตํอการเรียนของตนเอง เป็นวิธีการที่เน๎นการจัดสภาพแวดล๎อมทางการเรียนให๎ผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎กันเป็นกลุํมเล็กๆ โดยที่สมาชิกแตํละคนต๎องมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎และในความส าเร็จของกลุํม  ทั้ง
โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแบํงปันทรัพยากรการเรียนรู๎ของสมาชิกแตํละคนต๎องรับผิดชอบการ
เรียนรู๎และภาระงานของตนเองพร๎อมกับการมีปฏิสัมพันธ๑กับสมาชิกในกลุํม โดยมีจุดมุํงหมายซึ่งความส าเร็จ
ของแตํละบุคคลคือความส าเร็จของกลุํม (Mingsiritham, 2009 อ๎างถึงใน ฐิติยา เนตรวงษ๑ และบุญญลักษม๑ 
ต านานจิตร, 2555, หน๎า 2 ) ทั้งนี้การผสมผสานดังกลําวจะเป็นการท าให๎บทบาทของครูภูมิปัญญามีมากขึ้น
ในระบบการศึกษาอยํางเป็นรูปธรรมและท าให๎เด็กและเยาวชนเข๎าใจ เข๎าถึง และรํวมเป็นสํวนหนึ่งการให๎
ความส าคัญตํอบทบาทและคุณคําของครูภูมิปัญญา ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีควรเน๎น
การพัฒนาให๎มีความหลากหลาย การจัดการศึกษาในแตํละระดับควรจัดให๎มีความสอดคล๎องกับความ
แตกตํางของบุคลากร งบประมาณ บริเวณพื้นที่ หลักสูตรที่เปิดสอน เป็นต๎น ซึ่งปัจจัยเหลํานี้มีผลตํอ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทํามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย (วิศท๑ เศรษฐกร, 2557, หน๎า 153) 
 
7. ข๎อเสนอแนะ 

ข๎อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช๎ 
1. ควรมีกระบวนการจัดการความรู๎จากครูภูมิปัญญาอยํางเป็นระบบ 
2. ควรมีการสร๎างเครือขํายการจัดการความรู๎จากครูภูมิปัญญา โดยมีทั้งกลุํมภาครัฐบาล 

ภาคเอกชน และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมกับประชาชนในชุมชนเพื่อรํวมกันรวบรวม 
บันทึกภูมิปัญญาของชุมชนท๎องถิ่นไว๎อยํางเป็นระบบ 

3. ควรมีการผสมผสานการจัดการเรียนการสอนระหวํางการเรียนการสอนในระบบและการเรียน
การสอนด๎วยภูมิปัญญาเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ รักษาประเพณี วิถีชีวิต พิธีกรรม อันเป็นมรดกล้ าคําของชุมชน
ท๎องถิ่น 
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ข๎อเสนอแนะการวิจัยคร้ังตํอไป 
1. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบทางพื้นที่ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่มีความหลากหลาย 
2. ควรเชิญผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมวิพากษ๑งานวิจัยเพื่อให๎ข๎อมูลที่ได๎รับมีความสมบูรณ๑ยิ่งข้ึน 
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