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บทท่ี 15 ภมูิปัญญาไทย 

เอกสารสรุปค าบรรยายครัง้ที่ 15 

ภมูปัิญญาไทย 

ภมูปัิญญาไทย 

 ความหมายของภูมิปัญญาไทย     หมายถึง ความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถ  ความช านาญอนั

เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  เพ่ือน ามาสร้างความเช่ือ กิจกรรม หรือ เคร่ืองประกอบการด ารงชีวิตของ

สมาชิกสงัคมให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมท่ีอาศยัอยู่ 

 ประเภทของภูมิปัญญาไทย     แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ภมูิปัญญาเชิงนามธรรม 
2. ภมูิปัญญาเชิงรูปธรรม 

 

1. ภูมิปัญญาเชิงนามธรรม      ซึง่เป็นผลของความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกสงัคมท่ีสะท้อนออกมาเป็น

ความคดิ  ความเช่ือ  หรือ ประเพณีท่ีบคุคลในสงัคมปฏิบตัิ หรือเช่ือสืบตอ่กนัมา  เชน่ ความคิดของ

ค าอธิบาย เพ่ือประพฤตใินประเพณีแหน่างแมว   เป็นต้น 

2. ภูมิปัญญาเชิงรูปธรรม    เป็นผลของความคิดสร้างสรรค์ท่ีสะท้อนออกมาเป็นสิ่งปฏิบตั ิ หรือการ

ปฏิบตัเิพ่ือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในวิถีชีวิต  อนัเป็นสิ่งท่ีสามารถมองเห็นได้  ใช้ประโยชน์ได้ ซึง่มี

สภาพของความเป็นวตัถ ุ เช่น การท าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้มาชว่ยในการด ารงชีวิตประจ าวนั เป็นต้น 

 ตัวอย่างของภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวกับการด ารงชีวิต 

- ภมูิปัญญาไทยด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 
- ภมูิปัญญาไทยด้านการแตง่กาย 
- ภมูิปัญญาไทยด้านท่ีอยูอ่าศยั 
- ภมูิปัญญาไทยด้านสขุอนามยั 
- ภมูิปัญญาไทยด้านความเช่ือ 
- ภมูิปัญญาไทยด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
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ภูมิปัญญาไทยด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม      เป็นความคดิและการสะท้อนถึงรูปแบบของอาหาร ท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่สขุภาพทัง้อาหารและยา โดยอาศยัความหลากหลายและความสมบรูณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมีในแตล่ะท้องถ่ินของไทย  เชน่ อาหารท้องถ่ินในแตล่ะภมูิภาค  เป็นต้น 

ภูมิปัญญาไทยด้านการแต่งกาย   เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาตใินท้องถ่ิน  มาประดษิฐ์จดัท าเคร่ือง

แตง่กาย เพ่ือสร้างความอบอุน่ให้ร่างกาย  เกิดความสวยงาม  ก่อให้เกิดอาชีพและเอกลกัษณ์ของกลุม่ชน

ในสงัคม เชน่ การทอผ้า การย้อมสี  เป็นต้น 

ภูมิปัญญาไทยด้านท่ีอยู่อาศัย    เป็นการน าทรัพยากรท่ีมีในท้องถ่ิน  มาเพื่อสร้างหรือปรับสภาพตามท่ี

ต้องการเพ่ือเป็นท่ีอาศยั  แทนท่ีท่ีอยู่ตามถ า้หรือเพิงผา  กลายเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีเรียกว่า บ้านหรือท่ีอยู่อาศยั  

ซึง่มีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะท้องถ่ิน ท่ีสะท้อนถึงสภาพทางสงัคม เศรษฐกิจของผู้อาศยัด้วย 

ภูมิปัญญาไทยด้านสุขอนามัย    เป็นการน าทรัพยากรท่ีมีในท้องถ่ิน  ท่ีรวมเรียกว่า สมนุไพรมาใช้รักษา

โรค เชน่  ใบชาแก้ท้องเสีย  ผลและใบของฝร่ังแก้ท้องร่วง  ในท่ีนีร้วมไปถึงความรู้เก่ียวกบัการรักษาโรคท่ี

เรียกวา่ เวชกรรมไทย ท่ีเป็นองค์ความรู้ของการอธิบายถึงลกัษณะของโรคภยั  สาเหตกุารเกิด และการ

บ าบดัรักษา 

ภูมิปัญญาไทยด้านความเช่ือ    สงัคมไทยมีความเช่ือมากมายในชีวิตประจ าวนั  เชน่ ไมค่วรนอนหนั

ศีรษะไปทางทิศตะวนัตก  หลกัปฏิบตัเิพ่ือเสริมมงคลชีวิต  อาทิ การตัง้ช่ือให้สอดคล้องกบัชะตาเกิดการ

ปลกูไม้มงคลในท่ีอยูอ่าศยั    การแห่นางแมวเพ่ือให้ฝนตก       การอธิบายถึงชีวิตหลงัความตาย  

 เป็นต้น 

ภูมิปัญญาไทยด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้     เป็นการน าวสัดธุรรมชาตท่ีิมีในท้องถ่ินตา่ง ๆ มาเพื่อ

ประดษิฐ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  เพ่ือความสะดวกตอ่การด ารงชีวิต  เชน่ การผลิตเกวียน  คนัไถ  

เคร่ืองปัน้ดนิเผา  เคร่ืองจกัสาน  รวมถึงการผลิตเคร่ืองดนตรี  และสิ่งแสดงออกทางความคดิเพ่ือความ

บนัเทิง  เชน่ หวัโขน  หุ่นกระบอก  หนงัตะลงุ  เป็นต้น 
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วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย     ซึง่มีวิธีการตา่ง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นภมูิปัญญาในท้องถ่ิน  

ซึง่มีวิธีการท่ีหลากหลาย ได้แก่ 

 - การถ่ายทอดด้วยการบอกเล่า   ด้วยการผกูเร่ืองราวเป็นนิทานหรือนิยายปรัมปรา ท่ีแสดง

ออกเป็นหลกัปฏิบตัผิา่นประเพณีตา่ง ๆ 

 - การถ่ายทอดด้วยการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เชน่  การจดัอบรมเพ่ือสอนท าเคร่ืองจกั

สาน หรือการท าดอกไม้ประดษิฐ์ 

 - การถ่ายทอดให้เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มเล็ก ๆ   ทัง้จากการบอกเลา่ พร้อมอธิบายเพ่ือให้ลงมือ

ปฏิบตัิ 

 - การถ่ายทอดภายในวงศ์ตระกูล   ซึง่เป็นความรู้เฉพาะท่ีเห็นวา่มีคณุคา่อยา่งยิ่งยวด คล้ายกบั

เป็นทรัพย์สินมีคา่ ท่ีอาจเป็นการถ่ายทอดอาชีพภายในวงศ์ตระกลู  เชน่ การท าหวัโขน  หตัถกรรมตา่ง ๆ  

การบ าบดัรักษาโรค  หรืองานหตัถกรรมตา่ง ๆ 

 - การถ่ายทอดด้วยการเขียนบันทกึอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร   ซึง่มีการบนัทกึรายละเอียด 

การน าเสนอขัน้ตอน  หลกัปฏิบตั ิ อนัเป็นการถ่ายทอดความรู้จากการอ่านด้วยตนเองของผู้ ท่ีสนใจ หรือพบ

เห็นต ารานัน้ ๆ 

 - การถ่ายทอดแบบครูพักลักจ า    ซึง่เป็นการถ่ายทอดแบบทางอ้อม  มิได้เกิดจากความประสงค์

ท่ีต้องถ่ายทอดความรู้ของผู้ รู้อยา่งแท้จริง   แตเ่กิดจากความพยายามขวนขวายของผู้ เรียนรู้   ท่ีอาศยั

ปฏิญาณความจ า แอบด ูการปฏิบตัขิองผู้ รู้ แล้วจงึน ามาฝึกและปฏิบตัเิลียนแบบ 

 - การถ่ายทอดจากสถาบันการศึกษา    เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบในสงัคมยคุใหมท่ี่มีแบบ

แผนของหลกัปฏิบตั ิ และเทคนิควิธีการของการวดัผลในการถ่ายทอดความรู้ตามหลกัการศกึษาในระบบ  

เม่ือได้รับการถ่ายทอดแล้ว วดัผลวา่มีความรู้ส าเร็จแล้ว ก็จะมีใบรับรองวฒุิการศกึษา 

 - การถ่ายทอดด้วยการฝึกปฏิบัติ    โดยผู้ รับการถ่ายทอดอาจเป็นลกูจ้าง  คนงานในสถาน

ประกอบการท่ีต้องปฏิบตักิารตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือจ้างมา ท่ีผู้ รับการถ่ายทอด ก็จะมีความช านาญท่ี
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มากขึน้ เม่ือเวลาผ่านลว่งเลยไปด้วยความช านาญ  ท าให้ผู้ รับการถ่ายทอดได้รับทัง้ความรู้และเงินเดือน 

หรือคา่ตอบแทน   เชน่ ท างานในอูซ่่อมรถ หรือในโรงงานอตุสาหกรรม 

-   การถ่ายทอดจากส่ือมวลชน    เป็นการถ่ายทอดความรู้ในสงัคมสมยัใหม ่ ท่ีมีส่ือสารมวลชน เป็น

ผู้ มีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ของภมูิปัญญาตา่ง ๆ ในสงัคมให้แก่ผู้ รับส่ือทัง้จากโทรทศัน์ วิทย ุ

นิตยสาร หรือส่ือสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ  และอินเตอร์เน็ต  ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรูปแบบการศกึษา หรือการเรียนรู้

ตามอธัยาศยั 

เอกสารอ้างอิง 

- เดชบดนิทร์  รัตน์ปิยะภาภรณ์และคณะ, ไทยศกึษา , กทม: ทริปเพิล้ เอ็ดดเูคชัน่ , 2550 

- ปิยะภรณ์ วงศ์เรืองและคณะ, ภมูิแผน่ดนิไทย:หตัถกรรมไทย, กทม:โอเวสพริน้ติง้เฮ้าส์, 2545 

- เอกวิทย์ ณ ถลาง , ภมูิปัญญาชาวบ้านส่ีภมูิภาค, กทม:โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2540 

ค าถามท้ายการบรรยายครัง้ท่ี  15 

1.ให้นกัศกึษาอภิปรายถึง ค าวา่ “ภมูิปัญญาไทย”   ตามท่ีนกัศกึษาเข้าใจมีความหมาย  หรือลกัษณะ

อยา่งไร  โดยยกตวัอยา่ง พร้อมเหตผุลประกอบด้วย 

2.ให้นกัศกึษาแสดงความคิดเห็นวา่ ภมูิปัญญาไทยมีบทบาทตอ่การด ารงชีวิตในสงัคมไทยปัจจบุนัอยา่งไร  

พร้อมยกตวัอยา่งประกอบการอภิปรายด้วย 

3.ให้นกัศกึษาอธิบายถึง ความเป็นภมูิปัญญาไทยกบัท้องถ่ิน หรือภมูิปัญญากบัสภาพแวดล้อมวา่มี

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร    พร้อมยกตวัอยา่งสกั 1 ภมูิภาคประกอบค าอธิบาย 

4.ให้นกัศกึษาอธิบายวา่ ภมูิปัญญาไทยกบัภมูิปัญญาตะวนัตก นัน้มีความคล้ายหรือตา่งกนัอยา่งไร   

สามารถน ามาผสมผสานในชีวิตประจ าวนัอยา่งไรบ้าง  พร้อมยกตวัอยา่งประกอบค าอธิบาย 

5.ให้นกัศกึษาวิเคราะห์วา่ เหตใุดภมูิปัญญาไทยจงึกลบัมาเป็นประเดน็ท่ีสนใจในสงัคมไทย ปัจจบุนั   

       หลงัจากท่ีถกูบดบงัด้วยภมูิปัญญาตะวนัตกมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ พร้อมยกตวัอย่าง 


