
ทะเบียนคลังภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยะรัง 

อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

เทศบาลตำบลยะรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการสืบสาน สืบทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่ง

สมกันมาเป็นเวลานานถ้าถูกละเลยขาดการยอมรับและถูกทำลายลงก็จะสูญหายไปรายชื่อภูมิปัญญาของ

ตนเอง ทำให้คนในท้องถิ่นไม่มีศักดิ์ศรี ขาดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึง

เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนักการศึกษา หน่วยงาน ได้กล่าวถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน

ไว้ดังนี้ 
 

ยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ (2537:25-26) กล่าวถึง ความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านว่า  
 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นวัฒนธรรมและประเพณีวิธีแบบดั้งเดิม เป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของสังคม 

เป็นสิ่งที่มีจุดหมาย เป็นสิ่งสำคัญ มีความหมายและคุณค่าต่อการดำรงอยู่อย่างร่วมกันที่จะช่วยให้สมาชิกใน

ชุมชนหมู่บ้าน ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ช่วยสร้างความสมดุล ระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม 

ทำให้ผู้คนดำรงตนและปรับเปลี่ยนได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันเกิดจากสังคมภายนอกและ

เป็นประโยชน์ต่อการทำงานพัฒนาชนบท ของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆทั้งนี้เป็นการกำหนดท่าทีในการ

ทำงานให้กลมกลืนกับชาวบ้านได้มากยิ่งข้ึน 
 

ประกอบ ใจมั่น (2539:84) ได้กล่าวถึงความสำคัญของชาวบ้าน คือ ช่วยให้สมาชิกในชุมชน หมู่บ้าน  
 

ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม ช่วยให้

ผู้คนดำรงตนและปรับเปลี่ยนทันต่อความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอันเกิดจากสังคมภายนอก เป็น

ประโยชน์ต่อการทำงานพัฒนาชนบทของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเพ่ือที่จะได้กำหนดท่าทีการทำงานให้

กลมกลืนกับชาวบ้านมากยิ่งขึ้น 
 

ยุพา  ทรัพย์อุไรน์ (2537:21) กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดจากการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ ที่ได้รับ 
 

ถ่ายทอดจากบุคคลและสถาบันต่างๆ โดยมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและศาสนา เกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมี

วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานภูมิปัญญา ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งที่มีมานาน มีการปฏิบัติโดยผู้คนในชุมชนนั้น  
 

สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่มีการสั่งสมความรู้มวลประสบการณ์

ต่างๆ ที่มีการสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายโดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง

ชาวบ้านกับชาวบ้าน จากชุมชนหนึ่งสู่ชุมชนหนึ่งจนทำให้สังคมชาวบ้านมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง 
 



ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องราวการสืบทอดประสบการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันที่มีลักษณะของ
ความสัมพันธ์ภายในท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายทางภูมิปัญญาแต่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งมีหลายท่านได้
กล่าวถึงลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

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

1. มีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องที่เก่ียวกับ
การเกิด เเก่ เจ็บตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน 

มีลักษณะเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด้านต่างๆ เช่น การทำมาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ 
ดนตรี และอ่ืนๆ 

2. ภูมิปัญญาเหล่านี้สะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะ พ่ีสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับโลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ธรรมชาติ ความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมหรือชุมชน 
ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ทั้งหลาย ทั้ง 3 ลักษณะนี้ คือ สามมิติ
ของเรื่องเดียวกัน คือ ชีวิตของชาวบ้าน สะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างเอกภาพ เหมือน
มุมของสามเหลี่ยมภูมิปัญญาจึงเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อังกูล สมคะเนย์ (2535:37) ได้จำแนกภูมิปัญญาชาวบ้านออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1เรื่องเก่ียวกับคติ ความคิด ความเชื่อ ภาษาและหลักการที่เป็นพ้ืนฐานขององค์แห่งความรู้ที่
เกิดจากการสั่งสมถ่ายทอดกันมา  

คต ิความคิด ความเชื่อ ภาษาและหลักการที่เป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้ที่ปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบัน 
ทั้งท่ีเป็นการประกอบพิธีกรรม การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์และการใช้แรงงานของตนเอง รวมถึงการหาผลผลิต
ต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อการยังชีพ ประกอบกับความเชื่อทางศาสนา เลยเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องด้วย คติ คำคม สุภาษิต คำพังเพย นิทานหรือตำนานพื้นบ้าน คติธรรมคำสอนทางศาสนา ปริศนาคำ
ทำนายต่างๆ ภาษาถิ่นหรือภาษาพ้ืนบ้าน 

กลุ่มที่ 2 เรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญต่อการแสดงออกถึงภูมิปัญญา
ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือผลงานหรือกิจกรรมที่เกิดจากความคิดของชาวบ้านที่แสดงให้
เห็นคุณค่าแห่งการดำเนินชีวิต วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาเฉพาะกลุ่มชน หรือ



ท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกลุ่มชนหรือท้องถิ่น
นั้นๆได้แก่ การละเล่นพ้ืนบ้าน เพลงพ้ืนบ้านประเภทต่างๆศิลปะการแสดง เช่น หนังตะลุง มโนราห์ ศิลปะด้าน
โบราณสถาน โบราณวัตถุของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลุ่มที่ 3 เรื่องของการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น 

ในอดีตวิถีชีวิตของคนไทยมีความเป็นอยู่โดยธรรมชาติ ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ 
จับสัตว์น้ำเครื่องมือที่ประดิษฐ์เอง ในการประกอบอาชีพนั้นเป็นการทำเพ่ือให้มีอยู่มีกินมากกว่าพ่ีจะทำเพ่ือ
ความมั่นมี ความร่ำรวย โดยที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอกมาเป็นตัวกำหนดหรืออิทธิพลในการผลิต 
แต่ปัจจุบันวิธีการดำเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมากซ่ึงเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นพัฒนาประเทศ เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ทำให้ระบบการผลิตของชาวบ้านได้รับ
ผลกระทบไปด้วย จึงก่อให้เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจในชนบทอย่างรุนแรง ผลจากความล้มเหลวและ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงมีบุคคลหนึ่งนำไปใช้เป็นบทเรียน เกิดแนวคิดการพึ่งพาตนเองและการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกันในชนบท จึงได้มีการริเริ่มฟ้ืนฟูทรัพยากรในท้องถิ่นที่ได้มีการสูญเสียไปให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์พร้อม
กับสภาพการดำเนินชีวิตที่เคยถูกครอบงำด้วยธุรกิจการค้า กลับมาสู่อาชีพเกษตรกรรม เพ่ือความอยู่รอดโดย
อาศัยความสมดุลตามธรรมชาติ กลุ่มบุคคลดังกล่าวยืนหยัดต่อสู้ด้วยความเข้มแข็งกับความล้มเหลว เลขความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างภาคภูมิด้วยกำลังกาย สติปัญญา สั่งสมประสบการณ์จากการผสมผสานกลมกลืนได้
อย่างเหมาะสม สามารถยืนหยัดอยู่ได้โดยการพ่ึงพาตนเอง คนเหล่านี้จึงเป็นที่สมควรได้รับการยกย่องและ
นำเอาหลักการ ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป ได้แก่ การทำเครื่องมือ
จับสัตว์น้ำ งานจักสานจากดอกไม้ไผ่ งานจักสานจากเตยปาหนัน งานจักสานจากหวาย งานประดิษฐ์สิ่งของ
จากเปลือกหอยแตก การจัดทำผ้าบาติกและการเขียนลายผ้าบาติก 

กลุ่มที่ 4 เรื่องของแนวความคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบ้าน 

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ส่งผล
ให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้มีบุคคลนำแนวความรู้และ
หลักการที่เคยปฏิบัติกันมา นำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตหรือประกอบกิจกรรมใน
การดำเนินชีวิตในครอบครัวและท้องถิ่น ซึ่งนับว่าบุคคลเหล่านี้ เป็นภูมิปัญญา 

มาลินี สวยค้าข้าว (2538:38) ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยยึดเกณฑ์ของสำนักงาน 

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
ต่างๆได้ 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูป
ผลผลิต เพื่อชะลอการนำเข้าตลาด เพ่ือการแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัยประหยัด และเป็นธรรม 

3. สาขาแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนใน
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 ความสามารถในการบริหารจัดการดำเนินงานองค์กรชุมชนต่างๆ
จะให้สามารถพัฒนาและบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร เช่น การจัดการองค์กรของ
กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 

9 สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับภาษาทั้งภาษาถ่ิน 
ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

10 สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม คำสอน
ทางศาสนา ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคล
และสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ประเพณีบุญ บุญประทาย
ข้าว เป็นต้น 

11 สาขาการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดการอบรมเลี้ยงดูการบ่มเพาะ การสั่งสอน 
การสร้างสื่อ และอุปกรณ์การวัดความสำเร็จ 



กล่าวโดยสรุป ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีลักษณะเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
อันเกิดจากการสะสมความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการถ่ายทอดจากบุคคลและสถาบันต่างๆในท้องถิ่น 
โดยมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน จะมีลักษณะจำกัดเฉพาะถิ่น คู่กรณีมีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติและมีความสัมพันธ์
ระหว่างชีวิตกับชีวิต 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

การที่ชนชาติและปัจจุบันต่างๆอยู่รอดกันมาได้ทุกวันนี้ พวกคุณค่าอันเป็นพื้นฐานแห่งการดำเนินชีวิต 
สามารถรักษาสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์จัดสภาพแวดล้อมกับผู้คนในสังคมเดียวกัน และกับสังคม
อ่ืนๆ ความสมดุลดังกล่าวยังคงอยู่ และถ่ายทอดสืบสานกันมา บางส่วนนั้นอาจหายไป แต่มีสิ่งใหม่ๆก็ข้ึนแทน 
การถ่ายทอดสืบสานมีลักษณะทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการถ่ายทอดภูมิปัญญานั้น ปฐม นิคมานนท์ 
(2538:279-281) ได้สรุปไว้ดังนี้ 

1. การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพของหมู่บ้านที่แทบทุกครัวเรือนทำกัน 
อาจเป็นอาชีพรองจากการทำงานได้ทำนา เช่น เครื่องปั้นดินเผา จักสาน ทอผ้า ซึ่งสมาชิกของชุมชนได้คลุกคลี 
คุณเคยมาตั้งแต่เด็กภายใต้สภาพการดำรงชีวิตประจำวัน 

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

3. การฝึกจากผู้รู้ผู้ชำนาญเฉพาะอย่าง เป็นการถ่ายทอดที่สนใจไปขอรับการถ่ายทอดวิชาการ ผู้รู้อาจ
เป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติ หรืออาจอยู่นอกชุมชนก็ได้ เช่น ช่างโบสถ์ ช่างลายไทย หมอตำแย เป็นต้น 

4. การฝึกฝนและค้นคว้าด้วยตนเอง อาชีพและความชำนาญหลายอย่างเกิดข้ึนด้วยคิดค้น ดัดแปลง 
และพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเอง แล้วถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน เช่น การแกะสลักหิน เป็นต้น 

5. ความรู้ความชำนาญที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือสิ่งลึกลับ เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนด้วยตนเองไม่ได้
สนใจหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน มีวิญญาณหรืออำนาจลึกลับเข้ามาสิงมาบอก ทำให้มีความสามารถในการรักษา
โรคได้ 

 


