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ภูมิปญญาชาวบาน 
 

 ภูมิ  หมายความวา  พื้น  ชั้น  พื้นเพ 
 ปญญา  หมายความวา   ความรอบรู   ความรูท่ัว   ความฉลาดเกิดแต
การเรียนและคิด 
 ภูมิปญญาชาวบาน   หมายถึง   ความรูของชาวบานที่สรางขึ้นจาก
ประสบการณ   และความเฉลียวฉลาดของแตละคน  ซ่ึงไดเรียนรูมาจากพอแม  
ปูยาตายาย    ญาติพี่นอง   และผูมีความรูในชุมชน   ความรูเหลานี้เก่ียวของกับ 
การดําเนินชีวิตเปนแนวทาง  หลักเกณฑ   วิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในครอบครัว   ความสัมพันธกับคนอื่น  ความสัมพันธกับผูลวงลับ
ไปแลว   กับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ   และกับธรรมชาต ิ 

 

 โดยทั่วไปนั้น  เรามักจะไดยินคําวา “ภูมิปญญาทองถิ่น” หรือ  
“ภูมิปญญาชาวบาน”   ซ่ึงมีความหมายที่ใกลเคียงกัน คือ ความรูที่มีความสําคัญ
ในการดํารงชีวิตของคนในทองถ่ิน   ความรู   ความสามารถดังกลาวเปนสิ่งที่
สะสมมานาน   เปนโครงสรางความรูที่มีหลักการ   มีเหตุผลในตัวเองที่นาศึกษา 
และควรอนุรักษและสืบทอดตอไป   ทั้งนี้ภูมิปญญาตางๆ ที่มีอยูในแตละทองถ่ิน
มักจะแตกตางกันไป  ขึ้นอยูกับสภาพความเปนอยูและวิถีชีวิต  รวมถึงทรัพยากร 
ที่มีอยูในทองถ่ินนั้น โดยอาจมีความเกี่ยวพันไปถึงลักษณะทางวัฒนธรรมและ
ความเชื่อทางศาสนาดวย 
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 องคความรูที่เรียกวา  “ภูมิปญญาทองถิ่น”  หรือ  “ภูมิปญญาชาวบาน”  นั้น  สามารถแบงออกไดเปน  5  สาขาหลักๆ 
ไดแก  

  1. สาขาเกษตรกรรม   ไดแก  ผลงานดานการทําไร   ทํานา   เล้ียงสัตว  ประมง  ทําไรนา
สวนผสม ฯลฯ  เชน  การทําการเกษตรแบบผสมผสาน  เกษตรแบบพอเพียง  เกษตรที่เอื้อประโยชน 
ตอชีวิตและสิ่งแวดลอม  เปนตน  
 2. สาขาคหกรรม   ไดแก   ดานอาหาร   ดานงานประดิษฐ   การตัดเย็บเสื้อผา   และทํา
ของประดับตางๆ  
 3. สาขาศิลปกรรม   ไดแก   การทําจิตรกรรม   ประติมากรรม   สถาปตยกรรม
หัตถกรรม   ดนตรี   นาฏศิลป  และการละเลนพื้นบาน  
 4. สาขาสาธารณสุข   ไดแก   ความรูความสามารถดานการใชยาสมุนไพร  และการรกัษา
โรคแผนโบราณ  เชน หมอนวดแผนโบราณ   หมอตําแย   เปนตน  
 5. สาขาภาษาและวรรณกรรม  ไดแก  การแตงวรรณกรรมพื้นบาน  การสืบสาน
อักษรโบราณ  วรรณกรรมทองถ่ิน ฯลฯ  
 6. สาขาอื่นๆ  ไดแก  ความรูความสามารถดานพิธีกรรมตางๆ   ดานโหราศาสตร  และ
ดานขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ภูมิปญญาชาวบาน  เปนความรูที่มีคุณธรรม  สอนใหคนเคารพผูอ่ืน  เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เคารพธรรมชาติ   พึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไมทําลาย 

 ภูมิปญญาชาวบาน   ยังมีเร่ืองประเพณีตางๆ   ซ่ึงทําใหชุมชนรวมใจกันทํากิจกรรม 
ที่เปนการรื้อฟนแนวทางในการดําเนินชีวิต  เชน งานบุญตามเทศกาล  งานพิธีการเกิด  การสูขวัญ  
การแตงงาน  และงานศพ  เปนตน  
  ความรูในเรื่องการทํามาหากินมีอยูมาก เชน การทํานาทําไร   การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว  
การจับปลา  จับสัตว  การทําเครื่องมือทางการเกษตร  การทําเครื่องใช    การจักสานดวยไมไผหรือ
ดวยหวาย    การทอผาทั้งผาฝาย  และผาไหม    ซ่ึงมีลวดลายที่สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อและ
ความคิดของชาวบาน   การทําเครื่องปนดินเผา   การแกะสลักไมและหิน  ซ่ึงจะพบเห็นไดจาก
โบราณสถาน  และในพิพิธภัณฑตางๆ 

 คําวา "ภูมิปญญาชาวบาน"  คืออะไร 
 คําวา ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรูของชาวบาน  ซ่ึงไดมาจากประสบการณ  และ
ความเฉลียวฉลาดของชาวบาน  รวมทั้งความรูที่ส่ังสมมาแตบรรพบุรุษ   สืบทอดจากคนรุนหนึ่ง
ไปสูคนอีกรุนหนึ่งระหวางการสืบทอดมีการปรับ  ประยุกตและเปลี่ยนแปลง  จนอาจเกิดเปน
ความรูใหมตามสภาพการณทางสังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอม 
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 ภูมิปญญาเปนความรูท่ีประกอบไปดวยคุณธรรม   ซ่ึงสอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบาน  ในวิถีดั้งเดิมนั้นชีวิต
ของชาวบานไมไดแบงแยกเปนสวน  ๆ  หากแตทุกอยางมีความสัมพันธกัน  การทํามาหากิน  การอยูรวมกันในชุมชน  การปฏิบัติศาสนา  
พิธีกรรม  และประเพณี  
 ความรูเปนคุณธรรม   เมื่อผูคนใชความรูนั้นเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางคนกับคน   คนกับธรรมชาติ   และคนกับ 
ส่ิงเหนือธรรมชาติ  
 ความสัมพันธท่ีดีเปนความสัมพันธท่ีมีความสมดุล   ที่เคารพกันและกัน  ไมทํารายทําลายกัน  ทําใหทุกฝายทุกสวน 
อยูรวมกันไดอยางสันติ  ชุมชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑของการอยูรวมกัน  มีคนเฒาคนแกเปนผูนํา  คอยใหคําแนะนําตักเตือน  
ตัดสิน  และลงโทษหากมีการละเมิด  ชาวบานเคารพธรรมชาติรอบตัว  ดิน  น้ํา  ปา  เขา  ขาว  แดด  ลม  ฝน  โลก  และจักรวาล  
ชาวบานเคารพผูหลักผูใหญ  พอแม  ปูยาตายาย ทั้งที่มีชีวิตอยูและลวงลับไปแลว 

 ภูมิปญญาชาวบานในเรื่องการทํามาหากินเปนอยางไร 
 แมวิถีชีวิตของชาวบานเมื่อกอนจะดูเรียบงายกวาทุกวันนี้  และยังอาศัยธรรมชาติและแรงงานเปนหลักในการทํามาหากิน 
แตพวกเขาก็ตองใชสติปญญาที่บรรพบุรุษถายทอดมาใหเพื่อจะไดอยูรอด   ทั้งนี้เพราะปญหาตางๆ ในอดีตก็ยังมีไมนอย  
โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวมีสมาชิกมากขึ้นจําเปนตองขยายที่ทํากิน   ตองหักรางถางพง   บุกเบิกพื้นที่ทํากินใหม   การปรับพื้นที่ 
เพื่อทํานาซึ่งเปนงานที่หนัก   การทําไรทํานา  ปลูกพืช   เล้ียงสัตว   และดูแลรักษาใหเติบโตและไดผลเปนงานที่ตองอาศัยความรู
ความสามารถ    การจับปลาลาสัตวก็มีวิธีการ   บางคนมีความสามารถมาก  รูวาเวลาไหน  ที่ใด  และวิธีใดจะจับปลาไดดีที่สุด   
คนที่ไมเกงก็ตองใชเวลานานและไดปลานอย   การลาสัตวก็เชนเดียวกัน  

การเกษตรแบบผสมผสานอีกรูปแบบหนึ่ง น้ําและปา 

 การจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร   ก็เปนความรูความสามารถที่มีมาแตโบราณ   คนทางภาคเหนือรูจักบริหารน้ํา 
เพื่อการเกษตรและเพื่อการบริโภคตางๆ โดยการจัดระบบเหมืองฝาย มีการจัดแบงปนน้ํากันตามระบบประเพณีที่สืบทอดกันมา  
มีหัวหนาที่ทุกคนยอมรับ   มีคณะกรรมการจัดสรรน้ําตามสัดสวนและตามพื้นที่ทํากิน  นับเปนความรูที่ทําใหชุมชนตางๆ ที่อาศยั
อยูใกลลําน้ํา ไมวาตนน้ําหรือปลายน้ําไดรับการแบงปนน้ําอยางยุติธรรม  ทุกคนไดประโยชนและอยูรวมกันอยางสันติ  

การเก็บกักน้ําไวใชในคราวจําเปนเปนการอนรุักษ
ปาและแหลงน้ํา 

เครื่องสูบน้ําจากบาดาลแบบงาย ๆ โดยใชไมไผ 
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 ภูมิปญญาชาวบานในสังคมปจจุบันเปนอยางไร 
 ภูมิปญญาชาวบานไดกอเกิดและสืบทอดกันมาในชุมชนหมูบาน  เมื่อหมูบานเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับสังคมสมัยใหม 
ภูมิปญญาชาวบานก็มีการปรับตัวเชนเดียวกัน  
 ความรูจํานวนมากไดสูญหายไปเพราะไมมีการปฏิบัติสืบทอด เชน การรักษาพื้นบานบางอยาง  การใชยาสมุนไพรบางชนิด 
เพราะหมอยาที่เกงๆ ไดเสียชีวิตโดยไมไดถายทอดใหกับคนอื่น  หรือถายทอด  แตคนตอมาไมไดปฏิบัติ  เพราะชาวบานไมนิยม
เหมือนเมื่อกอน  ใชยาสมัยใหมและไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกงายกวา  งานหัตถกรรม  ทอผา  หรือเครื่องเงิน เครื่องเขิน  
แมจะยังเหลืออยูไมนอย  แตก็ไดถูกพัฒนาไปเปนการคา  ไมสามารถรักษาคุณภาพและฝมือแบบดั้งเดิมไวได  ในการทํามาหากิน
มีการใชเทคโนโลยีทันสมัย  ใชรถไถแทนควาย  รถอีแตนแทนเกวียน  
 การลงแขกทํานาและปลูกสรางบานเรือนก็เกือบจะหมดไป  มีการจางงานกันมากขึ้น  แรงงานก็หายากกวาแตกอน 
ผูคนอพยพยายถ่ิน  บางก็เขาเมือง   บางก็ไปทํางานที่อ่ืน   ประเพณีงานบุญก็เหลือไมมาก   ทําไดก็ตอเมื่อลูกหลานที่จากบาน 
ไปทํางานกลับมาเยี่ยมบานในเทศกาลสําคัญๆ  เชน  ปใหม   สงกรานต   เขาพรรษา  เปนตน  

 

การลงแขกทํานา  เก่ียวขาว 

 สังคมสมัยใหมมีระบบการศึกษาในโรงเรียน  มีอนามัย  และโรงพยาบาลมีโรงหนัง  วิทยุ โทรทัศน และเครื่องบันเทิง
ตางๆ  ทําใหชีวิตทางสังคมของชุมชนหมูบานเปลี่ยนไป มีตํารวจ  มีโรงมีศาล มีเจาหนาที่ราชการฝายปกครอง ฝายพัฒนา และ
อื่นๆ  เขาไปในหมูบาน  บทบาทของวัด  พระสงฆ และคนเฒาคนแกเร่ิมลดนอยลงไป 
 การทํามาหากินก็เปลี่ยนจากการทําเพื่อยังชีพไปเปนการผลิตเพื่อการขาย ผูคนตองการเงินเพื่อซ้ือเครื่องบริโภคตาง ๆ 
ทําใหส่ิงแวดลอมเปลี่ยนไป ผลผลิตจากปาก็หมด สถานการณเชนนี้ทําใหผูนําการพัฒนาหลายคนที่มีบทบาทสําคัญในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  เร่ิมเห็นความสําคัญของภูมิปญญาชาวบาน หนวยงานทางภาครัฐและเอกชนใหการ
สนับสนุน และการสงเสริมใหมีการอนุรักษ  ฟนฟู ประยุกตและคนคิดสิ่งใหม ๆ ความรูใหมเพื่อประโยชนสุขของสังคม 
 การถายทอดความรู  คือ  การบอกวิชาความรูใหผูเรียนเขาใจและนําไปปฏิบัติได  ภูมิปญญาทองถ่ินมักจะถูก
ถายทอดใหกับผูเรียนหรือกลุมเปาหมาย  โดยไมไดผานระบบการเรียนการสอนจากสถาบันใดๆ  แตเปนการเรียนการสอน 
ที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบและจดจําสืบทอดกันมาในครอบครัว    และถายทอดโดยใชวิธีการสาธิต  คือ  การที่เยาวชนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติของผูใหญในครอบครัวหรือชุมชน   และวิธีปฏิบัติจริง  คือ  การฟงคําบรรยาย  อธิบาย  สาธิต  และปฏิบัติจริงซ้ําๆ 
จนเกิดความชํานาญ 
 ภูมิปญญามีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอด   ถายทอดองคความรูที่มีอยูเดิมในชุมชนทองถ่ินตางๆ  แลวพัฒนา
เลือกสรรปรับปรุงองคความรูเหลานั้น  จนเกิดทักษะและความชํานาญที่สามารถแกไขปญหาและพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสม
กับยุคสมัย  แลวเกิดภูมิปญญาหรือองคความรูใหมที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมส้ินสุด 
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“ความรู...มิใชอยูแตในหองเรียน  มิใชอยูแตในหนังสือ 
บางคราอยูรอบตัวเรา  บนตนไม  ในสายน้ํา  ใตกอนหิน” 

 

...รวมสรางสรรคความรูบนเวบ็โดย... 
สํานักสงเสริมและประสานมวลชน    กรมทรัพยากรน้ํา 
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 ความทันสมัยในโลกยุคปจจุบันทําใหคนไทยมีโอกาสที่จะไดรับรูขาวสารกวางขวาง  ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ท่ี
อยูไกลตัวมากขึ้นผานทางสื่อตางๆ  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือ  และอินเตอรเน็ต  เปนตน   สงผลใหคนไทยใน
ยุคปจจุบันมีความรูความสามารถหลากหลาย   กลาคิด   กลาแสดงออก   และกลาทํามากขึ้น   ซึ่งนับวาเปนขอดี 
 ในฐานะที่เราเปนคนไทย  เราสามารถชวยกันพัฒนาถิ่นที่อยูอาศัยของเราไดจากการประยุกตความรู
ความสามารถและโอกาสที่กวางขวางของเราในปจจุบัน ใหเขากับความรูเดิมจากวิถีชีวิตที่เปนมาตั้งแตบรรพบุรุษ 
และทรัพยากรตางๆ  ท่ีมีอยูภายในทองถิ่นของตน   ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนอยางมากมาย 

- ๕ - 


