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ภมูิปัญญาท้องถิ่น
ความหมาย

ภูมิปัญญา

ภูมิปัญญาไทย

ภมูิปัญญาท้องถิ่น
พื้นความรู้ความสามารถ

https://dictionary.orst.go.th/lookup_domain.php

ความรู้ 



https://dictionary.orst.go.th/lookup_domain.php



พ้ืนความรู้ความสามารถ

ที่เกิดข้ึนในแผ่นดินแหง่หน่ึงหรือ

กล่าวได้ว่าความรู้ที่เกิดข้ึนน้ัน

มีความเกี่ยวข้องสมัพันธ์กับ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

สภาพแวดล้อม ทรัพยากร

ของแผ่นดินหรือพ้ืนที่น้ัน

ภมูิปัญญาท้องถิ่น
ความหมาย

ภูมิปัญญา



ภมูิปัญญาท้องถิ่น
ความหมาย

พ้ืนความรู้ความสามารถ

ที่เกิดข้ึนในแผ่นดินแหง่หน่ึงหรือ

กล่าวได้ว่าความรู้ที่เกิดข้ึนน้ัน

มีความเกี่ยวข้องสมัพันธ์กับ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

สภาพแวดล้อม ทรัพยากร

ของแผ่นดินหรือพ้ืนที่น้ัน

ภูมิปัญญา

ภูมิปัญญาไทย



ภูมิปัญญาไทย

ชนญั วงษ์วิภาค และสุชาดา วราหพันธ์. (2548). ภูมิปัญญาท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร: เอมพันธ.์

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถและทักษะของคนไทย 

อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่าน กระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร              

ปรุงแต่งพัฒนาและถ่ายทอดสบืต่อกันมาเพื่อให้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิต

ของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย (หน้า 116)



ภมูิปัญญาท้องถิ่น
ความหมาย

ภูมิปัญญา

ภูมิปัญญาไทย

ภมูิปัญญาท้องถิ่น (ไทย)



ภมูิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง สิ่งที่แสดงความรู้ความคิดและ     

การกระท าของบรรพบุรุษหรอืคนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งหมายถึง              

คนในแต่ละภาคคิดค้นขึ้น เพื่อด ารงชีวิตรอดอย่างมีความสุข 

(หน้า 117)

ชนญั วงษ์วิภาค และสุชาดา วราหพันธ์. (2548). ภูมิปัญญาท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร: เอมพันธ.์



ภมูิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเป็นองค์รวมและมี

คุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีวิตซึ่ง                  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่

งอกงามข้ึนใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้การแก้ปัญหา

การจัดการและการปรับตวัในการด าเนินวิถีชีวิตของ

คนไทย 

ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเด่นชัด มี 9 ด้าน 
ได้แก่ (หน้า 117)

1. ด้านเกษตรกรรม 

2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

3. ด้านการแพทย์แผนไทย 

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. กองทุนและธุรกิจชุมชน 

6. ด้านศิลปกรรม 

7. ด้านภาษาและวรรณกรรม 

8. ด้านปรัชญาศาสนาและประเพณี 

9. ด้านโภชนาการ

ชนญั วงษ์วิภาค และสุชาดา วราหพันธ์. (2548). ภูมิปัญญาท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร: เอมพันธ.์





หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์          

และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่าน้ัน ซึ่งชุมชน กลุ่มชน และในบางกรณีปัจเจกบุคคล 

ยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซ่ึงถ่ายทอด

จากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหน่ึงนี้เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มคนสร้างขึ้นใหมอ่ย่างสม่ าเสมอ เพื่อ

ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาตแิละประวตัิศาสตร์

ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมอีัตลักษณ์ และความต่อเนื่อง ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความ

เคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2558, หน้า 8)

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2558). คู่มือการเสนอขอขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.

มรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม



ภมูิปัญญาท้องถิ่น

ความรู้ความสามารถของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสมัพันธ์กับภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ทรัพยากร วิถีชีวิตของกลุ่มคนในพ้ืนที่หน่ึง และ

ความรู้ความสามารถน้ันมีความงอกงามข้ึนใหม่จากการเรียนรู้การแก้ปญัหา

การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินวิถีชีวิตของบุคคลในพ้ืนที่น้ัน  แล้ว

ถ่ายทอดสบืต่อใหก้ับผู้คนในพ้ืนที่ได้น าความรู้และผลผลิตจากความรู้น้ันไปใช้

กันอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแสดงใหเ้หน็ถึงเอกลักษณ์เฉพาะของพ้ืนท่ีน้ัน



ขอบเขตของภูมิปัญญา

ภูมิปัญญาเกิดจากความจ าเป็นของมนุษย์ จากพื้นฐาน 3 ประการ (หน้า 119)

1. ความต้องการด้านปัจจัยสี่
มีการตอบสนองทางวัฒนธรรมในเรื่อง อาหาร ท่ีอยู่ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค

2. ความต้องการทางสังคม 
มีการตอบสนองความต้องการทางสังคมมรีากฐานมาจากชีวภาพ ซึ่งจะมีภาวการณ์เกิด แก่ เจ็บ

ตาย เป็นวงจรตามธรรมชาติ จึงสร้างวัฒนธรรมขึ้นมารบัใช้ภาวะตา่ง ๆ เหล่านี้

3. ความต้องการด้านจิตใจ
มีการตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ มีระบบศาสนาความเชื่อเปน็เรื่องรองรบั มีประเพณี

พิธีกรรม ที่เกิดขึ้นตามความเลื่อมใสในศาสนาของตน

ชนญั วงษ์วิภาค และสุชาดา วราหพันธ์. (2548). ภูมิปัญญาท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร: เอมพันธ.์



ขอบเขตของภูมิปัญญา

ชนญั วงษ์วิภาค และสุชาดา วราหพันธ์. (2548). ภูมิปัญญาท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร: เอมพันธ.์

(ปรับปรุงจากหน้า 119-120)

ความต้องการจ าเปน็
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กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2558). คู่มือการเสนอขอขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.

มรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม
ในส่วนของมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้

ยูเนสโก จ าแนกเป็น 5 สาขา ดงัน้ี (กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม, 2558, หน้า 6)

1. ประเพณีและการแสดงออกท่ีเป็นมุขปาฐะ 
รวมถึงภาษาในฐานะพาหะ

2. ศิลปะการแสดง

3. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงาน
เทศกาล

4. ความรู้และแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติ 
และจักรวาล

5. งานช่างฝีมือด้ังเดิม

กรมสง่เสริมวัฒนธรรม 
จ าแนกเป็น 7 สาขา ดังนี้ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2558, หน้า 7)

1. ศิลปะการแสดง
2. งานช่างฝีมือด้ังเดิม
3. วรรณกรรมพ้ืนบ้าน
4. กีฬาภูมิปัญญาไทย
5. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล
6. ความรู้และแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล
7. ภาษา



1. ศลิปะการแสดง
ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี การร า การเต้น และละครท่ีแสดงเป็นเร่ืองยาว 

ท้ังท่ีเป็นการแสดงตามขนบแบบแผน และ หรือ มีการประยุกต์เปล่ียนแปลง การแสดงท่ี

เกิดข้ึนน้ัน เป็นการแสดงสดต่อหน้าผูช้ม และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความงาม ความบันเทิงและ 

หรือ เป็นงานแสดงท่ีก่อใหเ้กิดการคิด วิพากษ์ น าสู่การพัฒนาและเปล่ียนแปลงทางสังคม 

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง นาฏศิลป์และการละคร 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2558). คู่มือการเสนอขอขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.



กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2558). คู่มือการเสนอขอขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.

2. งานช่างฝมืีอด้ังเดิม
งานช่างฝีมือด้ังเดิม หมายถึง  ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุ และ

กลวิธีการสร้างสรรค์ท่ีแสดงถึงอตัลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม และ

วัฒนธรรมของกลุ่มชน แบ่งเป็น 10 ประเภท ได้แก่ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผา้ 

เคร่ืองจักสาน เคร่ืองรัก เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองโลหะ เคร่ืองไม้ เคร่ืองหนัง 

เคร่ืองประดับ งานศิลปกรรมพ้ืนบ้าน ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืน



กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2558). คู่มือการเสนอขอขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.

3. วรรณกรรมพ้ืนบ้าน
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน หมายถึง  วรรณกรรมท่ีถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้านโดย

ครอบคลุมวรรณกรรมท่ีถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และเขียนเป็นลายลักษณ์

อักษร แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ นิทานพื้นบ้าน ต านานพื้นบา้น บทสวดหรือ          

บทกล่าวในพิธีกรรม บทร้องพ้ืนบ้าน ส านวนหรือภาษิต ปริศนาค าทาย ต ารา 



กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2558). คู่มือการเสนอขอขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.

4. กีฬาภูมิปัญญาไทย
กีฬาภูมิปัญญาไทย หมายถึง การเล่น การกีฬา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

ท่ีมีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย  แบ่งเป็น 

3 ประเภท ได้แก่ การเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู่ป้องกันตัว 
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5. แนวปฏิบัติทางสงัคม พิธีกรรม และ
งานเทศกาล
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทาง

เดียวกันของคนในชุมชนท่ีสืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิถี น าไปสู่สังคมแห่ง

สันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธ์ุน้ัน ๆ  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

มารยาท และขนบธรรมเนียมประเพณี (ประเพณีเก่ียวกับศาสนา ประเพณีเก่ียวกับ

เทศกาล ประเพณีเก่ียวกับวงจรชีวิต ประเพณีเก่ียวกับการท ามาหากิน)
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6. ความรู้และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล
ความรู้และแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องค์ความรู้ วิธีการ ทักษะ 

ความเช่ือ แนวปฏิบัติและการแสดงออกท่ีพัฒนาข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับ

สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

อาหารและโภชนาการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน                               

โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และชัยภูมิและการต้ังถ่ินฐาน 
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7. ภาษา
ภาษา หมายถึง  เคร่ืองมือท่ีใช้สื่อสารในวิถีการด ารงชีวิตของชนกลุ่มต่าง ๆ 

ซ่ึงสะท้อนโลกทัศน์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ท้ังเสียงพูด 

ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนเสียงพูด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

ภาษาไทย ภาษาท้องถ่ิน และภาษาสัญลักษณ์ 


