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คุณค่าของแหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญา
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คุณค่าของภมูิปญัญาไทย ได้แก่ ประโยชน์ที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์ และสืบทอดมาอย่าง

ต่อเนื่องจากอดีตสูป่ัจจุบัน ท าให้คนในชาติเกิดความรัก และความภาคภูมิใจ ที่จะร่วมแรงรว่มใจ               

สืบสานต่อไปในอนาคต เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม ประเพณีไทย การมนี  าใจ 

ศักยภาพในการประสานผลประโยชน์ เป็นต้น ภูมิปัญญาไทยจึงมีคุณค่า ดังนี 

๑. ภมูิปัญญาไทยชว่ยสร้างชาติให้เปน็ปกึแผ่น

๒. สร้างความภาคภมูิใจ และศักด์ิศรี เกียรติภมูิแก่คนไทย

๓. สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนาใชกั้บวถีิชวีติได้อย่างเหมาะสม

๔. สร้างความสมดลุระหวา่งคนในสังคม และธรรมชาติได้อย่างย่ังยืน

๕. เปล่ียนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย



https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=23&chap=1&page=t23-1-infodetail05.html

๑. ภมูิปัญญาไทยช่วย
สร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น

คุณค่าของภูมิปัญญาไทย

พระมหากษตัรยิไ์ทยได้ใชภู้มิปัญญาในการสรา้งชาติ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงใช้

ภูมิปัญญากระท ายทุธหัตถี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานทฤษฎีใหม่ให้แก่พสกนิกร ทั้งด้าน
การเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม น าความสงบร่มเย็นของประชาชนให้กลับคืนมา 
แนวพระราชด าริ "ทฤษฎีใหม่" แบ่งออกเป็น ๓ ขั้น 

ขั้นตอนแรก ให้เกษตรกรรายย่อย "มี พออยู่พอกิน" เป็นขั้นพื้นฐาน โดยการพัฒนา
แหล่งน้ า ในไร่นา ซึ่งเกษตรกรจ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ มูลนิธิ และ
หน่วยงานเอกชน ร่วมใจกันพัฒนาสังคมไทย 

ขั้นที่สอง เกษตรกรต้องมีความเข้าใจ ในการจัดการในไร่นาของตน และมีการรวมกลุ่มใน
รูปสหกรณ์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพทางการผลิต และการตลาด การลดรายจ่ายด้านความเป็นอยู่ 

ขั้นที่สาม มีอ านาจในการต่อรองผลประโยชน์กับสถาบันการเงินคือ ธนาคาร และองค์กร
ที่เป็นเจ้าของแหล่งพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงในการผลิต โดยมีการแปรรูปผลิตผล เช่น โรงสี เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตผล และขณะเดียวกันมีการจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน อันเป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม 
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๒. สร้างความภาคภมูิใจ และศักด์ิศรี เกียรติภมูิแก่คนไทย

คุณค่าของภูมิปัญญาไทย

คนไทยในอดีตที่มีความสามารถปรากฏในประวัติศาสตร์มีมาก 
นายขนมต้มเป็นนักมวยไทย ที่มีฝีมือเก่งในการใช้อวัยวะทุกส่วน ทุกท่าของแม่ไม้มวยไทย สามารถชกมวยไทย จนชนะพม่าได้

ถึงเก้าคนสิบคนในคราวเดียวกัน แม้ในปัจจุบัน มวยไทยก็ยังถือว่า เป็นศิลปะชั้นเยี่ยม เป็นที่ นิยมฝึกและแข่งขันในหมู่คนไทยและ
ชาวต่าง ประเทศ ปัจจุบันมีค่ายมวยไทยทัว่โลกไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ แห่ง ชาวต่างประเทศที่ได้ฝึกมวยไทย จะรู้สึกยินดีและ
ภาคภูมิใจ ในการที่จะใช้กติกาของมวยไทย เช่น 

การไหว้ครูมวยไทย
การออกค าสั่งในการชกเป็นภาษาไทยทุกค า เช่น ค าว่า "ชก" "นับหนึ่งถึงสิบ" เป็นต้น 
มรดกภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรม โดยที่มีอักษรไทยเป็นของตนเองมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และวิวัฒนาการมา

จนถึงปัจจุบัน วรรณกรรมไทยถือว่า เป็นวรรณกรรมที่มีความไพเราะ ได้อรรถรสครบทุกด้าน วรรณกรรมหลายเรื่องได้รับการ
แปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา

ด้านอาหาร อาหารไทยเป็นอาหารที่ปรุงง่าย พืชที่ใช้ประกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรที่หาไดง้่ายในทอ้งถ่ิน และ
ราคาถูก มี คุณค่าทางโภชนาการ และยังป้องกันโรคได้หลายโรค เพราะส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขิง 
ข่า กระชาย ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบกะเพรา เป็นต้น
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๓. สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนาใช้กับวถีิชีวติได้อย่างเหมาะสม

คุณค่าของภูมิปัญญาไทย

หลักธรรมค าสอนของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม ท าให้คนไทยเป็นผู้อ่อน
น้อมถ่อมตน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประนีประนอม รักสงบ ใจเย็น มีความอดทน ให้อภัยแก่ผู้ส านึกผิด 
ด ารงวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายปกติสุข ท าให้คนในชุมชนพึ่งพากันได้ 

แม้จะอดอยากเพราะแหง้แล้งแตไ่ม่มีใครอดตาย เพราะพึ่งพาอาศัยกันแบ่งปันกัน
ทั้งหมดนี้สืบเนื่องมาจากหลักธรรมเป็นการใช้ภูมิปัญญาในการน าเอาหลักของศาสนามา

ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน
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๔. สร้างความสมดลุระหวา่งคนในสังคม และธรรมชาติได้อย่างย่ังยืน

คุณค่าของภูมิปัญญาไทย

เครื่องชี้ที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากมาย เช่น ประเพณีไทย ๑๒ เดือน ตลอดทั้งปี 
ล้วนเคารพคุณค่าของธรรมชาติ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 

ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ท าในฤดูร้อนซึ่งมีอากาศร้อน ท าให้ต้องการความเย็น  
จึงมีการรดน้ าด าหัว ท าความสะอาดบ้านเรือน และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีการแห่นางสงกรานต์ 
การท านายฝนว่าจะตกมากหรือน้อยในแต่ละปี 

ประเพณีลอยกระทง คุณค่าอยู่ที่การบูชา ระลึกถึงบุญคุณของน้ า ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของ คน 
พืช และสัตว์ ให้ได้ใช้ทั้งบริโภคและอุปโภค ท าความสะอาดแม่น้ า ล าธาร บูชาแม่น้ าจากตัวอย่าง
ข้างต้น ล้วนเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติ ทั้งสิ้น



๔. สร้างความสมดลุระหวา่งคนในสังคม และธรรมชาติได้อย่างย่ังยืน

คุณค่าของภูมิปัญญาไทย

ในการรักษาป่าไม้ต้นน้ าล าธาร ได้ประยุกต์ให้มีประเพณีการบวชป่า ให้คนเคารพสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ยังความอุดมสมบูรณ์แกต่้นน้ า ล าธาร ให้ฟื้นสภาพ
กลับคืนมาได้มาก

การเกษตรแบบ "กิน-แจก-แลก-ขาย" ท าให้คนในสังคมได้ช่วยเหลือเกื้อกลู แบ่งปันกัน 
เคารพรัก นับถือ เป็นญาติกัน ทั้งหมู่บ้าน จึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความสัมพันธ์กันอย่าง
แนบแน่น ธรรมชาติไม่ถูกท าลายไปมากนัก เนื่องจากท าพออยู่พอกิน ไม่โลภมากและไม่ท าลาย
ทุกอย่างผิด กับในปัจจุบัน ถือเป็นภูมิปัญญาที่สร้างความ สมดุลระหว่างคน สังคม และ
ธรรมชาติ
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๕. เปล่ียนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย

คุณค่าของภูมิปัญญาไทย

แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปความรู้สมัยใหม่จะหลั่งไหลเข้ามามาก แต่ภูมิปัญญาไทย ก็
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น 

การรู้จักน าเครื่องยนต์มาติดตั้งกบัเรือ ใส่ใบพัด เป็นหางเสือ ท าให้เรือสามารถแล่นได้
เร็วขึ้น เรียกว่า เรือหางยาว 

การรู้จักท าการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถพลิกฟื้นคืนธรรมชาติให้ อุดมสมบูรณ์
แทนสภาพเดิมที่ถูกท าลายไป การรู้จักออมเงิน สะสมทุนให้สมาชิกกู้ยืม ปลดเปลื้องหนี้สิน และ
จัดสวัสดิการแก่สมาชิก จนชุมชนมีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถช่วยตนเองได้หลายร้อยหมู่บ้าน
ทั่วประเทศ เช่น กลุ่มออมทรัพย์คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดในรูปกองทุนหมุนเวียนของ
ชุมชน จนสามารถช่วยตนเองได้
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๕. เปล่ียนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย

คุณค่าของภูมิปัญญาไทย

เมื่อป่าถูกท าลาย เพราะถูกตัดโค่น เพื่อปลูกพืชแบบเดี่ยว ตามภูมิปัญญาสมัยใหม่ที่หวัง
ร่ ารวย แต่ในที่สุด ก็ขาดทุน และมีหนี้สิน สภาพแวดล้อมสูญเสียเกิดความแหง้แล้ง 

คนไทยจึงคิดปลูกป่า ที่กินได้ มีพืชสวน พืชป่าไม้ผล พืชสมุนไพร ซึ่งสามารถมีกิน
ตลอดชีวิตเรียกว่า "วนเกษตร" บางพื้นที่ เมื่อป่าชุมชนถูกท าลาย คนในชุมชนก็รวมตัวกัน เป็น
กลุ่มรักษาป่า ร่วมกันสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์กันเอง ให้ทุกคนถือปฏิบัติได้ สามารถรักษาป่าได้
อย่างสมบูรณ์ดังเดิม

เมื่อปะการังธรรมชาติถูกท าลาย ปลาไม่มีที่อยู่อาศัย ประชาชนสามารถสร้าง "อูหยัม" ขึ้น 
เป็นปะการังเทียม ให้ปลาอาศัยวางไข่ และแพร่พันธุ์ให้เจริญเติบโต มีจ านวนมากดังเดิมได้ ถือ
เป็นการใช้ภูมิปัญญาปรับปรุงประยุกต์ใช้ได้ตามยุคสมัย
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