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บทคัดย่อ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการสั่งสมความรู้ และประสบการณ์ของคนในท้องถ่ินท่ีมีการถ่ายทอด
กันมาจนเป็นวิถีชีวิต และมีลักษณะเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ินท่ีนํามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของ
คนในท้องถ่ิน การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีอยู่รอบตัว จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ เห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและท้องถิ่นของตน ซ่ึงการนําภูมิปัญญามาพัฒนาเด็กวัยนี้ต้องพิจารณาคัดเลอืกให้
เหมาะสมกับวัย เป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีเป็นรูปธรรม และมีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต โดยสามารถนํามาใช้ได้ 3 
ลักษณะ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นผู้ให้ความรู้ และเป็นกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ ท่ีสําคัญในการจัดกิจกรรมทุก
ครั้งต้องมีการวางแผนอย่างดี มีจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน สามารถวัดประเมินได้ และจัดกิจกรรมให้
มีความหลากหลาย  
 

คําสําคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น / เด็กปฐมวัย 
 

ABSTRACT 
Local wisdom is the body of knowledge acquired from the accumulation of knowledge and 
experiences of people in the local area that has been transferred from generation to 
generation until it becomes a way of life that is an identity of each local area for solving 
problems and living the life of the local people.  Organizing activities for young children to 
learn about local wisdom surrounding will enable them to learn, appreciate and be proud of 
the local wisdom and their local area.  The local wisdom selected for the children to learn 
must be appropriate for their age.  It must be about concrete matters surrounding them and 
relating to their everyday life.  The teachers may utilize local wisdom in three ways, namely as 
learning resources, as knowledge providers, and as activities and learning media. The 
important considerations for organizing the activities are that they must be well-planned, with 
clear objectives that can be evaluated, and with diversified activities. 
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บทนํา 
โลกปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารท่ีแพร่ขยายถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ไร้อาณาเขต สภาพดังกล่าวมี

ผลกระทบถึงวิถีชีวิตของผู้คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีต้องรับและถ่ายโยงเอาศาสตร์หรือองค์
ความรู้ตะวันตกเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาผลผลิต ตลอดจนเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตโดย
มิได้มีการปรับเปล่ียนให้เข้ากับภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม ทําให้ชุมชนและท้องถ่ินประสบปัญหาที่เรียกว่า ชุมชน
ล่มสลาย ซ่ึงหมายถึงความทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและการละเลยกับขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
ดีงามที่บรรพบุรุษได้รักษาและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การพยายามใช้กลไกทางการศึกษาด้วยการเปิดโอกาสให้มี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน เป็นช่องทางในการประยุกต์เอาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีมีจุดเด่นท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ท่ามกลางกระแสการล่มสลาย
ของชุมชนและการทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมาสู่หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางของการคิด
ปฏิบัติจริง จากการประยุกต์ผสมผสานภมิูปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาไทยกับปัญญาสากล เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบ
คุณค่าภูมิปัญญาท่ีมีในท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด 
นํามาซ่ึงดุลยภาพที่สงบสันติสุขของบุคคล ชุมชน และชาติ (Wongkhamchan, W., 2002) ดังท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้กําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไว้ในหมวด 1 มาตรา 7 ระบุว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของ
ชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง” และในหมวด 4 มาตรา 7 มีใจความสําคัญว่า “การจัดการศึกษาต้องเน้นการจัดการศึกษา
ท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม โดยมีการเน้นถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้” (Office of 
the National Education Commission, 2010, p.5) ดังน้ัน การนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการกับกิจกรรม
การเรียนรู้สําหรับเด็กจึงเป็นเรื่องท่ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้ความสําคัญ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นภูมิปัญญาที่เป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นแหล่งความรู้และ
สภาพแวดล้อมในท้องถ่ินท่ีอยู่ใกล้กับสถานศึกษาและเด็กมากที่สุด การนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย ท้ังนี้เน่ืองจากเด็กวัยนี้สมองกําลังพัฒนาอย่างเต็มท่ี
ถึงร้อยละ 80 และมีจิตท่ีพร้อมซึมซับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดีผ่านประสบการณ์
ตรงท่ีมีความหมาย สามารถนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ได้เรียนรู้ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ท่ี
สาํคัญจุดหมายประการหน่ึงของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือ การพัฒนาให้เด็กรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมและความเป็นไทย (Ministry of Education, 2016, p.26) การได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินจึง
มีความสอดคล้องกับบริบทในการดําเนินชืวิตประจําวันและวิถีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คําว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีคําอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องอีกหลายคําซ่ึงมีความหมายใกล้เคียงกันและใช้ในบริบทท่ี

คล้ายกัน ได้แก่ ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาชาวบ้าน แต่คําท่ีมีความหมายคล้ายกันมากจนนักวิชาการหลายคน

 
 

มีความเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกัน คือ ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ซ่ึงมีผู้ให้ความหมายไว้ในแง่มุมต่างๆ 
ดังนี้ 
              1. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Local Wisdom) 
                  Royal Institute (2003) ได้ให้ความหมายของคําว่า “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน”ไว้ แต่แยกให้
ความหมายของคําว่า “ภูมิปัญญา” ว่าหมายถึง พ้ืนความรู้ ความสามารถ และคําว่า “ท้องถ่ิน” ว่าหมายถึง 
ท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น คําว่า “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” จึงหมายถึง พ้ืนความรู้ความสามารถของท้องท่ี
ใดท้องท่ีหนึ่ง ซ่ึง Office of the National Education Commission (2010, p.26) อธิบายความหมายของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินว่าหมายถึง ความรู้ท่ีมีอยู่ท่ัวๆ ไปในสังคมชุมชนและในตัวผู้รู้เอง เป็นความรู้ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ในชีวิตของคนคนน้ัน สิ่งท่ีเรียนรู้ผ่านกระบวนการการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติ
จนเกิดปัญญาในแต่ละท้องถ่ินนั้นๆ จนกระทั่งสิ่งท่ีเรียนรู้มาจากหลายๆ เร่ืองได้ถูกประกอบกันข้ึนแล้วตกผลึก
เป็นองค์ความรู้ 
                  นอกจากน้ี Nilmoj, W. (2005, pp.9-5) ได้สังเคราะห์ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้
สอดคล้องกับท่ี Sirasoonthorn, P. (2009, p.6) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้ว่า เป็นองค์ความรู้อัน
ลุ่มลึกหรือการหย่ังรู้ท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการใช้ทักษะ ความชํานาญใน
การทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตของคนในแต่ละท้องถ่ินท่ีมีสัมพันธภาพอันแนบแน่นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
มนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับอํานาจเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมา
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนเป็นวิถีชีวิต และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า และมีความหมายท่ีเป็นอัต
ลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ิน ภูมิปัญญาจึงไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึ้นมาลอยๆ แต่เป็นผลของกระบวนการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์
กับสรรพสิ่งรอบๆ ตัวภายในระบบนิเวศท้องถ่ิน ท้ังระบบนิเวศธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ขณะที่ 
Kaewdaeng, R. (2003, p.4) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของ
คนในท้องถ่ินท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเลือกสรรเรียนรู้ และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพ่ือ
ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนในท้องถ่ินให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและยุคสมัย 
              2. ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) 
                  Encyclopedia of Thai Youth (1995, p.248) ให้ความหมายของภูมิปัญญาชาวบา้นว่าเป็น
ความรู้ของชาวบ้านท่ีสร้างข้ึนจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน ซ่ึงได้เรียนรู้จากพ่อแม่ ปู่ย่า 
ตายาย ญาติพ่ีน้อง และผู้ท่ีมีความรู้ในชุมชน ความรู้เหล่านี้เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต เป็นแนวทางหลักเกณฑ์ 
มีวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไปแล้วกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และกับธรรมชาติ ความรู้ท่ีสั่งสมมาแต่บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมี
การปรับปรุง ประยุกต์ และเปลี่ยนแปลงจนอาจเกดิเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ขณะท่ี Office of the National Culture Commission (1995, p.55) อธิบายว่า ภูมิปัญญา
ชาวบ้านเป็นพ้ืนเพรากฐานความรอบรู้ของชาวบ้าน หรือความรอบรู้ของชาวบ้านท่ีเรียนรู้และมีประสบการณ์สืบ
ทอดกันมา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีชาวบ้านคิดได้เองและนํามาใช้
แก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ท้ังหมดของชาวบ้าน ท้ังในแง่มุมท่ีกว้างและลึกท่ีชาวบ้านสามารถทําได้
เอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการดําเนินชีวิตในท้องถ่ินได้เหมาะสมกับกาลสมัย สอดคล้องกับท่ี 
Orlando (1988, quoted in Office of the National Primary Education Commission, 1998, p.13) 
อธิบายว่า ภูมิปัญญาเป็นศาสตร์ของประชาชน เป็นความรู้ชาวบา้นท่ีผ่านการปฏิบัติมาแล้วอย่างโชกโชน เป็น
ส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม ความรู้ดังกล่าวไม่ได้ถูกเก็บไว้ แต่เป็นความรู้ท่ีปฏิบัติ มีพลังและสําคัญย่ิง  
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บทนํา 
โลกปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารท่ีแพร่ขยายถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ไร้อาณาเขต สภาพดังกล่าวมี

ผลกระทบถึงวิถีชีวิตของผู้คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีต้องรับและถ่ายโยงเอาศาสตร์หรือองค์
ความรู้ตะวันตกเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาผลผลิต ตลอดจนเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตโดย
มิได้มีการปรับเปล่ียนให้เข้ากับภูมิปัญญาไทยท่ีเหมาะสม ทําให้ชุมชนและท้องถ่ินประสบปัญหาที่เรียกว่า ชุมชน
ล่มสลาย ซ่ึงหมายถึงความทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและการละเลยกับขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
ดีงามที่บรรพบุรุษได้รักษาและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การพยายามใช้กลไกทางการศึกษาด้วยการเปิดโอกาสให้มี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน เป็นช่องทางในการประยุกต์เอาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีมีจุดเด่นท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ท่ามกลางกระแสการล่มสลาย
ของชุมชนและการทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมาสู่หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางของการคิด
ปฏิบัติจริง จากการประยุกต์ผสมผสานภมิูปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาไทยกับปัญญาสากล เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบ
คุณค่าภูมิปัญญาท่ีมีในท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด 
นํามาซ่ึงดุลยภาพที่สงบสันติสุขของบุคคล ชุมชน และชาติ (Wongkhamchan, W., 2002) ดังท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้กําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไว้ในหมวด 1 มาตรา 7 ระบุว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของ
ชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง” และในหมวด 4 มาตรา 7 มีใจความสําคัญว่า “การจัดการศึกษาต้องเน้นการจัดการศึกษา
ท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม โดยมีการเน้นถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้” (Office of 
the National Education Commission, 2010, p.5) ดังน้ัน การนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการกับกิจกรรม
การเรียนรู้สําหรับเด็กจึงเป็นเรื่องท่ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้ความสําคัญ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นภูมิปัญญาที่เป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นแหล่งความรู้และ
สภาพแวดล้อมในท้องถ่ินท่ีอยู่ใกล้กับสถานศึกษาและเด็กมากที่สุด การนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กควรเริ่มต้ังแต่ระดับปฐมวัย ท้ังนี้เนื่องจากเด็กวัยนี้สมองกําลังพัฒนาอย่างเต็มท่ี
ถึงร้อยละ 80 และมีจิตท่ีพร้อมซึมซับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดีผ่านประสบการณ์
ตรงท่ีมีความหมาย สามารถนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ได้เรียนรู้ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ท่ี
สาํคัญจุดหมายประการหน่ึงของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือ การพัฒนาให้เด็กรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมและความเป็นไทย (Ministry of Education, 2016, p.26) การได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินจึง
มีความสอดคล้องกับบริบทในการดําเนินชืวิตประจําวันและวิถีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คําว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีคําอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องอีกหลายคําซ่ึงมีความหมายใกล้เคียงกันและใช้ในบริบทที่

คล้ายกัน ได้แก่ ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาชาวบ้าน แต่คําท่ีมีความหมายคล้ายกันมากจนนักวิชาการหลายคน

 
 

มีความเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกัน คือ ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ซ่ึงมีผู้ให้ความหมายไว้ในแง่มุมต่างๆ 
ดังนี้ 
              1. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Local Wisdom) 
                  Royal Institute (2003) ได้ให้ความหมายของคําว่า “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน”ไว้ แต่แยกให้
ความหมายของคําว่า “ภูมิปัญญา” ว่าหมายถึง พ้ืนความรู้ ความสามารถ และคําว่า “ท้องถ่ิน” ว่าหมายถึง 
ท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น คําว่า “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” จึงหมายถึง พ้ืนความรู้ความสามารถของท้องท่ี
ใดท้องท่ีหนึ่ง ซ่ึง Office of the National Education Commission (2010, p.26) อธิบายความหมายของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินว่าหมายถึง ความรู้ท่ีมีอยู่ท่ัวๆ ไปในสังคมชุมชนและในตัวผู้รู้เอง เป็นความรู้ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ในชีวิตของคนคนน้ัน สิ่งท่ีเรียนรู้ผ่านกระบวนการการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติ
จนเกิดปัญญาในแต่ละท้องถ่ินนั้นๆ จนกระทั่งสิ่งท่ีเรียนรู้มาจากหลายๆ เรื่องได้ถูกประกอบกันข้ึนแล้วตกผลึก
เป็นองคค์วามรู้ 
                  นอกจากน้ี Nilmoj, W. (2005, pp.9-5) ได้สังเคราะห์ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้
สอดคล้องกับท่ี Sirasoonthorn, P. (2009, p.6) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้ว่า เป็นองค์ความรู้อัน
ลุ่มลึกหรือการหย่ังรู้ท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการใช้ทักษะ ความชํานาญใน
การทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตของคนในแต่ละท้องถ่ินท่ีมีสัมพันธภาพอันแนบแน่นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
มนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับอํานาจเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมา
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนเป็นวิถีชีวิต และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า และมีความหมายท่ีเป็นอัต
ลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ิน ภูมิปัญญาจึงไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึ้นมาลอยๆ แต่เป็นผลของกระบวนการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์
กับสรรพสิ่งรอบๆ ตัวภายในระบบนิเวศท้องถ่ิน ท้ังระบบนิเวศธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ขณะที่ 
Kaewdaeng, R. (2003, p.4) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของ
คนในท้องถ่ินท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเลือกสรรเรียนรู้ และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพ่ือ
ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนในท้องถ่ินให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและยุคสมัย 
              2. ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) 
                  Encyclopedia of Thai Youth (1995, p.248) ให้ความหมายของภูมิปัญญาชาวบา้นว่าเป็น
ความรู้ของชาวบ้านท่ีสร้างข้ึนจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน ซ่ึงได้เรียนรู้จากพ่อแม่ ปู่ย่า 
ตายาย ญาติพ่ีน้อง และผู้ท่ีมีความรู้ในชุมชน ความรู้เหล่าน้ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต เป็นแนวทางหลักเกณฑ์ 
มีวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไปแล้วกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และกับธรรมชาติ ความรู้ท่ีสั่งสมมาแต่บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมี
การปรับปรุง ประยุกต์ และเปลี่ยนแปลงจนอาจเกดิเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ขณะท่ี Office of the National Culture Commission (1995, p.55) อธิบายว่า ภูมิปัญญา
ชาวบ้านเป็นพ้ืนเพรากฐานความรอบรู้ของชาวบ้าน หรือความรอบรู้ของชาวบ้านท่ีเรียนรู้และมีประสบการณ์สืบ
ทอดกันมา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีชาวบ้านคิดได้เองและนํามาใช้
แก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ท้ังหมดของชาวบ้าน ท้ังในแง่มุมท่ีกว้างและลึกท่ีชาวบ้านสามารถทําได้
เอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการดําเนินชีวิตในท้องถ่ินได้เหมาะสมกับกาลสมัย สอดคล้องกับท่ี 
Orlando (1988, quoted in Office of the National Primary Education Commission, 1998, p.13) 
อธิบายว่า ภูมิปัญญาเป็นศาสตร์ของประชาชน เป็นความรู้ชาวบา้นท่ีผ่านการปฏิบัติมาแล้วอย่างโชกโชน เป็น
ส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม ความรู้ดังกล่าวไม่ได้ถูกเก็บไว้ แต่เป็นความรู้ท่ีปฏิบัติ มีพลังและสําคัญย่ิง  
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ช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิตอยู่รอด สร้างสรรค์การผลิต และช่วยในด้านการทํางาน เป็นสิ่งท่ีสะสมมานาน เป็น
โครงสร้างความรูท่ี้มีหลักการ มีเหตุและมีผลในตัวเอง  
                  นอกจากน้ี Na Thalang, E. (2001, p.8) ให้ความหมายของภูมิปัญญาชาวบ้านว่าหมายถึง 
ความรู้ ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ความชัดเจนท่ีกลุ่มชนได้จากประสบการณ์ท่ีสั่งสมกันไว้ในการปรับตัว
และการดํารงชีวิตในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมท่ีได้มีการสืบทอดกันมา 
และมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน ก่อให้เกิดการแก้ปัญหาในส่วนท่ีเป็นบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชน 
                  สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินใดท้องถ่ินหนึ่งท่ีเกิดจากการสั่งสม
ความรู้และประสบการณ์ของคนในชุมชนหรือของท้องถ่ินท่ีมีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นวิถีชีวิต มรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าและมีความหมายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ินท่ีนํามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ชีวิตของคนในท้องถ่ิน ขณะที่ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นรากฐานความรู้ของชาวบ้านท่ีสร้างข้ึนจากประสบการณ์
และความรอบรู้ รวมท้ังได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และท่ีได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับ
สภาพการณ์ทางแวดล้อม และวัฒนธรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการดํารงชวีิตได้อย่าง
เหมาะสม 
 

ความสําคัญของการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยทองของชีวิตท่ีพัฒนาการด้านต่างๆ กําลังพัฒนาอย่างเต็มท่ี คุณลักษณะและ

พัฒนาการของเด็กวัยนี้เป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของบคุลิกภาพเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น การปลูกฝังและสร้างเสริม
คุณลักษณะที่สําคัญและจําเป็นต่างๆ ต้องเริ่มตั้งแต่วัยนี้ โดยเฉพาะการสร้างจิตสํานึกรักท้องถ่ิน การเห็นคุณค่า
ของมรดกทางปัญญาท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสมมายาวนานไม่ให้สูญหายไปในสังคมท่ีมีการไหลบ่าของวัฒนธรรม
ต่างชาติดังเช่นในขณะนี้  การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจึงมีความสําคัญต่อ
เด็ก ดังนี้ 
              1. ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีอยู่รอบตัวและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีการ
ดําเนินชีวิตได้ เช่น การนําความรู้จากภูมิปัญญามาปลูกผักรับประทานเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ผักบุ้ง ตําลึง 
ตะไคร้ กะเพรา สมุนไพรหลายชนิดสามารถนํามาทําเป็นเคร่ืองด่ืมได้ราคาถูก มีประโยชน์ บางชนิดช่วยรักษาโรค 
เช่น ผลมะนาวคั้นเอาน้ํามาจิบแก้ไอและขับเสมหะ หอมแดงกินรักษาโรคหวัด ใบน้อยหน่ารักษาเหา ฯลฯ การทํา
ของเล่น เครื่องเล่นจากวัสดุพ้ืนบ้าน การใช้สีจากธรรมชาติมาทํางานศิลปะ เช่น ต้นคราม ให้สีฟ้าอ่อน ขี้คร่ังให้สี
แดง ฯลฯ รวมถึงการปรุงอาหารและการถนอมอาหาร ท่ีมีมากตามฤดูกาลให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาไว้ได้
นานข้ึน  
              2. ช่วยให้เด็กเห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน มรดกทางปัญญา มรดกทางวัฒนธรรมใน
ท้องถ่ินท่ีได้สั่งสม สืบทอดมาช้านาน ซ่ึงเป็นการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างภูมิปัญญาท้องถ่ินกับความรู้สมัยใหม่ 
การเชิญผู้มีภูมิปัญญามาพูดคุยและทํากิจกรรมร่วมกับเด็ก เป็นกิจกรรมที่ถ่ายทอดให้เด็กทราบถึงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน ช่วยสร้างประสบการณช์ีวิตเพ่ือให้เด็กมีความรู้ และมีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน 
              3. ช่วยให้เด็กเห็นแบบอย่างท่ีดี ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากคนในชุมชนท้ังใน
ด้านการมุ่งม่ัน อดทน และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาทดลองเรื่องท่ีสนใจจนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้นๆ การเป็นบุคคลที่เสียสละช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการช่วยรักษาคนในชุมชนด้วย
สมุนไพรพื้นบ้าน รวมท้ังเป็นตัวอย่างท่ีดใีนการครองตนท่ีมีคุณธรรมและศีลธรรม อยู่อย่างสมถะ เรียบง่ายและ
พอเพียง นอกจากน้ี องค์ความรู้และแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถ่ินยังสอนในเรื่องการดําเนินชีวิตท่ีกลมกลืนไปกับ

 
 

ธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ การนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตอย่างเหมาะสม ทําให้รู้จักการพึ่งพา
กัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน และการให้อภัยกัน สอนให้คนในชุมชนรู้สึกว่าสมาชิกในชุมชนทุก
คนเป็นญาติกัน เป็นพ่ีน้องกัน การให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินยังช่วยให้มีการสืบสานความงดงาม
และความแยบยลของภูมิปัญญา ปรีชาญาณท่ีได้มีผู้สร้างสรรค์และสั่งสมไว้  
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเหมาะกับการนํามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีหลากหลายลักษณะทั้งท่ีเป็นปรัชญา ศาสนา ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินชวีิต

ด้านการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน และที่เป็นรูปธรรมซ่ึงเป็นเรื่อง
เฉพาะด้านเกี่ยวกับอาหาร การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ การแต่งกาย ท่ีอยู่อาศัย ดนตรี การละเล่นพ้ืนบ้าน และ
อ่ืนๆ ในการเลือกภูมิปัญญาท้องถ่ินมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจําเป็นต้องพิจารณาเลือกภูมิปัญญา
ท่ีเหมาะกับเด็ก โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี ้ 
             1. ประเภทภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเหมาะกับการนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
เด็กปฐมวัยควรมีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลในท้องถ่ิน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
(Payakaranont, J., 2000, pp.4-7; Rattanapiyaporn, D., Cuengprawati, P., & Chanbancherd, S., 
2007, pp.190-193; Waetakhan, C., 2008, pp.51-70).   
              1.1 ภูมิปัญญาด้านชีวิตความเป็นอยู่และวิทยาการ ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตของกลุ่มคนในท้องถ่ินเพ่ือเสริมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยอาศัยปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโสท่ี
เป็นท่ีเคารพของท้องถ่ินเป็นผู้กระทํา และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินในเรื่องชีวประวัติบุคคล
สําคัญ ท่ีอยู่อาศัย การประดิษฐ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ การสาธารณสขุ และการประกอบอาชีพท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถ่ิน 
              1.2 ภูมิปัญญาด้านอาหารการกิน ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะเก่ียวกับการแสวงหา
อาหาร การคัดสรรสิ่งท่ีใช้เป็นอาหารบริโภคได้หรือบริโภคไม่ได้ วิธีการทําและปรุงอาหารสําหรับชีวิตประจําวัน 
และเทศกาลงานสําคัญต่างๆ วิธีการจัดหา ประดิษฐ์เครื่องมือประกอบอาหาร การจัดระเบียบในการใช้ภาชนะใส่
อาหาร การจัดระเบียบการกิน ตลอดจนคติความเชื่อในการบริโภค และการถนอมอาหาร 
              1.3 ภูมิปัญญาด้านการแต่งกาย ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะเก่ียวกับการแสวงหาวัสดุท่ี
นํามาทําเคร่ืองนุ่งห่ม การย้อมสี การประดิษฐ์ลวดลาย การประดิษฐ์เครื่องมือและอุปกรณ์ และการจัดระเบียบ
วิธีการนุ่งห่มให้มีเอกลักษณ์ประจําท้องถ่ิน 
              1.4 ภูมิปัญญาด้านท่ีอยู่อาศัย ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะเก่ียวกับการนําวัสดุตาม
ธรรมชาติมาสร้างเป็นท่ีอยู่อาศัย การเลือกภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม ทิศทางและลม และที่ทํามาหากินท่ีเหมาะสม 
              1.5 ภูมิปัญญาด้านสถานท่ี ครอบคลุมสถานที่ท่ีมีความสําคัญกับท้องถ่ินในด้าน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา พิธีกรรม สถานท่ีทางธรรมชาติ สถานท่ีท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งเพาะปลูกตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งท่ีเป็นของบุคคล หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน  
              1.6 ภูมิปัญญาด้านสิ่งอุปโภคต่างๆ ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับความรู้ในการ
จัดหา จัดทําสิ่งของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวัน การจัดสร้างเครื่องมือสําหรับการประกอบอาชีพ การจัดสร้าง
ยานพาหนะและเคร่ืองทุ่นแรง และการประดิษฐ์สิ่งอุปโภคบริโภคเพ่ือสนองความเชื่อของบุคคล 
              1.7 ภูมิปัญญาด้านความบันเทิงใจ ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะเก่ียวกับการสร้างแบบ
แผนการละเล่น วิธีการเล่น เครื่องเล่นและของเล่นต่างๆ กฏ กติกา ข้อตกลง โอกาสในการเล่น การจัดหาและ
การประดิษฐ์เครื่องเล่นและของเล่นประกอบงานพิธีกรรมและเทศกาล และงานมหรสพต่างๆ 
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ช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิตอยู่รอด สร้างสรรค์การผลิต และช่วยในด้านการทํางาน เป็นสิ่งท่ีสะสมมานาน เป็น
โครงสร้างความรู้ท่ีมีหลักการ มีเหตุและมีผลในตัวเอง  
                  นอกจากน้ี Na Thalang, E. (2001, p.8) ให้ความหมายของภูมิปัญญาชาวบ้านว่าหมายถึง 
ความรู้ ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ความชัดเจนท่ีกลุ่มชนได้จากประสบการณ์ท่ีสั่งสมกันไว้ในการปรับตัว
และการดํารงชีวิตในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมท่ีได้มีการสืบทอดกันมา 
และมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน ก่อให้เกิดการแก้ปัญหาในส่วนท่ีเป็นบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชน 
                  สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินใดท้องถ่ินหนึ่งท่ีเกิดจากการสั่งสม
ความรู้และประสบการณ์ของคนในชุมชนหรือของท้องถ่ินท่ีมีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นวิถีชีวิต มรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าและมีความหมายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ินท่ีนํามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ชีวิตของคนในท้องถ่ิน ขณะที่ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นรากฐานความรู้ของชาวบ้านท่ีสร้างข้ึนจากประสบการณ์
และความรอบรู้ รวมท้ังได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และท่ีได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับ
สภาพการณ์ทางแวดล้อม และวัฒนธรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการดํารงชวีิตได้อย่าง
เหมาะสม 
 

ความสําคัญของการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยทองของชีวิตท่ีพัฒนาการด้านต่างๆ กําลังพัฒนาอย่างเต็มท่ี คุณลักษณะและ

พัฒนาการของเด็กวัยนี้เป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของบคุลิกภาพเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น การปลูกฝังและสร้างเสริม
คุณลักษณะที่สําคัญและจําเป็นต่างๆ ต้องเริ่มต้ังแต่วัยนี้ โดยเฉพาะการสร้างจิตสํานึกรักท้องถ่ิน การเห็นคุณค่า
ของมรดกทางปัญญาท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสมมายาวนานไม่ให้สูญหายไปในสังคมท่ีมีการไหลบ่าของวัฒนธรรม
ต่างชาติดังเช่นในขณะนี้  การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจึงมีความสําคัญต่อ
เด็ก ดังน้ี 
              1. ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีอยู่รอบตัวและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีการ
ดําเนินชีวิตได้ เช่น การนําความรู้จากภูมิปัญญามาปลูกผักรับประทานเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ผักบุ้ง ตําลึง 
ตะไคร้ กะเพรา สมุนไพรหลายชนิดสามารถนํามาทําเป็นเคร่ืองด่ืมได้ราคาถูก มีประโยชน์ บางชนิดช่วยรักษาโรค 
เช่น ผลมะนาวคั้นเอาน้ํามาจิบแก้ไอและขับเสมหะ หอมแดงกินรักษาโรคหวัด ใบน้อยหน่ารักษาเหา ฯลฯ การทํา
ของเล่น เครื่องเล่นจากวัสดุพ้ืนบ้าน การใช้สีจากธรรมชาติมาทํางานศิลปะ เช่น ต้นคราม ให้สีฟ้าอ่อน ขี้คร่ังให้สี
แดง ฯลฯ รวมถึงการปรุงอาหารและการถนอมอาหาร ท่ีมีมากตามฤดูกาลให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาไว้ได้
นานข้ึน  
              2. ช่วยให้เด็กเห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน มรดกทางปัญญา มรดกทางวัฒนธรรมใน
ท้องถ่ินท่ีได้สั่งสม สืบทอดมาช้านาน ซ่ึงเป็นการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างภูมิปัญญาท้องถ่ินกับความรู้สมัยใหม่ 
การเชิญผู้มีภูมิปัญญามาพูดคุยและทํากิจกรรมร่วมกับเด็ก เป็นกิจกรรมที่ถ่ายทอดให้เด็กทราบถึงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน ช่วยสร้างประสบการณช์ีวิตเพ่ือให้เด็กมีความรู้ และมีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน 
              3. ช่วยให้เด็กเห็นแบบอย่างท่ีดี ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากคนในชุมชนท้ังใน
ด้านการมุ่งม่ัน อดทน และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาทดลองเรื่องท่ีสนใจจนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้นๆ การเป็นบุคคลที่เสียสละช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการช่วยรักษาคนในชุมชนด้วย
สมุนไพรพื้นบ้าน รวมท้ังเป็นตัวอย่างท่ีดใีนการครองตนท่ีมีคุณธรรมและศีลธรรม อยู่อย่างสมถะ เรียบง่ายและ
พอเพียง นอกจากน้ี องค์ความรู้และแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถ่ินยังสอนในเรื่องการดําเนินชีวิตท่ีกลมกลืนไปกับ

 
 

ธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ การนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตอย่างเหมาะสม ทําให้รู้จักการพึ่งพา
กัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน และการให้อภัยกัน สอนให้คนในชุมชนรู้สึกว่าสมาชิกในชุมชนทุก
คนเป็นญาติกัน เป็นพ่ีน้องกัน การให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินยังช่วยให้มีการสืบสานความงดงาม
และความแยบยลของภูมิปัญญา ปรีชาญาณท่ีได้มีผู้สร้างสรรค์และสั่งสมไว้  
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเหมาะกับการนํามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีหลากหลายลักษณะทั้งท่ีเป็นปรัชญา ศาสนา ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินชวีิต

ด้านการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน และที่เป็นรูปธรรมซ่ึงเป็นเรื่อง
เฉพาะด้านเกี่ยวกับอาหาร การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ การแต่งกาย ท่ีอยู่อาศัย ดนตรี การละเล่นพ้ืนบ้าน และ
อ่ืนๆ ในการเลือกภูมิปัญญาท้องถ่ินมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจําเป็นต้องพิจารณาเลือกภูมิปัญญา
ท่ีเหมาะกับเด็ก โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี ้ 
             1. ประเภทภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเหมาะกับการนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
เด็กปฐมวัยควรมีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลในท้องถ่ิน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
(Payakaranont, J., 2000, pp.4-7; Rattanapiyaporn, D., Cuengprawati, P., & Chanbancherd, S., 
2007, pp.190-193; Waetakhan, C., 2008, pp.51-70).   
              1.1 ภูมิปัญญาด้านชีวิตความเป็นอยู่และวิทยาการ ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของกลุ่มคนในท้องถ่ินเพ่ือเสริมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยอาศัยปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโสท่ี
เป็นท่ีเคารพของท้องถ่ินเป็นผู้กระทํา และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินในเรื่องชีวประวัติบุคคล
สําคัญ ท่ีอยู่อาศัย การประดิษฐ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ การสาธารณสุข และการประกอบอาชีพท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถ่ิน 
              1.2 ภูมิปัญญาด้านอาหารการกิน ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะเก่ียวกับการแสวงหา
อาหาร การคัดสรรสิ่งท่ีใช้เป็นอาหารบริโภคได้หรือบริโภคไม่ได้ วิธีการทําและปรุงอาหารสําหรับชีวิตประจําวัน 
และเทศกาลงานสําคัญต่างๆ วิธีการจัดหา ประดิษฐ์เครื่องมือประกอบอาหาร การจัดระเบียบในการใช้ภาชนะใส่
อาหาร การจัดระเบียบการกิน ตลอดจนคติความเชื่อในการบริโภค และการถนอมอาหาร 
              1.3 ภูมิปัญญาด้านการแต่งกาย ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะเก่ียวกับการแสวงหาวัสดุท่ี
นํามาทําเคร่ืองนุ่งห่ม การย้อมสี การประดิษฐ์ลวดลาย การประดิษฐ์เครื่องมือและอุปกรณ์ และการจัดระเบียบ
วิธีการนุ่งห่มให้มีเอกลักษณ์ประจําท้องถ่ิน 
              1.4 ภูมิปัญญาด้านท่ีอยู่อาศัย ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะเก่ียวกับการนําวัสดุตาม
ธรรมชาติมาสร้างเป็นท่ีอยู่อาศัย การเลือกภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม ทิศทางและลม และที่ทํามาหากินท่ีเหมาะสม 
              1.5 ภูมิปัญญาด้านสถานท่ี ครอบคลุมสถานที่ท่ีมีความสําคัญกับท้องถ่ินในด้าน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา พิธีกรรม สถานท่ีทางธรรมชาติ สถานท่ีท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งเพาะปลูกตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งท่ีเป็นของบุคคล หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน  
              1.6 ภูมิปัญญาด้านสิ่งอุปโภคต่างๆ ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับความรู้ในการ
จัดหา จัดทําสิ่งของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวัน การจัดสร้างเครื่องมือสําหรับการประกอบอาชีพ การจัดสร้าง
ยานพาหนะและเคร่ืองทุ่นแรง และการประดิษฐ์สิ่งอุปโภคบริโภคเพ่ือสนองความเช่ือของบุคคล 
              1.7 ภูมิปัญญาด้านความบันเทิงใจ ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะเก่ียวกับการสร้างแบบ
แผนการละเล่น วิธีการเล่น เครื่องเล่นและของเล่นต่างๆ กฏ กติกา ข้อตกลง โอกาสในการเล่น การจัดหาและ
การประดิษฐ์เครื่องเล่นและของเล่นประกอบงานพิธีกรรมและเทศกาล และงานมหรสพต่างๆ 
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              1.8 ภูมิปัญญาด้านการละเล่นของท้องถ่ิน ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับกลุ่มคน
ในท้องถิ่นแสดงออกเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกาย อารมณ์-จิตใจ เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
เรื่องการละเล่นพ้ืนบ้าน เพลงเด็ก เพลงกล่อมเด็ก เพลงปฏิพากย์ การขับร้องดนตรี ระบํา รําฟ้อน มหรสพ กีฬา 
และนันทนาการ 
              1.9 ภูมิปัญญาด้านการดูแลรักษาตนเอง ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจ 
การวินิจฉัย การรักษาอาการเจ็บป่วยของร่างกาย การตั้งครรภ์ การคัดสรรสมุนไพร การปรุงสมุนไพร การเก็บ
รักษาสมุนไพร และการรักษาด้วยวิธีการนวด ประคบ การรักษาด้วยน้ํามนต์ และคาถาอาคม 
           2. หลักการนําภูมิปัญญามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ควรคํานึงถึงสิง่ต่อไปน้ี 
               2.1 เหมาะสมกับวัย เด็กปฐมวัยยังมีความสามารถในการคิดจํากัด เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการ
รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเป็นส่วนใหญ่ การคิดยังมีลักษณะการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ยังไม่สามารถเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน เด็กมีความคิดแต่เพียงว่าทุกคนมองสิ่งต่างๆ รอบตัวและรู้สึกต่อสิ่งต่างๆ เหมือนตนเอง 
ดังนั้นองค์ความรู้ แนวคิดทางภูมิปัญญาหรือกิจกรรมภูมิปัญญาท่ีจะนํามาจัดกิจกรรมให้แก่เด็กต้องเป็นเรื่องท่ีไม่
ซับซ้อน เด็กสามารถเรียนรู้จากประสาทสัมผัส การมีประสบการณ์ตรง และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การ
ไปศึกษาสวนสมุนไพร ได้เห็น ได้สัมผัสสมุนไพรชนิดต่างๆ รวมท้ังได้เห็นวิธีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคบาง
ชนิดท่ีเด็กเป็นบ่อยๆ เช่น น้ํามูก ไอ เป็นเหา เป็นต้น 
                2.2 เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นรูปธรรม เด็กวัยนี้เรียนรู้ได้ดีจากสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวท้ังท่ีเป็น
สภาพแวดล้อม เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน กิจกรรมในชุมชนท้ังท่ีเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น ดังน้ันองค์ความรู้ แนวคิดทางภูมิปัญญาหรือ
กิจกรรมภูมิปัญญาที่จะนํามาจัดกิจกรรมให้แก่เด็กต้องไม่แปลกแยกจากการดําเนินชวีิตประจําวันของเด็ก แต่เป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของเด็กและคนในชุมชน เช่น การนําผกัพื้นบ้านมาประกอบอาหารและสนทนาพูดคุยถึง
ประโยชน์ที่มีต่อร่างกาย การไปร่วมกิจกรรมงานบุญในวันสําคัญทางศาสนา การเอื้อเฟ้ือแบ่งปันผักและผลไม้ท่ี
ปลูกตามฤดูกาลต่างๆ กับเพื่อนบ้านเป็นต้น 
                2.3 ประโยชน์ที่ได้รับ เด็กวัยนี้เรียนรู้ได้ดีหากสิ่งท่ีรับรู้สามารถเชื่อมโยงกับความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิม และจะยิ่งเข้าใจสิ่งนั้นๆ ได้ดีย่ิงขึ้นหากได้มีตอกยํ้าซํ้าทวนบ่อยๆ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย
เกี่ยวกับการทํางานของสมองที่ว่า วงจรการเรียนรู้ในสมองจะเกิดขึ้นหากบุคคลได้เรียนรู้สิ่งท่ีมีความหมายและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ ซ่ึงเท่ากับเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วอยู่ตลอดเวลา ดังน้ัน องค์ความรู้ 
แนวคิดทางภูมิปัญญาท่ีจะนํามาจัดกิจกรรมให้แก่เด็กต้องเป็นเรื่องท่ีเด็กสามารถทําความเข้าใจได้ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ เช่น การรับประทานข้าวให้หมดไม่เหลือท้ิง การแสดงความ
กตัญญูต่อผู้ใหญ่ในสิ่งท่ีเด็กวัยนี้สามารถทําได้ เช่น การยกน้ําดื่มมาให้ การช่วยหยิบสิ่งของเคร่ืองใช้ส่วนตัว เป็น
ต้น 
                                     

วิธีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถทําได้หลากหลายแนวทาง อาจใช้เป็น

แหล่งการเรียนรู้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และใช้เป็นสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ดังน้ี 
              1. การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ ช่วยให้เด็กได้ฝึกการสังเกต สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความรู้

 
 

ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ท้ังท่ีเป็นสถานท่ีหรือบุคคล เพ่ือเสริมประสบการณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง  
              แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง แหล่งข้อมูล ความรู้ และกิจกรรมทั้งท่ีเป็นบุคคลและสถานท่ีท่ีช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยทั้งในด้านองค์ความรู้ และทักษะปฏิบัติ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ี
เหมาะกับเด็กปฐมวัย เช่น แหล่งความรู้ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึน (เช่น น้ําตก แม่น้ํา คลอง 
อุทยานมัจฉา สวนสมุนไพร เป็นต้น) สื่อพ้ืนบ้าน (เช่น หนังตะลุง การละเล่นพ้ืนบ้าน ลิเก หมอลํา เป็นต้น) 
กิจกรรมทางสังคม (เช่น ประเพณีพ้ืนบ้าน ศิลปะพื้นบ้าน ดนตรีพ้ืนบ้าน เป็นต้น) ซ่ึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็น
แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยมีแนวทาง ดังนี้ 
                    1.1 การวางแผน ด้วยการกําหนดวัตถุประสงค์การศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจดุหมาย
ในการพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และพิจารณาคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะ
กับเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังมีข้อจํากัดท้ังในด้านวุฒิภาวะ ความสามารถทางการคิด การช่วยเหลือตนเอง 
และการดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพาเด็กไปศึกษานอกสถานท่ีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
                    1.2 กิจกรรมระหว่างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต้อง
มีการมอบหมายงานให้เด็กทําในระหว่างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ ซ่ึง 
Phonyotin, P. (2013) ได้เสนอแนะกิจกรรมระหว่างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิด
การเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
                                1) การสังเกต สํารวจ รับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยประสาทสัมผัสท้ัง 5  
                                2) การคิดแก้ปัญหาท่ีประสบด้วยตนเอง 
                                3) การคิดสร้างสรรค์ เช่น การคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ 
                                5) การให้ใช้เวลาศึกษาสิ่งท่ีสนใจอย่างพอเพียง 
                                6) การสื่อความหมาย เช่น ฝึกถาม ฝึกฟัง ฝึกจับใจความ ฯลฯ 
                                7) การบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เขียนภาพ ทําไดอะแกรม ฯลฯ 
                                8) การทํางานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน ฝึกความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา 
                    1.3 การประเมินและติดตามผลการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นการประเมินผลงานจากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ด้วยการสนทนาพูดคุย นําเสนอผลงาน การแสดงบทบาทสมมติ หรือวิธีการอื่นๆ ท่ีเหมาะสม และ
สังเกตความสนใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
              2. การเชิญผู้มีภูมิปัญญาเป็นผู้ให้ความรู้ ผู้รู้เก่ียวกับภูมิปัญญาในท้องถ่ินท่ีจะเชิญมาเป็นวิทยากรจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น ครูภูมิปัญญา ผู้ทรงภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน 
ปราชญ์ท้องถ่ิน ฯลฯ การเชิญครูภูมิปัญญามาเป็นวิทยากร นอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ให้แก่เด็กปฐมวัยแล้ว ยังเป็นการสืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีมีความหมายให้เด็กสามารถนําไปปรับใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและดําเนินชีวิตประวัน ช่วยให้เด็กมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน ได้เห็นแบบอย่างท่ีดีใน
การประพฤติตน ความมานะพยายาม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความเสียสละ ซ่ึงอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กประพฤติ
ปฏิบัติตามได้ 
                  ผู้มีภูมิปัญญาหรือครูภูมิปัญญา หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาหรือผู้นําภูมิปัญญาต่างๆ 
ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะ ศึกษาค้นคว้าทดลองจนประสบความสําเร็จ มีผลงานดีเด่นเป็นท่ียอมรับและยกย่องใน
ระดับชุมชนหรือท้องถ่ิน สามารถนํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้บุคคลรุ่นต่อรุ่น      
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              1.8 ภูมิปัญญาด้านการละเล่นของท้องถ่ิน ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับกลุ่มคน
ในท้องถิ่นแสดงออกเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกาย อารมณ์-จิตใจ เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
เรื่องการละเล่นพ้ืนบ้าน เพลงเด็ก เพลงกล่อมเด็ก เพลงปฏิพากย์ การขับร้องดนตรี ระบํา รําฟ้อน มหรสพ กีฬา 
และนันทนาการ 
              1.9 ภูมิปัญญาด้านการดูแลรักษาตนเอง ครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจ 
การวินิจฉัย การรักษาอาการเจ็บป่วยของร่างกาย การตั้งครรภ์ การคัดสรรสมุนไพร การปรุงสมุนไพร การเก็บ
รักษาสมุนไพร และการรักษาด้วยวิธีการนวด ประคบ การรักษาด้วยน้ํามนต์ และคาถาอาคม 
           2. หลักการนําภูมิปัญญามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ควรคํานึงถึงสิง่ต่อไปน้ี 
               2.1 เหมาะสมกับวัย เด็กปฐมวัยยังมีความสามารถในการคิดจํากัด เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการ
รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเป็นส่วนใหญ่ การคิดยังมีลักษณะการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ยังไม่สามารถเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน เด็กมีความคิดแต่เพียงว่าทุกคนมองสิ่งต่างๆ รอบตัวและรู้สึกต่อสิ่งต่างๆ เหมือนตนเอง 
ดังน้ันองค์ความรู้ แนวคิดทางภูมิปัญญาหรือกิจกรรมภูมิปัญญาท่ีจะนํามาจัดกิจกรรมให้แก่เด็กต้องเป็นเรื่องท่ีไม่
ซับซ้อน เด็กสามารถเรียนรู้จากประสาทสัมผัส การมีประสบการณ์ตรง และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การ
ไปศึกษาสวนสมุนไพร ได้เห็น ได้สัมผัสสมุนไพรชนิดต่างๆ รวมท้ังได้เห็นวิธีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคบาง
ชนิดท่ีเด็กเป็นบ่อยๆ เช่น น้ํามูก ไอ เป็นเหา เป็นต้น 
                2.2 เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นรูปธรรม เด็กวัยนี้เรียนรู้ได้ดีจากสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวท้ังท่ีเป็น
สภาพแวดล้อม เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน กิจกรรมในชุมชนท้ังท่ีเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น ดังนั้นองค์ความรู้ แนวคิดทางภูมิปัญญาหรือ
กิจกรรมภูมิปัญญาที่จะนํามาจัดกิจกรรมให้แก่เด็กต้องไม่แปลกแยกจากการดําเนินชวีิตประจําวันของเด็ก แต่เป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของเด็กและคนในชุมชน เช่น การนําผกัพื้นบ้านมาประกอบอาหารและสนทนาพูดคุยถึง
ประโยชน์ที่มีต่อร่างกาย การไปร่วมกิจกรรมงานบุญในวันสําคัญทางศาสนา การเอื้อเฟ้ือแบ่งปันผักและผลไม้ท่ี
ปลูกตามฤดูกาลต่างๆ กับเพื่อนบ้านเป็นต้น 
                2.3 ประโยชน์ที่ได้รับ เด็กวัยนี้เรียนรู้ได้ดีหากส่ิงท่ีรับรู้สามารถเชื่อมโยงกับความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิม และจะยิ่งเข้าใจสิ่งนั้นๆ ได้ดีย่ิงข้ึนหากได้มีตอกยํ้าซํ้าทวนบ่อยๆ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย
เกี่ยวกับการทํางานของสมองที่ว่า วงจรการเรียนรู้ในสมองจะเกิดขึ้นหากบุคคลได้เรียนรู้สิ่งท่ีมีความหมายและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ ซ่ึงเท่ากับเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น องค์ความรู้ 
แนวคิดทางภูมิปัญญาท่ีจะนํามาจัดกิจกรรมให้แก่เด็กต้องเป็นเรื่องท่ีเด็กสามารถทําความเข้าใจได้ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ เช่น การรับประทานข้าวให้หมดไม่เหลือท้ิง การแสดงความ
กตัญญูต่อผู้ใหญ่ในสิ่งท่ีเด็กวัยนี้สามารถทําได้ เช่น การยกน้ําดื่มมาให้ การช่วยหยิบสิ่งของเคร่ืองใช้ส่วนตัว เป็น
ต้น 
                                     

วิธีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถทําได้หลากหลายแนวทาง อาจใช้เป็น

แหล่งการเรียนรู้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และใช้เป็นสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ดังนี้ 
              1. การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ ช่วยให้เด็กได้ฝึกการสังเกต สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความรู้

 
 

ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ท้ังท่ีเป็นสถานท่ีหรือบุคคล เพ่ือเสริมประสบการณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง  
              แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง แหล่งข้อมูล ความรู้ และกิจกรรมทั้งท่ีเป็นบุคคลและสถานท่ีท่ีช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยทั้งในด้านองค์ความรู้ และทักษะปฏิบัติ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ี
เหมาะกับเด็กปฐมวัย เช่น แหล่งความรู้ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึน (เช่น น้ําตก แม่น้ํา คลอง 
อุทยานมัจฉา สวนสมุนไพร เป็นต้น) สื่อพ้ืนบ้าน (เช่น หนังตะลุง การละเล่นพ้ืนบ้าน ลิเก หมอลํา เป็นต้น) 
กิจกรรมทางสังคม (เช่น ประเพณีพ้ืนบ้าน ศิลปะพื้นบ้าน ดนตรีพ้ืนบ้าน เป็นต้น) ซ่ึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็น
แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยมีแนวทาง ดังนี้ 
                    1.1 การวางแผน ด้วยการกําหนดวัตถุประสงค์การศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจดุหมาย
ในการพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และพิจารณาคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะ
กับเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังมีข้อจํากัดท้ังในด้านวุฒิภาวะ ความสามารถทางการคิด การช่วยเหลือตนเอง 
และการดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพาเด็กไปศึกษานอกสถานท่ีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
                    1.2 กิจกรรมระหว่างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต้อง
มีการมอบหมายงานให้เด็กทําในระหว่างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ ซ่ึง 
Phonyotin, P. (2013) ได้เสนอแนะกิจกรรมระหว่างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิด
การเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
                                1) การสังเกต สํารวจ รับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยประสาทสัมผัสท้ัง 5  
                                2) การคิดแก้ปัญหาท่ีประสบด้วยตนเอง 
                                3) การคิดสร้างสรรค์ เช่น การคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ 
                                5) การให้ใช้เวลาศึกษาสิ่งท่ีสนใจอย่างพอเพียง 
                                6) การสื่อความหมาย เช่น ฝึกถาม ฝึกฟัง ฝึกจับใจความ ฯลฯ 
                                7) การบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เขียนภาพ ทําไดอะแกรม ฯลฯ 
                                8) การทํางานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน ฝึกความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา 
                    1.3 การประเมินและติดตามผลการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นการประเมินผลงานจากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ด้วยการสนทนาพูดคุย นําเสนอผลงาน การแสดงบทบาทสมมติ หรือวิธีการอื่นๆ ท่ีเหมาะสม และ
สังเกตความสนใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
              2. การเชิญผู้มีภูมิปัญญาเป็นผู้ให้ความรู้ ผู้รู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถ่ินท่ีจะเชิญมาเป็นวิทยากรจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น ครูภูมิปัญญา ผู้ทรงภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน 
ปราชญ์ท้องถ่ิน ฯลฯ การเชิญครูภูมิปัญญามาเป็นวิทยากร นอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ให้แก่เด็กปฐมวัยแล้ว ยังเป็นการสืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีมีความหมายให้เด็กสามารถนําไปปรับใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและดําเนินชีวิตประวัน ช่วยให้เด็กมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน ได้เห็นแบบอย่างท่ีดีใน
การประพฤติตน ความมานะพยายาม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความเสียสละ ซ่ึงอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กประพฤติ
ปฏิบัติตามได้ 
                  ผู้มีภูมิปัญญาหรือครูภูมิปัญญา หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาหรือผู้นําภูมิปัญญาต่างๆ 
ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะ ศึกษาค้นคว้าทดลองจนประสบความสําเร็จ มีผลงานดีเด่นเป็นท่ียอมรับและยกย่องใน
ระดับชุมชนหรือท้องถ่ิน สามารถนํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้บุคคลรุ่นต่อรุ่น      



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.25  No.2  April - June 2019     ISSN 2408-0845 (Print)  ISSN 2651-1487 (Online)
8

 
 

ครูภูมิปัญญาในท้องถ่ินมีศักยภาพในการเป็นครูผู้สอนให้แก่เด็กปฐมวัยในหลากหลายด้านตามศาสตร์แต่ละ
สาขาวิชา เป็นได้ท้ังแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลที่จะช่วยประสานสัมพันธ์กับแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ในท้องถ่ิน 
สามารถให้คําปรึกษาและส่งเสริมการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์ รวมท้ังส่งเสริมให้ครูภูมิปัญญาคนอ่ืนๆ 
มีโอกาสเผยแพร่ความรู้เพ่ือสืบทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นต่อไป ในการให้ครูภูมิปัญญามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
เด็กปฐมวัยมีแนวทางในการดําเนินการได้ ดังนี้ 
                   2.1 การวางแผน เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้เด็กได้รับการพัฒนาและเกิดการ
เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมกับครูภูมิปัญญา และศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับครูภูมิปัญญาท่ีจะเชิญมาเป็นวิทยากร 
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมขององค์ความรู้และผลงานของครูภมิูปํญญาท่ีเหมาะกับวัยของเด็กท่ีจะสามารถ
ทําความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ได้ ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนท่ีผ่านมา 
วัยของครูภูมิปัญญา และความสะดวกในการเดินทาง พร้อมท้ังให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจดักิจกรรม 
วัยและจํานวนเด็กที่จะร่วมกิจกรรม รวมตลอดถึงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ประกอบการจัดกิจกรรม  
                   2.2 การดําเนินกิจกรรม เป็นการดําเนินกิจกรรมของครูภูมิปัญญา โดยมีครูคอยให้ความ
ช่วยเหลือ ซ่ึงวิธีการดําเนินกิจกรรมของครูภูมิปัญญาสามารถทําได้หลากหลายวิธี ดังนี้  
                        1) การอธิบายหรือการบอกเล่า เช่น การอธิบายสรรพคุณของสมุนไพรท่ีใช้ในการดูแลรักษา
สุขภาพและรักษาโรคประกอบการใช้ของจริง การเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นประกอบการ
สาธิต การอธิบายหรือบอกเล่าเกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตของคนในท้องถ่ินในสมัยก่อน ฯลฯ  
                        2) การเล่านิทานหรือเร่ืองราว เช่น การเล่าประวัติความเป็นมาของสถานท่ีหรือบุคคลสําคัญ
ในท้องถิ่น การเล่านิทานพ้ืนบ้านประกอบการเชิดหุ่นสาย หุ่นเงา การเล่าถึงประสบการณ์หรือผลงานของตนเอง
ท่ีเหมาะกบัวัยของเด็ก ฯลฯ                         
                        3) การให้ลงมือปฏิบัติ โดยอาจใช้การสาธิตประกอบการให้เด็กลงมือปฏบัติ ดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี 
                            3.1) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ สอนให้ทําอาหารพื้นบ้าน การทําปุ๋ยอินทรีย์จากน้ําหมัก
ชีวภาพ การทํายาป้องกันแมลงจากพืชผักในท้องถ่ิน (เช่น สะเดา ฯลฯ) การปลูกพืช ผักอินทรีย์ การเลือกและใช้
สมุนไพรรักษาโรคที่เด็กเป็นบ่อยๆ ฯลฯ  
                            3.2) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สอนให้เด็กสานของเล่น ของใช้ จากวัสดุในท้องถิ่น
ประเภทใบลาน ใบตาล ผักตบชวา ใบมะพร้าว ฯลฯ หรืออาจสอนให้ปั้นดินเหนียว พับกระดาษ ฯลฯ  
                            3.3) กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านให้จังหวะเด็กเคล่ือนไหว
ร่างกาย การร้องเพลงพื้นบ้านประกอบการเคล่ือนไหวร่างกาย การเคลื่อนไหวร่างกายโดยประยุกต์ท่ารําพ้ืนบ้าน 
ฯลฯ 
                             3.4) กิจกรรมกลางแจ้ง อาจให้เด็กทําของเล่นจากเศษวัสดุหรือวัสดุพ้ืนบ้าน เช่น ว่าว 
การเดินกะลา ม้าก้านกล้วย กังหันจากไม้ไผ่ โพ๊ละ ฯลฯ จากนั้นให้เด็กนําของเล่นท่ีทําไปเล่นในสนามกลางแจ้ง  
                  2.3 การประเมินและติดตามผลการจัดกิจกรรม เป็นการประเมินการจัดกิจกรรมของครูภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้วยการสังเกตความสนใจ ความกระตือรือร้น การปฏิบัติตามข้อตกลง การตั้งประเด็นคําถาม และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมตลอดถึงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรม 
              3. การใช้ภูมิปัญญาเป็นกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ การนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดกิจกรรม
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สามารถจัดได้ในหลากหลายกิจกรรม 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม แต่เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถ่ินมีหลายประเภทและหลายลักษณะ 

 
 

ซ่ึงมีท้ังท่ีเหมาะและไม่เหมาะที่จะนํามาใช้กับเด็กปฐมวัย ดังนั้น ครูต้องพิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
เหมาะกับวัยของเด็ก โดยมีแนวทางการนํามาใช้ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
                 3.1 การวางแผน เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์การจดักิจกรรมว่าต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ หรือ
ได้รับการพัฒนาในด้านใด โดยพิจารณาจากสภาพ ปัญหา ความสนใจ และความต้องการของเด็ก เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดองค์ความรู้ แนวคิด หรือกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเหมาะกับวัยของเด็ก และที่
สําคัญครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ตรงในเรื่องน้ันๆ เนื่องจากต้องเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วย
ตนเอง และต้องสามารถบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
                3.2 การดําเนินกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ครูเป็นผู้มีบทบาทสําคัญท่ีจะทําให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ ซ่ึงสามารถจัดใน
กิจกรรมหลักได้ทุกกิจกรรม ดังนี้ 
                     1) กิจกรรมการเล่นเสรี เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระในมุมเล่น หรือมุม
ประสบการณ์ท่ีจัดไว้ในห้องเรียน เพ่ือช่วยให้เด็กเรียนรู้แนวคิดหรือองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เช่น มุมบทบาทสมมติ อาจจัดสภาพแวดล้อมท่ีมีภาพ
กจิกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถ่ิน เสื้อผ้า สิ่งของเคร่ืองใช้พ้ืนบ้านมาจัดไว้เพ่ือให้เด็กเล่นสมมติ      
มุมหนังสือท่ีมีนิทานพ้ืนบ้าน บทกลอนกล่อมเด็กของท้องถ่ินท่ีเป็นแผ่นซีดีให้เด็กใช้หูฟังเปิดฟังเพื่อไม่ให้รบกวน
ผู้อ่ืน สื่อหรือภาพปริศนาคําทายของท้องถ่ินให้เด็กเล่นทายปัญหา เป็นต้น 
                     2) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ 
ช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ผ่านผลงานทางศิลปะประเภทต่างๆ เช่น 
กิจกรรมการวาดภาพระบายสี การเล่นสี หรือการพิมพ์ภาพจากสีธรรมชาติ เช่น สีม่วงจากดอกอัญชัน สีแดงจาก
ยอป่า สีเหลืองจากแก่นขนุน ฯลฯ การสานของเลน่ เครื่องประดับต่างๆ เช่น ตะกร้อ นาฬิกา แหวน มงกุฏฯลฯ 
กิจกรรมการพับ เช่น การพับปลาตะเพียน การพับนก การพับเรือ การพับจรวด ฯลฯ กิจกรรมการปั้น เช่น ปั้น
สัตว์ต่างๆ ผลไม้ สิ่งของเคร่ืองใช้ ของเล่น ฯลฯ กิจกรรมการร้อยดอกไม้ในท้องถ่ิน เช่น ร้อยดอกงิ้ว ฯลฯ ขณะ
เด็กปฏิบัติกิจกรรมอาจเปิดเพลงบรรเลงท่ีใช้เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านเบาๆ ให้เด็กฟังไปด้วย เพ่ือให้เด็กได้ซึมซับ
ศิลปะเพลงพ้ืนบ้านไปพร้อมกัน 
                     3) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสได้ฟัง พูด สังเกต คิด 
และปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อาจจัดเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การสนทนาและเล่าเรื่องราวเก่ียวกับประวัติของสถานที่สําคัญในชุมชนประกอบการเชิดหุ่น หนังตะลุง การ
พาเด็กไปร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น การเล่านิทานพ้ืนบ้าน การเล่นปริศนาคําทาย การ
ทําอาหารในท้องถ่ินท่ีเหมาะกับวัยเด็ก การพาเด็กออกไปศกึษาศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการในชุมชน 
ฯลฯ  
                     4) กจิกรรมการเล่นกลางแจ้ง เปน็กิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กและการ
ประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ การเล่นกลางแจง้ช่วยตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก ช่วยให้
ร่างกายแข็งแรง อารมณ์เบิกบานแจ่มใส มีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และได้ปรับตัวในการเล่นร่วมกับผู้อ่ืน 
เช่น การเล่นโยนลูกช่วง โก๋งเก๋ง ล้อต๊อก กระต่ายขาเดียว การเล่นรีรีข้าวสาร การเล่นโพงพาง หรือการเล่นเกม
พ้ืนบ้านท่ีมีกฎเกณฑ์กติกาไม่ซับซ้อนเหมาะกับวัยของเด็ก ฯลฯ 
                     5) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ตามจังหวะอย่างอิสระโดยใช้เสียงเพลง คําคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ประกอบการ
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ครูภูมิปัญญาในท้องถ่ินมีศักยภาพในการเป็นครูผู้สอนให้แก่เด็กปฐมวัยในหลากหลายด้านตามศาสตร์แต่ละ
สาขาวิชา เป็นได้ท้ังแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลท่ีจะช่วยประสานสัมพันธ์กับแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ในท้องถ่ิน 
สามารถให้คําปรึกษาและส่งเสริมการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์ รวมท้ังส่งเสริมให้ครูภูมิปัญญาคนอ่ืนๆ 
มีโอกาสเผยแพร่ความรู้เพ่ือสืบทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นต่อไป ในการให้ครูภูมิปัญญามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
เด็กปฐมวัยมีแนวทางในการดําเนินการได้ ดังน้ี 
                   2.1 การวางแผน เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้เด็กได้รับการพัฒนาและเกิดการ
เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมกับครูภูมิปัญญา และศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับครูภูมิปัญญาท่ีจะเชิญมาเป็นวิทยากร 
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมขององค์ความรู้และผลงานของครูภมิูปํญญาท่ีเหมาะกับวัยของเด็กท่ีจะสามารถ
ทําความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ได้ ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนท่ีผ่านมา 
วัยของครูภูมิปัญญา และความสะดวกในการเดินทาง พร้อมท้ังให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจดักิจกรรม 
วัยและจํานวนเด็กที่จะร่วมกิจกรรม รวมตลอดถึงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ประกอบการจัดกิจกรรม  
                   2.2 การดําเนินกิจกรรม เป็นการดําเนินกิจกรรมของครูภูมิปัญญา โดยมีครูคอยให้ความ
ช่วยเหลือ ซ่ึงวิธีการดําเนินกิจกรรมของครูภูมิปัญญาสามารถทําได้หลากหลายวิธี ดังนี้  
                        1) การอธิบายหรือการบอกเล่า เช่น การอธิบายสรรพคุณของสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลรักษา
สุขภาพและรักษาโรคประกอบการใช้ของจริง การเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นประกอบการ
สาธิต การอธิบายหรือบอกเล่าเกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตของคนในท้องถ่ินในสมัยก่อน ฯลฯ  
                        2) การเล่านิทานหรือเร่ืองราว เช่น การเล่าประวัติความเป็นมาของสถานท่ีหรือบุคคลสําคัญ
ในท้องถิ่น การเล่านิทานพ้ืนบ้านประกอบการเชิดหุ่นสาย หุ่นเงา การเล่าถึงประสบการณ์หรือผลงานของตนเอง
ท่ีเหมาะกบัวัยของเด็ก ฯลฯ                         
                        3) การให้ลงมือปฏิบัติ โดยอาจใช้การสาธิตประกอบการให้เด็กลงมือปฏบัติ ดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี 
                            3.1) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ สอนให้ทําอาหารพื้นบ้าน การทําปุ๋ยอินทรีย์จากน้ําหมัก
ชีวภาพ การทํายาป้องกันแมลงจากพืชผักในท้องถ่ิน (เช่น สะเดา ฯลฯ) การปลูกพืช ผักอินทรีย์ การเลือกและใช้
สมุนไพรรักษาโรคที่เด็กเป็นบ่อยๆ ฯลฯ  
                            3.2) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สอนให้เด็กสานของเล่น ของใช้ จากวัสดุในท้องถ่ิน
ประเภทใบลาน ใบตาล ผักตบชวา ใบมะพร้าว ฯลฯ หรืออาจสอนให้ปั้นดินเหนียว พับกระดาษ ฯลฯ  
                            3.3) กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านให้จังหวะเด็กเคลื่อนไหว
ร่างกาย การร้องเพลงพื้นบ้านประกอบการเคล่ือนไหวร่างกาย การเคลื่อนไหวร่างกายโดยประยุกต์ท่ารําพ้ืนบ้าน 
ฯลฯ 
                             3.4) กิจกรรมกลางแจ้ง อาจให้เด็กทําของเล่นจากเศษวัสดุหรือวัสดุพ้ืนบ้าน เช่น ว่าว 
การเดินกะลา ม้าก้านกล้วย กังหันจากไม้ไผ่ โพ๊ละ ฯลฯ จากนั้นให้เด็กนําของเล่นท่ีทําไปเล่นในสนามกลางแจ้ง  
                  2.3 การประเมินและติดตามผลการจัดกิจกรรม เป็นการประเมินการจัดกิจกรรมของครูภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้วยการสังเกตความสนใจ ความกระตือรือร้น การปฏิบัติตามข้อตกลง การตั้งประเด็นคําถาม และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมตลอดถึงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรม 
              3. การใช้ภูมิปัญญาเป็นกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ การนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดกิจกรรม
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สามารถจัดได้ในหลากหลายกิจกรรม 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม แต่เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถ่ินมีหลายประเภทและหลายลักษณะ 

 
 

ซ่ึงมีท้ังท่ีเหมาะและไม่เหมาะที่จะนํามาใช้กับเด็กปฐมวัย ดังน้ัน ครูต้องพิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
เหมาะกับวัยของเด็ก โดยมีแนวทางการนํามาใช้ในการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
                 3.1 การวางแผน เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์การจดักิจกรรมว่าต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ หรือ
ได้รับการพัฒนาในด้านใด โดยพิจารณาจากสภาพ ปัญหา ความสนใจ และความต้องการของเด็ก เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดองค์ความรู้ แนวคิด หรือกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเหมาะกับวัยของเด็ก และที่
สําคัญครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ตรงในเรื่องน้ันๆ เน่ืองจากต้องเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วย
ตนเอง และต้องสามารถบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
                3.2 การดําเนินกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ครูเป็นผู้มีบทบาทสําคัญท่ีจะทําให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ ซ่ึงสามารถจัดใน
กิจกรรมหลักได้ทุกกิจกรรม ดังนี้ 
                     1) กิจกรรมการเล่นเสรี เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระในมุมเล่น หรือมุม
ประสบการณ์ท่ีจัดไว้ในห้องเรียน เพ่ือช่วยให้เด็กเรียนรู้แนวคิดหรือองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เช่น มุมบทบาทสมมติ อาจจัดสภาพแวดล้อมท่ีมีภาพ
กจิกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถ่ิน เสื้อผ้า สิ่งของเคร่ืองใช้พ้ืนบ้านมาจัดไว้เพ่ือให้เด็กเล่นสมมติ      
มุมหนังสือท่ีมีนิทานพ้ืนบ้าน บทกลอนกล่อมเด็กของท้องถ่ินท่ีเป็นแผ่นซีดีให้เด็กใช้หูฟังเปิดฟังเพื่อไม่ให้รบกวน
ผู้อ่ืน สื่อหรือภาพปริศนาคําทายของท้องถ่ินให้เด็กเล่นทายปัญหา เป็นต้น 
                     2) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ 
ช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ผ่านผลงานทางศิลปะประเภทต่างๆ เช่น 
กิจกรรมการวาดภาพระบายสี การเล่นสี หรือการพิมพ์ภาพจากสีธรรมชาติ เช่น สีม่วงจากดอกอัญชัน สีแดงจาก
ยอป่า สีเหลืองจากแก่นขนุน ฯลฯ การสานของเลน่ เครื่องประดับต่างๆ เช่น ตะกร้อ นาฬิกา แหวน มงกุฏฯลฯ 
กิจกรรมการพับ เช่น การพับปลาตะเพียน การพับนก การพับเรือ การพับจรวด ฯลฯ กิจกรรมการปั้น เช่น ปั้น
สัตว์ต่างๆ ผลไม้ สิ่งของเคร่ืองใช้ ของเล่น ฯลฯ กิจกรรมการร้อยดอกไม้ในท้องถ่ิน เช่น ร้อยดอกงิ้ว ฯลฯ ขณะ
เด็กปฏิบัติกิจกรรมอาจเปิดเพลงบรรเลงท่ีใช้เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านเบาๆ ให้เด็กฟังไปด้วย เพ่ือให้เด็กได้ซึมซับ
ศิลปะเพลงพ้ืนบ้านไปพร้อมกัน 
                     3) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสได้ฟัง พูด สังเกต คิด 
และปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อาจจัดเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การสนทนาและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานท่ีสําคัญในชุมชนประกอบการเชิดหุ่น หนังตะลุง การ
พาเด็กไปร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น การเล่านิทานพ้ืนบ้าน การเล่นปริศนาคําทาย การ
ทําอาหารในท้องถ่ินท่ีเหมาะกับวัยเด็ก การพาเด็กออกไปศกึษาศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการในชุมชน 
ฯลฯ  
                     4) กจิกรรมการเล่นกลางแจ้ง เปน็กิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กและการ
ประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ การเล่นกลางแจง้ช่วยตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก ช่วยให้
ร่างกายแข็งแรง อารมณ์เบิกบานแจ่มใส มีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และได้ปรับตัวในการเล่นร่วมกับผู้อ่ืน 
เช่น การเล่นโยนลูกช่วง โก๋งเก๋ง ล้อต๊อก กระต่ายขาเดียว การเล่นรีรีข้าวสาร การเล่นโพงพาง หรือการเล่นเกม
พ้ืนบ้านท่ีมีกฎเกณฑ์กติกาไม่ซับซ้อนเหมาะกับวัยของเด็ก ฯลฯ 
                     5) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ตามจังหวะอย่างอิสระโดยใช้เสียงเพลง คําคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ประกอบการ
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เคลื่อนไหว เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ เรียนรู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง
ได้ เช่น การเคล่ือนไหวประกอบการใช้เครื่องดนตรีในท้องถิ่น เช่น กลอง ฯลฯ การใช้เพลงและคําคล้องจอง
พ้ืนบ้านประกอบการเคล่ือนไหว การใช้วัสดุและอุปกรณ์ในท้องถิ่น เช่น ผ้าฝ้าย ร่ม ประกอบการเคลื่อนไหว  
การเคล่ือนไหวท่ีประยุกต์จากท่ารําพ้ืนบ้าน ฯลฯ  
                      6) เกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นท่ีฝึกการสังเกต พัฒนากระบวนการคิด เกิดความคิดรวบ
ยอด เกมการศึกษามีกฎกติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ เกมการศึกษาท่ีผลิตจากวัสดุท่ี
เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น เกมภาพตัดต่อท่ีเป็นสถานท่ีสําคัญในท้องถ่ิน เกมการศึกษาท่ีผลิตจากแผ่นยางพารา
หรือผ้าไหม ผ้าฝ้าย กระดาษสา เกมล็อตโตท่ีเป็นภาพวิถีชีวิตคนในชุมชน ฯลฯ 
                3.3 การประเมินและติดตามผลการจัดกิจกรรม เป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้วยการสังเกตความสนใจและความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตามข้อตกลง การตั้ง
ประเด็นคําถาม รวมท้ังการประเมินผลงานที่ทํา 
 

สรุป 
ธรรมชาตขิองเด็กปฐมวัยวัยมีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น ชอบสํารวจ ทดลอง สามารถซึมซับ

และเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงประสบการณ์ท่ีดีในวัยนี้จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต การปลูกฝังและสร้างเสริมให้เด็กมีความรักและเห็น
คุณค่าของภูมิปญัญาท่ีบรรพบุรุษได้สร้าง และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจะช่วยให้มีการปรับใช้ในการดําเนินชีวิตซ่ึง
เท่ากับเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ภูมิปัญญาท้องถ่ินมี
หลายประเภท หลายลักษณะ ดังนั้นต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัย  เด็กสามารถรับรู้ ทําความเข้าใจ 
และนําไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตประจําวัน  การสอดแทรก
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก สามารถทําได้ในทุกกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ท้ังท่ีครูเป็นผู้จัดกิจกรรมเอง หรือเชิญครูภูมิปัญญามาร่วมจัดกิจกรรมกับเด็ก ท่ีสําคัญการจัดกิจกรรมแต่ละคร้ัง
ต้องมีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมได้ จัด
กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการเล่น เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทําตามความสนใจ ได้ลงมือกระทําผ่านการใช้
ประสาทสัมผัสท้ังห้า หากครูและผู้เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เด็กจะค่อยๆ ซึมซับและเกิดความรัก ความหวงแหน และมีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน และที่สําคัญจะคงความเป็นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศสืบไป 
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เคลื่อนไหว เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ เรียนรู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง
ได้ เช่น การเคล่ือนไหวประกอบการใช้เครื่องดนตรีในท้องถิ่น เช่น กลอง ฯลฯ การใช้เพลงและคําคล้องจอง
พ้ืนบ้านประกอบการเคล่ือนไหว การใช้วัสดุและอุปกรณ์ในท้องถิ่น เช่น ผ้าฝ้าย ร่ม ประกอบการเคลื่อนไหว  
การเคล่ือนไหวท่ีประยุกต์จากท่ารําพ้ืนบ้าน ฯลฯ  
                      6) เกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นท่ีฝึกการสังเกต พัฒนากระบวนการคิด เกิดความคิดรวบ
ยอด เกมการศึกษามีกฎกติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ เกมการศึกษาท่ีผลิตจากวัสดุท่ี
เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น เกมภาพตัดต่อท่ีเป็นสถานท่ีสําคัญในท้องถ่ิน เกมการศึกษาท่ีผลิตจากแผ่นยางพารา
หรือผ้าไหม ผ้าฝ้าย กระดาษสา เกมล็อตโตท่ีเป็นภาพวิถีชีวิตคนในชุมชน ฯลฯ 
                3.3 การประเมินและติดตามผลการจัดกิจกรรม เป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้วยการสังเกตความสนใจและความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตามข้อตกลง การตั้ง
ประเด็นคําถาม รวมท้ังการประเมินผลงานท่ีทํา 
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ธรรมชาตขิองเด็กปฐมวัยวัยมีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น ชอบสํารวจ ทดลอง สามารถซึมซับ

และเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงประสบการณ์ท่ีดีในวัยนี้จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต การปลูกฝังและสร้างเสริมให้เด็กมีความรักและเห็น
คุณค่าของภูมิปญัญาท่ีบรรพบุรุษได้สร้าง และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจะช่วยให้มีการปรับใช้ในการดําเนินชีวิตซ่ึง
เท่ากับเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ภูมิปัญญาท้องถ่ินมี
หลายประเภท หลายลักษณะ ดังน้ันต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัย  เด็กสามารถรับรู้ ทําความเข้าใจ 
และนําไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตประจําวัน  การสอดแทรก
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก สามารถทําได้ในทุกกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ท้ังท่ีครูเป็นผู้จัดกิจกรรมเอง หรือเชิญครูภูมิปัญญามาร่วมจัดกิจกรรมกับเด็ก ท่ีสําคัญการจัดกิจกรรมแต่ละคร้ัง
ต้องมีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมได้ จัด
กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการเล่น เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทําตามความสนใจ ได้ลงมือกระทําผ่านการใช้
ประสาทสัมผัสท้ังห้า หากครูและผู้เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เด็กจะค่อยๆ ซึมซับและเกิดความรัก ความหวงแหน และมีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน และที่สําคัญจะคงความเป็นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศสืบไป 
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