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แผนการสอนประจ าบทที่  6 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. สามารถอธิบายความหมายของภูมิปัญญา 
2. สามารถอธิบายประเภทของภูมิปัญญา 
 

เนื้อหา 
1. ความหมายของภูมิปัญญา 
2. ประเภทของภูมิปัญญา 
3. สรุป 

 
วิธีการสอนและกิจกรรมการสอนประจ าบท 
 1.  บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน 
 2.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 3.  ท าแบบฝึกหัดหลังเรียน 
 4.  อภิปราย 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอน 
 2.  Power Point / DVD 
 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  สังเกต ความสนใจ ความตั้งใจในการเรียน 
 2.  ประเมินการปฏิบัติงานกลุ่มและการเสนอผลงาน 
 3.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจในประเด็นส าคัญทุกเรื่อง 
          4.  ตรวจงาน การตอบค าถาม 
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บทท่ี  6 
ภูมิปัญญา 

 
 
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 โดยทั่วไปแล้วค านี้ไม่ใช่ค าใหม่ที่ พ่ึงเป็นที่รู้จักกัน แต่หากเป็นค าที่มีรู้จักกันมาอย่าง
กว้างขวางในแวดวงวิชาการ  ภูมิปัญญา (Wisdom)   โดย“ภูมิปัญญา  หมายถึง  ประสบการณ์ใน
การประกอบอาชีพ  ในการศึกษาเล่าเรียน    การที่ชาวบ้านรู้จักวิธีท านา การไถนา การเอาควายมา
ใช้ในการไถนา การรู้จักนวดข้าว โดยการใช้ควาย  รู้จักสานกระบุง  ตะกร้า  เอาไม้ไผ่มาท าเครื่องใช้
ไม้สอยในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งรู้จักเอาดินขี้กระทามาแช่น้ าต้มให้เหือดแห้งเป็นเกลือสินเธาว์  ก็
เรียกว่าภูมิปัญญาทั้งสิ้น”  (ธวัช  ปุณโณทก)  นอกจากนี้ยังมีค าว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular 
Wisdom)  หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom)  ซ่ึงหมายถึง  พื้นเพรากฐานของความรู้ชาวบ้าน
ที่สั่งสมสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่บรรพกาล  และมีพัฒนาการมาเป็นล าดับ ตามเงื่อนไขแห่งยุคสมัย
และกาลเวลา  ส าหรับประเทศไทย  บรรพบุรุษมีการใช้ภูมิปัญญาแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทยมา
ช้านาน  โดยนักวิชาการศึกษาไทยได้ให้ความหมายของค าว่า “ภูมิปัญญาไทย” ไว้ดังนี้ 
                “ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของการด ารงชีวิตของ
คนไทยที่เกิดจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับแนวความคิดวิเคราะห์ในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัย ในการแก้ปัญหาการด ารงชีวิต”(เสรี พงศ์พิศ)  

“ภูมิปัญญาไทยเป็นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนที่เรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกันและหว่างกลุ่มชุมชนหลายๆชาติพันธ์รวมไปถึงโลกทัศน์ที่มี
ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้เคยเอ้ืออ านวยให้คนไทยแก้ปัญหาได้ด ารงอยู่” (เอกวิทย์ ณ 
ถลาง) 

สรุปว่า “ภูมิปัญญาไทย หมายรวมเอา กระบวนการคิด วิธีคิด ที่เกี่ยวกับ ความเชื่อ 
ค่านิยม โลกทัศน์ ชีวทัศน์ วิถีชีวิต ที่คนไทยสั่งสมเป็นประสบการณ์ ถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้สืบต่อมา 
เพ่ือการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของชาวไทย” (สิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
,2543) 

 ส าหรับในท้องถิ่น  ประเทศไทยก็มีการน าเอาภูมิปัญญามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองมาอย่างยาวนานเช่นกัน  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีลักษณะที่สะท้อนวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านออกมาสู่ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ  ซึ่งมีลักษณะส าคัญอันประกอบด้วย  

 1.  ลักษณะที่เป็นนามธรรม  เป็นโลกทัศน์  ชีวทัศน์เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตเป็น
เรื่องเก่ียวกับ  การเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน 
 2.  ลักษณะที่เป็นรูปธรรม  เป็นเรื่องเฉพาะด้าน  เช่น  กรท ามาหากิน  การเกษตร  
หัตถกรรม ศิลปะดนตรี และอ่ืนๆ  ภูมิปัญญาเหล่านี้สะท้อนออกมาใน  3  ลักษณะ  อันประกอบด้วย 
(1)  ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก  คนกับสิ่งแวดล้อม  สัตว์พืช  ธรรมชาติ (2)  ความสัมพันธ์กับ
คนอ่ืน ๆ  ที่อยู่ร่วมกันในสังคมหรือชุมชนและ(3)  ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  สิ่งเหนือธรรมชาติที่
ไม่สามารถสัมผัสได้ อีกทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีลักษณะส าคัญที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พร้อมหล่อ
หลอมเข้ากับภูมิปัญญาสากลได้ทุกกาลสมัย  ดังนี้(กองวิจัยทางการศึกษา.  2542) 
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       2.1   ภูมิปัญญาด้านบุคคล  คือ  ความรู้  ความช านาญและประสบการณ์บุคคล  
เช่น  ศิลปะ  ดนตรี  การท ามาหากิน  และการรักษาด้วยสมุนไพร 
       2.2   ภูมิปัญญาด้านครอบครัว  เป็นหลักการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัว  เช่น  ระบบอาวุโส  ระบบเครือญาติ 
       2.3   ภูมิปัญญาด้านชุมชน  เป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูล  เช่น  
การท านาวาน  การลงแขกท างานต่าง ๆ   

 2.4  ภูมิปัญญาด้านความเชื่อและศรัทธาต่อศาสนาซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคล
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  เช่น  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ(กองวิจัยทางการ
ศึกษา.  2542) 
 นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นยังถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนในปัจจุบันซึ่ง
จากการวิเคราะห์ของจารุวรรณ ธรรมวัตร,(2538)พบว่าประกอบด้วย 3  ด้านคือ  
       1.   ภูมิปัญญาด้านการผลิต  เป็นการผลิตแบบพ่ึงตนเองของเกษตรกรแต่ละ
ครอบครัว  เช่น  ท านา  ท าสวน  เลี้ยงสัตว์  ทอผ้า  เครื่องจักรสาน  เป็นต้น 
       2.   ภูมิปัญญาด้านประเพณี  ชีวิตชาวบ้านตลอดปี  มีกิจกรรมตามความเชื่อทาง
ศาสนาและตามค่านิยมของชุมชน  เรียกเป็นภาษาถ่ินว่า  ฮีตบ้านคลองเมือง 
       3.   ภูมิปัญหาด้านภาษา  มีภาษาพูด  ภาษาเขียนเป็นของตนเองและนิยมพูดเป็น
หลักวาทศิลป์อันทรงคุณค่า  คือ  ผูกถ้อยค าส านวนแบบผญา 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงประกอบไปด้วยองค์ความรู้  ทักษะรวมถึงคุณค่า ความศรัทธาที่สั่ง
สมสืบทอดมาแต่บรรพกาล  ที่ปัจจุบันมีพัฒนาการและปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องในยุคสมัยปัจจุบัน  
       
 โดยความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นหากพิเคราะห์ที่นักนักวิชาการและนักคิดหลาย
ท่านได้ให้ความหมายไว้ในทิศทางที่คล้ายคลึงและสอดคล้องกัน ดังเช่น  จารุวรรณ  ธรรมวัตร.   
(2538)    ที่ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ว่าหมายถึง  ทรัพยากรความรู้  ทรัพยากรบุคคลที่มี
อยู่ในท้องถิ่นแต่ละแห่ง  อาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนหรือเป็นลักษณะสากลที่หลายถิ่นคล้ายกันก็ได้  
โดยเกิดจากชาวบ้านแสวงหาความรู้  เพ่ิมเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ  ทางสังคม  ที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต  เช่นเดียวกับธวัช   ปุณโณทก,(2531) ที่ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ว่าหมายถึง  
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรียน เช่น การรู้จักการท านา การไถนา การนวด
ข้าวของชาวบ้าน การน าวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่มาจักสานเป็นภาชนะใช้สอยต่างๆ ส่วนรุ่ง แก้วแดง, 
(2541) ให้ความหมายว่าของ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกรณีของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  ที่หมายถึง  องค์
ความรู้ความสามารถและทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสม ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการ
เลือกสรร เรียนรู้ปรุงแต่งและถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้
สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย  

 โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบด้วยลักษณะใหญ่ๆ 2 ลักษณะคือ1) ลักษณะที่เป็น
นามธรรม เป็นโลกทัศน์ชีวทัศน์  เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตเป็นเรื่องเก่ียวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย   
คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน  2)ลักษณะที่เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะ
ด้านต่างๆ เช่น การท ามาหากิน  การเกษตร  หัตถกรรม  ศิลปศาสตร์ และอ่ืนๆ (สามารถ จันทร์สูรย์ 
,2533)  อีกทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีลักษณะส าคัญคือมีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐานไม่ใช่วิทยาศาสตร์  
รวมทั้งมีการบูรณาการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงไปสู่นามธรรม
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ที่ลึกซึ้งสูงส่งและประการสุดท้ายคือและเน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุ(ประเวศ วสี
,2538) โดยที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้เหล่านี้จะมีมีลักษณะส าคัญอันประกอบด้วย 

  1. ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ใดๆ หรือหน่วยสังคมใดๆ เป็นข้อมูล 
เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเช่น ความรู้เกี่ยวกับเกษตร ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์  เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

  2. ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องใดๆ หรือหน่วยสังคมใดๆ ความเชื่อ
ดังกล่าวอาจยังไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันว่าถูกต้อง หากพิสูจน์แล้วความเชื่อก็จะเป็นความรู้ ความเชื่อ
บางอย่างพิสูจน์ไม่ได ้เช่น เรื่องนรกสวรรค์ ตายแล้วไปไหน  ผีมีจริงหรือไม่ 

  3. ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านคือความสามารถ หรือแนวทางในการแก้ปัญหาหรือป้องกัน
ปัญหา เช่น ความสามารถในการสร้างหรือด ารงความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เป็นต้น(สัญญา   
สัญญาวิวัตน์ ,2533) 
            ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึ งหมายรวมถึงองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ และ
ประสบการณ์สั่งสมของท้องถิ่น ที่สืบทอดมาแต่บรรพกาลผ่านรุ่นสู่รุ่นโดยมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม  โดยรูปธรรมนั้นเกี่ยวข้องกับวิถีการด าเนินชีวิต  เช่นเกษตรกรรม  ศิลปหัตถกรรม  ส่วน
นามธรรมนั้นปรากฎในรูปของปรัชญาหรือความคิดความเชื่อในการด ารงชีวิตที่สืบทอดและด ารงอยู่
จากบรรพกาลสู่ปัจจุบันโดยผ่านการกลั่นกรองและปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีในแต่ละยุคสมัย 
 
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหากพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าประกอบด้วย  2  ส่วนส าคัญ 
คือส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยประเภทภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นนามธรรม เป็นปรัชญาใน
การด าเนินชีวิต เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งใน
ชีวิตประจ าวัน ส่วนภูมิปัญญาชาบ้านที่เป็นรูปธรรม หรือแบบแผนความประพฤติปฏิบัติ นั้นเป็นเรื่อง
ที่เก่ียวกับลักษณะเฉพาะด้าน เช่น การท ามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะและอ่ืนๆซึ่งหากแบ่ง
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ละเอียดออกเป็นด้านๆ จะพบดังนี้(กองวิจัยทางการศึกษา, 2542) 
       1)   ด้านเกี่ยวกับคติ  ความคิด  ความเชื่อ  และหลักการที่เป็นพ้ืนฐานขององค์
ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมถ่ายทอดกันมา 
       2 )  ด้านเกี่ยวกับศิลปะ  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
       3)   ด้านเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น 
       4 )   ด้านเกี่ยวกับแนวคิด  หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชาวบ้านน ามาใช้
ในชุมชน  ภูมิปัญญาข้างต้นจะปรากฏให้เห็นในเรื่องของการประกอบอาชีพ  ศิลปะ  วัฒนธรรมและ
ประเพณี และการอบรมสั่งสอน  ซึ่งถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลัง   
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นหากน ามาเปรียบเทียบกับภูมิปัญญาไทยจะพบว่าประกอบด้วยองค์
ความรู้  เทคนิค หรือวิธีการและการรับใช้ชีวิตในปัจจุบัน  ใน2 ลักษณะคือรูปธรรมและนามธรรม
เหมือนกัน  ผิดแผกแต่การแบ่งรายละเอียดประเภทของภูมิปัญญา ซึ่งจะขอสรุปให้เห็นดังตาราง
ข้างล่างนี้ 
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ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยแบ่งได้  11  สาขาดังนี้( รุ่ง แก้วแดง , 
2540 ) 
1. สาขาเกษตรกรรม เช่น การท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน การแก้ปัญหาเกษตรด้านการตลาด การ
แก้ปัญหาด้านการผลิตการแก้ไขโรคและแมลงและการ
รู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร 
เป็นต้น 
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ
การบริโภค) เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา 
กลุ่มโรงสี กลุ่มหตัถกรรม เป็นต้น 
3. สาขาการแพทย์แผนไทย  
4. สาขาการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  
6. สาขาสวัสดิการ  
7. สาขาศิลปกรรม เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 
8. สาขาการจัดการองค์กร เช่น การจัดการองค์กรของ
กลุ่มแม่บ้านเป็นต้น 
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม  
10. สาขาศาสนาและประเพณี เช่น การถ่ายทอด
หลักธรรมทางศาสนา การบวชป่า 
การประยุกต์ประเพณีบุญประทายข้าว เป็นต้น 
11. สาขาการศึกษา  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบ่งได้เป็น  4 ด้านดังนี้ 
(กองวิจัยทางการศึกษา. 2542) 
1.  ด้านเกี่ยวกับคติ  ความคิด  ความเชื่อ  
และหลักการที่เป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้ที่
เกิดจากการสั่งสมถ่ายทอดกันมา 
2.  ด้านเกี่ยวกับศิลปะ  วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
3.  ด้านเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในแต่ละ
ท้องถิ่น 
4.  ด้านเกี่ยวกับแนวคิด  หลักปฏิบัติและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชาวบ้านน ามาใช้ใน
ชุมชน 

 
ตัวอย่างภูมิปัญญา  
  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับคติ  ความคิด  ความเชื่อ  และหลักการที่เป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้ที่เกิด
จากการสั่งสมถ่ายทอดกันมาของสังคมไทย 

จริงๆแล้วการที่คนเราจะยอมรับและเชื่ออะไรนั้น ย่อมมีรูปแบบ  3 ประการ คือ  
1)  ถูกครอบง าให้เชื่อ   ด้วยสื่อโฆษณา หรือการไหลบ่าของวัฒนธรรมที่เจริญกว่า 
2)  ถูกบังคับให้เชื่อ ด้วยอ านาจทางการเมือง การศึกษาแบบใหม่ หรือ ล้างสมอง 
3)  ถูกหลอกให้เชื่อ  ด้วยความด้อยอ านาจทางความรู้  การโฆษณาชวนเชื่อ 

 ความเชื่อเรื่องผีดูไร้สาระ  แต่ถ้าเป็นการเชื่อเพ่ือพัฒนาความคิดทางศีลธรรม  จริยธรรม  
ย่อมเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เชื่อ  ความเชื่อบางอย่างก็อยู่เหนือเหตุผล  ไม่ต้องการพิสูจน์ดังเสฐียร
โกเศศ  กล่าวว่า  “ถ้าตราบใดถือว่าความเชื่อใช้ได้  ความเชื่อนั้นย่อมอยู่เหนือเหตุผล และตราบนั้น
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ความเชื่อก็เป็นจริง  ถ้าเมื่อใด  ความเชื่อใดถือว่าใช้ไม่ได้  เมื่อนั้นความเชื่อนั้นก็ไม่เป็นจริง”( เสถียร
โกเศศ,2508) 

      1) ความคิดเรื่องก าเนิดโลก จักรวาล และมนุษย์ 
           เป็นความสงสัยของมนุษย์นับแต่สมัยดึกด าบรรพ์ โดยถามตนเองตลอดมาว่า โลกนี้มี
ความเป็นมาอย่างไร ก าเนิดมาจากไหน ท าไมจึงมีดินฟ้าอากาศ  มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว
ต านานก าเนิดโลกและมนุษย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไตหรือไทโดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและดินแดนส่วนใหญ่ของลาวในปัจจุบันเชื่อว่า ผีฟ้า หรือ ผีแถน
เป็นผู้สร้างโลก ก าเนิดโลกและมนุษย์มาจากแถน  “แถนเป็นคนแต่งโลกข้ึนมา โดยการปั้นรูปผู้หญิง
หงาย ปั้นรูปผู้ชายคว่ า ปั้นไว้เฉพาะวิญญาณ ยังไม่มีตัณหา ลมพัดกระจัดกระจายตกไปอยู่คนละแห่ง 
ต่างคนต่างอยู่ ต่อมาเกิดไฟไหม้แผ่นดิน กลิ่นหอมโชยขึ้นไปถึงแถน กลิ่นหอมไปถึงคู่ชาย-หญิงที่แถน
ปัน้ไว้ แถนก็พูดว่า ‘โลกทางลุ่ม(ข้างล่าง) คือหอมแท้(ส่งกลิ่นหอมมาก)’ ว่าแล้วชาย-หญิงคู่นั้นก็ลงไป
กินดินที่ถูกไฟไหม้ในโลกมนุษย์ จากนั้นท าให้คนเกิดตัณหาขึ้นมา พอสมสู่กันแล้วก็ไม่สามารถกลับคืน
ไปอยู่สวรรค์ได้อีกต่อไป…” (สุริยา สมุทคุปติ์และคณะ2540) 

   2)  ความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติ  
 สิ่งเหนือธรรมชาติที่ชาวลาวเชื่อนั้น ดั้งเดิมก็เป็นความเชื่อในสิ่งลึกลับ พลังอ านาจ

ลึกลับอิทธิ ปาฏิหาริย์ ภูต  ผี สาง วิญญาณ  ขวัญ และอมนุษย์ ประเภทต่างๆ มีอิทธิเดช หรือมี
อ านาจเหนือมนุษย์  เป็นสิ่งที่ควบคุมระบบธรรมชาติให้เป็นไปตามใจบงการของสิ่งเหนือธรรมชาติ  
ชาวลาวสมัยก่อนไม่เข้าใจกฎธรรมชาติ จึงอธิบายสาเหตุปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยพลังอ านาจลึกลับ
บันดาล การที่จะให้ธรรมชาติอ านวยผลสิ่งที่ดีให้ตนได้ ก็ด้วยการปฏิบัติเอาใจพลังเหนือธรรมชาติผู้ดล
บันดาลให้พอใจมากที่สุด พูดง่ายๆ การจะเอาชนะธรรมชาติ หรือบังคับธรรมชาติได้ก็โดยการเอาอก
เอาใจพลังอ านาจที่บงการธรรมชาติเท่านั้น จึงเกิดพิธีกรรมบวงสรวง เซ่น ไหว้ อ้อนวอน บวงสรวง 
ตามความเชื่อมากมาย 
                  3)  ความเชื่อเรื่องชะตากรรมและบุญวาสนา 

 ค าถามทางปรัชญาว่า “มนุษย์ถูกก าหนดหรือมีเสรีภาพ” หรือ “อนาคตเราอยู่ในมือ
เราจริงหรือ” ค าตอบของชาวลาวสมัยก่อน ค่อนข้างเชื่อไปทาง ประเด็นแรกมากกว่า ถือว่าโชคชะตา
ของมนุษย์ได้ถูกจารึกไว้ล่วงหน้าแล้ว  คนมั่งมี คนทุกข์ยาก ต่างถูกชะตาก าหนดให้เกิดมาทุกข์ หรือ 
มั่งมี ดังค ากล่าวว่า “บุญท ากรรมแต่ง”  หรือ “แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้”  
ถ้าต้นตระกูล เผ่าพันธุ์ ชาติก าพืดดีหรือเลว ลูกหลานย่อมเป็นไปตามเชื้อสาย เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ไม่
ผ่าเหล่าแตกกอออกไปได้ ดังค าว่า “เชื้อไม่ทิ้งแถว แนวไม่ทิ้งเหล่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ดูช้างให้ดูหาง 
ดูนางให้ดูแม่ ถ้าจะให้แน่ ต้องดูถึงยาย”  เป็นต้น แสดงว่า ใครเกิดมาย่อมมีเจ้าชะตาก าหนดให้เป็นไป 
และเกิดจากเผ่าพันธุ์ใดย่อมมีอุปนิสัยสันดานตามต้นตอ กอเหง้าของผู้นั้น ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเป็น
อ่ืนไปได้ 

 เมื่อชาวลาวนับถือพระพุทธศาสนา ความเชื่อนี้จางลงไป เชื่อว่า แม้จะมีชะตา
ก าหนดเพราะกรรมเก่า แต่ก็สามารถสร้างกรรมใหม่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาให้ร้ายหรือดีได้ คนจะสุข
หรือทุกข์ จะสูงส่งหรือต่ าต้อย เพราะกรรมของตัว มิใช่เพราะชาติพันธุ์วรรณะ  ดังที่ กล่าวว่า “ คนจะ
เลวหรือดี มิใช่เพราะชาติก าเนิด แต่ ดีหรือเลวเพราะกรรมของตนเอง”  (พระสุตตันตปิฎก,2544) เข้า
ข่ายความคิดเห็นประเด็นที่ 2 ว่า อนาคตเรา อยู่ในมือเรา(กรรมที่ท าเอง)  
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การเวียนว่ายตายเกิด  คนลาวเชื่อในเรื่อง การเวียนว่ายตายเกิด เมื่อคนตายไป 
อาจไปเกิดในเมืองแถน หรือ แดนทุรกันดาร บางทีอาจกลับมาเกิดเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวเดิมก็
ได้ ตายไปแล้วนอกจากจะกลับมาเกิดเป็นคนแล้ว อาจจะเกิดเป็นพืช(เช่นเรื่องจ าปาสี่ต้น) เป็นสัตว์
(เช่นเรื่องปลาบู่ทอง) เป็นผีสาง เป็นยักษ์ ฯลฯ  แนวคิดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด อาจจะได้รับ
อิทธิพลจากศาสนาพุทธ เพราะอาศัยกฎแห่งกรรม จึงเวียนว่ายตายเกิด เพื่อชดใช้กรรมเก่าที่เคยท ามา  
เรียกว่าเกิดมาใช้กรรมเวร คนกว่าจะหมดกรรม 

4) ความคิดเรื่องความจริงสูงสุด 
ประเด็นเรื่องความเป็นจริงสูงสุด ในทรรศนะของชาวลาวก่อนนับถือพุทธศาสนา 

ยอมรับความจริงมี 3 ประการ(วิทย์ วิทยเวทย์,2544)คือ  1. โลกทางวัตถุที่เห็นและจับต้องได้  เป็นสิ่ง
ที่มีอยู่จริง ไม่ปรากฏว่า ชาวลาวสมัยก่อนได้มองโลกทางวัตถุ ว่าเป็นเพียงมายา ดุจแนวคิดของ
นักปราชญ์พราหมณ์ และ 2. โลกหน้า หรือ ปรโลก  หรือโลกในมิติอ่ืน เช่น นรก สวรรค์ บาดาล ก็
เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง  มีสัตว์ผู้เป็นอมตะ ตายไม่เป็น คือ ผีฟ้า หรือ ผีแถน  เทียบได้กับแนวคิดเรื่องพระ
เจ้า(GOD) พระพรหม ของศาสนาคริสต์ หรือศาสนาพราหม์ และ 3. กฎธรรมชาติ ก็เป็นความจริง 
หมายความว่า กฎที่มีอยู่ดั้งเดิม เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล  เป็นกฎที่มนุษย์มิได้บัญญัติขึ้น  มีอยู่จริง
แล้วในตัวของมันเอง ต่อมาชาวไทยก็ขยายเป็นเรื่องกฎแห่งศีลธรรม และกฎแห่งกรรม เมื่อนับถือ
พระพุทธศาสนา   
          จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าแนวความเชื่อของมนุษย์นั้นประกอบด้วย  4  ประเด็น
หลัก  อันประกอบด้วยความคิดเรื่องก าเนิดโลก จักรวาล และมนุษย์,  ความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติ, 
ความเชื่อเรื่องชะตากรรมและบุญวาสนาและความคิดเรื่องความจริงสูงสุด 
 
  ตัวอย่าง ภูมิปัญญาด้านเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น  ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง
การประกอบอาชีพ ล่าสัตว์โดยใช้เครื่องมือดักสัตว์ (อ้างอิงจากข้อมูล  ของสังคม  ศรีวิไล, 2557)  
โดยภูมิปัญญาของเครื่องดักสัตว์     เป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวโยงกับการผลิต  การใช้เครื่องมือ  ที่
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  และสอดคล้องกับลักษณะ  ประเภท  และธรรมชาติของสัตว์ที่ใช้ดัก 
ดังนี้ 

1) การดักสัตว์ปีก เช่น  ไก่ป่า แหลว นกเป็ดน้ า นกรูก นกชายกวก นกสะบา นก
เจ่าฟาน นกเจ่า นกไก่นา นกกระยาง นกกด (นกกระปูดตาแดง) นกคุ่ม นกขี้ กระเดือน นกขอด นก
หอนขวัน นกแต้มปูน นกขอดดิน   ก็จะมีเครื่องมือดักสัตว์ปีก ที่สอดคล้องกับ  ลักษณะของสัตว์
เหล่านั้น  ซึ่งหากพิจาณาตามความเหมาะสม  จะพบได้ว่าลักษณะของเครื่องมือมีความเหมาะสม
ส าหรับดัก  จับ  สัตว์  แต่ละชนิด ดังเช่น 
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                ภาพที่ 1  ตังบาน  

                                                               

 
                                                      ภาพที่ 2  ดางตบนกลงกินน า้                                                

ช่ือเคร่ืองดกัสตัว์:  ตงับาน                                                  
รูปแบบ/รูปทรง: คร่ึงวงกลม  
วสัดใุนการผลิต :ไม้แก่น ไมไ่ผ ่ ตาขา่ย  
ประโยชน์: ใช้ดกันกประเภทบนิโฉบลง
มากินเหย่ือ เชน่ แหลว นกตะขาบ  
นกกระเต็น นกรูก และนกกา 

 

ช่ือเคร่ืองดกัสตัว์: ดางตบนกลงกินน า้                                               
รูปแบบ/รูปทรง: คร่ึงวงกลม     
วสัดใุนการผลิต :ดาง ริว้ไม้ไผ ่อา่งน า้  
  เชือก  
ประโยชน์: ดกันกไมจ่ ากดัประเภทของนก  
 รวมถึง สตัว์ส่ีเท้าบางชนิด เช่น 
อีเห็น จอนฟอน (ฟังพอน) 
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ภาพที่ 3  ดางตบนกแอน่                                                  
 
2) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   ได้แก่สัตว์จ าพวก เช่น หมูป่า กวาง ฟาน อีเห็น หอน เม่น 

ลิ่น แลน ไก่ กระต่าย อ้น ตุ่น จอนฟอน กระรอก กระแต บ่าง หนู ก็พบเครื่องมือดักสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม  เช่น  แร้วเยียบ ชิงกระต่าย ต่ า กระทืบ แร้วคอม้า แร้วก่องเกาะ หน่วง กับฟ้าผ่า กับยาง. ดังเช่น 

 

 
ภาพที่ 4  ต ่า 

 

ช่ือเคร่ืองดกัสตัว์:  ดางตบนกแอน่                                                 
รูปแบบ/รูปทรง:  ส่ีเหล่ียม 
วสัดใุนการผลิต:  ดาง ไมไ่ผ ่ เชือก 
  ลวดลาย 
ประโยชน์: เคร่ืองมือจบัเป็นโดยไมมี่เหย่ือ 
 ลอ่แตใ่ช้ตวันกเป็นตวัล้อ เป็น
เคร่ืองมือใช้ดกันกแอน่โดยเฉพาะ 

 

ช่ือเคร่ืองดกัสตัว์:  ต ่า                                                  
รูปแบบ/รูปทรง : ทรงกระบอก    
วสัดใุนการผลิต: ไม้  ไม้ไผ ่ เชือก  หวาย   
ประโยชน์ :เคร่ืองมือท่ีจบัตายโดยเฉพาะ สามารถ
ดกัสตัว์ได้ทกุประเภท เชน่ เมน่ ลิ่น เห็น กระตา่ย 
ตุน่ อ้น แลน หอน ไก่ป่า นกกด จอนฟอน หนแูละ
งหูรือสตัว์อ่ืนๆ ท่ีมีน า้หนกัพอให้กลไกสามารถ
ท างานได้ 
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ภาพที่ 5  กะทืบ 
3)สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า  เช่น กบ ก็จะมีเครื่องมือที่นิยมใช้ดักสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า  เช่น

ตุ้มกบแงบ และเบ็ดกบ 

 
ภาพที่ 6  ตุ้มกบ                                                    

 

ช่ือเคร่ืองดกัสตัว์:  กะทืบ                                                  
รูปแบบ/รูปทรง : ทรงส่ีเหล่ียม    
วสัดใุนการผลิต: ไม้  หวาย  เชือก   
ประโยชน์:เคร่ืองมือจบัตาย ใช้ดกัสตัว์
หลายชนิดเชน่ หน ูจอนฟอน ไก่ป่า นกกด 

 

ช่ือเคร่ืองดกัสตัว์: ตุ้มกบ                                                   
รูปแบบ/รูปทรง ฐานทรงส่ีเหล่ียม   
ตวัทรงกลมคล้ายข้อง 
วสัดใุนการผลิต : ไม้ไผ ่ เชือก  
สงักะสี  
ประโยชน์ : ใช้ดกักบ 
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           ภาพที่ 7  แงบ 

 
4) สัตว์น้ า   เช่น ปลาชวย ปลาเอิน ปลาเพ้ย ปลาใน ปลาแข้ ปลาโจก ปลาปาก 

ปลาเผาะ ปลาขบ ปลากด ปลาดังแดงและปลาขาวน้อย ปลาที่อาศัยตามหนองและทุ่งนามี ปลาโด 
ปลาค้าว ปลาใน ปลาปาก ปลาอ่ีไท ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ปลาหลด ปลากด ปลาคะแยง ปลา
สะลิด ปลากระเดิด ปลาขาว ปลาซิว กุ้ง และ เอ่ียน (ปลาไหล)  ก็พบเครื่องมือที่จะดักสัตว์น้ าเช่น  
จั่นใย ขา มอง เบ็ดเผียก เบ็ดคัน  เบ็ดป่อม โต่ง ต้อน ไช ไชปลากะเดิด ลอบ ตุ้มลาน ตุ้มเอ่ียน ลัน 

 
     ภาพที่ 8  จัน่ใย 
 
 
 
 

ช่ือเคร่ืองดกัสตัว์:  แงบ                                                  
รูปแบบ/รูปทรง :   ปากทรงกลม รูปทรง
แบน 
วสัดใุนการผลิต:ไม้ไผ ่ เชือก   
ประโยชน์ :.ใช้เฉพาะดกักบ 

 

ช่ือเคร่ืองดกัสตัว์:  จัน่ใย                                                  
รูปแบบ/รูปทรง ฐานทรงส่ีเหล่ียม   
วสัดใุนการผลิต: ไม้ไผ ่ เชือก  
ประโยชน์:ใช้ดกัปลาท่ีมีขนาดใหญ่ สว่นมาก
จะดกั ท่ีมีน า้หลากเชน่ น า้โขง น า้หนอง 
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    ภาพที่ 9 ขา 
 

 
ภาพที่ 10 ต้อน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเคร่ืองดกัสตัว์:   ขา                                                 
 รูปแบบ/รูปทรง: กรวย  
วสัดใุนการผลิต: ไม้ไผ ่  
ประโยชน์:ดกัในละดนู า้หลากสว่นมากจะ
ดกัท่ี น า้โขง น า้ง่ืม ปลาท่ีดกัได้เชน่ ปลา
เพ้ย ปลาโจก ปลาเอิน ปลาใน ปลาแข้ 
 

ช่ือเคร่ืองดกัสตัว์ : ต้อน                                                   
รูปแบบ/รูปทรง :ส่ีเหลียมผืนผ้า    
วสัดใุนการผลิต :ไม้ไผ ่ เชือก  หวาย  
ประโยชน์:เคร่ืองมือดกัปลาในฤดนู า้ลดโดย
สว่นมากจะดกัแตป่ลาใหญ่ 
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ใบงานที่  1 (งานเดี่ยว) 
จงอธิบายความหมายและประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยละเอียด   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่  2 (งานกลุ่ม) 
ให้นักศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาภูมิในท้องถิ่นของตนเอง  มา  1  เรื่อง  แล้วจัดท ารายงานมาโดย
ละเอียด 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให้นิสิตนักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน เพิ่มเติมจากเอกสาร  เวป
ไซด์  และแหล่งความรู้อื่นๆ  แล้วสรุปรวบรวมเพ่ือแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนต่อไป 
 
 
กิจกรรมที่   2 ให้นักศึกษาตอบค าถาม  และอธิบายสิ่งต่างๆดังนี้ 

1) จงอธิบายความหมายและประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยละเอียด   
2) ให้นักศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาภูมิในท้องถิ่นของตนเอง  มา  1  เรื่อง  แล้วจัดท า

รายงานมาโดยละเอียด 
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