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สาระที่จะต้องเรียนรู้ 



สาระที่จะต้องเรียนรู ้



ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



ความหมายของภูมปิัญญา 



ลักษณะของภูมิปัญญา 



ตวัอยา่งใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ 

 



ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญา 



ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เราอาจจัดภูมิปัญญาออกได้เป็น  

2 ประเภทกว้างๆ คือ 

• ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม เช่น ความเช่ือ 
ความศรัทธา ที่แสดงออกมาในรูปของประเพณี
ท้องถิ่น พิธีกรรม  

• ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม หรือ ภูมิปัญญาที่
สามารถสัมผัสได้ จับต้องได ้



ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 



ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยทั่วไปแบ่งประเภทของภูมิปัญญาออกเป็น 10 ลักษณะ  
• 1. ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา  
• 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม  
• 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน  
• 4. ภมูิปัญญาท้องถ่ินที่เก่ียวกบัอาหารและผกัพืน้บ้าน  
• 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน  
• 6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  
• 7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน  
• 8. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน  
• 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการประดิษฐกรรม  
• 10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  



ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 



การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรมของชาติ 7 สาขา 



1.ภาษา ภาษาถิ่น และภาษาชาติพันธุ์ 



2.วรรณกรรมพื้นบ้าน  

 หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้านโดย
ครอบคลุมวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธกีารบอกเล่าและที่เขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
• นิทานพื้นบ้าน  

• ประวัติศาสตร์บอกเล่า  

• บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม  

• บทร้องพื้นบ้าน  

• ส านวนและภาษิต  

• ต ารา 



3.สาขาศิลปะการแสดง  

• ดนตรี  
• การแสดง  
• ดนตรแีละการแสดงใน

พิธีกรรม  
• เพลงร้องพื้นบ้าน  



4.แนวปฏิบัติทางสังคม  



5.งานช่างฝีมือดั้งเดิม  

 ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธีการ
สร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม และ
วัฒนธรรมของกลุ่มชน 
• ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า  

• เครื่องจักสาน  

• เครื่องรัก 

• เครื่องปั้นดินเผา  

• เครื่องโลหะ  



5.งานช่างฝีมือดั้งเดิม (ต่อ)  
• เครื่องไม้  
• เครื่องหนัง  
• เครื่องประดับ  
• งานศิลปกรรมพื้นบ้าน  
• ผลิตภัณฑ์อย่างอื่น  



6.ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  



7.กีฬาภูมิปัญญาไทย  

การเล่น การกีฬา และศิลปะการ
ต่อสู้ป้องกันตัว ที่มีการปฏิบัติกัน
อยู่ในประเทศไทยและมี
เอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย 
• การเล่นพื้นบ้าน 

• กีฬาพื้นบ้าน  

• ศิลปะการต่อสู้ปอ้งกันตัว  



ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ของไทย 



การประกอบพิธีกรรม:  

ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการอยู่ร่วมกัน 

กับธรรมชาต ิ



พิธีกรรมคืออะไร... 



องค์ประกอบพิธีกรรม 



วัตถุประสงค์ของการประกอบพิธีกรรม 

• เป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์ได้แสดงออกต่อสิ่งที่

ตัวเองให้ความเคารพ 

• เพื่อความสบายใจของตัวเอง  

• เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของมนุษย์เอง  

• เพื่อตอบแทนต่อความช่วยเหลือนั้น  



หลักเกณฑ์ที่ส าคัญส าหรับการประกอบพิธีกรรม 

• ถกูต้องตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
• ผู้ประกอบพิธีกรรม  
• ช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรม  
• สถานที่ในการประกอบพิธีกรรม  



เครื่องประกอบพิธีกรรม 

• คือ องค์ประกอบของการประกอบพิธีกรรมนั้นๆ  

• คือ เครื่องสังเวยบูชาต่อสิ่งที่ให้ความเคารพนั้นๆ  

• วัตถุประสงค์ส าคัญก็เพ่ือให้สิ่งที่เรากระท าพิธีด้วยนั้นเกิดความพึงพอใจกับ
ของที่น ามาใช้ในพิธี  

• เครื่องประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลที่ดีจะช่วยเสริมให้ความต้องการจาก
การประกอบพิธีกรรมนั้นๆ ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น  



บายศร ี

• หมายถึง ข้าวอันเป็นสิริ ขวัญ
ข้าว  

• ภาชนะใส่เครื่องสังเวยในพิธี
ท าขวัญ มีข้าว ขนม ข้าวต้ม 
เป็นต้น 

• การท าพิธีเรียกขวัญจึง
เรียกว่า บายศรีสู่ขวัญ 



อาหารคาวหวาน 

• ขนมไทยที่มีชื่อค าว่าทองรวมอยู่ด้วย เช่น ขนมทองหยิบ ทองหยอด ทอง
พลู ทองโปร่ง ทองม้วน ทองเอก  

• เชื่อกันว่าหากมีการน ามาเป็นเครื่องสังเวยบูชาแล้วจะส่งผลเป็น
ความส าเร็จในด้านต่างๆ ตามความหมายที่น าเสนอไว้ 

• การประกอบพิธีกรรมอาจมีเครื่องประกอบพิธีที่เป็นการเฉพาะเจาะจง
ส าหรับสิ่งเคารพที่จะท าการกราบไหว้  

• การเลือกของที่มีความหมายตามมงคลพิธีนั้น ก็จะช่วยเสริมส่งให้ประสบ
ความส าเร็จได้ตามประสงค์ 



คาถาอาคม : 

มนตราอ้อนวอนขอต่อเทพยดา 



คาถาอาคมคืออะไร 



ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย: 

ปัจจัยจากการปรับตัว 



ปัจจัยก าหนดลักษณะของที่อยู่อาศัย 

• ลักษณะของสภาพดินฟ้าอากาศ  

• สภาพแวดล้อมทางสังคม  

• ลักษณะของวิถีการด าเนินชีวิต  

• วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี  



เอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคเหนือ  

• แบ่งออกได้เปน็ 3 ประเภท คือ  
1. เรือนชนบท หรือเรือนไม้บัว่ 
ภาคกลางจะเรียกวา่เรือน
เคร่ืองผกู  

2. เรือนไม้จริงหรือเรือนเคร่ืองสบั  
3. เรือนกาแล  

• ปัจจุบันเรือนทั้ง 3 ประเภท

ได้รับความนิยมน้อยลง  



เอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคกลาง 





• มักนิยมสร้างเป็นเรือนหมู่เชื่อมต่อกัน 
• สร้างให้ใต้ถุนมีลักษณะสูงขึ้นมาจากพื้น  
• มีรูปร่างที่โปร่ง สบาย อากาศถ่ายเทได้สะดวก  
• หลังคาที่สูงและลาดชัน ปลายของชายคางอนออกนอกตัวอาคาร  





เอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



• เรือนไทยเครื่องสับมีลักษณะใต้ถุนเรือน
สูง รูปทรงของอาคารเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า  

• นิยมปลูกเป็น 2 หลังโดยมีนอกชาน
เชื่อมขนานกันไป ไม่มีระเบียงพ่วงกับ
เรือนประธาน เรือนประธานทั้งสอง
หลังกั้นฝาทุกด้าน  

• ไม่นิยมเจาะช่องหน้าต่าง หรือมีก็ท า
เป็นช่องแคบๆ ประตูเรือนเปิดออกด้าน
ชานเรือนเพียงประตูเดียว  



• หลังคาเรือนมีลักษณะเป็นทรงจั่วเหมือนเรือนไทยภาคกลาง มุง
ด้วยกระเบื้องดินเผาหรือกระเบื้องไม้สัก จั่วกรุด้วยไม้ ปั้นลมหน้า
จั่วท าปลายประจบเป็นยอดแหลม ปลายตอนล่างท าต่อไม้และ
จ าหลักเป็นตัวกระหนก 

• รอบหลังคาไม่มีชายคาหรือปีกนกยื่นคลุมตัวบ้านเหมือนเรือนไทย
ภาคกลาง 

• เรือนไทยเครื่องผูกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอยู่ด้วยกัน
หลายรูปแบบ ทั้งเรือนของชาวชนบททั่วไป รวมถึงเรือนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น เรือนของชาวไทยโซ่ง เป็นต้น 



เอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคใต ้

• ภูมิศาสตร์ของภาคใต้ที่มีฤดูฝนยาวนาน
มากกว่าภาคอื่นๆ  

• มีท้ังที่เป็นเรือนไทยเครื่องสับและเรือนไทย
เครื่องผูก 

• เรือนเครื่องสับไทยภาคใต้คือ เรือนทรงปั้นหยา  
• เรือนเครื่องผูกของทางภาคใต้ ส่วนใหญ่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกันกับเรือนเครื่องผูกของ
ภาคอื่นๆ 

• ฝาบ้านที่ทางภาคใต้จะนิยมท าฝาบ้านด้วย
วิธีการสานแบบล าแพนเข้ากรอบไม้ส าเร็จ  

• เสาบ้าน พื้นบ้านจะใช้เป็นไม้จริงที่มีอยู่จ านวน
มากในท้องถิ่น 





หัตถกรรมพื้นบ้าน:  

ผลงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา 



หัตถกรรมพื้นบ้าน คืออะไร 



คุณสมบัติของหัตถกรรมพื้นบ้าน 



ตวัอยา่ง 



ตวัอยา่ง 





1.งานดิน  

• คือการน ามาขึ้นรูปเป็นภาชนะ
หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  

• ในรูปของเครื่องปั้นดินเผา เช่น 
โอ่ง จาน ชาม กระถาง ขวด 
หม้อ เป็นต้น  

• ขึ้นรูปให้เป็นงานศิลปะ เช่น 
ตุ๊กตาชาววังของอ าเภอป่าโมง 
จ.อ่างทอง เป็นต้น 



2.งานไม ้ 

• ความเป็นช่างในสายเลือดของคนไทย 
ไม้เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่มีการน ามา
สร้างสรรค์งานหัตถกรรมจ านวนมาก  

• เป็นข้าวของเครื่องใช้ เป็นงานศิลปะ 
เช่น งานแกะสลักไม้  

• งานเครื่องใช้ไม้สอย เช่น กระต่ายขูด
มะพร้าว ครก สาก เฟอร์นิเจอร์ เป็น
ต้น  

• ไม้ที่นิยมน ามาใช้ เช่น ไม้สัก ไม่ชิงชัน 
ไม้แดง ไม้โมก เป็นต้น 



3.งานดอกไม้ใบตอง  

• ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกถึงความงดงาม อ่อน
ช้อย และความคิดสร้างสรรค์  

• มีอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณ  
• ถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสตรีไทย 
• มีมากมายหลายชนิด เช่น ภาชนะใส่อาหารคาว

อาหารหวาน  
• เครื่องบูชา เครื่องประกอบพิธีกรรม เช่น พาน

พุ่มดอกไม้ บายศรี การแทงหยวก เป็นต้น  
• ความงดงามของงานดอกไม้ใบตองอยู่ท่ีความคิด

สร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่อยู่ท่ัวไป 



4.งานโลหะ  



5.งานจักสานและงานทอ  



การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย:  

ภูมิปัญญาด้านสันทนาการ 



การละเล่นพื้นบ้าน คืออะไร 

• การละเล่นพ้ืนบ้านไม่ได้มีเฉพาะของเด็ก
เท่านั้น แต่รวมถึงการละเล่นของผู้ใหญ่ที่
คิดค้นรูปแบบ วิธีการที่จะสร้างความรื่นเริง
ให้กับวิถีการด าเนินชีวิต  

• การละเล่นพื้นบ้านของผู้ใหญ่มีทั้งที่
สอดแทรกอยู่ในกิจกรรม การท างาน หรือ
วิถี เช่น การร้องร าท าเพลงพร้อมกับการ
ประกอบอาชีพ การละเล่นในงานรื่นเริง 
ประเพณีต่าง เป็นต้น 



ความเป็นมาของการละเล่นเด็กไทย 

• การละเล่นที่มีมาแต่โบราณ 
• ด้วยรูปแบบ วิธีการและเทคนิคการเล่น เกิดจาก

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
• แฝงไว้ด้วยวิถีชีวิต วิธีคิด ทัศนคติ หรือวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นนั้นๆ  
• สอนให้เด็กได้รู้จักการคิดประดิษฐ์อุปกรณ์แบบต่างๆ 

เพื่อประกอบการละเล่นแต่ละชนิด เช่น ม้าก้านกล้วย 
รถเข็นทางมะพร้าว หนังสติ๊ก เป็นต้น 

• สร้างความเป็นระเบียบวินัย การแบ่งหน้าที่กันท า เช่น 
การเล่นขายของเป็นต้น 
 



ประเภทของการละเล่น 



ประเภทของการละเล่น 

• การแบ่งแบบมีเพลงประกอบและไม่มีเพลงประกอบ
การละเล่น  

• เพลงที่ใช้ประกอบการละเล่นนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่ม
ความสนุกสนาน เช่น  

• การละเล่นจ้ าจี้ หรือ ปะเป้ิมใบพลูของภาคเหนือ จ้ ามูม่ี่
ของภาคอีสาน และจุ้มจี้ของภาคใต้ บทร้องจ้ าจี้ภาคกลาง 

• บทที่ภาคกลางร้องคือ “จ้ าจี้มะเขือเปราะ กะเทาะหน้า
แว่น พายเรือออกแอ่น กระแท่นต้นกุ่ม สาวสาวหนุ่มหนุ่ม 
อาบน้ าท่าไหน อาบน้ าท่าวัด เอาแป้งที่ไหนผัด เอากระจก
ที่ไหนส่อง เยี่ยมๆ มองๆ นกขุนทองร้องวู้” เป็นต้น 



รูปแบบของการละเล่นเด็กไทย: 

คติชนวิทยา 



1.ประเภทเล่นทาย  

• เป็นการละเล่นเพื่อฝึกสมองชวนให้เด็กได้ขบคิด ชิงความไวของสมอง หรือ
ความช านาญความว่องไว 

• เกิดจากการสังเกต การมองรายละเอียดของเกมต่างๆ เช่น ปั่นแปะ ก า
ทาย โพงพาง แมวเหมียว เป็นต้น 



2.ประเภทการนับ  



3.ประเภทกระโดดเชือก  



4.ประเภทซ่อนหา  



5.ประเภทการปรับ 

• หมายถึง การละเล่นที่จบด้วยการ
ลงโทษหรือการปรับผู้ที่แพ้จากการ
แข่งขันตามรูปแบบหรือข้อตกลงที่
ท ากันไว้ 

• เช่น ให้ร้องร า เต้น หรือท าท่าทาง
ขบขันแปลก ๆ เป็นต้น  

• การละเล่นลักษณะนี้มาอยู่จ านวน
มาก เช่น ขี่ม้าส่งเมือง ชักคะเย่อ 
โยนม้า ช่วงตาย ลูกช่วง กาฟักไข่ 
เป็นต้น 



6.ประเภทไล่จับ  

• การละเล่นประเภทนี้บาง
ชนิดก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือ
รูปแบบกติกาส าหรับเล่นแต่
อย่างใด อาจเป็นเพียงการว่ิง
ไล่จับกันไปมาโดยก าหนด
ขอบเขตของการเล่นไว้ เป็น
ต้น 



7.ประเภทใช้ลูกบอล  

• เนื่องจากอุปกรณ์การเล่นที่เป็นลูก
บอลนี้ไม่ได้มีการเริ่มต้นผลิตขึ้นใน
บ้านเรา ดังนั้น รูปแบบการเล่นจึง
ไม่โบราณมากนักเพียงแต่น าเอา
อุปกรณ์ที่เป็นลูกบอลมาปรับเล่น
กันด้วยกติกาที่อาจสร้างขึ้นมา
หรือการละเล่นแบบเดิมเพื่อความ
สนุกสนานยิ่งขึ้น 



8.ประเภทคัดออก  

• หมายถึง การละเล่นที่มี
วัตถุประสงค์ให้มีผู้แพ้ในการ
แข่งขันทีละส่วน ซึ่งมีปลาย
ประเภท  

• ที่คุ้นเคยกันมาก เช่น เป่ายิงฉุบ 
โออาน้อยออก รีรีข้าวสาร เป็น
ต้น  

• ที่ผู้ที่แพ้จากการแข่งขันจะต้องถูก
คัดออกจนกว่าจะได้ผู้ชนะ 



9.ประเภทกระโดดข้าม  

• จะมีวิธีการเล่นหลักๆ คือ มีสิ่งกีด
ขวางอยู่ข้างหน้าที่ผู้เล่นจะต้อง
ข้ามสิ่งกีดขวางนั้นให้ได้ หากไม่
สามารถท าได้ก็จะถือว่าแพ้  

• การละเล่นประเภทนี้จึงต้องอาศัย
การฝึกฝนจนช านาญหรือเรียกว่า
เป็นความสามารถก็ได้ เช่น เสือ
ข้ามห้วย กิงก่องแก้ว ตากระโดด 
เป็นต้น 



10.ประเภทตลก  

• เป็นการละเล่นที่เน้นความ
สนุกสนานเป็นส าคัญ  

• ความผิดพลาดของผู้เล่นนี่
แหละคือความต้องการ 

• เช่น ปิดตาตีหม้อ ดมดอกไม้ 
ปิดตาตีป๊ีบ เป็นต้น 



11.ประเภทกระดานดินสอ  

• เช่น  
เสือตกถัง  
อีตัก  
ดูกระจกเขียน
ภาพ  
แมวจับหนู 
เป็นต้น 



12.ประเภทความแม่นย า  

• เป็นการละเล่นที่ต้องอาศัย
ความช านาญในการเล่น
เป็นหลัก ผู้ที่มีการฝึกฝน
จนช านาญจะเป็นผู้ที่
ได้เปรียบเสมอ  

• เป็นอีกคุณค่าหนึ่งที่ส าคัญ
ในการส่งเสริมปัญญาให้
เด็ก 



13.ประเภทเก้ียว  

• ส่วนมากเป็นการละเล่นที่
มีเพลงประกอบที่ช่วย
สร้างความสนุกสนาน
ครื้นเครงให้กับผู้เล่น เช่น 
พวงมาลัย เพลงย่ัว เพลง
เรือ เพลงฉ่อย  

• การละเล่นหลายชนิดที่
ผู้ใหญ่ได้น ามาร้องเล่น
ด้วยเช่นกัน 



14.ประเภทไม ้ 

• เป็นการละเล่นที่มีไม้
เป็นอุปกรณ์หลัก  

• มีการน ามาดัดแปลง
ประกอบการเล่นของ
เด็กได้หลายชนิด เช่น  
อีงัด โยนพลอง 
กาจับหลัก หมกอีไม้ ไม้
กระดก เป็นต้น 



15.การละเล่นส าหรับเด็กเล็ก  

• เป็นการละเล่นเฉพาะส าหรับ
เด็กที่ยังไม่สามารถร้องหรือ
กระโดดโลดเต้นได้เหมือนเด็ก
โต  

• เป็นการละเล่นเพ่ือเป็นการฝึก
พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก
มากกว่า เช่น ตบแผละ แมง
มุมขยุ้มหลังคา เป่ายิงฉุบ โยก
เยกเอย จ๊ะเอ๋ จับปูด า เป็นต้น 



16.ประเภทร้อง  

• เป็นการละเล่นที่เน้นที่การร้องเข้า
ท านองจังหวะเพ่ือเพ่ิมบรรยากาศ
เพลิดเพลินสนุกสนาน เช่น ระบ า 
ร าฟ้อน ร าแคน ร าโทน  

• หรือเพลงร้องประกอบการเล่นของ
เด็กทั่วไป เช่น รีรีข้าวสาร ขี้ตู่ เขย่ง
เก้งก้อย ซึ่งจะน ามาร้องเล่นอย่าง
เดียวแต่ไม่มีการลงสนาม 



ตัวอย่างการละเล่นของไทย 

























การแพทย์แผนไทย: 

มรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษ 



• เชื่อว่าได้รับอิทธิพลจากอายุรเวทของอินเดีย โดย
มาพร้อมกับพุทธศาสนา 

• มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมและผูกพันอยู่ในวิถี
ชีวิตของคนไทย 

• การแพทย์แผนไทยมองว่ามนุษย์ประกอบไปด้วย 
2 ส่วนหลัก คือ ร่างกายและจิตใจ และยังสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ จักรวาล ดวงดาว  

• เป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการสั่งสมประสบการณ์ใน
การเอาชนะต่อความเจ็บป่วยมาแล้วตั้งแต่อดีต 

 

การแพทย์แผนไทย คืออะไร 



ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยโบราณ  

• คือ การบ าบัดอาการที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการท าความเข้าใจทั้งการอ้อนวอน  
ร้องขอ ต่อรอง บังคับ เป็นต้น 

• ความส าเร็จจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ คือ 
• ทั้งความเช่ือและความศรัทธา  
• ขั้นตอนของพิธีกรรมที่ประกอบ  
• อุปกรณห์รือเครื่องมือในการรักษา เช่น สมุนไพร เป็นต้น 

• ปัจจุบันแม้บางอย่างไม่ได้รับการยอมรับ เช่น การทรงเจ้า เข้าผี การใช้เวท
มนตร์ เป็นต้น  

• แต่บางอย่างกลับได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในสังคมและในวง
วิชาการ เช่น สมุนไพรไทย การนวดแผนไทย การนั่งสมาธิ เป็นต้น  



การแพทย์ 

แผนไทย 

แบ่งออกได้เป็น 5 

ประเภท 

คือ  



1.หมอมนตร ์ 

• หมายถึง หมอที่รักษา
โดยใช้เวทมนต์เป็น
เครื่องมือ โดยเชื่อว่าพลัง
แห่งคาถาอาคมดังกล่าว
จะมีอานุภาพปัดเป่า
อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
ได้ เช่น การเสก การเป่า 
เป็นต้น 



2.หมอผ ี 



3.หมอน้ ามนตร ์ 

• หมายถึง หมอที่ท าการรักษาอาการเจ็บป่วย
ด้วยการท าน้ ามนต์  

• เชื่อว่าน้ าที่ผ่านพิธีกรรมแล้วจะเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ สามารถปัดเป่าขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ
อาการเจ็บป่วยได้  

• น้ ามนตร์เหล่านี้มีการน ามาใช้ทั้งการดื่มกิน
และการอาบ 



4.หมอทรง  



5.หมอไสยศาสตร ์

• หมายถึง การใชไ้สยศาสตร์
ควบคู่กับการใช้ยาสมุนไพรใน
การรักษา 



สมุนไพร 



สมุนไพร 

มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 

• 2. สัตว์บางชนิด ที่สามารถน า
ส่วนต่างๆ ของสัตว์เหล่านั้นมาเป็น
เครื่องผสมของยาที่เชื่อว่ามี
สรรพคุณในการบ าบัดรักษาโรคได้ 
เช่น เขากวางอ่อน หางของนกยูง 
รังนก เขี้ยวเสือ ดีหมี ดีงู เลือดม้า 
งาช้าง เปลือกของหอย เป็นต้น 



สมุนไพร 

มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท 

คือ 

• 3.แรธ่าตุ เช่น เกลือ 

สารส้ม ก ามะถัน เป็นต้น 

 



ยาพื้นบ้าน 



ยาพื้นบ้าน 



ยาพื้นบ้าน 

• ยาชง เป็นยาที่ใช้กรรมวิธีให้ฤทธิ์
ของยาผ่านน้ า ส่วนใหญ่มีสรรพคุณ

อ่อนๆ เช่น ใบชา พืชที่น ามาชงได้ 

เป็นต้น 



ยาพื้นบ้าน 

• ยาผง ใช้วิธีการบดหรือต าให้
ละเอียดจนเป็นผง ส่วนใหญ่
มักเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม 
การน าไปใช้มีทั้งผสมกับน้ า
แล้วดื่ม เช่น ยาหอม ยาแก้
ร้อนใน เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
มีประเภทที่ใช้วิธีการสูดดม
หรือเป่าเข้าไป เช่น ยานัตถุ์ 
เป็นต้น 



ยาพื้นบ้าน 

• ยาดอง ใช้กรรมวิธีการต้ม
ยา โดยอาจมีตัวสมุนไพร

หลายๆ ชนิดรวมกัน ต้มด้วย

น้ า หมักไว้หรือดองกับเหล้า 

การดองจะช่วยให้ฤทธิ์ของ

ยาละลายออกมา 



ยาพื้นบ้าน 

• ยาสูบ พืชบางชนิดออกฤทธิ์

ด้วยการเผาไฟ กลิ่นและควันมี

สรรพคุณทางยา เช่น ใบไม้ ใบ

ยาสูบ เป็นต้นต้น 



ยาพื้นบ้าน 



ยาพื้นบ้าน 



อาหารไทย:  

มรดกภูมิปัญญาที่มากกว่าเครือ่งหล่อเลี้ยงชีวิต 



อาหารไทย คืออะไร 

• พื้นฐานของสังคมไทยมี “ข้าว” เป็นอาหารหลัก  
• ความแตกต่างของอาหารไทยในแต่ละท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ

แวดล้อมของพื้นที่ 
• ลักษณะเด่นของอาหารไทยคือรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ท่ีได้มาจาก

วัตถุดิบและเครื่องปรุงจ านวนมาก 
• วิธีการปรุงมีหลายชนิด เช่น การย า การแกง การต้ม การหลน 

การปิ้งย่าง การกวน การจี่ การหลาม เป็นต้น  
• ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ รสชาติที่ต้องการ เป็นต้น 



อาหารไทย คืออะไร 

• ลักษณะที่โดดเด่น คือ เป็นอาหารที่เต็มไป
ด้วยสมุนไพร  

• แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อาหารคาว 
และอาหารหวาน 

• ขึ้นชื่อเรื่องจัดตกแต่งทั้งตัวของอาหาร 
ภาชนะได้อย่างวิจิตรงดงาม  

• สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแต่
ละท้องถิ่น 

• สะท้อนความเป็นสังคมไทยที่อยู่ในช่วงเวลา
ของการรับประทานอาหารร่วมกัน  



วิธีการรับประทานอาหารของคนไทย 



อาหารกับวิถีไทย 

• อาหารไทยรวมเอารูปแบบวิถีชีวิตของคนไทยไว้ในอาหาร 
• อาหารบางอย่างจะมีรับประทานเฉพาะบางช่วงเวลาหรือเทศกาล

เท่านั้น เช่น ขนมลา ขนมพอง ที่จะมีเฉพาะในช่วงเทศกาลสารท
เดือน 10 ของภาคใต้เท่าน้ัน  

• ความเก่ียวเน่ืองกับความเชื่อที่แสดงออกมาในรูปของประเพณี
ของท้องถิ่นเช่น ข้าวแช่ในเทศกาลสงกรานต์ของชาวมอญ บุญ
ข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญข้าวจี่ ของชาวอีสาน เป็นต้น 



อาหารกับวิถีไทย 



การถ่ายทอด 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 



ลักษณะของ

การถ่ายทอด 

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

• แบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

เช่น การจดจาร การเขียนใส่ไว้
ในใบลาน สมุดข่อย หนังสือ 
เป็นต้น 

• แบบที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

เช่น การบอกล่าจากปากต่อปาก 
ผ่านพิธีกรรม แฝงอยู่ในรูปแบบ
ของการบันเทิง เป็นต้น 



รูปแบบการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญา 

• การถ่ายทอดโดยการเล่าให้
ฟัง  

• การถ่ายทอดโดยการจัด
อบรม  

• การถ่ายทอดให้บุคคล
เฉพาะตัวหรือคนกลุ่มเล็กๆ  

• การถ่ายทอดกันในวงศ์
ตระกูลหรือเครือญาติ  
 



รูปแบบการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญา (ต่อ) 

• การถ่ายทอดโดยการเขียนไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร  

• การถ่ายทอดแบบครูพักลักจ า  
• การถ่ายทอดผ่าน

สถาบันการศึกษา  
• การถ่ายทอดจากการท าเป็น

อาชีพ  
• การถ่ายทอดทางสื่อมวลชน  

 



บทสรุปเรื่องมรดกภูมิปัญญา 



ค าถามท้ายบท 

1. ในความคิดเห็นของท่าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงอะไร จงอธิบาย พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 

2.  ท่านคิดว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความส าคัญต่อสังคมไทยและความเป็นไทยอย่างไร 
จงอธิบาย 

3.  จงยกตัวอย่าง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ท่านคิดว่ามีคุณค่า มีความส าคัญ และสุ่มเสียง
ต่อการสูญสลาย สมควรได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติ มาพอสังเขป 

4.  ท่านคิดว่า พิธีกรรมการบูชาผีบรรพบุรุษของชาวเขา ถือเป็นมรดกภูมิปัญญา
หรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย 

5.  ลักษณะ รูปแบบ วัสดุ เทคนิคการก่อสร้าง ที่อยู่อาศัยของคนไทยในแต่ละภาคมี
ทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน ท่านคิดว่าเป็นด้วยเหตุปัจจัยใด จงอธิบาย 



ค าถามท้ายบท 

6.  ท่านคิดว่า การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยสมัยโบราณ มีคุณค่าอย่างไร จงอธิบายพร้อม
ยกตัวอย่างการละเล่นของเด็กไทยที่ท่านรู้จักเป็นกรณีศึกษา 

7.  ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงชาวต่างชาติ เช่น 
การนวดแผนไทย การกดจุด การรักษาด้วยสมุนไพรไทย เป็นต้น ท่านคิดว่าเป็นเพราะ
สาเหตุใด 

8.  ปัจจุบัน สมุนไพรไทย ได้รับการยอมรับในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น ท่านคิดว่า สมุนไพร
ไทยควรได้รับการส่งเสริมอย่างไรเพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จงอธิบาย 

9.  ท่านคิดว่า ลักษณะที่โดดเด่นของอาหารไทยคืออะไร เพราะเหตุใด อาหารไทยจึงไม่รับ
ความสนใจและยอมรับอย่างมากจากชาวตา่งชาติ จงอธิบาย 

10. ท่านคิดว่าควรท าอย่างไรให้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถด ารงอยู่ในฐานะมรดกทาง
สังคมไทยในท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จงอธิบาย 


