
การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธ 
ของ 

นุชลี   คลายวนัเพ็ญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

พฤษภาคม  2553 
 



การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธ 
ของ 

นุชลี   คลายวนัเพ็ญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

พฤษภาคม  2553 
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
ของ 

นุชลี   คลายวนัเพ็ญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

พฤษภาคม  2553 
 



นุชลี คลายวันเพ็ญ. (2553). การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร. สารนิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ: 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงรัตน เกษรแพทย. 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน 

การจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ใน 2 ดาน ไดแก ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู จําแนกตามสถานภาพของครูผูสอนไดแก
ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และกลุมสาระการเรียนรู 
 กลุมตัวอยางไดแกครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร จํานวน 248 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บขอมูล แบบเลือกรายการ (Check  List)  และแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
(Rating Scale) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X )           
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test และ One-Way ANOVA 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. การนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนคร มีการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่น กลุม 2 ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมเปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบตอกันมามากเปนอันดับแรก รองลงมา
คือประเภทกลุม 1 คติ ความเชื่อ หลักการที่เปนพ้ืนฐานขององคความรูที่เกิดจากการสั่งสมถายทอด
กันมา 
 2.การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พระนคร โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  
 3. การเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนครจําแนกตาม  ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานและกลุมสาระการ
เรียนรู  พบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมและรายดานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับครูที่มีประสบการณการ
ทํางานตางกัน มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน
พบวาดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนครูที่สอน
ในกลุมสาระการเรียนรูตางกัน มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและ
รายดานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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The purposes of this research were to study and compare the applications of local 

wisdoms in the instructional process of secondary school teachers in Phra Nakorn District,  
Bangkok in 2 aspects: learning activity management and learning evaluation. The teachers’ 
applications were compared by education level, working experience, and learning substance 
group. The samples of this research consisted of 248 secondary school teachers in Phra 
Nakhon District. The tool for data collection was a check list and a 5-point rating scale 
questionnaire. The statistics used in data analyses were percentage, mean  ( X ) and 
standard deviation (S.D.) t-test and One-Way ANOVA. 

The results were as follow. 
1. The applications of local wisdoms in the instructional process of secondary 

school teachers in Phra Nakorn District, Bangkok. It revealed that group 2 of the local 
wisdoms, art and culture inheriting the way of living were applied at the most, and group 1 
of motto, belief, holistic of knowledge were applied more. 
   2. The applications of local wisdoms in the instructional process of secondary 
school teachers, as a whole and individual aspects, were at the moderate level.  

3. The comparisons of the applications of local wisdoms in the instructional 
process of the secondary school teachers revealed as follow. The teachers with different 
education level or different learning substance group applied the local wisdoms, as a whole 
and individual aspects, in the instructional process differently at .05 level of significance. 
The teachers with different working experience applied the local wisdoms, as a whole and 
learning activity management, in the instructional process differently at .05 level of 
significance.  

 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

  สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดโดยไดรับความชวยเหลือจากบุคคลที่เกี่ยวของหลาย
ทาน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยดร.พวงรัตน เกษรแพทย อาจารยที่ปรึกษา         
สารนิพนธที่ไดกรุณาชวยเหลือใหคําปรึกษา พรอมทั้งกรุณาเอาใจใสตรวจสอบแกไขปรับปรุง
ขอบกพรองตางๆมาโดยตลอด นับวาเปนประโยชนตอการวิจัยและตัวผูวิจัยเปนอยางยิ่ง ซ่ึงผูวิจัย
รูสึกซาบซึ้งในความกรุณาที่ไดรับในครั้งน้ี ขอกราบขอบคุณกรรมการสอบปากเปลาที่กรุณาให
คําแนะนําตางๆที่มีประโยชนทําใหการวิจัยครั้งน้ีมีความสมบูรณมากขึ้นนอกจากนี้ขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทุกทานที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูพรอมทั้งใหความเมตตาแกผูวิจัยดวยดีตลอดมา 
  ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ สุภากิจ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย 
ออนม่ัง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ อาจารย ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน และ
อาจารย ดร.นิตย รัตนโรจนวาณิช ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษา ที่ให
ความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี   
  ขอขอบคุณนางสาวเบญจวรรณ แปนนอก นางสาวอิสรีย เนียมเกาะเพ็ชร  ที่แนะนําและ
ใหความรูในการทําวิจัยน้ีเปนอยางดี รวมทั้งนางสาวญาตาวี  สุภาพกิจและเพ่ือนๆ รวมรุนวิชาเอก
การบริหารการศึกษาภาคพิเศษ รุนที่ 19 ทุกทานที่ใหความชวยเหลือเปนกําลังใจในการทําสาร
นิพนธฉบับน้ีจนสําเร็จ 
  ขอขอบคุณนางสาวพจนา   จับจิตร  หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขต  
พระนครและวาที่ร.ต.ทรัพย  ศิริวชิราภรณ นักพัฒนาชุมชน 7 ว ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมเขตพระนครที่อนุเคราะหเอกสารรวมรวมภูมิปญญาทองถิ่นของสํานักงานเขตพระนคร รวมทั้ง 
ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญทองถิ่น ทุกทานที่ใหความรวมมือในการสัมภาษณเพ่ือรวบรวมขอมูล 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
  งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงสมบูรณ ดวยไดรับความเอาใจใส สนับสนุนใหขวัญกําลังใจและ
ชวยเหลืออยางดียิ่งจาก นายสุรพล คลายวันเพ็ญ  นางสาวณัฏฐาภรณ คลายวันเพ็ญ และ   
นางสาวกชพรรณ คลายวันเพ็ญ ทําใหผูวิจัยรูสึกอบอุน และเกิดความมุมานะมุงม่ันที่จะศึกษา 
จนสําเร็จ 
 คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับน้ีขอมอบเปนสิ่งบูชาพระคุณบิดามารดา 
บูรพาจารยและผูมีพระคุณทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอน ชี้แนวทางอันเปนประโยชนและมีคุณคา
ตลอดจนประสิทธิประสาทวิชาความรูแกผูวิจัยจนประสบความสําเร็จในวันนี้ 
 
                                                                                           นุชลี   คลายวันเพ็ญ 
 



สารบัญ 
 

บทที ่                     หนา 
      1 บทนํา   1 
   ภูมิหลัง        1 
   วัตถุประสงคการวิจัย        5 
   ความสําคัญของการวิจัย        5 
   ขอบเขตของการวิจัย        5 
   ประชากรที่ใชในการวิจัย        5 
   กลุมตัวอยาง        5 
   ตัวแปรที่ศึกษา        6 
   นิยามศัพทเฉพาะ        6 
   กรอบแนวคิด       13 
 
 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ       14 
   แนวคิดเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิน่มาใชในการจัดการเรียนการสอน       15 
        หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544       15 
     หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544       19 
     จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  2544       19 
     โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544       20 
    ภูมิปญญาทองถิ่น       25 
                   ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น       25 
     ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น       27 
     ลักษณะสําคญัของภูมิปญญาทองถิ่น       30 
     ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น       34 
     การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน       49 
      ดานการจัดการเรียนรู       60 
                การนํามาเปนสื่อการสอน       63 
       การนําภูมิปญญาทองถิ่นเปนวิทยากร       65 
       การนํานักเรียนไปศึกษาแหลงภูมิปญญาทองถิ่น       71 
      ดานการประเมินผลการเรียนรู       73 
       การประเมินตามสภาพจริง       76 
             ลักษณะสําคญัของการการวัดประเมินผลตามสภาพจริง       78 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทที ่                      หนา 
      2 (ตอ) 
             ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง       78 
             วิธีการทีใ่ชในการประเมินตามสภาพจริง       79 
       ภูมิปญญาทองถิ่นเขตพระนคร       87 
                    โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
                    ในเขตพระนคร       89 
      แนวทางดําเนนิการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน 
      การสอนโรงเรียนสตรวีิทยา       90 
      แนวทางดําเนนิการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน 
      การสอนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ       95 
      แนวทางดําเนนิการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน 
      การสอนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชินูปถมัป       97 
                         เอกสารที่เกี่ยวของกับตัวแปรตน     100 
      ระดับการศึกษา   100 
      ประสบการณการทํางาน    100 
      กลุมสาระการเรียนรู    101  
   งานวิจัยที่เกี่ยวของ     101 
     งานวิจัยภายในประเทศ     102 
     งานวิจัยตางประเทศ     108 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญในเรื่องของ      
ภูมิปญญาทองถิ่น และไดกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา          
ไวในมาตรา 80 วา “รัฐตองดําเนินนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม  
โดยระบุไวในขอ (3) รัฐตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก
รูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ 
กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา จัดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนา    
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย และระบุไว
ในขอ (6) ใหสงเสริมสนับสนุนความรูรักษาสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึกและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2545 
มาตราที่ 23 กําหนดไววาการจัดการศึกษา เนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ     
การบูรณาการตามความเหมาะสม ในแตละระดับการศึกษา มาตราที่ 24 การจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา และมาตราที่ 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาตอ ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
มีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง ในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหา 
ในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2544 ได
กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนผูจัดทําสาระของหลักสูตรเองในสวนที่เกี่ยวจองกับสภาพ        
ในชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยใหสอดคลองกับบริบทของแตละทองถิ่น 
จึงเห็นไดวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2544 มุงเนนการปฏิรูปหลักสูตร          
ใหเหมาะสมกับทองถิ่น และเปดโอกาสใหทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรอยาง
เต็มที่ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544: 33) 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
2545 ในมาตราที่ 17,48 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพ เปนสวนหนึ่งของการบริหาร เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2544: 32) การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐาน
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ที่ 13 และมาตรฐานที่ 14 ดานผูบริหาร ตัวบงชี้ที ่ใหความสําคัญตอภูมิปญญาทองถิ่น ระบุวา
สถานศึกษาตองมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นสอดคลองหลักสูตรแกนกลาง มีการ
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานดาน       
ที่ 2 ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ที่ระบุวาสถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถิ่น สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของ
ผูเรียนและมีการนําแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
 ความสําคัญและปญหาของภูมิปญญาทองถิ่น เปนเรื่องที่รัฐบาลทุกสมัยไดดําเนินการพัฒนา
อยางตอเน่ือง และแสดงเจตนารมณที่จะพัฒนาอยางยั่งยืนซ่ึงรัฐบาลปจจุบัน นายอภิสิทธ เวชชาชีวะ     
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดมีการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 
2552-2557) โดยปรับปรุงสวนนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานที่มุงเนนวัตถุประสงค ใหพัฒนาคน
อยางรอบดาน สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรมภูมิปญญาและการเรียนรู และพัฒนาสภาพแวดลอม
ของสังคมเปนฐานในการพัฒนาสังคม คุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู (แผนการศึกษาแหงชาติ. 
2552: 3) 
 ภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) (ประเวศ วะสี. 2536: 10) คือองคความรูความสามารถ
และทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณที่ผานระบอบการเลือกสรร เรียนรู ปรุงแตง 
พัฒนาและถายทอดสืบตอกันมาเพื่อใชแกปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ใหสมดุลกับ
สภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย นอกจากนี้ภูมิปญญาทองถิ่นยังชวยสรางชาติใหเปน
ปกแผน สรางศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแกคนไทยเปนมรดกอันล้ําคาอยูคูกับสังคมไทยมาโดยตลอด  
ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญสําหรับสังคมไทย  จึงจําเปนตองมีการนําไปใชและถายทอดสืบตอ
กันไป  เพ่ือไมใหสูญหายจากวิถีชีวิตคนไทย กระบวนการที่จะทําใหภูมิปญญาทองถิ่นฟนคืนชีพมามี
ชีวิตชีวาอีกครั้งคือกระบวนการศึกษา (รุง แกวแดง. 2543: 230) เพราะการศึกษาเปนกระบวนการ
สําคัญในการพัฒนาคนใหเปนผูมีคุณภาพและสามารถพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของตนเอง ครอบครัว และบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถดานตางๆ ที่จะดํารงชีพและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
รวมพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ. 2540: 12) นอกจากนี้การศึกษายังเปนตัวแปรสําคัญในการพัฒนาคุณภาพมนุษยที่จะ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต การจัดการศึกษาในสังคมยุค 
โลกาภิวัตน จึงควรมีความหลากหลายเพื่อใหทุกคนสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง ของ
ครอบครัว และของชุมชนได (ทัศนีย ทองไชย. 2542: 1)  
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         ดังนั้นเพ่ือสนองเจตนารมณตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐธรรมนูญ แผนการศึกษา
แหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษา และการประกันคุณภาพสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา 27 และบทเฉพาะกาลมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักความมีเอกภาพดานโยบาย และมีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ (กรมวิชาการ. 2544: 3) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแหง มีหนาที่จัดทําหลักสูตรตามวัตถุประสงค ใน
สวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค       
เพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (กรมวิชาการ. 2540) ตามนโยบาย
แผนการศึกษาชาติ ไดมีการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาใหมีเอกภาพดานนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษารวมทั้งใหกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นและสถานศึกษาเพื่อเอ้ือตอการแกปญหาและชมุชนมาก
ขึ้นทั้งน้ีโดยตั้งอยูในพ้ืนฐานแนวคิดใหทองถิ่น ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน      
ใหมาก (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. 2539) โดยนําองคความรูที่มีอยูในทองถิ่นมา
จัดการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนไดรูจัก เขาใจทองถิ่น เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในทองถิ่น
ของตน และมุงใหผูเรียนมีประสบการณตรงกับชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม จนสามารถ
บรรลุเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรอยางแทจริง (กรมวิชาการ. 2542: 2)     
 เขตพระนคร เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขตกรุงเทพกลาง
เปนเขตที่มีชุมชนเกาแกมีหลักฐานทางประวัติศาสตรชัดเจนตั้งแตสมัยเริ่มสรางกรุงรัตนโกสินทรมี 
แหลงเรียนรูชุมชนทางดานศิลปวัฒนธรรม และสถาปตยกรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุตางๆ 
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร รวมทั้งเกาะรัตนโกสินทร ภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งปราชญชาวบาน
เกาแกมากมาย ดังเชนวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดชนะสงคราม วัดบวรนิเวศ  วัดราชบพิธสถิตยม
หาสีมาราม วัดอรุณราชวราราม พระบรมหาราชวัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อนุสาวรียประชาธิปไตย 
อนุสรณสถานวีรชน 14 ตุลา ที่มีประวัติศาสตรดานการปกครองไทย ปอมพระสุเมรุ ปอมมหากาฬ 
เสาชิงชา  สวนสันติไมตรี ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร  โลหะปราสาท ประเพณีวัฒนธรรม
โบราณ เชน พิธีโลชิงชา ประเพณีสงกรานตถนนขาวสาร ภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพ 
การทําเครื่องสังฆภัณฑการหลอพระพุทธรูป การทําธง การทําเครื่องทองเครื่องถม การผลิต
ทองคําเปลวบริเวณถนนตีทองชางทอง การเจียรนัยพลอย รวมทั้งอาชีพที่เปนภูมิปญญาดานตางๆ 
อาหารไทย นํ้าพริกนิตยา ปาทองโกเสวย ดานขนมตางๆ ขนมไทยชูถิ่น ขนมไทยแมอุดม ขาวเหนียว  
ก.พานิช อีกทั้งดอกไมสด ดอกไมประดิษฐปากคลองตลาด และ ดานศิลปดนตรีไทย บานดุริยประณีต 
บานดอกไมไฟ ซ่ึงรัฐบาลและกรุงเทพมหานครใหความสําคัญยกยองเขตพระนครเปนถนนสาย
วัฒนธรรม ที่ลวนเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่อยูทามกลางกรุงเทพมหานครจนเปนเมืองหลวงที่เจริญรุงเรือง
และทันสมัย ซ่ึงโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1       
ในเขตพระนคร  จะตองดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนการสอนตามเจตนารมณที่ระบุไว
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ในรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 แผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (2552-
2559) พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2545   
 สํานักงานเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร           
จัดการศึกษาภาคบังคับโดยเปดสอนในระดับขั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมทั้งสิ้น 
7 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนวดราชบพิธ 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีวิทยาไดมี
นโยบายสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ      
พึงประสงคตามหลักสูตร โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทในการวางแผนกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาชาวบานหรือชุมชนตางๆ       
ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการแกปญหาและใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ เปนสวนหนึ่ง
ของการบริหาร เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2544: 32) มาตรฐานที่ 13 และมาตรฐานที่ 14 ดาน
ผูบริหาร ใหสถานศึกษามีหลักสูตรทองถิ่นสอดคลองหลักสูตรแกนกลาง และมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานดาน ที่ 2 ดานการ
บริหารและการจัดการศึกษา ใหสถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น ตองสงเสริม
ใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผูเรียนและมีการนํา
แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนใหแหลงเรียนรู  
ภูมิปญญาทองถิ่น และชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายดังกลาวสงผลให
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ตองปฏิบัติตามขอกําหนดโดยจัดทําหลักสูตรทองถิ่นสอดคลอง
หลักสูตรแกนกลาง ซ่ึงนโยบายดังกลาวจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับแรง       
ขับเคลื่อนที่สําคัญคือ ครูผูสอนและการจัดการเรียนการสอนโดยนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ (รุง แกวแดง. 2543: 230) หากมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบก็จะสงผลใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพตามเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 แผนการ
ศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (2552-2559) พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2545 อยางแทจริง 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียน
การสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ในเขตพระนคร  
มีการนําประเภทและการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนมากนอยเพียงใดเพื่อนํา
ผลการวิจัยใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดทําหลักสูตรสาระทองถิ่นตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งวตัถุประสงคไว  ดังน้ี   
 1. เพ่ือศึกษาการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร   
 2. เพ่ือศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนคร 2 ดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานการประเมินผล
การเรียนรู 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนครจําแนกตามสถานภาพของครูผูสอน ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณ 
การทํางานและกลุมสาระการเรียนรู 

 
ความสําคญัของการวิจัย 
 การศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนคร มีความสําคัญไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน ในเขตพระนคร และสามารถใชเปนขอมูลไปพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ใหสอดคลองกับหลักสูตรแมบทในสถานศึกษา และงานวิจัยมีประโยชน ผูวิจัยสามารถรวบรวม     
ภูมิปญญาทองถิ่นในเขตพระนคร โดยแยกเปน 4 กลุม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยทีมุงศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนครโดยมีขอบเขตการทําวิจัยดังน้ี 

 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเขตพระนคร จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 673  คน 
 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเขตพระนคร จํานวน 7 โรงเรียน โดยมีการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางดวยการใชตารางของเคร็จซ่ีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. n.d.) ไดขนาด
กลุมตัวอยางจํานวน 248 คน (จากประชากร 673 ในตารางไมมี 673 จึงใชที่ประชากร จํานวน 700 แทน)  
จากนั้นจึงทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการเทียบสัดสวน จากนั้นจึง
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2549: 119) 
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ตัวแปรที่ศึกษา    
 ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย 
   1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแกสถานภาพครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเขตพระนคร โดยจําแนกตาม 

1.1 ระดับการศึกษา 
    ปริญญาตรี 
    สูงกวาปริญญาตร ี

1.2 ประสบการณการทํางาน 
    นอยกวา  10 ป 
         ตั้งแต  10- 20 ป 
    มากกวา 20 ป 

1.3 กลุมสาระการเรียนรู  8 กลุม 
 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ภาษาไทย 
 วิทยาศาสตร 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ภาษาตางประเทศ 
 คณิตศาสตร 
 ศิลปศึกษา 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 

    
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent  Variables)    
  การนําภูมิปญญาทองถิ่นทีนํ่ามาใชในการจัดการเรียนการสอน  2  ดาน 
  2.1  ดานการจัดการเรียนรู 
  2.2  ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู      

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ผูทําวิจัยจึงไดกําหนดนิยามหรือความหมายของศัพทเฉพาะตางๆ ไวดังน้ี 
 1.  ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ความรู ที่เกิดขึ้น โดยผานกระบวนการสั่งสมจากประสบการณใน
วิถีชีวิตของชาวบาน ซ่ึงเปนองคความรู ที่ชาวบานหรือชุมชนคิดคนขึ้นเอง และมีกระบวนการถายทอด
เปนมรดกทางสังคมและเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา และนําองคความรูน้ันมาแกปญหาหรือ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับกาลสมัย เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางสงบสุข ประเภทของ 
ภูมิปญญาทองถิ่นแบงเปน 4 กลุมดังน้ี 
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  1.1 กลุมที่ 1 คติ ความคิด ความเชื่อ หลักการที่เปนพ้ืนฐานขององคความรูหมายถึง  
คติความเชื่อแบบพุทธศาสนา  คติความเชื่อแบบคริสตศาสนา คติความเชื่อแบบศาสนาพราหมณคติ
ความเชื่อแบบศาสนาอิสลาม และความเชื่อสวนบุคคล 
  1.2 กลุมที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึงผลงานหรือกิจกรรมที่เกิด
จากความคิดของชาวบานที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาแหงการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตความเปนอยูที่
ไดรับการถายทอดสืบตอกันมา เชนประเพณีครอบครัว ประเพณีชุมชน ศิลปกรรมพื้นบาน เพลง
พ้ืนบาน กาลเลนพ้ืนบาน งานถัก งานทอ เครื่องปนดินเผา การแกะสลัก งานโลหะ งานกอสราง  
ภาพเขียนตาง ๆ  เปนตน 
  1.3 กลุมที่ 3 การประกอบอาชีพทองถิ่นหมายถึง การจักสานการแกะสลัก การทําเกษตร
แบบด้ังเดิมโดยไมใชปุยเคมีหรือวิทยาศาสตร  สมุนไพรเปนตน 
  1.4 กลุมที่ 4 แนวคิด หลักปฏิบัติหรือเทคโนโลยีชาวบาน หมายถึง สิ่งที่ชาวบานคิดขึ้นเอง 
หรือนํามาประยุกตใชเชนการเกษตรแบบไรนาสวนผสม เทคนิคการทดน้ําเขานา การนําพลังงาน
จากธรรมชาติมาใช เคล็ดลับการหลอ การบัดกรี  หรือการปลูกพืชเลี้ยงสัตวใหโตเร็ว  เปนตน 
 2.  การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน หมายถึงการนําประเภท
ของภูมิปญญาทองถิ่นองคความรูของชาวบานใน 4 กลุมและการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัด   
การเรียนการสอนของครู 2 ดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานการประเมินผล   
การเรียนรู ดังตอไปน้ี 
  2.1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึงการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดย  
ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนและจุดประสงคการเรียนรู
แลวพิจารณาเนื้อหาสาระใดมีภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรใหนักเรียนไดเรียนรู ออกแบบเก็บขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่นที่จะนํามาใชในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสํารวจและบันทึก
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น จัดทําแฟมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ศึกษาวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา             
ในกลุมสาระฯและจัดทํากําหนดการสอน การเขียนแผนการสอนภูมิปญญาทองถิ่น การนํามาเปนสื่อ
การสอน การนํามาเปนวิทยากร การนํานักเรียนไปศึกษาแหลงภูมิปญญาทองถิ่น   
  2.2 ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการตัดสินความรูความสามารถ
และทักษะตางๆ ของผูเรียนโดยครูผูสอน ดวยวิธีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment)  
ดังนี้ การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจงาน การรายงานตนเองของนักเรียน การตรวจบันทึกจาก 
ผูที่เกี่ยวของ การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน 
 3. ครูผูสอน หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 ทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือกเสรี โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 1 ในเขตพระนคร 
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  4. ระดับการศึกษา หมายถึงวุฒิการศึกษาสูงสุดของครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเขตพระนคร แบงเปน 2 ระดับดังน้ี ปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรี 
  4.1 ปริญญาตรี หมายถึง วุฒิการศึกษาของครูผูสอนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ทางดานวิชาชีพครู ไดแก ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ.)  
  4.2 สูงกวาปริญญาตรี  หมายถึง ครูผูสอนที่มีวุฒิทางการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 
ทางดานวิชาชีพครูไดแก ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศษ.ม.) การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) และระดับปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)  
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)  
 5.  ประสบการณการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาในการรับราชการของครูผูสอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ในเขตพระนครแบงเปน 3 ชวง คือ 
นอยกวา  10  ป   10 – 20  ป   และมากกวา   20   ป     
       6.  กลุมสาระการเรียนรู หมายถึงครูปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544 กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูไวแบงออกเปน 8 กลุม
สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูกลุมตางๆ มีความแตกตางกัน 2 กลุม กลุมที่ 1 เพ่ือสรางพื้นฐาน
การคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตรและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุมที่ 2  เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางความ
เปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค ประกอบดวย  สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
2544) ดังน้ี 
  6.1 ภาษาไทย หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูเกี่ยวกับภาษาที่เปนเอกลักษณ ของชาติ 
เครื่องมือในการแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาความรู ความคิด การวิเคราะห วิจารณ ผานทักษะการฟง 
พูด อาน เขียน และเปนสื่อที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี วรรณคดี และ
วรรณกรรมอันล้ําคา เพ่ืออนุรักษสืบสานใหคงอยูคูไทยตลอดไป 
  6.2 คณิตศาสตร หมายถึงกลุมสาระการเรียนรูที่วาดวยโครงสรางที่ มีลักษะเปน
นามธรรม ประกอบดวย คําอนิยาม บทนิยาม สัจพจน ที่เปนขอตกลงเบื้องตน โดยใชทฤษฎีบท
ตางๆ นําไปใชอยางเปนระบบ มีความเปนระเบียบแบบแผน และเปนภาษาสากลที่ทุกคนเขาใจ
ตรงกัน ในการสื่อสารถายทอดความรูระหวางศาสตรตางๆ 
  6.3 สุขศึกษาและพลศึกษา หมายถึงกลุมสาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน โดยมุงพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนดานสุขภาพ และสราง
เจตคติและคานิยมที่ดี คุณธรรม จริยธรรม สาธารณสุขของชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งแวดลอมใน
ชุมชนและทองถิ่น การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
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  6.4 ศิลปะ หมายถึงกลุมสาระการเรียนรูที่มุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
มีจินตนาการทางศิลปะ การจรรโลงศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม ใหผูเรียนชื่นชมความงาม มี
สุนทรียภาพและพัฒนาดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม ตลอดจนนําไปสูการพัฒนา
สิ่งแวดลอม สามารถทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
  6.5 วิทยาศาสตร หมายถึงกลุมสาระการเรียนรูที่ทําใหคนพัฒนาวิธีคิด ความเปนเหตุ
เปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะในการคนควาความรู มีความสามารถในการ
แกปญหาอยางเปนระบบ โดยใชขอมูลหลากหลายตรวจสอบได และเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม 
เพ่ือใหเกิดความรูโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้น 
  6.6 ภาษาตางประเทศ หมายถึงกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศซึ่งเปนเครื่องมือ
ที่ใชในการสื่อสารความรูสึกนึกคิดใหเกิดความเขาใจตรงกันและการถายทอดวิทยาการตางๆ แกกัน 
การเจรจาตอรองดานการคาและการประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพและยังชวยสรางสัมพันธภาพ
ระหวางชนชาติไทย และชนชาติอ่ืนในการถายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลกอยางสรางสรรค 
  6.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายถึงกลุมสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียน 
ใหมีความรู เนนกระบวนการทํางานและการจัดการอยางเปนระบบ สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการทํางานอยางถูกตอง มีคุณธรรมจริยธรรมสรางและพัฒนาผลิตภัณฑ
ดวยวิธีการใหมๆ เนนการใชทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมสามารถดํารงชีวิตใหสังคมอยางมี
ความสุข รวมมือแขงขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย 
  6.8 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหมายถึงกลุมสาระการเรียนรูที่ประกอบมาจาก
หลายแขนงวิชา โดยการนําวิทยาการแขนงตางๆ ในสาขาสังคมศาสตรมาหลอมรวมกันเปน 5 สาระ 
ไดแก สาระที่ 1ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต
ในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร  สาระที่ 4 ประวัติศาสตร สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ซ่ึงเปนกลุมสาระ
การเรียนรูที่วาดวยการอยูรวมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา การเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแตกตางกันอยางหลากหลาย การปรับตนเอง กับบริบทสภาพแวดลอม ทําใหเปน 
พลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
ภูมิใจในความเปนไทย โดยที่ผูเรียนเกิดความเจริญงอกงาม 
     7. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ในเขตพระนครจํานวน 7 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย โรงเรียนเบญจมราชาลัยใน
พระราชินูปถัมป โรงเรียนวดราชบพิธ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย และ โรงเรียนสตรีวิทยา 
        8.  เขตพระนคร หมายถึง พ้ืนที่เขตการศึกษาที่จัดแบงโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดระบบและกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ใหครอบคลุมมากขึ้น โดย
จัดแบงเขตพระนครเปน 1 ใน 12 เขต ที่อยูในการปกครองและการจัดการศึกษาโดยสํานักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
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กรอบแนวคิด 
 การวิจัยเรื่องการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ตั้งอยูในเขตพระนคร 
ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดทฤษฎีจาก อังกูล  สมคะเนย (อังกูล  สมคะเนย. 2543: 24-26) ไดสรุป
ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นไว  ดังน้ี กลุมที่ 1 คติ ความคิด ความเชื่อ หลักการที่เปนพ้ืนฐาน 
องคความรูที่เกิดจากการสั่งสมถายทอดกันมา กลุมที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณี กลุมที่ 3 การประกอบอาชีพในแตละทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง และไดรับการ
พัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัย กลุมที่ 4 แนวคิด หลักปฏิบัติการ เทคโนโลยีใหม ที่ชาวบานนํามา
ดัดแปลงใชในชุมชนอยางเหมาะสมกับสภาพความเปนอยู และจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน ทิศนา แขมมณี (ทิศนา แขมมณี. 2542: 2-25) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี 1. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู   2. ดานการ
ประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงในแตละดานผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฏีจากนักการศึกษาดังน้ี  
 1)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ 

(สํานักงานคณะกรรมการการประถมแหงชาติ. 2542: 21-22) กลาววาการนําภูมิปญญาทองถิ่น      
จัดกิจกรรมการเรียนรูมีการดําเนินการดังนี้ ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร กําหนดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ชุมชนหรือทองถิ่น วิเคราะหเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนและจุดประสงคการเรียนรูแลว
พิจารณาเนื้อหาสาระใดมีภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรใหนักเรียนไดเรียนรู ออกแบบเก็บขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น การสํารวจและบันทึกขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น จัดทําแฟมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญา
ทองถิ่นมาจัดทําแฟมขอมูล ศึกษาวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา ในกลุมสาระฯและจัดทํากําหนดการสอน  
เขียนแผนการสอนภูมิปญญาทองถิ่น รัตนะ บัวสนธ (รัตนะ บัวสนธ. 2535: 92-93) กลาววา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมี 2 วิธีดังน้ี 1. ครูเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.การเชิญ
ปราชญทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบานเปนวิทยากร สอดคลองกับ ภัทรวดี อุดมมนกุล (2546: 75) 
ไดกลาวถึงการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในกิจกรรมการเรียนการรูไววา การนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชในการเรียนการสอน คือ ครูเปนผูนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรู การเชิญปราชญชาวบานมาสอน
ในโรงเรียน การใหผูเรียนออกไปเรียนรูชุมชน ผูวิจัยจึงนําหลักแนวคิดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมแหงชาติ (2542: 21-22) รัตนะ  บัวสนธ (2535: 92-93) และ ภัทรวดี อุดมมลกุล (2546: 75) มา
บูรณาการ การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังน้ี 
ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ออกแบบเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นการสํารวจและบันทึกขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดทําแฟมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ศึกษาวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาวิเคราะหเน้ือหา
สาระ เพ่ือกําหนดการสอน การเขียนแผนการสอน, กําหนดรายละเอียดเนื้อหาที่สอน นํามาจัดทําสื่อ
ตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อกิจกรรม การนํามาเปนวิทยากรและ การนํานักเรียนไป
ศึกษาแหลงภูมิปญญาทองถิ่น 
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 2) ดานการประเมินผลการเรียนรู วัฒนาพร ระงับทุกข (2541: 663) และ สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 184-193) กลาววา การประเมินผลการเรียนรู โดยใชวิธีการประเมิน
ตามสภาพจริงควรที่หลากหลายประกอบกัน ดังนี้ การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจงาน การรายงาน
ตนเองของนักเรียน การบันทึกจากผูที่เกี่ยวของ การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง การประเมิน
โดยใชแฟมสะสมงาน 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน
การสอน โดยผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวสถานภาพของครูผูสอนดังน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2546: 51) ไดกลาววา ครูมีบทบาทรวมกับผูเกี่ยวของในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ทุกขั้นตอนที่มีการวางแผนและเปาหมายที่ชัดเจน สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา และ
จุดมุงหมาย หลักการ หรือมาตรฐานการศึกษา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา 
สถานภาพของครูผูสอน ในดานระดับการศึกษาประสบการณการทํางาน และกลุมสาระการเรียนรู   
มีผลตอการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 ระดับการศึกษา ครูผูสอนทุกคนจําเปนตองมีความรู ความคิด มีปญญาและมีความรอบรู  
ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ (กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ. 2536: 135)  
เพราะครูที่มีระดับการศึกษาตางกันจะมีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห การจัดการเรียนการสอน 
โดยคิดคนนวัตกรรมที่นํามาใชในการเตรียมการสอน การจัดการเรียนรูและการออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรูการวัดประเมินผลการเรียนรูตางกัน (สุวิมล วองวาณิช. 2542: 96)   
 ประสบการณการทํางานเปนปจจัยที่สําคัญ  เพราะประสบการณการทํางานจะเพ่ิมความ
สุขุมรอบคอบในการตัดสินใจ  บุคลากรในสถานศึกษาที่มีประสบการณการทํางานมากมีความรอบรู
ในงานมากชวยใหเขาใจปญหาและสามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณที่เกิดขึ้นได คําวา 
“ประสบการณ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525-2539 (2539: 510) หมายถึง  
ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทําหรือไดพบเห็นเพราะประสบการณในการสอนจะชวยเพ่ิมความ สุขุม 
รอบคอบในการสอนของครู อีกทั้งครูที่มีประสบการณมากจะสามารถนําประสบการณมาชวยดําเนินการ
สอนใหเกิดผลดีตอสถานศึกษามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ประยุทธ ศรีชัย (2544: 61) 
กลาววาประสบการณการทํางานเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะชวยเพิ่มความรอบคอบ รอบรู และชวยให
เขาใจปญหา สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับแนวคิด
ของเสาวภาคย แหลมเพชร (2545: 83) กลาววาประสบการณทํางานชวยใหผูปฏิบัติงานมีความ
คลองแคลวในการตัดสินใจ มองเห็นรูปงาน สามารถที่จะวางแผนการจัดการและอ่ืนๆ ไดดีกวาผูที่มา
ปฏิบัติหนาที่ใหมและประสบการณทํางานที่แตกตางกันทําใหศักยภาพของบุคคลแตกตางกัน 
 กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูไวแบงออกเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรูกลุมตางๆ มีความแตกตางกัน 2 กลุม      
กลุมที่ 1 เพ่ือสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ ประกอบดวย 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุมที่ 2 เปนสาระการ
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เรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ซ่ึงอังกูล สมคะเนย (2535: 134-136) ไดศึกษาสภาพปญหาการนํา
ภูมิปญญาชาวบานมาใชพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี พบวาครู
กลุมสาระการเรียนรูตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนา
หลักสูตร พัฒนาสื่อการสอน แตกตางกัน เชนเดียวกับภัทรวดี อุดมมลกุล (2545: บทคัดยอ) ได
ศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนแกนนํารวม
พัฒนาหลักสูตร สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวาครูกลุมสาระการเรียนรูตางกัน      
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช แตกตางกัน   
 จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังภาพประกอบ  1 
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กรอบแนวคิด 
  
                  ตัวแปรตน                                                              ตัวแปรตาม 
         
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

      สถานภาพของครูผูสอน 
.     1) ระดับการศึกษา 

1.1 ปริญญาตรี 
 1.2 สูงกวาปริญญาตรี 
      2) ประสบการณการทาํงาน 
 2.1 นอยกวา  10 ป 
     2.2 ตั้งแต  10- 20 ป 
          2.3 มากกวา 20 ป 
      3) กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม 
          3.1สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
         3.2 ภาษาไทย 
         3.3 วิทยาศาสตร 
         3.4 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
         3.5 ภาษาตางประเทศ 
         3.6 คณิตศาสตร 
         3.7 ศิลปศึกษา 
         3.8 สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
   การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน 
2     ดาน 
1. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
2. ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู 
 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  ในการศึกษาการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน     

มัธยมศึกษาในเขตพระนคร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 
1. แนวคิดเกีย่วกบัการนาํภูมปิญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 1.1 หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2544 

  1.1.1  หลักการของหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  2544 
  1.1.2  จุดมุงหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 
  1.1.3  โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 

 1.2 ภูมิปญญาทองถิ่น 
   1.2.1  ความหมายของภูมิปญญาทองถิน่ 
   1.2.2  ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิน่ 
    1.2.3  ลักษณะสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน 
    1.2.4  ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น 
   1.2.5  การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

         1.2.5.1  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
         1.2.5.2  ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู 
      1.3. ภูมิปญญาทองถิ่นเขตพระนคร 
2. โรงเรียนมธัยมศกึษา สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเขตพระนคร 

    2.1 แนวทางดําเนินการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนโรงเรยีนสตรวีิทยา 
   2.2 แนวทางดําเนินงานนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรยีนการสอนโรงเรยีนวัดบวรนิเวศ 
   2.3 แนวทางดําเนินงานนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนเบญจมราชาลัย  ในพระบรมราชินูปถัมป               
             3. เอกสารที่เกี่ยวของกับตัวแปรตน  

  3.1 ระดับการศึกษา 
  3.2 ประสบการณการทํางาน 
  3.3 กลุมสาระการเรียนรู 

            4. งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
              4.1 งานวจิัยภายในประเทศ 
          4.2 งานวิจยัตางประเทศ 
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1.  แนวคิดเกีย่วกับการนําภูมิปญญาทองถิน่มาใชในการจัดการเรียนการสอน  
          การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา
มุงสงเสริมการใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง หลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อถายทอด        
ภูมิปญญาทองถิ่นนั้นกระบวนการที่จะทําใหภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาไทยฟนคืนชีพคือ 
กระบวนการศึกษา เราจะตองนําวิธีการสอนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นสอดคลองกับหลักการสอนแบบใหม
ดวย       ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนการสอนแบบตัวตอตัว การสอนดวยความรัก การสอนโดยปฏิบัติ และ
เปนการสอนจากของจริง (รุง แกวแดง. 2543: 230) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
กําหนดใหโรงเรียนตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และมีการจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงนําหลักการกระจาย
อํานาจ หลักการมีสวนรวม หลักการบริหารตนเองและหลักการตรวจสอบและถวงดุลมาใชในการบริหาร
โรงเรียน  ดังน้ันโรงเรียนจึงจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย  ทันเหตุการณและสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนชุมชนและทองถิ่น โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (กรม
วิชาการ. 2544: 6-7) โดยมีนักการศึกษากลาวถึงเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 
 1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
 ความนํา 
          ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย  จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพือ่สราง
คนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขัน และรวมมืออยางสรางสรรคในเวที
โลก 
 หลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใชอยู คือ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521        
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  
และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
โดยกรมวิชาการไดติดตามผลและดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตลอดมา ผลการศึกษาพบวา  
หลักสูตรท่ีใชอยูในปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทย
กาวไปสูสังคมความรูไดทันการณในเร่ืองที่สําคัญดังตอไปนี้ 
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 1. การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลางไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่แทจริงของ
สถานศึกษาและทองถิ่น 
 2.  การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ยังไมสามารถ
ผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยีในภูมิภาคจึงจําเปนตอง
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีความคิดสรางสรรค 
 3. การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด สรางวิธีการเรียนรูใหคนไทยมี
ทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารและการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลาย
ในยุคสารสนเทศ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 กําหนดใหบุคคล มีสิทธิเสมอกัน ใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมคีุณภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นและ
ชุมชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการศึกษาเปน
กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝกอบรม  
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางาสรรคความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรูอันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรู  และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ  
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูให
เปนไปอยางตอเน่ือง 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่
เกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว  
กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 9  ป 
 ดวยวิสัยทัศนของรัฐท่ีเชื่อม่ันในนโยบายการศึกษาในการสรางคนสรางงานเพื่อชวยกอบกู
วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนการสรางชาติใหม่ันคงไดอยางยั่งยืน เชื่อม่ันในนโยบาย
การศึกษาในการสรางชาติ ปรับโครงสรางและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการที่เนนคุณภาพ  
ประสิทธิภาพและความเสมอภาค ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเชื่อม่ันในนโยบายการศึกษาเพื่อสราง
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คน บูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรู และเชื่อม่ันในนโยบาย
การศึกษาเพื่อสรางงาน สรางเยาวชนใหมีคามรูคูกับการทํางาน  กระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงเห็นสมควร
กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบาย
และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ กลาวคือเปนหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน  
กําหนดจุดหมาย  ซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู
แตละกลุมมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นเปนชวงชั้นละ 3 ป จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอใหสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียดเปนรายป หรือรายภาคใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณสมบัติอันถึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย 
 การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู  และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียน
สําคัญท่ีสุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับ
สังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลกรวมทั้งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการ
จัดการ  การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  
ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา  
ความรู และทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา  เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  ความรูและทักษะ
ในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  
ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน และจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และสามารถ
เทียบโอนผลการเรียนและประสบการณไดทุกระบบการศึกษา 
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 อนึ่งเพื่อใหการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว สถานศึกษา
ตองมีการประสานสัมพันธ และรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนใหการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง นอกจากน้ัน กระทรวงศึกษาธิการยังจําเปนตอง
สนับสนุนสงเสริมดานการพัฒนาแหลงเรียนรูท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาใหครอบคลุม
หลักสูตรและกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาไปสูความเปนสากลทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะไดจัดทํา
เอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมือการใชหลักสูตร แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา คูมือครู  
เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระตางๆ แนวทางการวัดและประเมินผลการจัดระบบแนะแนว          
ในสถานศึกษาการวิจัยในสถานศึกษาและการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู ตลอดจน
เอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรใหประชาชนท่ัวไป ผูปกครอง และนักเรียน มีความเขาใจและรับทราบ
บทบาทของตนเองในการพัฒนาตนเองและสังคม 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มี
จุดประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีขีดความสามารถใน
การแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนใหสูงขึ้นสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ไดบนพื้นฐานของความเปนไทยและเปนสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษา
ตอตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล หลักสูตรแกนกลางของประเทศจึงเปนกรอบ
ทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และ
ความสามารถนําไปใชจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้งสําหรับการ
จัดการศึกษาทุกกลุม เชน การศึกษาพิเศษ การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษมีมาตรฐานการ
เรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียน สถานศึกษาตองนําสาระและมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดใน
หลักสูตรไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น
และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศชาติและ  
พลโลก (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2544: คํานํา) 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
และความเจริญกาวหนาทางวิชาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให
สามารถตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยาง
สรางสรรคในสังคมโลกเปนไปตามเจตนาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงอาศัย
อํานาจตามความมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 25  
แหงพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 25534 และมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการจึงใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544  ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544ก: คําสั่ง) 
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 ปการศึกษา  2546 ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 และ  4 
 ปการศึกษา  2547 ใหใชหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
และ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่  4  และ  5  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  และ  2  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 และ  5   
 ปการศึกษา  2548  ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ทุกช้ันเรียนโดย
กําหนด  รายละเอียดประกอบที่เกี่ยวของ  คือ 
 
  1.1.1  หลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 

  เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศไทยได
กําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ. 2544: 4) 
   1.1.1.1  เปนการศึกษาเพื่อความเปนแอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคู
กับความเปนสากล 
   1.1.1.2 เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคน  จะไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
   1.1.1.3 สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สดุ สามารพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
   1.1.1.4 เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระ  เวลาและการจัดการเรียนรู 
   1.1.1.5 เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
 
  1.1.2 จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนคนดีมีปญญา  
มีความสุข มีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพไดจึงกําหนดจุดหมาย ซึ่งถือ
เปนมาตรฐานการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ. 2544: 4) 
   1.1.2.1 เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
   1.1.2.2 มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา   
   1.1.2.3 มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิดวิธีการทํางาน
ไดเหมาะสมกับสถานการณ 
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   1.1.2.4 มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะ
การคิด สรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต 
   1.1.2.5 รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีคุณภาพและบุคลิกที่ดี 
   1.1.2.6 มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภคมีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน
ผูบริโภค 
   1.1.2.7 เขาใจในประวัติศาสตรชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดียึดมัน่
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   1.1.2.8 มีจิตสํานึกในการอนุรักษ ภาษาไทย ภูมิปญญาไทย กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณี  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
   1.1.2.9 รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามใหสังคม 
 
  1.1.3 โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว
ในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาจึงไดกําหนดโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงชาติ. 2544: 5) 
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ตาราง 1 โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ชวงชั้นที ่1 

(ป.1-3) 
ชวงชั้นท่ี 2 

(ป.4-6) 
ชวงชั้นท่ี 3 

(ม.1-3) 
ชวงชั้นท่ี 4 

(ม.4-6) 
                   การศึกษาภาคบังคับ  

 
 

ชวงชั้น 

                             การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม  
ภาษาไทย     
คณิตศาสตร     
วิทยาศาสตร     
สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

    

สุขศึกษาและพลศึกษา     
ศิลปะ     
การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ภาษาตางประเทศ     
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

เวลาเรียน ประมาณปละ 
800-1000 ช.ม. 

ประมาณปละ 
800-1000 ช.ม.

ประมาณปละ
1000-1200ช.ม. 

ไมนอยกวาปละ
1200 ช.ม. 

 

หมายเหตุ 
 -  สาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลักเพื่อสรางพื้นฐานการคิด การเรียนรูและการแกปญหา 
 -  สาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางความเปนมนุษย  และศักยภาพพื้นฐานในการคิด  และการทํางาน 
 

   1.1.3.1 ระดับชวงชั้น 
   กําหนดหลักสูตรเปน  4  ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน  ดังน้ี 
   ชวงชั้นที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่  1-3 
   ชวงชั้นที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่  4-6 
   ชวงชั้นที่  3  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   1-3 
   ชวงชั้นที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   4-6 
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   1.1.3.2 สาระการเรียนรู 
   กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการ
เรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน 8  กลุม ดังนี้ 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร 
3. วิทยาศาสตร 
4. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาตางประเทศ 

 
  สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนตองเรียนรู โดยอาจจัดเปน 2 กลุม  
คือกลุมแรกประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เปนสาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิดเปนกล
ยทุธในการแกปญหา และวิกฤตของชาติ กลุมท่ีสอง ประกอบดวยสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระ การเรียนรูท่ีเสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย  
และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 
ไวในสาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา 
  กลุมภาษาตางประเทศกําหนดใหผูเรียนภาษาอังกฤษในทุกชวงชั้น สวนภาษาตางประเทศ 
อื่นๆ สามารถเลือกการจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม การกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุม
สําหรับผูเรียนนั้น แตละกลุมกําหนดเฉพาะสวนที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น  
สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้นสถานศึกษา
สามารถกําหนดเพิ่มขึ้นได  ใหสอดคลองและสนองตอบศักยภาพผูเรียนแตละคน 
 
   1.1.3.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพมุงเนน
เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจดัใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขารวมและปฏบัิตกิจิกรรม  
ท่ีเหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและครบทุกดาน       
ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณและสังคมโดยอาจเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะสนองนโยบายในการสราง
เยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและคุณภาพเพื่อพัฒนาองครวมของความ
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เปนมนุษยท่ีสมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะตอง
ดําเนินการอยางมีเปาหมายมีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 2 ลักษณะ  
คือ 
   1)  กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสรางทักษะ
ชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหุปญญาและการสรางสัมพันธภาพ  ที่ดีซ่ึงผูสอนทุกคน
ตองทําหนาที่แนะแนว  ใหคําปรึกษาดานชีวิต  การศึกษาตอ  และการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการ
มีงานทํา 
   2)  กิจกรรมนักเรียนเปนกิจกรรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร
ตั้งแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผลและปรับปรุงการทํางานโดยเนนการทํางาน
รวมกันเปนกลุม  เชน  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  การบําเพ็ญประโยชน  เปนตน 
 
   1.1.3.4 มาตรฐานการเรียนรู 
   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลมสาระการเรียนรู    
8 กลุม ท่ีเปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และคานิยม
ของแตละกลุมเพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคกําหนดเปน      
2 ลักษณะ  คือ  
   1) มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุม
สาระการเรียนรู  เม่ือผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2) มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
เม่ือผูเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 มาตรฐาน
การเรียนรูในหลักสูตรการศึกษากําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและ
สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขึ้นตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียนใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได 
 
   1.1.3.5 การจัดเวลาเรียน 
   ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหยืดหยุนได  ตามความเหมาะสมแตละชั้นปทั้งการจัด
เวลาเรียนในสาระการเรียนรู 8 กลุม และรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติมรวมทั้งตองจัดใหมีเวลา
สําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม 
   ชวงชั้นท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3  ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายปโดยมี
เวลาเรียนเปนรายปวันละประมาณ 4-5 ช้ัวโมง ชวงชั้นนี้เปนชวงแรกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็ก
จําเปนตองพัฒนาทักษะที่จําเปนเพื่อชวยใหสามารถเรียนสาระการเรียนรูกลุมอื่นๆ ไดรวดเร็วขึ้นทักษะ
เหลานี้  ไดแก  ภาษาไทยดานการอานและการเขียน  และทักษะคณิตศาสตร               
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   ดังนั้นการฝกทักษะดานการอานการเขียนและการคิดคํานวณจึงควรใชเวลาประมาณ
รอยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแตละสัปดาหสวนเวลาที่เหลือก็ใชสอนใหครบทุกกลุมสาระการ
เรียนรูซึ่งรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายปโดยมี
เวลาเรียนวันละประมาณ 4-5 ชั่วโมง การจัดเวลาเรียนในกลุมภาษาไทย และคณิตศาสตรอาจใชเวลาลด
เหลือประมาณรอยละ 40 ของเวลาเรียนในแตละสัปดาหโดยใหเวลากับกลุมวิทยาศาสตรมากขึ้น  
สําหรับการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตรแมเวลาเรียนจะลดลงยังคงตองฝกฝนทบทวนอยูเปนประจํา
เพื่อพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น  ดังนั้นสถานศึกษาจะมีเวลาอยางเพียงพอใหเด็กมีโอกาส
เลน ทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและปฏิบัติงานตางๆ โดยตองจัดเวลาเรียนในแตละกลุมสาระและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนประมาณรอยละ 20 สวนเวลาที่เหลือสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมอื่นๆ ไดตามความ
เหมาะสม 
   ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ใหจัดเวลาเปนรายปมีเวลาเรียนประมาณวันละ  
5-6 ชั่วโมง การกําหนดเวลาเรียนสําหรับ 8 กลุมสาระการเรียนรูควรใหสัดสวนใกลเคียงกันแตอยางไร  
ก็ตามกลุมภาษาไทย คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ยังคงมีความสําคัญควรจัดเวลาเรียนใหมากกวากลุม
อื่น ๆ สําหรับผูเรียนที่มีความประสงคจะศึกษาตอและจัดรายวิชาอาชีพหรือโครงงานอาชีพสําหรับ
ผูเรียนที่จะออกไปสูโลกอาชพี 
   ชวงชั้นท่ี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาคโดยใหคิดน้ําหนัก
ของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชา 1 หนวยกิต      
และมีเวลาเรียนประมาณวันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง การจัดเวลาและสาระการเรียนรูในชวงชั้นนี้ เปน
การเริ่มเขาสูการเรียนเฉพาะสาขา จึงใหมีการเลือกเรียนในรายวิชาของแตละกลุมสาระการเรียนรูและ
จัดทํา “รายวิชาเพิ่มเติมใหม” บางรายวิชาที่นาสนใจหรือที่มีความสามารถยากในระดับสูงขึ้นไป เชน  
แคลคูลัสในคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตรขั้นสูง สําหรับผูเรียนกลุมสาระนี้ไดดีเปนพิเศษ 
   นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถปรับรูปแบบการจัดหลักสูตรใหเหมาะสมยิ่งขึ้นไดใน
บางกลุมสาระการเรียนรู เชน ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีซึ่งยังจําเปนตองเรียนอยูอาจจัดเปน
รายวิชาสั้นๆ หรือรายวิชาเดี่ยวหรือรวมกันในลักษณะบูรณาการ เม่ือสถานศึกษาจัดการเรียนรูไดตาม
มาตรฐานการเรียนชวงชั้นที่ระบุไวแลวก็อาจพัฒนาเปนวิชาเลือกเฉพาะทางในระดับสูงขึ้นก็ไดเชน การ
จัดเวลาเรียนดังกลาวขางตนเปนแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาในระบบสถานศึกษา สวนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ใหพิจารณายืดหยุนเวลาเรียนตามสถานการณและ
โอกาสที่เอื้อใหผูเรียนสามารถเรียนรูได 
 กลาวโดยสรุป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดสาระการเรียนรูใน
แตละกลุมไวเฉพาะในสวนที่จําเปนในการพัฒนาผูเรียนเทานั้น สวนท่ีตอบสนอง ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น  สถานศึกษาสามารกําหนดเพิ่มขึ้นไดใหสอดคลองและสนองตอบ
ศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
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 1.2. ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) (ประเวศ วะสี. 2536: 10) คือองคความรูความสามารถ
และทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณท่ีผานระบอบการเลือกสรร เรียนรู ปรุงแตง 
พัฒนาและถายทอดสืบตอกันมาเพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย (รุง แกวแดง. 2543: 
238) เปนความผูกพันระหวางความรูกับธรรมชาติที่พัฒนาขึ้นในกระบวนการที่คนและชุมชนปรับตัวเขา
หาธรรมชาติจนกลายเปนสวนหน่ึงขององคความรู เกิดเปนภูมิปญญาเฉพาะทองถิ่นที่ถูกนํามาใชในการ
จัดการศึกษา   สําหรับงานวิจัยนี้มีรายละเอียดที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นดังนี้ 
  1.2.1 ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น 
  ภูมิปญญา (wisdom) เปนคําเรียกสําหรับความรู ความสามารถและทักษะแหงการดํารงชีวิต  
จากประสบการณที่มนุษยเขาใจจริง และเคยผานกระบวนการของความคิดสรางสรรคหรือการใช
แกปญหาใหเกิดผลสําเร็จมาแลวมีความสลับซับซอนหลายมิติที่เราจะตองคํานึงถึง หรือนํามาใชงานใน
ระดับตางๆ ภูมิปญญาเปนนามธรรมคือไมมีตัวตนที่จะสามารถจับตองได เปนความสํานึก ความคิด  
ความจํา เปนสิ่งที่อยูในตัวเราหรือในทุกคนที่อยูรอบตัวเรา สิ่งเหลานี้ไดถูกสรางสมไวมากมายและเปน
ระยะเวลานาน  แตสามารถมองเห็นไดจากการแสดงออก จากการประพฤติปฏิบัติและผลผลิตที่เกิดขึ้น
โดยมีคําที่ใชเรียกภูมิปญญาอยางแพรหลายเชน ภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาชาวบาน  ภูมิปญญาไทย
หรือบางครั้งเรียกวา  ผูสืบทอดความรู  ซ่ึงในความหมายเหลานั้นไดมีนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่นไวแตกตางกันดังน้ี 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2535: 208) ไดใหคําจํากัดความของภูมิปญญา
ทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบานวาทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดไดเองที่นํามาใชในการแกปญหา เปน
สติปญญา เปนองคความรูทั้งหมดของชาวบาน ท้ังกวางทั้งลึกที่ชาวบานคิดเอง ทําเองโดยอาศัยศักยภาพ
ท่ีมีอยูแกปญหาการดําเนินชีวิตไดในทองถิ่นอยางสมสมัยวัตถุธรรม 
  เอกวิทย ณ ถลาง (2535: 6) อธิบายวา  เรื่องของภูมิปญญาทองถิ่นเปนเรื่องท่ีมีขอบเขต
กวางขวาง ลึกซ้ึง เกี่ยวกับคตินิยม ความรู ความสันทัด การรูเทาทันธรรมชาติ ของสรรพสิ่งรอบตัว  
การเลือกเฟนความคิด  วิธีการ  มาใชในชีวิตประจําวันอยางไดผล  เปนเรื่องของการสั่งสมประสบการณ
มาหลายช่ัวคน 
  รัตนะ บัวสนธ (2535) ไดใหความหมายภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง กระบวนทัศนของ
บุคคล ที่มีตอตนเอง ตอโลกและสิ่งแวดลอม ซึ่งกระบวนทัศนดังกลาวจะมีรากฐานคําสอนจาก
พระพุทธศาสนา คติ จารีต  ประเพณี ที่ไดรับการสั่งสอน ถายทอดและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรนให
เขากับบริบท ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแตละสมัย  ทั้งนี้โดยมีเปาหมายเพื่อความสงบสุขของในสวนที่
เปนชุมชน และปจเจกบุคคล  ซึ่งกระบวนทัศนที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินจําแนกเปน 3 ลักษณะคือ 
  1. ภูมิปญญาเกี่ยวกับการจัดการสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติแวดลอม 
  2. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 
  3. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุงเนนระบบ    
การผลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง 
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  ประเวศ วะสี (2536: 21-22) กลาววา ภูมิปญญาทองถิ่น สะสมขึ้นมาจากประสบการณชีวิต  
สังคม และสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน และสืบทอดกันมาเปนวัฒนธรรมโดยมีลักษณะสําคัญ คือ 
1) มีวัฒนธรรมเปนฐานไมใชวิทยาศาสตร 2) บูรณาการสูง 3) มีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้ง
สูงสง  และ 4)  เนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวา 
  รัตนะ  บัวสนธ (2537: 176) ไดกลาวถึงภูมิปญญาวา เปนเรื่องที่สั่งสมกันมาแตอดีตและ
เปนเร่ืองของการจัดความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดลอม คนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
โดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิตการทํามาหากิน และพิธีกรรมตางๆ ทุกอยางเพื่อใหเกิด
ความสมดุลระหวางความสัมพันธเหลานี้ เปาหมายก็คือเพื่อใหเกิดความสงบสุข ทั้งในสวนที่เปนชุมชน
หมูบาน  และสวนที่เปนปจเจกชนของชาวบาน 
  ธวัช  ปุณโณธก (2537: 40-42) ไดกลาวถึงความหมายของภูมิปญญาวาเปนประสบการณ   
ในการประกอบอาชีพ  การเลาเรียน เชน การที่ชาวบานรูจักวิธีทํานา การไถนา การใชควายในการไถนา  
การรูจักนวดขาวโดยการใชควาย รูจักสานกระบุง ตะกรา เอาไมไผมาทําเครื่องใชไมสอยในชีวิตประจําวัน 
รวมท้ังรูจักเอาดินขี้กระทามาแชน้ําใหเหือดแหงเปนเกลือสินเธาว ก็เรียกวาภูมิปญญาทั้งสิ้น 
  ปรีชา อุยตระกูล (2539: 9) ไดใหความหมายวาภูมิปญญา (local wisdom) เปนเร่ืองที่       
สั่งสมกันมาที่เกี่ยวกับความรูความสามารถในดานตางๆอดีตและเปนเรื่องราวของการจัดความสัมพันธ
ระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม คนกับคน คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผานกระบวนการทางจารีต
ประเพณี วิถีการทํามา หากิน และพิธกีรรมตาง ๆ ทุกอยาง เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางความสมัพนัธ
ระหวางเหลานี้เปาหมายถึงก็คือ เพื่อใหเกิดความสงบสุขทั้งในสวนที่เปนชุมชน หมูบาน และสวนที่เปน
ปจเจกชน  ในเร่ืองเดียวกัน 
  ลอม เพ็งแกว (ทัศนา แสวงศักด์ิ. 2549: 118; อางอิงจาก ลอม เพง็แกว. 2544: 57)  กลาวถงึ
ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่นวา ภูมิปญญาทองถิ่นมีความหมายสองอยางอยางแรกหมายถึง     
องคความรูที่ลงตัวเรียบรอยแลวและสืบทอดกันมาเปนความสามารถในการจัดการดูแลทรัพยากรของทองถิน่
ใหเกิดผลสูงสุดอีกความหมายหนึ่ง ภูมิปญญาทองถิ่นยังสะทอนใหเห็นความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนของชาวบาน 
             อินธิรา หิรัญสาย (2545: 57) ไดใหความหมายภูมิปญญาทองถิ่นคือ ความรู  ความสามารถ
และทักษะแหงการดํารงชีวิตจากประสบการณที่มนุษยเขาใจจริงผานกระบวนการของความคิดสรางสรรค
หรือการใชแกปญหาไดผลสําเร็จมาแลว มีความสลับซับซอนหลายมิติที่จะตองคํานึงถึง และสรางสมเปน
ระยะเวลานาน 
  สาร สารทัศนานันทนท (2543 – 2544: 15) ไดใหความหมายภูมิปญญาทองถ่ินหมายถึง

ความรูความสามารถของประชาชนที่อยูตามตําบลหมูบานตางๆ ที่เกี่ยวกับความรูความสามารถที่สืบทอด
เปนมรดกจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน 

 



 27

  จากที่กลาวมาสามารถสรุปความหมายของภูมิปญญาทองถิ่นไดวา ภูมิปญญาทองถิ่น  
หมายถึงมวลความรูและประสบการณที่เกิดขึ้นโดยผานกระบวนการสั่งสมจากประสบการณในวิถีชีวิต
ของชาวบาน  ซึ่งเปนองคความรูที่ชาวบานหรือชุมชนคิดคนเอง และมีกระบวนการถายทอดสืบตอกันมา
จากบรรพบุรุษหรือไดรับจากการศึกษาและอบรมในสถาบันทุกสถาบันภายในทองถิ่นอันไดแกวัด  
ครอบครัว สถานประกอบการและองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเปนมรดกทางสังคมและเปน
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา และนําองคความรูน้ันมาแกปญหาหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับกาลสมัย
เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางสงบสุข ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะสําคัญของประเภท       
ภูมิปญญาทองถิ่น การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นลวนเปนสิ่งสําคัญที่จะนําภูมิปญญาทองถิ่นสูระบบ
การศึกษาแบบยั่งยืน 
 
  1.2.2  ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญและมีคุณคาในการพัฒนาประเทศในระยะยอนหลังไปเม่ือ
หลายปกอนมาจนถึงประมาณ 5 ปท่ีผานมาสงผลใหประเทศไทยกาวจากประเทศเกษตรกรรมมาเปน
ประเทศกําลังพัฒนาทางอุตสาหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดมาแตยิ่งพัฒนาก็พบวาประเทศ
ไทยตองวิ่งตามและพึ่งพาภูมิปญญาของตางประเทศอยูตลอดเวลาเปนการพัฒนาที่นําไปสูปญหาตางๆ
มากมาย  นับต้ังแตการเสียดุลการคา ความไมสมดุลระหวางวิทยาศาสตรกับวัฒนธรรม  ความไมสมดุล
ระหวางอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมและสิ่งแวดลอมทั้งนี้ก็เพราะประเทศไทยไดพัฒนาประเทศและจัด
การศึกษาโดยทอดทิ้งของดีประเทศเรามีอยูคือ “ภูมิปญญาทองถ่ิน” หรือ ”ภูมิปญญาไทย (รุง แกวแดง. 

2542: 204) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญในเรื่องของ              
ภูมิปญญาทองถ่ิน และไดกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวใน
มาตรา 80 วา “รัฐตองดําเนินนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม โดยระบไุวใน
ขอ (3) รัฐตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อการพัฒนา
การศึกษา จัดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย และระบุไวในขอ (6) ใหสงเสริมสนับสนุน
ความรูรักษาสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึกและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  เพื่อใหมีการนําเอา “ภูมิปญญาไทย”  ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานปจจัยหนึ่งของการดํารงชีวิต
ของมนุษยทุกคน ไปสูระบบการปฏิบัติอยางจริงจังและในระบบการศึกษา จึงไดระบุไวในพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยเขียนระบุไวในหลายมาตรา ไดแก 
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  มาตรา 7  ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรภีาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจ  ในความเปนไทย
รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา  
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
  มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตาม
อัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
  1.  ความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธจองตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ  
และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณเร่ืองการจัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน 
  3. ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใช
ภูมิปญญา 
  4. ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
  5. ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
  มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลางของการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ 
  ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง
ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อ
ความเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  การจัดการศึกษาในสังคมยุคโลกาภิวัตนจึงควรมีความหลากหลายเพื่อใหทุกคนสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตน ของครอบครัวและชุมชนได  การศึกษาจึงไมจําเปนตองเรียนเฉพาะ      
ในระบบโรงเรียนเทาน้ันการจัดการศึกษาแผนการศึกษาชาติฉบับพุทธศักราช 2535 ไดกระจายอํานาจ
ไปสูทองถ่ินโดยสนับสนุนการศึกษาชุมชน เพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา  รวมทั้งสนับสนุนใหบุคคลและองคกรในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและ จัดการ      
ศึกษารวมกับชุมชน (กรมวิชาการ. 2540) สาระสําคัญดานภูมิปญญาทองถิ่นยังคงเปนเร่ืองที่ตองพัฒนา
อยางยั่งยืน รัฐบาลปจจุบัน นายอภิสิทธ เวชชาชีวะ ซ่ึงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดมี   
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การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2557) แมวาสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสโลกาภิวัตน แตเนื่องจากแผนการศึกษาแหงชาติฉบับเดิม (พ.ศ.2545-2559) นั้นเปนแผน
ระยะยาวที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 จึงเห็นควรใหคงปรัชญาหลัก
เจตนารมณ และวัตถุประสงคของแผนฉบับเดิมไวแลวปรับปรุงในสวนของนโยบายเปาหมายและกรอบ
การดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค 
  1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานของการพัฒนา 
  2. เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 
  3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคนและสราง
สังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 
  แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (2552-2559)  มีเจตนารมณเพื่อมุงพัฒนาชีวิตให
เปนมนุษยที่สมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง
และมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือเปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคม
สมานฉันทที่เอื ้ออาทรตอกัน (แผนการศึกษาชาติฉบับปรังปรุง 2552-2559) จากแนวนโยบาย            
การพัฒนาการศึกษาของแผนการศึกษาแหงชาติ ในชวงปพ.ศ.พ.ศ.2545-2559 จะเห็นวาการปฏิรูป
ระบบการบริหารและจัดการศึกษาโดยการใหประชาชนในชุมชนและทองถิ่นมีสวนรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2539) ดังนั้นชุมชนจึงมี
ความสําคัญจึงมีความสําคัญอยางมากตอการจัดการเรียนการสอนเพราะชุมชนเปนแหลงทรัพยากรที่
สําคัญยิ่งและในปจจุบันแหลงความรูในชุมชนปราชญทองถิ่นเปนสื่อการสอนที่สําคัญอยางหนึ่ง                 
ในการจัดการเรียนการสอน  
  จากงานวิจัยท่ีแสดงใหเห็นความสําคัญของการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด         
การเรียนการสอน ดังเชน รัตนะ บัวสนธ  (2535) อังกูล สมคะเนย (2535) มาลินี สวยการคา (2538) 
ทัศนีย ทองไทย (2542) และภัทรวดีอุดมมลกุล (2546) พบวาสถานศึกษาไดมีการนําภูมิปญญาทองถิ่น
และความรูจากชุมชนมาใชในการเรียนการสอนในโรงเรียน  ซึ่งทําใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่งใกลตัวที่มี
ขอเท็จจริง มีหลักฐานประจักษพยานใหเห็นชัดเจนเนนการปลูกฝงความรัก ความเขาใจ ความรู อันเปน
เจาของมรดกทางวัฒนธรรมและทองถิ่นของตนการเรียนรูท่ีเกิดจากขั้นตอนกระบวนการ ตกผลึกทางปญญา 
มีการถายทอดการพัฒนาอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมในแตที่เปลี่ยนไป ภูมิปญญาทองถิ่น
จึงเปนพื้นฐานองคความรูสมัยใหมที่สําคัญท่ีจะชวยพัฒนาการเรียนใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น (กรมวิชาการ. 2540) 
  จึงสรุปไดวาภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญในการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมาจนถึงปจจุบันและมีความสําคัญในการจัดการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดระบุไวในมาตรา 7 มาตรา 23 และมาตรา 27  
การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุจุดหมายการศึกษา 
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเพื่อความเปนไทยกําหนด
นโยบายให สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําหลักสูตรสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการอนุรักษและ
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเปนมรดกของสังคมที่บรรพบุรุษไดสั่งสมมาเปนระยะเวลานานและปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตของคนในทองถ่ินใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดเหมาะสมกับยุคสมยัตอไป 
 
  1.2.3 ลักษณะสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  เปนเรื่องการสืบทอดประสบการณจากอดีตจนถึงปจจุบัน  เปนไปอยาง
ตอเน่ืองไมขาดสาย เปนธรรมชาติของชาวบานเอง (สามารถ บุญจันทรสูรย. 2534: 48) เปนวิถีชีวิต       
ในสังคมหรือชุมชนน้ันๆ มีความหลากหลายตามสภาพทองถิ่น อยางไรก็ตามสังคมไทยเดิม นับถือ
ศาสนาพุทธและมีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักจึงมีภาพรวมของลักษณะทางภูมิปญญาหลากหลาย       
แตไมแตกตางกันมากนัก  ซ่ึงมีผูถึงลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่นไว  ดังนี้ 
  เสรี พงศพิศ (2533: 147) ไดกลาวถึงลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่นไววา แบงออกเปน 2  ลักษณะ  
คือ  
  1. ลักษณะที่เปนนามธรรม เปนโลกทัศน ชีวทัศน  เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต เปน
เรื่องเกี่ยวกับการเกิด แก เจ็บ ตาย คุณคาและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน 
  2. ลักษณะที่เปนรูปธรรม  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับเฉพาะดานตางๆ เชน การทํามาหากิน  
การเกษตรกรรม  หัตถกรรม  ศิลปะดนตรี 
  ภูมิปญญาเหลานี้สะทอนออกมาใน 3 ลักษณะ ที่สัมพันธใกลชิดกันคือ  
  1.  ความสัมพันธอยางใกลชิด คือ ความสัมพันธระหวางคนกับโลก สิ่งแวดลอม สัตวพืช  
ธรรมชาติ 
  2. ความสัมพันธคนอื่นๆ ที่รวมกันในสังคมหรือในชุมชน 
  3. ความสัมพันธกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ  สิ่งท่ีไมสามารถสัมผัสไดทั้งหลาย 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541: 16-17) ไดสรุปวา ลักษณะสําคัญ
กระบวนการเกิดและปจจัยที่ทําใหเกิดภูมิปญญาทองถิ่นคือ 1) ความรูเดิมและประสบการณความรูใหม  
2) การสั่งสมสืบทอด  3) ประสบการณ 4) รากฐานทางพุทธศาสนาและความเชื่อ  ดังภาพประกอบ 
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                                              เกิดภูมิปญญา 

          (องคความรูใหม) 
 
 
 
                                                                   การตัดสนิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              ความรู            ความรู               ความรู 
 

 
ภาพประกอบ 2 กระบวนการเกิดและการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2541: 16). 

 
  ประเวศ วะสี (2536: 82-83) กลาวถึงลักษณะที่สําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น หรือภูมิปญญา
ชาวบานไว  3  ประการดังนี้ 
  1.  มีความจําเพาะทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาทองถิ่น สะสมขึ้นมาประสบการณ  
หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมในทองถิ่นน้ันๆ ภูมิปญญาชาวบานจึงมีความสอดคลองกับทองถิ่น
มากกวาภูมิปญญาที่มาจากขางนอก แตอาจจะนําใชในทองถิ่นอื่นท่ีแตกตางกันไมได หรือไมดี 

พัฒนาชวีิต 

ปญหา 

ทักษะ 

สถานการณ 

ภูมิปญญาสากล 

เลือกสรร 

การแกปญหา 

สภาพแวดลอม 

เทคนิค 

พื้นท่ี 

ภูมิปญญาไทย/ภูมิปญญาทองถิ่น 

ปรับปรุง 

พฒันา 

สืบทอด/ถายทอด 
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  2.  มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เปนภูมิปญญาท่ีมาจากประสบการณ
จริง จึงมีความเปนบูรณาการสูง ทั้งในเร่ืองของกายใจ สังคม และส่ิงแวดลอม ความคิดเร่ืองแมธรณี     
แมคงคา แมโพสพ พระภูมิเจาที่ รุกขเทวดา เปนตัวอยางของการนําเอาธรรมชาติมาเปนนามธรรม ท่ีสื่อ
ไปถึงสวนลึกของจิตใจ  ท่ีเชื่อมโยงไปสูอัตถประโยชนโดยสรางความสัมพันธท่ีถูกตองใหคนเคารพ
ธรรมชาติ ซึ่งคนเราถาไดเคารพอะไรยอมไมทําลายสิ่งน้ันการรูอะไรถาสัมผัสไดเพียงวัตถุธรรมแตไปไม
ถึงนามธรรมยอมสัมผัสไดเพียงตื้นๆ หยาบๆ เปนสวนเปนเสี้ยวขาดสัมผัสทางใจที่ลึกซ้ึง และการมุง
อัตถประโยชน เชนวา  ดินก็ดี  แมน้ําก็ดี  ขาวก็ดี  ตนไมก็ดี  ก็เปนแควัตถุซึ่งมีสวนประกอบอยางนี้  
ตามหลักวิทยาศาสตรไมมีความเคารพ  จะทําอะไรกับสิ่งเหลานี้ก็ได  ความคิดและทาทีอยางนี้จึงนําไปสู
การทําลายสูง 
  3. มีความเคารพผูอาวุโส ภูมิปญญาชาวบานใหความสําคัญแกประสบการณ  ผูอาวุโสเปน
ผูมีประสบการณมากกวา  จึงใหความเคารพผูอาวุโส 
  4.  ลักษณะท่ีเปนนามธรรม เปนโลกทัศน เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต เปนเรื่องเกี่ยวกับ 
การเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  คุณคา  และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน 
  5. ลักษณะที่เปนรูปธรรมเปนเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะดานตางๆ เชน การทํามาหากิน การเกษตร  
หัตถกรรม ศิลป  ดนตรี  และอื่นๆ 
  นันทสาร สีสลับ (2541: 21) ไดกลาววาภูมิปญญาทองถิ่นมีลักษณะที่เปนทั้งนามธรรมและ
รูปธรรม จะสะทอนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธใกลชิดกัน คือ แบงลักษณะความสัมพันธของภูมิปญญา
ไทยออกเปน  3  ลักษณะ  ดังนี้ 
  1. ความสัมพันธอยางใกลชิดกันระหวางคนกับโลก  สิ่งแวดลอม  สัตว  พืช  ธรรมชาติ 
  2. ความสัมพันธของคนกับคนอื่นๆ ที่อยูรวมกันในสังคมหรือชุมชน 
  3. ความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  สิ่งเหนือธรรมชาติ  ตลอดทั้งสิ่งที่ไมสามารถ
สัมผัสไดทั้งหลาย 
  จากท้ัง 3 ลักษณะที่กลาวมานี้ คือ สามมิติของเรื่องเดียวกัน ซึ่งหมายถึง ชีวิตชุมชนสะทอน
ออกมาถึงภูมิปญญาในการดําเนินชีวิตอยางมีเอกภาพเหมือนสามมุมของสามเหลี่ยม ภูมิปญญาทองถิ่น
จึงเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตของคนไทย  ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นดังภาพประกอบ  ดังนี้  
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ภาพประกอบ 3 แสดงลักษณะความสัมพนัธของภูมิปญญาไทย 
   
   ท่ีมา:  นันทสาร  สีสลับ. (2541: 21).  
 
 จากภาพประกอบ 3 จะเห็นไดวา ลักษณะภูมิปญญาที่เกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับ
ธรรมชาติแวดลอม  จะแสดงออกมาในลักษณะภูมิปญญาในการดําเนินวิถีชีวิตขั้นพื้นฐานดานปจจัยสี่  
ซึ่งประกอบดวย อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค ตลอดทั้งการประกอบอาชีพตางๆ  
ซึ่งภูมิปญญาที่เกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับคนอื่นในสังคม จะแสดงออกมาในลักษณะจารีต  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะนันทนาการ ภาษา วรรณกรรม ตลอดจนการสื่อสารตางๆ และภูมิปญญาที่
เกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติจะแสดงออกมา ในลักษณะของ      
สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ศาสนา  ความเชื่อตางๆ  เปนตน 
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นมีลักษณะที่สําคัญที่มีความแตกตางกันไปใน
หลายรูปแบบ  ซ่ึงในแตละรูปแบบก็มีลักษณะเดนเฉพาะของตนเองเปนเอกลักษณะอยูในตัวเอง แตก็
เชื่อมโยงสัมพันธกับสภาพธรรมชาติแวดลอมภายนอกอยูตลอดเวลา เน่ืองจากภูมิปญญาเกิดจาก
สภาพแวดลอม คือเปนความรู ความนิยม หรือความเชื่อ ท่ีเปนมรดกทางสังคมที่สืบทอดกันมามี     
ความสอดคลองกบัสภาพของความเปนอยูในสังคมนั้นๆ มีลักษณะที่เปนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
 
 
 

-  อาชีพ 
-  ปจจัยสี่ 
-  การจัดการ 

-  ศิลปะและนันทนาการ
-  จารีตขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
-  ภาษา  วรรณกรรม 

คน
สังคม 

 คน

ธรรมชาติ
แวดลอม 

สิ่งเหนือ
ธรรมชาต ิ

-  สิ่งศักดิ์สิทธิ์
-  ศาสนา 
-  ความเชื่อ
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  1.2.4  ประเภทภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ภูมิปญญาทองถิ่นเปนองคความรูที่สะสมมาขึ้นมาจากประสบการณของชีวิตและสังคม        
ในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกันและถายทอดสืบตอกันมาเปนวัฒนธรรม (ประเวศ วะสี. 2532: 21) 
ของแตละทองถิ่นในประเทศไทย ซึ่งมีความหลากหลายแตไมแตกตางกันมากนักเนื่องจากมีพื้นฐาน
เดียวกัน น่ันคือ ความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิตประชาชนในทองถิ่นจึงจําแนกสภาพของภูมิปญญาทองถิ่น
ไดดังนี้  
  สุทธิวงศ  พงศไพบูลย (2540: 34) จําแนกภูมิปญญาทองถิ่นตามอัตถประโยชนไดเปน              
3 ประเภท ดังน้ี 
  1.  ภูมิปญญาชาวบานเพื่อการยังชีพ ภูมิปญญาชาวบานประเภทเพื่อการยังชีพมีขึ้น       
เพื่อการอยูรอดอยูอยางมีความสุขสบายตามอัตถภาพเปนภูมิปญญาที่เกี่ยวกับการเสาะหาปจจัยพื้นฐาน   
ในการยังชีพของสังคมปฐมฐาน ยุคที่มนุษยเสาะหาปจจัยดวยวิธีเก็บเกี่ยวและการใชแรงงาน ไดแก  
วิธีการทํามาหากิน วิธีการเสาะหาและจัดการเกี่ยวกับปจจัย 4 คือ ที่อยูอาศัย อาหารเครื่องนุงหม          
ยารักษาโรค  เปนตน ภูมิปญญาเหลานี้คอยๆ เพิ่มพูนและงอกงามขึ้นจนดูเหมือนเปนสิ่งสามัญ เชน 
   1.1 ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับการทํามาหากิน เร่ิมแตภูมิปญญาการเก็บเกี่ยว เชน ภูมิปญญา
การหาของปา ลาสัตว ตีผ้ึง การทําเคร่ืองใชเครื่องจับสัตวน้ํา เชน นก ปลา เสือ ชาง เปนตน ภูมิปญญา
เหลานี้คอยพัฒนาขึ้นมาเปนอาชีพ มีรูปแบบของเครื่องมือเครื่องใชเฉพาะตัวเฉพาะถิ่นขึ้น เชน หนาไม  
ภูมิปญญาในการเลือกพันธุขาวทํานา การไถ  คราดหวาน  ดํา  เปนตน   
   1.2 ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับอาศัย เชน การสรางบานเรือนแบบเครื่องผูก ภูมิปญญา     
การเลือกใชวัสดุ  วิธีเย็บ  ผูกรมิ  ถักริม  ผูกเง่ือน 
   1.3 ภูมิปญญาเก่ียวกับวัฒนธรรมโภชนาการ ไดแก ภูมิปญญาในการเลือกสรรอาหาร  
วิธีปรุง  และวิธีถนอมอาหาร 
   1.4 ภูมิปญญาเกี่ยวกับเครื่องนุงหม ไดแก ภูมิปญญาในการนําเอาสิ่งตางๆ มาปกปด
รางกายใหอบอุน เชน ภูมิปญญาในการทําหินเปนเครื่องมือเครื่องทุบเปลือกไม ทําเปนผา การทําและใช
ดินเผาเพื่อปนฝาย การคิดทําฟมและกี่สําหรับงานทอ ไดแก การนําสมุนไพร สัตว แรบางชนดิ มาใชเปน
ตัวยา การผสมยา การใชยา เปนตน 
  2.  ภูมิปญญาเกี่ยวกับการพิทักษชีวิตและทรัพยสิน ผูคนทกุหมูทุกเหลาตางๆ พยายามจะ
ใหตนมีชีวิตที่ม่ันคง  จึงทุมเทใชสติปญญาและสิ่งเอื้ออํานวยตางๆ เพื่อใหบรรลุความตองการ 
  3.  ภูมิปญญาเก่ียวกับการสราง พิทักษฐานะ และอํานาจ ผูคนทุกหมูทุกเหลายอมอาศยัฐานะ
และอํานาจ  เพื่อชวยในการดํารงชีวิต ท้ังนี้ยอมแตกตางกันไปตามโครงสรางของสังคม ขีดจํากัดของ
การศึกษาขีดความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและยุคสมัย โดยภูมิปญญากลุมนี้มีท้ังดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  และตําแหนงหนาที่ 
  ยศ  สันตสมบัติ (ทัศนา แสวงศักดิ์. 2549: 122; อางอิงจาก ยศ สันตสมบัติ. 2542: 54-58) 
ไดแบงภูมิปญญาทองถ่ินไวเปน 4 เรื่อง ซึ่งทั้ง 4 เรื่องเกี่ยวของกันเปนองครวมดังนี้ 
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  1.  องคความรู เรื ่ออาหารและยา ภูมิปญญาทองถิ่นในสวนที่เปนพื้นฐานที่สุดเชน                    
พืชชนิดใดกินได  พืชชนิดใดกินไมได พืชสัตวแตละชนิดมีคุณและโทษอยางไร  พืชที่กินไดน้ันควรกินสวนไหน
กินอยางไร และพืชชนิดใดเปนยารักษาโรคหรือแกโรคอะไร ความรูพื้นฐานในเรื่องอาหารและยาไดรับ
สืบทอดตอๆ กันมา 
    2.  องคความรูเร่ืองระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร องคความรูในเรื่องนี้มีลักษณะ
ซับซอนและพัฒนาขึ้นมาจากความรูเชิงเทคนิคในดานอาหารและยาเชน องคความรูเกี่ยวกับเทคนิค ใน
การจัดการระบบการผลิต วิธีการคัดเลือกผืนปาเพื่อตัดโคนเผา การพัฒนาคุณสมบัติของดิน การคัดเลือก 
การเก็บรักษาสายพันธพืชสําคัญๆ เชน ขาว ขาวโพด และพืชอื่นๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต องคความรู
เกี่ยวกับการสรางระบบการจัดการน้ําเชนเทคนิคการทําเหมอืงฝายการทดน้ําและการควบคุมน้ําเปนตน  
  3.  องคความรูเร่ืองความเชื่อ พิธีกรรม และจารีตประเพณี การสรางระบบการผลิตและ     
การจัดการทรัพยากรชุมชนทําใหเกิดความจําเปนในการออกกฎระเบียบเพื่อใหเปนแบบแผนและบรรทัด
ฐานรวมกันของชุมชน ปกติแลวการการแสดงอํานาจของชุมชนในการตรากฎ ระเบียบตางๆ จะออกมา            
ในรูปของความเชื่อ พิธีกรรมและจารีตประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อเปนสวนหน่ึงของภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อจัดระเบียบใหกับการผลิตและการจัดการทรัพยากร โดยการเสริมสรางความผูกพันทาง
ศีลธรรมและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงพบวากลุมชาติพันธตางๆ จะมีกฎระเบียบ จารีต ประเพณี       
วิถีการปฏิบัติตลอดจนความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร ในลักษณะที่แตกตาง
และหลากหลายกันออกไป 
  4.  องคความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิต การสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งพัฒนาขึ้นมาตอเนื่องหลาย   
ชั่วอายุคน  ยังผลใหวิธีคิดซึ่งพัฒนาขึ้นจากความสัมพันธระหวางคนและชุมชนกับธรรมชาติเปนวิธีคิด     
ท่ีมีระบบ  มีหลักเหตุผล  ผานการตรวจสอบและการพิสูจนในชีวิตจริงเปนเวลาชานาน ดังนั้นเม่ือพูดถึง
ความคิดของชุมชนจึงไมใชเปนเพียงการกลาวอางอยางเลื่อนลอย หากแตเปนวิธีคิดที่พัฒนาขึ้นจากการ
ปฏิสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ คนกับคน คนกับสังคม การมองภูมิปญญาทองถ่ินในลักษณะที่เปน
วิธีคิด  เปนมุมมองทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธตางๆ ซึ่งมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีระบบ
การผลิตและการจัดการทรัพยากรที่แตกตางกันไป 
  ยุพา  ทรัพยอุไร (2537: 17-20) ไดกลาวถึงประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นไววาสามารถ  
แบงออกไดเปน  9  ประเภท  ดังนี้ 
  1.  ดานคติ ความเชื่อ คติและความเชื่อ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคน โดยแบงออกเปนสวน
ของนามธรรมและรูปธรรมเปนผลทําใหเกิดคําสอนสําหรับเปนขอหามและขอควรปฏิบัติของคนในแตละ
ทองถิ่น ซ่ึงอาจมีความคลายคลึงหรือแตกตางกันตามสิ่งแวดลอมทางภูมิศาสตรและความเกี่ยวของกับ
ชนตางกลุม เชน ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด การตาย ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษยาม 
ความเชื่อเก่ียวกับความฝน ความเชื่อเกี่ยวกับเคร่ืองรางของขลัง เวทมนตร และไสยศาสตร ความเชื่อ
เกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์  และผีสางนางไม  เปนตน 
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  2. ดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีเปนตัวชี้ 
ท่ีสําคัญตอการแสดงออกของภูมิปญญาทองถิ่นแตละชุมชน หรือทองถิ่น เนื่องจากความรูในเร่ืองดังกลาว
เปนวิถีการดําเนินชีวิตหรือแบบแผนที่ไดปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลานานและเปนที่ยอมรับของคน     
ในกลุมนั้นๆ  โดยสามารถจําแนกออกเปนประเภทตางๆ  ดังนี้ 
   2.1 ประเพณีท่ีเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อแบบพุทธ เชน ประเพณีทําบุญวันเขาพรรษา  
ประเพณีทําบุญวันออกพรรษา  ประเพณีวันตรุษสงกรานต  เปนตน 
   2.2 ประเพณีที่เกี่ยวเน่ืองกับความเชื่อแบบพราหมณ คือ การบวชนาค การแตงงาน  
และงานโกนจุก 
   2.3 ประเพณีท่ีเกี่ยวเนื่องกับการนับถือผี  เชน  ประเพณีเมาบาจาดุม  ประเพณีกินดอง 
   2.4 ประเพณีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  เชน  ประเพณีแขงเรือ  ประเพณีวิ่งควาย 
  3. ดานเกษตรพื้นฐานวิถีชีวิตคนไทยในอดีตมีความเปนอยู  และการดําเนินชีวิตโดยอาศัย
ธรรมชาติ การประกอบอาชีพนั้นสวนใหญแลวจะเปนการทําเกษตรกรรม  เชน การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว  
ปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งเปนการทําเพื่อใหมีอยูมีกินมากกวาทําเพื่อขาย  แตปจจุบันการดําเนินชีวิตของคน
เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพแวดลอมของสังคมท่ีมีประชากรเพิ่มมากขึ้น  ความสมดุลของธรรมชาติเริ่ม
ถูกทําลายลงเพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการผลิตใหมีจํานวนเพียงพอกับความตองการของตลาดเปนเหตุให
ชาวบานอยูในชุมชนของตนไมได  สืบเนื่องมาจากความลมเหลวในการจัดระบบการผลิต  การทําเพื่อให
มีอยูมีกิน มาเปนการทําเพื่อขาย ทําใหคนกลุมหนึ่งเอาความลมเหลวที่ผานมา มาเปนบทเรียน  นําไปสู
แนวความคิดของการพึ่งพาตนเอง มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  และเริ่มฟนฟูทรัพยากรในทองถิ่นที่
สูญเสียไปน้ันปรับใหมีสภาพความอดุมสมบูรณ  ปรับการดําเนินชีวิตท่ีเคยถูกครอบงําจากสภาพสังคมที่
มีพอคาคนกลาง  ระบบธุรกิจ และระบบโรงงานกลับเขาสูการเกษตรที่อาศัยความสมดุลทางธรรมชาตซิึง่
กันและกัน บุคคลเหลาน้ีสามารถยืนหยัดและตอสูกับความลมเหลวมาไดดวยกําลังกาย  กําลังสติปญญา
และการสั่งสมประสบการณ  จากการผสมผสานแนวความคิดระหวางเกษตรแบบดั้งเดิมกับแบบใหม  
จนมีความผสมผสานกลมกลืนกันไดอยางเหมาะสมสามารถอยูไดดวยการพึ่งพาตนเอง ซ่ึงนับวาบุคคล
เหลานี้เปนภูมิปญญาชาวบานที่สมควรไดรับการยกยองนําแนวความคิด ความรู และประสบการณที่           
ไดไปถายทอดและเผยแพรตอไป การเกษตรกรรมในรูปแบบของการพึ่งพาตนเองประกอบดวย เกษตร
วนเกษตร  การทําไรนาสวนผสม 
  4. ดานสิ่งแวดลอม เรื่องนี้กําลังเปนปญหาที่สําคัญของประเทศไทย หนวยงานท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน ตางใหความในใจที่จะรวมกันรณรงคและอนุรักษสิ่งแวดลอมไว  
เชนการอนุรักษปาไม การอนรักษแหลงน้ํา รวมทั้งการพัฒนาแหลงน้ําที่มีอยูใหสามารถใชการไดดี ซึ่ง
การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม จะสะทอนออกมาในแนวของการใช            
ภูมิปญญาทองถ่ินดานคติ ความเชื่อ แลวประยุกตออกมาสูการพัฒนาชีวิตและอนุรักษสิ่งแวดลอม          
ในดานนี้มีใหเห็นไมเดนชัดนัก  นอกจากเปนการแฝงอยูในรูปแบบของการเกษตร 
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  5. ดานสวัสดิการชุมชน  การพัฒนาประเทศที่เนนการพัฒนาชนบทที่ยากจน และถูกทอดทิ้ง
ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมาผลของการพัฒนาที่ไดรับ คือ ราคาของที่สูงขึ้นผูคนมีฐานะยากจนมากขึ้น  
และมีหนาที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเปนผลมาจากที่ประชาชนถูกบีบเขาระบบทุนนิยมจากสภาพการณนี้ไดมี
ประชาชนพยายามที่จะหาทางชวยเหลือตนเอง โดยการรวมประชาชนในหมูบานของตนเอง  กอตั้งเปน
กลุมตางๆ ขึ้น เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมธนาคารวัว-ควาย  กลุมสัจจะหรือกลุม ออมทรัพย
รานคาสาธิต กลุมเกษตรผสมผสาน กลุมพัฒนาอาชีพหัตถกรรม  กลุมขายผลผลิตของตนเอง  เปนตน 
  6. ดานการรักษาพื้นบาน  ถึงแมวาการแพทยสมัยใหมจะมีความเจริญกาวหนา และ
ทันสมัยมาก สามารถที่จะรักษาโรคไดเกือบทุกชนิดใหหายไดก็ตาม แตโดยแทจริงแลวสภาพของ
สังคมไทยเรานั้นถึงแมจะมีการรักษาแบบแพทยสมัยปจจุบันแลว การรักษาแบบดั้งเดิมหรือแบบพื้นบาน
ก็ยังมีความสําคัญอยูมาก เนื่องมาจากสภาพของวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยเรานั่นเอง  
ถึงแมวาผูท่ีมีการศึกษาทั้งหลายจะเห็นวาการรักษาแบบพื้นบานจะเปนการรักษาที่ลาสมัย แตในความ
เปนจริงแลวการรักษาแบบพื้นบานยังมีความสําคัญสําหรับชนบทที่หางไกลเน่ืองจากเปนการสรางความ
ม่ันคงทางดานจิตใจใหกับชาวบานเพราะสิ่งเหลานี้จะอยูใกลชิดกับการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของ
ชาวบานมากที่สุด เปนวิธีการที่สามารถรักษาคนที่เปนไขใหหายจากโรคไดโดยไมมีผลแทรกซอน
ตามมาทีหลัง อีกทั้งในปจจุบันนี้วงการแพทยสมัยใหมไดใหความสนใจที่จะนําสมุนไพรมาใชในการ
รักษาโรคใหหายไดเชนเดียวกับยาทางการแพทยสมัยใหม การรักษาพื้นบานจะมีหลายลักษณะ เชน  
วิธีการทางไสยศาสตร  การรักษาแบบแผนโบราณ  การรักษาดวยสมุนไพร  เปนตน 
  7.  ดานเทคโนโลยีพื้นบาน(Indigenous Technology) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชาวบาน
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เร่ิมมาจากประเทศที่กําลัง
พัฒนาไดรับวิธีการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมเพื่อเพิ่มผลผลิตและชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น แตเม่ือเริ่มพัฒนาไปไดระยะหน่ึงก็พบปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาขึ้น ซึ่งสวนใหญเกี่ยวเนื่องกับคนและกรรมวิธีการใช ดังนั้นการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชทั้งหมดคงเปนไปไมได จึงมีการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีพื้นบานกับเทคโนโลยีที่
เหมาะสมออกมาใชในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน เพื่อเปนการแกปญหา
และสงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นรวมทั้งยังชวยใหเกิดความตระหนักถึงมรดกของชาติที่อยู
ท้ังในดานบุคคล ฝมือ และทรัพยากร ขีดความสามารถของคนไทยเราที่สามารถผลิตคิดคน และผลิต
สรางขึ้นมา 
  8.  ดานศิลปะพื้นบาน เปนศิลปะท่ีชาวบานเปนผูสรางขึ้นมา และจะมีเอกลักษณเฉพาะของ
แตละทองถิ่น  เปนสิ่งที่สะทอนถึงชีวิตจิตใจและภูมิปญญาของประชาชนในทองถิ่นของแตละประเทศ  
ซึ่งจะเห็นไดวาศิลปะพื้นบานเปนสิ่งที่มีความเรียบงาย และสอดคลองกับสภาพทองถิ่นทําใหสามารถสื่อ
ความหมายกับชาวบานไดดี ศิลปะเหลานี้จะสะทอนออกมาในรูปแบบหลายประการและศิลปะพื้นบาน
เหลานี้ก็ไดกลายเปนศิลปะ วัฒนธรรมประจําชาติของเรา ซ่ึงควรไดมีการอนุรักษไว เพราะในปจจุบัน 
ศิลปะพื้นบานเหลานี้กําลังสูญหายไปทั้งนี้เนื่องจากคติ ความเชื่อและคํานิยมของคนในสังคมมีการ
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เปลี่ยนแปลงไปและไดมีศิลปะเพื่อความบันเทิงในรูปแบบตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งศิลปะพื้นบานเหลานี้
จะสูญหายไปจากสังคมไทยแนนอนหากไมมีการอนุรักษและรักษาไว  เชน การละเลนเน่ืองมาจากการ
นับถือผี  การละเลนแสดงพื้นบาน  หรือดนตรีพื้นบาน  เปนตน 
  9.  ดานหัตถกรรมพื้นบาน เปนสิ่งท่ีชาวบานสรางขึ้นเพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวันและ
หัตถกรรมพื้นบานไดมีการพัฒนารูปแบขึ้น  เพื่อใหมีประโยชนใชสอยไดสมบูรณเทาที่จะทําได         
ซึ่งหัตถกรรมบางชนิดตองใชเวลาในการพัฒนาสืบทอดตอกันมานานหลายชั่วชีวิต  อาจเปนเวลานบัรอย
ปหรือพันปวัตถุประสงคในการสรางงานหัตถกรรมขึ้นมานั้นมักจะสอดคลองกับคตินิยม  ขนบธรรมเนยีม
ของชุมชน มีความสัมพันธกับชีวิตความเปนอยู ความเชื่อและวัฒนธรรมของผูผลิตและผูใชหัตถกรรม
พื้นบาน ถึงแมวาจะเปนสิ่งที่สรางขึ้นมาเพื่อใชสอยในชีวิตประจําวันเทานั้น แตในความเปนจริงแลว
หัตถกรรมพื้นบานสามารถที่จะสะทอนในเห็นวัฒนธรรมที่ดีงามของทองถิ่น ไมวาจะเปนความศรัทธา  
เลื่อมใสในศาสนาหรือความเชื่อในการดํารงชีวิต และเปนสิ่งที่เอื้อประโยชนในการดํารงชีวิตของมนุษย
สืบตอกันมาเปนเวลานาน  จะมีอยูหลายลักษณะ เชน หัตถกรรมพื้นบานประเภทจักสาน และทอ เชน 
กระบุง กระจาด กระดง ชะลอม เขง ลอบ ไซ เสื่อกก ผาขาวมา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหัตถกรรมประเภท
อื่นๆ อีกมากมาย เชน การจัดและประดิษฐดอกไมสด ดอกไมแหง งานใบตอง งานแกะสลักผลไม  
เครื่องไม การรอยมาลัย การทําเครื่องดนตรี (อังกะลุง) การผูกผา การนําทองเหลืองมาสานเปนรูปตางๆ
ซึ่งเปนงานจักสานที่ประยุกตขึ้น 
  รุง แกวแดง (2541: 208 - 209) ไดจําแนกภูมิปญญาทองถิ่นออกเปน 11 ประเภท ตามสาขา
ตางๆ  ดังน้ี 
  1. สาขาเกษตร หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะ และเทคนิค 
ดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยพัฒนาบนพื้นฐานดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งตนเองในภาวะตางๆ ได  
เชน  การทําการเกษตรแบบผสมผสาน  การแกปญหาการเกษตรดานการตลาด  แกปญหาดานการผลิต  
การแกไขโรคและแมลง และการรูจกัปรับใชเทคโนโลยีเหมาะสมกับการเกษตร  เปนตน 
  2.  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  (ดานการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรูจัก
ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปผลผลิตเพื่อแกไขปญหาดานการบริโภคอยางปลอดภัย 
ประหยัด และเปนธรรมอันเปนกระบวนการใหชุมชนทองถ่ินพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไดตลอดทั้งการผลิต  
และการจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม 
  3. สาขาการแพทยแผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปองกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน  โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดทั้งทางดานสุขภาพและอนามัย 
  4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งการอนุรักษการพัฒนาการใช
ประโยชนจากคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
  5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึงการจัดการดานสมทบและบริการกองทุนใน การ
ประกันคุณภาพชีวิตของคน  ใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
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  6. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในดานผลิตผลงานทางดานศิลปะสาขาตางๆ  
เชน  จิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป  เปนตน 
  7. สาขาการจัดองคกร หมายถึง  ความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานขององคกร
ชุมชนนั้นๆ  ใหสามารถพัฒนาและบริหารองคกรของตนเองไดตามบทบาทหนาที่ขององคกร  เชน  การ
จัดองคกรกลุมแมบาน  เปนตน 
  8. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง  ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับภาษา
ท้ังภาษาถิ่น  ภาษาโบราณ  ภาษาไทย และการใชภาษา ตลอดดานวรรณกรรมทุกประเภท 
  9. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึงความสามารถในการประยุกตและปรับใชหลักธรรม
คําสอนทางศาสนาความเชื่อและประเพณีด้ังเดิมที่มีคุณคาเหมาะสมตอการประพฤติปฏิบัติท่ีบังเกิดผลดี
ตอบุคคลและสิ่งแวดลอม  เชน  การถายทอดหลักธรรมทางศาสนาตางๆ  การบวชปา  การประยุกต
ประเพณีประทายขาว  เปนตน 
  10. สาขากองทุนและสวัสดิการ หมายถึง การจัดการดานสมทบและบริการกองทุนในการ
ประกันคุณภาพชีวิตของคน  ใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
  11. สาขาการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการถายทอดความรู การอบรมเลี้ยงดู 
การสอนสั่ง  การสรางสื่อละอุปกรณการวัดผลสําเร็จ 
  ทัศนีย  ทองไชย  (2542: 29) ไดจัดแบงภูมิปญญาทองถิ่นออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
  1. ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย เนื่องจากมนุษยไม
อาจอยูอยางโดดเดี่ยวตามลําพัง จําเปนตองอยูรวมกันเปนสังคมในชุมชน ดังนั้น จึงมีการพบปะสังสรรค
รวมกัน และเพื่อใหชุมชนแตละชุมชนอยูอยางสันติและสงบสุข จึงจําเปนตองมีการจัดระบบในการอยู
รวมกัน เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติรวมกัน เชน คติ ความเชื่อ  ซึ่งเปนสิ่งตองหามหรือหาม
ไมใหกระทําเพราะเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม ไมดีไมควรกระทํา ถาทําไปจะเปนบาป เปนคนช่ัว การปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี  ฮีดสิบสองคองสิบสี่  ฮีดสิบสอง ซึ่งเปนประเพณีที่ตองปฏิบัติท้ัง 12  เดือนใน
แตละป คําสอนของศาสนา อันไดแก ขอปฏิบัติที่คนในทองถิ่นยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนา  
หรือขนบธรรมเนียมประเพณี  อันเปนวัฒนธรรมประเพณีที่คนไทยในทองถิ่นปฏิบัติสืบตอกันมาเปน
ประจํา 
  2. ภูมิปญญาทองถิ่นที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติ เน่ืองจากมนุษยอยูกับธรรมชาติในการประกอบกิจกรรมตางๆ ของมนุษย  มนุษยจึง
จําเปนตองพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในการดํารงชีวิต  ตลอดจนการแกปญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  และสามารถปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะกับการดํารงชีวิต
ของคนในชุมชน  เชน  การประกอบอาชีพภายในทองถิ่น  ซึ่งเปนการทํามาหากินของคนในทองถิ่นเพื่อ
การดํารงชีวิตท่ีดี  การรักษาโรคดวยภูมิปญญาทองถ่ินและความเชื่อ  ไดแก  การรักษาโรคภัยไขเจ็บ
ของคนในทองถิ่นดวยความเชื่อตามพิธีกรรมตางๆ  หรือการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร  การเสียเคราะห  
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เสียเข็ญ เสียลาง การสวดอุบาทว การแตงแก การสืบชะตา รําผีฟา เปนตน อาหารการกิน ซึ่งเปน
วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับการกินอยูตางๆ 
  3.  ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับประสบการณ เปนสิ่งที่คน
ในชุมชนไดพบเห็นจากประสบการณของชาวบานเอง  หรือจากประสบการณท่ีพบเห็นจากสังคม
ภายนอกชุมชน  ซึ่งปรากฏเปนหลักฐานแลวนํามาถายทอดโดยการบอกเลาบันทึก  แสดงปลูกสราง  ให
ผสมกลมกลืนใหเขากับทองถิ่นของตนเองในลักษณะ ดังนี้ 
   3.1 การบันทึกประวัติศาสตร หมายถึง การบันทึกเร่ืองราวเหตุการณทางประวัติศาสตร  
ซึ่งจะออกมาในรูปการบอกเลา การบันทึก เชน ตํานานเมืองอุบล ภาพเขียนสีท่ีแสดงถึงสังคมการ      
ลาสัตว  สังคมเกษตรกรรม  จารึกปากแมน้ํามูล  เปนตน 
   3.2 โบราณสถานโบราณวัตถุ หมายถึง สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งของที่มีอายุเกาแก และมี
ความสําคัญตอประวัติศาสตร และคนในทองถิ่นที่พบเห็น เชน ปราสาทหิน ธาตุ หอไตร วัด ที่พักอาศัย  
พระพุทธรูป  ภาพสลักนารายณบรรทมสินธุ  เปนตน 
   3.3 วรรณกรรมและนิทานพื้นบาน หมายถึง การบอกเลาเรื่องราวตางๆ โดยมีการผูก
เรื่องหรือเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน เชน เซียงเม่ียง ผาแดงนางไอ นางผมหอม การะเกด  
ผญา  หมอลํา  เพลงกลอมเด็ก  เปนตน 
  กรมวิชาการ  (2542ก: 26) ไดแบงประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นออกเปน 4 ประเภท คือ 
  1.  ประสบการณของชาวบานที่นํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิต  หมายถึง ความรูและ
ประสบการณที่ชาวบานคนพบ และนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวัน ไดแก คติ ความคิด  
ความเชื่อ  คานิยมตางๆ เชน คําสอนทางศาสนา ความรูเกี่ยวกับยาสมุนไพร การไหวครู การบวงสรวง 
เปนตน 
  2.  ความรู ความคิด ในการสรางสรรคแบบแผนของการดําเนินชีวิตที่ปฏิบัติตอกันมา  
หมายถึง  สิ่งที่ชาวบานถายทอดความรูหรือความคิดลงในวรรณกรรมตางๆ  เชน  เพลงพื้นบาน  เพลง
กลอมเด็ก สุภาษิตสอนใจ การละเลนตางๆ นิทานพื้นบาน  ตลอดจนศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนยีม
ตางๆ และโบราณอุบาย  ฯลฯ 
  3. การประกอบอาชีพที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง หมายถึง ความรูและประสบการณที่
ชาวบานใชในการประกอบอาชีพโดยอาศัยหลักธรรมชาติ การทอผา  การทําเคร่ืองปนดินเผา  เปนตน 
  4. การประกอบอาชีพที่เกิดจากการผสมผสานความรูเดิมกับแนวคิดหลักปฏิบัติและ
เทคโนโลยีสมัยใหม  ใชในการแกปญหาในหมูบานหรือชุมชน  เชน เทคโนโลยีการหลอโลหะทองเหลือง  
การนวดขาว  การกอสราง 
  อังกูล  สมคะเนย (2543: 24-26) ไดสรุปประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นไว  ดังนี้ 
   1.  กลุมที่ 1 คติ ความคิด ความเชื่อ  หลักการที่เปนพื้นฐานองคความรูที่เกิดจากการสั่ง
สมถายทอดกันมา ไดแกความเชื่อทางพุทธศาสนาเชนพิธีสวดมนตไหวพระ พิธีฟงเทศนในวันสําคัญ
ทางศาสนาเปนตน ความเชื่อแบบพราหมณ เชนพิธีบายศรีสูขวัญ ความเชื่อแบบผี เชนพระภูมิเจาที่  
การบวงสรวงตางๆ ความเชื่อเรื่องบุคคล เชนการเคารพบรรพบุรุษ ผูอาวุโส พระสงฆ ผูนําทางศาสนา เปนตน 
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  2.  กลุมที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแกการละเลนพื้นบานเชน 
หมอลํากลอน  หมอรําหมู ลําตัด  ลิเก  ลําตัด  การรําเซิ้งเปนตนดนตรีพื้นฐาน แคน  พิณ  โปงลาง  
ศิลปกรรมไทย  ประเพณีตางๆ เชน  บุญบั้งไฟ  บุญกฐิน   
   3.  กลุมท่ี 3  การประกอบอาชีพในแตละทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง และไดรับการ
พัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัย  เชน อาหารไทย เครื่องปนดินเผา  การทอผา  การจักสาน  การเกษตร  
หัตถกรรมในครอบครัว 
   4.  กลุมที่  4  แนวคิด  หลักปฏิบัติการ  เทคโนโลยีใหม  ท่ีชาวบานนํามาดัดแปลงใชใน
ชุมชนอยางเหมาะสมกับสภาพความเปนอยู 
 จากการแบงภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดกลาวมาแลวน้ัน จะเห็นไดวามีความแตกตางกันออกไป    
ท้ังทางดานจุดหมายและหลักการปฏิบัติ ผูวิจัยไดจัดประเภทภูมิปญญาทองถิ่น  โดยยึดเกณฑจาก          
อังกูล  สมคะเนย (2543: 24-26) ที่แบงภูมิปญญาทองถิ่นเปน 4 กลุม  ดังนี้ 
 
 กลุมที่ 1  คติ   ความคดิ  ความเชื่อ  หลักการท่ีเปนพืน้ฐานขององคความรูที่เกิดจาก
การสั่งสมถายทอดกันมา 
 คติ  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2525  ไดใหความหมายไววา คติหมายถึง  
ความเปนไป  แบบอยาง  วิธี  แนวทาง 
 คติชาวบาน  คือ  เรื่องราวของชาวบานที่เปนของเกาเลาตอปากและประพฤติสืบตอกันมา 
หลายชั่วอายุคนในรูปคติความเชื่อ  ประเพณี  นิยาย  นิทาน  เพลง  ภาษิต  ปริศนา  บททาย  ศิลปะ  
สถาปตยกรรม  ตลอดจนการละเลนเด็ก 
 คติธรรม  คือธรรมที่เปนแบบอยาง 
 คตินิยม  คือแบบอยางความคิดเห็น  ความเชื่อ  หรือวิธีการคิดรวมกันท่ีเปนลักษณะของ    
กลุมชน  เชน  กลุมวิชาชีพ   นิกายศาสนา  พรรคการเมือง 
 คติพจน  คือถอยคําที่เปนแบบอยาง  
 เดือน  คําดี (2543: 71-72) กลาวถึง ความเชื่อวา หมายถึง ความไววางใจ ความมั่นใจ  หรือ
ความเห็นชอบ  เห็นตามตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงแลวพรอมที่จะปฏิบัติตามความเชื่อนั้นและยังมีคําอีกคําหนึ่งที่มี
ความหมายคลายคลึงและสัมพันธกับความเชื่อ  คือ  คานิยม 
 ความเชื่อในสังคมไทย การที่ประชากรสวนใหญของไทยนับถือศาสนาพุทธ  ความเชื่อ             
ท้ังทางดานพิธีกรรมและแนวทางการดําเนินชีวิตของชาวไทยจึงมีพื้นฐานสําคัญมาจากพระพุทธศาสนา 
นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกอยางหนึ่งซ่ึงถายทอดสืบตอกันมาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ  ท่ีเรียกวาความเชื่อ
พื้นบาน  จึงพอจําแนกลักษณะความเชื่อในสังคมไทยไดดังนี้ 
 1. ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ  เปนความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติเกิดขึ้นจากการที่มนุษย       
ไมสามารถหาคําตอบเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ เชน จันทรคาส เชื่อวาเกิดจากราหูอมจันทร  
ฟาผา  เชื่อวาเกิดจากรามสูรยขวางขวาน ดาวตก  เชื่อวามีวิญญาณลงมาเขาทองแมเพื่อเกิดใหม 
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 2. ความเชื่อเรื่องเกิด ไดแกความเชื่อเกี่ยวกับแมลูกที่เกิดใหม เชน ขณะตั้งครรภ หากมารดา
อยากรับประทานของสดคาวพิสดาร เชน เน้ือเตา ตะพาบน้ําแสดงวาทารกมาจากภูมิที่ไมดี หากอยาก
รับประทานอาหารปกติแสดงวาทารกมาจากภูมิปกติ 
 3. ความเชื่อเรื่องการตาย  เรายังหาคําตอบไมไดวาทําไมมนุษยจึงตองตาย  และตายแลวไป
อยูท่ีไหนจึงไดมีความเชื่อตาง ๆ กันเชน เชื่อวาความเจ็บปวยของคนเกิดจากการละเมิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
หรือผีเรือนใหโทษ เชื่อวาเมื่อตายแลว จะตองถูกยมบาลนําไปพิจารณาความดีความชั่วเพื่อสงไปขึ้น
สวรรคหรือตกนรก และเชื่อวาวิญญาณผูตายยังเวียนวายอยู ซึ่งสามารถติดตอกันไดโดยการเขาทรง  
เปนตน 
 4. ความเชื่อเรื่องการรักษาโรคสมัยท่ีการแพทยยุคใหมยังไมกาวหนาการรักษาอาการเจ็บไข  
ไดปวยจึงทํากันโดยหมอและยาในทองถ่ินซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับโรคและการรักษาตางๆ กัน  เชน  เชื่อ
วาอาการปวยเกิดขึ้นไดเพราะโชคไมดี ถูกผีกระทํา ถูกคุณไสย หรือหมดอายุ และรักษาโรคตางๆ ดวย
วิธีการทางไสยศาสตร  เรียกผี  เรียกเจาเขาทรง ใชคาถาเวทมนตร หรือปลุกเสกยาหมอ ยาสมุนไพร 
 5. ความเชื่อเกี่ยวกับการพยากรณ มักมีผูอยากรูเรื่องราว และเคราะหกรรมของคนในอนาคต
จึงไดมีผูคนตั้งตนเปนพยากรณ  คอยทํานายอนาคตใหโดยเชื่อตามตําราที่เก็บรวบรวมขอมูลทางสถติิไว
เปนแนวทาง  เชน  ผูมีจมูกโดงปลายงุมเปนคนเห็นแกตัวไมควรคบ ผูมีเล็บมนขาวผอง อมเลือดฝาด  
เชื่อวาเปนผูมีสติปญญาดีและสุขภาพดี ผูเดินกมหนาเปนคนมี ปมดอยและมองโลกในแงราย  ถาฝนวา 
ฟนหัก  ญาติสนิทจะเจ็บปวยหรือเสียชีวิต ถาเขมนตาขวา เชื่อวาจะโชคราย  ถาเขมนตาซาย เชื่อวาจะ
โชคดีไดลาภ 
 6.  ความเชื่อเร่ืองอาชีพ ในการประกอบอาชีพบางอยางยังทําตามความเชื่อด้ังเดิมที่เคย
ปฏิบัติสืบตอกันมา เชนเชื่อวาแมโพสพ  เปนผูคอยดูแลพืชพันธธัญญาหาร  จึงตองตั้งบานแมโพสพและ
ทําขวัญแมโพสพในทองนา เชื่อวามีแมยานางเรือ ดังน้ัน กอนออกเรือหาปลาจึงตองทําพิธี เชน ไหว    
แมยานางเรือ  หรือไหวครูลิเก  ไหวครูละครทุกป เพราะเช่ือวามีครูสิงสถิตอยูประจําอาชีพนี้ 
 7.  ความเชื่อเรื่องบานเรือน บุคคลซึ่งเปนสมาชิกของครอบครัว จะตองปฏิบัติตนใหถูกตอง
เพื่อใหเกิดความสุขรวมกัน โดยมีความเชื่อในการปฏิบัติตนหลายประการ เชน เชื่อวาในบานมีผีเรือน  
มีผีบรรพบุรุษ ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวทุกคนจะตองไมประพฤติตนใหผิดผี เชื่อวาพระภูมิเปนผูคอย
ดูแลรักษาบานเรือน  จึงตองเซนไหวเชื่อวาการทําสิ่งของแตกหักในวันแตงงานแสดงถึงความแตกราว   
ในชีวิตสมรสจึงตองระมัดระวัง  เชื่อวาเด็กกินของจุบจิบจะเปนตาลขโมย 
 8.  ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม การประกอบพิธีกรรมตางๆ ยอมตองการความเปนสิริมงคล  
โดยมีความเชื่อหลายประการ เชน พิธีไหวครูตองมีหญาแพรก ขาวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม ซึ่ง
ของแตละอยางก็มีความหมายในทางเปนสิริมงคล คือ หญาแพรกขาวตอก หมายถึง สติปญญาที่
แตกฉาน ดอกมะเขือ หมายถึง การประสบความสําเร็จ ดอกเข็ม หมายถึง ความหลักแหลม พิธีถือน้ํา
พิพัฒนสัตยา  จะตองเอาอาวุธชุบน้ําในหมอเงิน และสาบานวาตนจะซื่อสัตยและจงรักภักดีตอรพระเจา
แผนดิน พิธีตัดไมขมนาม  โดยการใชดาบฟนตนไมจะทําใหชนะศึกสงคราม 
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 คติความคิดและความเชื่อหลักการที่เปนพื้นฐานขององคความรูที่ปรากฏใหเห็นได ในปจจุบัน  
ไดแก การประกอบพิธีกรรมตางๆ ของแตละทองถิ่น บอเกิดแหงความเชื่อตางๆ สืบเนื่องมาจากความ
เปนอยูในอดีตน้ันดํารงชีวิตดวยการปลูกพืชกินเอง เลี้ยงสัตวไวใชงานและใชเปนอาหารผสมผสานกับ
การหาผลผลิตตางที่มีอยูตามธรรมชาติ มาใชประโยชนเพื่อการยังชีพความรูสึกผูกพันกับธรรมชาติ  
ประกอบกับลัทธิทางศาสนา คือ ศาสนาพุทธ  พราหมณ  เขามามีสวนเกี่ยวของดวยจึงกอใหเกิดความ
เชื่อแบบผี – พราหมณ-พุทธ ขึ้นมา  ซึ่งการผสมผสานความเชื่อเหลานี้จะมีสวนไหนมากกวากัน  ขึ้นอยู
กับพื้นฐานและพัฒนาการของชุมชนแตละแหงแตละบุคคล  ประกอบกับระบบครอบครัวไทยในชนบท
เปนครอบครัวขยาย  จึงทําใหการถายทอดภูมิปญญาเหลานี้สืบสานตอกันมาความเชื่อด้ังเดิมที่เกิดขึ้น
สืบทอดและมีพัฒนาการมานานอันเปนผลจากการพึ่งพาธรรมชาติ และการอยูรวมกันเปนชุมชน ซึ่ง  
(สุรเชษฐ  เวชพิทักษ. 2533: 14) ไดสรุปไวดังนี้ 
 1.  ระบบการผลิต  หรือระบบการทํามาหากิน  
 2.  ระบบการอยูรวมสัมพันธกัน อันประกอบดวย ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน และความสัมพันธ
กันระหวางชุมชน 
 3.  ระบบความเชื่อ  อันประกอบดวย  ศาสนา  คุณคา  และพิธีกรรม 
 คติ  ความเชื่อ  เหลาน้ีเปนการใหคุณคาแกธรรมชาติ  และการใหความเคารพแกบรรพบุรุษ   
ในสิ่งท่ีบรรพบุรุษในสิ่งที่บรรพชนไดถายทอดไวใหดังจะพบไดในชุมชนชนบทของไทยในทุกๆ ภาค  
เชน  ภาษิต  คําพังเพย  สํานวน  คําคม  เพลงชาวบานหรือพิธีกรรมอันสอดคลองกับความเปนอยูของ
ชุมชน  ดังท่ีพบเห็นในภูเขา  จะมีความเชื่อในเร่ืองผีปา เจาปา เทพารักษ ผูคนที่อยูตามพื้นท่ีราบก็มี
ความเชื่อในเรื่องของพระภูมิเจาที่ พระภูมิท่ีนา การสูขวัญ แมโพสพ พระแมคงคา เชน ความเชื่อของ
ชาวประมง  เม่ือออกหาปลาในทะเลไปเจอศพ  ตองรีบนําศพนั้นกลับเขาฝงเพื่อทําพิธีทางศาสนา  การ
กระทําเชนน้ี จะทําใหโชคดี คร้ังตอไปจะหาปลาไดมาก  นอกจากนั้นไดแกการไหวครู, การครอบครู,  
การบูชาครู, บนบานศาลกลาว, การตั้งศาลประกอบพิธีบวงสรวงตางๆ   
 ความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา  ซึ่งเห็นไดจากการทําบุญทุกรูปแบบ  นับแตการตักบาตร  
การชวยกันลงทุนลงแรงสรางปฏิสังขรณ วัดวาอาราม งานบุญทอดกฐิน ทอดผาปา การไปวัด ฟงเทศน  
รักษาศีล การบวชเปนสามเณรหรือภิกษุสงฆ ตลอดจนพิธีมงคลตางๆ จะตองมีพิธีสงฆเขามาเกี่ยวของ
ความเชื่อตามแบบคติพราหมณแบบชาวบาน ซ่ึงชาวบานจะมุงใหเกิดความเปนสิริมงคลในโอกาสตางๆ  
เชน การแตงงาน การบวช การสูขวัญผูที่จะจากบานหรือกลับเขาบาน การรับขวัญ ผูเจ็บปวยหรือ การ
รับขวัญผูมาเยือน (ปราณี  ทองประพันธ. 2546: 18-22) 
 จะเห็นไดวาความผูกพันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  เชื่อมโยงความเชื่อทางศาสนาอันเปน
พื้นฐานในการดํารงชีวิตประจําวันในทองถิ่น  ทําใหเกิดความรูที่แตกตางกันออกไปแตละทองถิ่นและ  
สืบตอกันมา  ความเชื่อบางอยางก็ยังคงเหลืออยู บางอยางก็เลือนหายไปเมื่อลักษณะการประกอบอาชีพ
เปลี่ยนไป แตก็ยังมีความเชื่อใหมๆ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา อันเปนการสรางองคความรูท่ีเกี่ยวพัน           
กับธรรมชาติและลัทธิทางศาสนาโดยแทจริง 
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 คติความเช่ือก็หมายถึงคติความเชื่อแบบพุทธศาสนา คติความเชื่อแบบคริสตศาสนา คติความเชื่อ
แบบพราหมณและคติความเชื่อสวนบุคคล เชน ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ ความเชื่อการเกิด ความ
เชื่อเรื่องการตาย ความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรค ความเชื่อเกี่ยวกับการพยากรณ ความเชื่อเรื่องอาชีพ  
ความเชื่อเรื่องบานเรือน ความเช่ือเร่ืองพิธีกรรมตางๆ ที่ปรากฏใหเห็นของแตละทองถิ่นและถายทอด 
สืบสานตอๆ กันมา 
 กลุมที่  2  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี เปนมรดกสืบทอดที่บงบอกเอกลักษณของความ
เปนมาของชาติ และเปนตัวบงชี้ตอการแสดงออกถึงภูมิปญญาของชุมชนตอการดําเนินชีวิตซึ่งมีผูให
ความหมายของคําวาวัฒนธรรม  ไวดังนี้ 
 กฤษณา วงษาสันต (2542: 82) ไดใหความหมายไววาวัฒนธรรมคือรูปแบบหรือแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตของคนสวนใหญในสังคมนั่นเองเปนเรื่องของความดีความงามในการสืบทอดตอๆ กันมา          
มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได  เพื่อความมั่นคงในชีวิตของสวนรวม 
 พระเทพเวที  (ประยุทธ  ปยุตโต) (เอกวิทย  ณ ถลาง. 2535: 136; อางอิงจาก พระเทพเวที  
ประยุทธ  ปยุตโต. 2532: 9) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมไววาวัฒนธรรมเปนผลรวมของการ สั่งสม  
สรางสรรค ภูมิธรรม ภูมิปญญาท่ีถายทอดสืบตอกันมาของสังคมนั้นๆ หรือกลาวสั้นๆ ไววา วัฒนธรรม
คือประสบการณ ความรู ความสามารถ ท่ีสังคมน้ันมีอยูหรือเน้ือตัวท้ังหมดของสังคมน่ันเอง ดั ง นั้ น จึ ง
อาจกลาวไดวา วัฒนธรรม  คือสิ่งที่มนุษยไดคิดสรางขึ้นมาทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมและผานการ
กลั่นกรองจนสมาชิกในสังคมยอมรับยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจําวัน มีกระบวนการถายทอด ปรับเปลี่ยน  
เพื่อความเหมาะสมจากชนรุนหนึ่งไปสูชนอีกรุนหนึ่ง  
 กฤษณา วงษาสันต (2542: 88-89) ไดกลาวถึง ขนบ คือระเบียบแบบอยาง ธรรมเนียม          
คือท่ีนิยมใชกันมา ประเพณี คือ สิ่งที่คนสวนใหญในสังคมประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลานานเปน
ท่ียอมรับและเปนระเบียบแบบเปนเดียวกัน 
 ขนบประเพณี จึงหมายถึงประเพณีท่ีสังคมไดวางไวเปนระเบียบแบบแผนทั้งทางตรงคือมี
ระเบียบวางไวอยางชัดแจง หรือ โดยปริยายคือเปนที่รูๆ กันอยูในหมูสมาชิกของสังคมวาควรปฏิบัติ
อยางไร  เชนการทําบุญเลี้ยงพระ  การแตงงาน 
 ธรรมเนียมประเพณี อาจสรุปไดวาเปนประเพณีเก่ียวกับเรื่องถือเปนธรรมชาติกันมาเทานั้น   
ไมมีแบบแผนไมมีถูก–ผิด ดี-ชั่ว หากไมปฏิบัติก็เพียงถูกตําหนิวาไมถูกกาลเทศะ หรือไมมีมารยาท  

เชน การแตงกายไมถูกกาลเทศะ 
 ประเพณี  จึงหมายถึงความเชื่อ ความคิด การกระทํา คานิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ
แบบแผน  และวิธีการกระทํา  หรือประกอบพิธีกรรมในโอกาสตางๆ ซึ่งเชื่อถือและปฏิบัติ สืบทอดกันมา
นานจนกลายเปนแบบอยางของความคิด  ความเชื่อ และการกระทํานั้นๆ  
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 พระยาอนุมานราชธน (ศิริพงษ นวลแกว. 2540: 47; อางอิงจาก พระยาอนุมานราชธน. 2531) 
บางประเพณียังมีอิทธิพลอยูถึงปจจุบัน บางประเพณีมีการเปลี่ยนแปลงไป บางประเพณีก็สูญหายไป  
แตละสังคมจะมีประเพณีของตนซึ่งมีท้ังแตกตางและสอดคลองหรือคลายคลึงกับสังคมอื่นๆ ท่ีถือเปน
แบบแผนปฏิบัติสืบตอกันมานานและเปนที่ยอมรับของคนในกลุมนั้นๆ ซึ่งสามารถแบงประเภทของ
ประเพณีไดดังนี้ 
 1.  จารีตประเพณี หรือกฏศีลธรรม เปนประเพณีที่เกิดจากการนํากฎหมายทางศีลธรรม
ตามความเชื่อของสังคม เชน การเลี้ยงดูบิดามารดา ในยามที่ทานแกชรา 
 2.  ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนระเบียบแบบแผนที่สังคมกําหนดไวโดยตรง และโดย
ปริยาย กําหนดไวโดยตรง ไดแก ประเพณีที่มีการกําหนดแบบแผนในการปฏิบัติอยางชัดแจง  วาจะตอง
ปฏิบัติอยางไร  เชน  การไหวครู  สวนขนบประเพณีที่ไมไดกําหนดไวโดยตรง แตเปนที่รูจักกันโดยทั่วๆ  
ไป และปฏิบัติกันไปโดยปริยาย ไดแก การทําบุญบาน การบวช การทอดกฐิน การจุดบั้งไฟเปนตน 
 3.  ธรรมเนียมประเพณี เปนประเพณีเกี่ยวกับเร่ืองธรรมดาๆ ไมมีระเบียบแบบแผนเหมือน
ขนบธรรมเนียมประเพณี  เปนการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันจนเกิดความเคยชิน เชน กิริยามารยาท   
ในโอกาสตางๆ  การแตงกาย  การเขาสังคม  เปนตน 
 4.  ประเพณีไทยจําแนกตามกลุมที่ยึดถือและปฏิบัติได  3  ประเภท   คือ 
  4.1 ประเพณีครอบครัว ไดแกประเพณีเก่ียวกับครอบครัวโดยเฉพาะ เชน การเกิด การตาย  
การบวช  การแตงงาน  การทําบุญขึ้นบานใหม 
  4.2 ประเพณีเกี ่ยวกับกับสวนรวมเนื ่องดวยเทศกาล  ไดแกประเพณีที ่ประชาชน           
แตละสังคมนิยมปฏิบัติรวมกัน  เชน  ประเพณีสงกรานต  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีที่เกี่ยวกับวัน
สาํคัญทางศาสนา 
 5.  รัฐพิธีและราชพิธี คือประเพณีท่ีเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยเชนพระราชพิธี      
ถือนํ้าพิพัฒนสัตยา พระราชพิธีพืชมงคล 
 ศิลปะ ศิลปกรรมพื้นบาน  คือสิ่งท่ีแสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาติ  ในลักษณะการดําเนินชีวิต
ความเปนอยู ประวัติศาสตรความเปนมา วรรณคดี จิตรกรรม สถาปตยกรรม ประติมากรรม  ศิลปกรรม
พื้นบานจะบงบอกถึงความเฉียวฉลาดของชางระดับพื้นบานที่สามารถแกปญหา มีลักษณะสมบูรณ    
สืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน 
 ศิลปกรรมพื้นบาน เปนผลงานของมนุษยที่สรางสรรคออกมา เพื่อใหเกิดความสวยงาม คนไทย
เปนชนชาติท่ีมีความสามารถในการสรางสรรคงานทางศิลปกรรมที่สูงสง และยังผนวกความสวยงาม
รวมกันกับสิ่งที่เปนเคร่ืองใชไมสอยที่จําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน สามารถจําแนกประเภทตาง ๆ  
ไดดังนี้ 
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 1.  งานถัก-สาน-ทอ เชน งานถักปลอกรัดคอวัว-ควาย ใชเสนใยมะพราว กระเปายานลิเพา
ภาคใต กระเปากกอุบลราชธานี ปลอกมีดภาคเหนือ  ใชเสี้ยนตาลมาถักเปนอุปกรณลางไหมในงานทอผา  
งานสาน  เชนกระเปาถือใบตาล (ศรีสะเกษ) เสื่อกระจูด (นราธิวาส) หมวกใบตาล (บุรีรัมย) เสื่อตนเตย
ปา (กระบ่ี) งานทอ เชน ทอผา กี่ไมมีโครง กี่ขนาดเล็ก กี่ธรรมดา ทอเสื่อ พีมแบบธรรมดา พีมฟนปลา  
วัสดุที่ใชทอเสื่อ ไดแก กก จันทบูร (จันทบุรี) 
 2. งานจักสาน  แบงเปนประเภทตางๆ  ไดดังนี้ 
  2.1 อุปกรณจับสตัว  ไดแก  ของ  ไซ  ลอบ  สุม  ลัน  กระชัง 
  2.2 อุปกรณบริโภค  ไดแก  กระติบขาว  ขันโตก  ตะกรา  กระชุ  กระบุง  กระดง  
กระเชอ  กระจาด  เปลเด็ก 
  2.3 สวนประกอบสิ่งกอสราง  ไดแก  ผานและฝาก  ยุงขาว ภาชนะสารกูบเกวียน 
 3.  เคร่ืองปนดินเผา  ไดแก  หมอดิน ไห เตาไฟ  ตามชุมชนตางๆ  
  3.1  บานดานเกวยีน จังหวัดนครราชศรีมาบานชุมชาง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
  3.2   บานสทิ้งหมอ  อําเภอสทิ้งพระ  จังหวัดสงขลา 
  3.3   บานเหมืองกุง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
  3.4   โรงเครื่องปน  ซอยเจดียปลอง  อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 
  3.5   บานทาของ-เหล็ก  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอบุลราชธาน ี
  3.6   โรงหมอไห  บานโรงอาง  จังหวัดปตตานี 
  3.7   บานชุมชาง  อําเภอโพนพสิัย  จังหวัดหนองคาย 
 4.   งานประเภทแกะสลักไดแก 
  4.1   งานกระดาษ 
  4.2   งานผาและวัสดุออนนุม เชนแกะสลักเทยีน 
  4.3  งานไม  เชน  ดามกระบวย  กระดึงท่ีหอยคอวัว-ควาย  การแกะสลักประกอบ
ยานพาหนะ  แกะสลักไมประกอบงานสถาปตยกรรม  แกะสลักไมในงานของพระพุทธศาสนา 
  4.4 งานสลักอฐิหรือหิน 
 5.  งานโลหะ  ไดแก  การปนรูปดวยการตี  การหลอ 
 6.   การกอสราง ไดแก บาน ท่ีอยูอาศัย อาคารทางศาสนา เชน โบสถ หรอืวิหาร อาคาร
สาธารณะ 
 7. ภาพเขยีน ไดแก ท่ีวัดภูมินทร (นาน) วัดสิงหวรวหิาร วัดบวกครกหลวง (เชยีงใหม) วัดหนา
พระธาตอุําเภอปกธงชัย  (นครราชสีมา)  และภาพเขยีนผนังกออฐิหรือปูบนไมในที่ตาง ๆ   
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 สรุปไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นในเร่ืองศิลปวัฒนธรรมและประเพณีหมายถึงผลงานหรือกิจกรรม 
ท่ีเกิดจากความคิดของชาวบานที่แสดงใหเห็นถึง  คุณคาแหงการดําเนินชีวิต  หรือวิถีชีวิตความเปนอยู  
ท่ีไดรับการถายทอดสืบตอกันมา  เชน ประเพณีครอบครัว  ประเพณีชุมชน  ศิลปกรรมพื้นบาน เพลง
พื้นบาน การละเลนพื้นบาน งานถัก งานสาน งานทอ งานจักสานไมไผหุมเซรามิก เคร่ืองปนดินเผา  
การแกะสลัก งานโลหะ  งานกอสราง ภาพเขียนตางๆ  ที่เปนเอกลักษณเฉพาะกลุมหรือทองถิ่นน่ันๆ ซึง่
เปนการแสดงถึงความเจริญงอกงาม และความเปนระเบียบเรียบรอยของกลุมทองถิ่น 
 กลุมที่ 3 การประกอบอาชีพในแตละทองถ่ินที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง และไดรับการ
พัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัย 
 ในอดีตวิถีชีวิตของคนไทยมีความเปนอยูและการดําเนินชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาธรรมชาติ เปน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก เชน การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ปลูกพืชสมุนไพร ในการ
ประกอบอาชีพนั้นเปนการทําเพื่ออยูเพื่อกินมากกวาทําเพื่อความรวยนอกเหนือ จากน้ันจะเปนกิจกรรม
ท่ีเกื้อกูลพระพุทธศาสนา เขาวัด ฟงเทศน หรือรวมกันกอสรางสถานที่ อาคารเกี่ยวกับศาสนา อุโบสถ  
วิหารตาง ๆ  
 แตในปจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมของสังคมโลก             
การปรับเปลี่ยนทิศทางคานิยม ความคิด จํานวนประชากรที่เพิ ่มขึ ้น ความสมดุลของธรรมชาติ         
ถูกคุกคาม การเรงผลผลิตเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของตลาด  เนื่องจากรัฐมีแผนพัฒนาประเทศ
จากประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม  มีการจัดระบบการผลิตที่แตกตางไปจากเดิม
เชน มีการปลูกพืชเด่ียวๆ เปนจํานวนมากเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมการใชปุยวิทยาศาสตร  ยาฆาแมลง  
เครื่องใช  เคร่ืองมือจักสาน เครื่องมือจักรกลตางๆ โดยหวังเพื่อใหไดผลผลิตตามความตองการใหมาก
ท่ีสุด นอกจากนั้นสินคาอุปโภคบริโภคความสะดวกตางๆ ไดเขามาบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยมากขึน้
ผลผลิตตางๆ ผูกขาดกับระบบธุรกิจตนทุนสูงขายไดในราคาต่ําจึงเกิดสินคาระบบเงินผอน มีหนี้สินลนพนตัว  
จึงทําใหเกิดการลมละลายทางเศรษฐกิจในชนบทขึ้นเปนเหตุใหชาวบานอยูไมได สวนหนึ่งตองเขามา
ทํางานในเมืองเปนกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรมในชนบทจึงเหลือไวเพียงเด็ก และคนเฒาคนแก      
ซึ่งหมดความหวังในการพึ่งตนเอง ในขณะที่พอคา นักอุตสาหกรรม และชนชั้นกลางที่ร่ํารวยขึ้น ซ่ึงใน
ประเด็นน้ี นายแพทยประเวศ วะสี  และ ดร.เอกวิทย ณ ถลาง เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติเห็นพองตองกันวา  นอกจากชนบทไทยจะลมละลายทางเศรษฐกิจและยังเกิดการลมละลาย 
ทางสังคมและวัฒนธรรมไปพรอมกันดวย 
 และสืบเนื่องความลมเหลวจากระบบเศรษฐกิจท่ีผานมายังมีกลุมคนหนึ่งที่เอาความลมเหลว
เปนบทเรียนและนําไปสูแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง  และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในชนบท  จึงเริ่ม
ฟนฟูทรัพยากรในทองถิ่นที่สูญเสียไป บุคคลกลุมนี้สามารถยืนหยัดและตอสูกับความลมเหลวไดอยาง
ภาคภูมิใจดวยกําลังกายกําลังสติปญญา จากการผสมผสานแนวความคิดระหวางระบบเกษตร        
แบบดั้งเดิมกับแบบใหม ซึ่งนับวาบุคคลเหลาน้ีเปนภูมิปญญาชาวบานที่สมควรไดรับการยกยอง และ
ความคิด  ความรู  และประสบการณไปถายทอดเผยแพรตอไป 
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 สรุปภูมิปญญาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในแตละทองถิ่นท่ียึดหลักการพึ่งตัวเอง และไดรับ 
การพัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัยก็คือองคความรูที่เกิดจากสภาพการดําเนินชีวิต และเพื่อความอยู
รอดนํามาพัฒนาและคิดคนใหเกิดประโยชนสอดคลองกับวิถีชีวิตในทองถ่ินของตนเองเชน การเกษตร
ผสมผสาน  การติดตา  การตอน  การทาบกิ่ง  การปลูกพืชหมุนเวียน  การทํายาสมุนไพร การแพทย
แผนโบราณ  เปนการแสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่นอยางแทจริงของชาวบาน 
 
 กลุมที่  4  แนวคิด หลักปฏิบัติ เทคโนโลยีท่ีชาวบานนํามาดัดแปลงใชในชุมชนอยางเหมาะสม
กับสภาพความเปนอยู 
 จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมเกษตร  
อุตสาหกรรมใหม  ทําใหการดําเนินชีวิตตองปรับเปล่ียนจากสภาพพอมีพอกิน ไปสูการประกอบอาชีพ
เพื่อหารายไดใหมีจํานวนเพิ่มขึ้นสามารถอยูในสังคมอยางเปนสุข จึงไดเกิดการนําแนวความรู และ
หลักการที่เคยไดปฏิบัติกันมานํามาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อไปใชในการเพิ่มผลผลิตหรือ
ประกอบกิจกรรมในครอบครัวและชุมชนซึ่งนับวาบุคคลเหลาน้ีเปนภูมิปญญาอีกกลุมหนึ่ง ท่ีมีความรู
ความสามารถที่พัฒนาตนเองและชวยเหลือสังคม 
 กรณีตัวอยาง 
 วิเชียร  อินทรสืบ (กฤษณา วงศษาสันต. 2542: 267; อางอิงจาก วิเชียร  อินทรสืบ. ม.ป.ป.)  
เกษตรกร นักคิดชาวบานกุง อําเภอศรีมหาโพธิ์  จังหวัดปราจีนบุรี  ไดพยายามคิดวิธีการกรองน้ําใหใส  
เพื่อเพาะพันธลูกปลาใหรอดตาย โดยขุดบอพักน้ําขนาดกวางยาวใกลเคียงกับสระน้ําใชตามบานใน
ชนบททั่วไป ใหขยายพันธุจนแนนบอ ซ่ึงบอกรองแบบน้ีใชดีหากสูบน้ําขึ้นมาจากแมน้ําปราจีนบุรี       
ขุนแบบปกติไมใชขุนแบบน้ําหลาก ตอมาไดคิดสรางเครื่องกรองน้ําราคาถูกขึ้นซึ่งสามารถใหนํ้าใส  
สามารถเพาะพันธุปลาไดทั้งป 
 สมบัติ  เมืองนิล (อมรวิชช  นาครทรรพ. 2540: 8; อางอิงจาก สมบัติ เมืองนิล.  ม.ป.ป.) บาน
หาดอาสา  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  ผลงานคือ  การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอยูในบอซีเมนต โดยเลี้ยงใน
บอซีเมนตท่ีมีความสูง 2 ทอ ใชน้ําที่สะอาดจัดระบบการถายเทน้ําและใหอาหารปลาที่คิดสูตรขึ้นมาเอง  
เพื่อความประหยัด ใหวันละ 2 ครั้ง และเลี้ยงกลางแดดจะทาํใหปลาเจริญเติบโตมากขึ้น 
 จากสภาพของภูมิปญญาชาวบานที่เคลื่อนไหวในชวงที่ผานมา พอสรุปไดวาศักยภาพของ
สถาบันตางๆ  พระ วัด ผูนําอาวุโส  เครือขายตางๆ ที่ยังมีบทบาทอยูบุคคลและสถาบันเหลานี้ทําให
สังคมชนบทยังไมแตกสลายทางดานจิตใจ และวัฒนธรรมทองถิ่น  ระบบวัฒนธรรมที่พระ วัด ผูนําของ
ชุมชน  ระบบความเชื่อของศาสนาที่เปนองครวมของหมูบานนับเปนคามหาศาลที่เปนหลักประกันของ
การพัฒนาทางดายจิตวิญญาณ ความเปนคนของชุมชน เปนประเพณีที่ศักดิ์ศรีมีอิสรภาพ มีอธิปไตย
ตามวิถีชีวิตของคนไทยเอง 
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 แนวคิด  หลักปฏิบัติ  เทคโนโลยีท่ีชาวบานนํามาดัดแปลงใชในชุมชนอยางเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนอยูจึงไดแก ความรูที่ชาวบานคิดคนขึ้นมาเพื่อนําไปใชในการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายในการ
ประกอบกิจกรรมในการดําเนินชีวิต เชน การสรางเคร่ืองกรองนํ้าราคาถูก  การเลี้ยงปลาดุกบ๊ิก ในบอ
ซีเมนต การคิดคนเครื่องนวดขาวโดยใชเทาเหยียบ  ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเปนไวน
ชนิดตางๆ เพื่อใหการดํารงชีวิตมีรายไดสูง 
 
  1.2.5 การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน  
  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตร
สถานศึกษามุงสงเสริมการใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง หลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ถายทอด ภูมิปญญาทองถิ่นที่แทจริง ชัชวาล ทองดีเลิศ (2547: 19)  กลาววาตองนําไปใชในชีวิตจริงได 
ซึ่งกระบวนการสําคัญอยูท่ีการปฏิบัติและเปนการเรียนรูมากกวารูปแบบ คือตองพยายามไปใหลึกถึงจิต
วิญญาณหรือตัวคุณคา  โดยหลักสูตรสถานศึกษามีจุดมุงหมายจัดการศึกษาเพื่อชีวิตมุงสงเสริมคุณภาพ
ของพลเมืองใหสามารถนําความรูท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข  มีความรู
ความเขาใจและเห็นคุณคาในศิลปวิทยาการ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความรักความผูกพันในทองถ่ินประกอบกับมีความรับผิดขอบตอตนเอง  ครอบครวั ทองถิน่
และประเทศชาติ  
  การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การนําคตินิยม ความเชื่อ 
หรือหลักการพื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมและสืบทอดกันมาแตบรรพกาล หรือขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปะ และจริยธรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญ ความงดงาม และความเปนระเบียบแบบแผนที่ เคย
ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา หรือวิธีการ การประกอบอาชีพในทองถิ่นที่บรรพบุรุษเคยทํากันมากอน      
อยางตอเนื่อง หรือเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีชาวบานเกิดขึ้นเอง ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตรมาใหนักเรียนไดเรียนรูตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงมีนักวิชาการและผูรู ให
ความเห็นเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะที่ตางกันดังนี้ 
  ประเวศ วะสี (2536: 16) ไดเสนอแนะแนวทางการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสูระบบการศึกษา  
ดังนี้ 
  1.  รัฐบาลประกาศนโยบายใหระบบการศึกษาทั้งหมด ศึกษา คนควา เรียนรู และทะนุบาํรงุ  
ภูมิปญญาทองถิ่น 
  2.  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําหนังสือพิมพและสื่อในรูปอื่นๆ ที่วาดวยภูมิปญญา
ทองถิ่นใหมีจํานวนมากและคุณภาพเหมาะสม  และใหนํามาใชในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
  3. สงเสริมและสนับใหระบบการศึกษาทุกระดับทําการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น เชน  
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยภูมิปญญาทองถิ่น          
ซึ่งจะทําใหเกิดความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นขึ้นมาเต็มไปหมด  ซึ่งจะทําใหการรับ รูของระบบการศึกษา
สมบูรณขึ้น  อันจะมีผลกระทบตอความรูสึกและพฤติกรรมของธรรมชาติอยางสําคัญ 
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  4.  ใหมีการสรางตําราทองถิ่น  ทุกวันนี้โรงเรียนใชตําราที่แตงไปจากสวนกลางเปนใหญ  
ควรเปดโอกาสใหครูท่ีอยูในทองถิ่นสรางตําราจากความรูทองถิ่นดังกลาวในตอนตนๆ แลว ก็จะเห็นได
ชัดเจนวาระบบการศึกษาของชาติตองใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น  และทําใหชาติมีพลัง
ความรูจากของจริงขึ้นท่ัวประเทศ 
  5.  ปรับโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนอยางนอยสวนหนึ่งใหเปนโรงเรียนชุมชน โดยทํา
หนาที่  3  อยาง  คือ 
   5.1 ศึกษาใหเขาใจชุมชนตามที่กลาวมาในขอ  3 
   5.2 เปนศูนยขอมูลขาวสารเพื่อพัฒนาชุมชน 
   5.3 ใหการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อชุมชน จากหนวยงานราชการอื่นๆ จากภาคธุรกิจ และ
จากองคกรพัฒนาเอกชน  เขามาใชเพื่อพัฒนาเครือขายการเรียนรูขึ้นทั้งประเทศ 
  6. ปรับระบบการศึกษาทั่วไปรวมทั้งมหาวิทยาลัยดวยใหเปนการศึกษาที่สรางรากฐานของ
ความเปนมนุษยที่แทจริง  โดยศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษย  สังคม  สิ่งแวดลอมอยางมีบูรณาการ  
และโดยเรียนจากประสบการณ  ความเปนจริงในสังคมไทย  การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเขาไป      
ในการศึกษาที่เปนรากฐานของความเปนมนุษย 
  7.  การกระทําดังกลาวขางตนตองการความคลองตัว  รัฐบาลควรจัดงบประมาณอุดหนุน
ท่ัวไป  ใหหนวยงานตางๆ ตัดสินใจการใชเอง  สวนรัฐประเมินผลงานและตรวจสอบความถูกตอง 
  8.  สงเสริมกลไกการทํางานอยางไมเปนทางการและสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชน สิ่งที่     
ตองกลาวขางตนหลายอยางทําใหยาก  ดวยโครงสรางการบริหารอยางเปนทางการ ใหทุกระดับ ควร
สงเสริมใหใชกลไกการทํางานอยางไมเปนทางการ (Nonfomula Mechanism) คืออยูปฏิบัติงาน ตาง
สังกัดรวมกันในรูปกลุม  หรือชมรมหรือรูปอื่นท่ีไมเปนทางการ ซึ่งจะทําใหมีอิสระ คลองตัว มีความ
ตอเนื่อง  และมีพลังมากกวารัฐบาลควรจัดงบอุดหนุนองคกรพัฒนาเอกชนใหทําการสงเสริมการศึกษา
กับภูมิปญญาทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชนจะชวยเชื่อมตอระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐใหดีขึ้น  
และชวยสานใหเกิดความตอเนื่องในหนวยงานของรัฐเอง ภาคธุรการควรใชทุนทรัพยสนับสนุนองคกร
พัฒนาเอกชน หรือจัดต้ังมูลนิธิหรือสถาบันในรูปเอกชนเพื่อสงเสริมการศึกษาคนควา ใหมีการนําเอา 
ภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูระบบการศึกษาไทย 
  9.  การเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาชาวบาน โดยประสานกับจังหวัด ศูนยวัฒนธรรม
จังหวัด  ศูนยวัฒนธรรมอําเภอทุกแหง  ขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูลดานภูมิปญญาชาวบานที่มี
อยูมากมายหลากหลายตามหมูบานทั่วประเทศอยางจริงจัง  โดยการเดินทางไปสืบคน 
  10. สอบถามขอความรวมมือจากชาวบานเพื่อใหไดขอมูลมา  และวิเคราะหจัดระบบแลว
จัดพิมพในรูปของสื่อเอกสารหรือเผยแพรอื่นๆ สําหรับการศึกษา สงเสริมเผยแพร คนควาและวิจัย        
ในระดับลึกตอไป 
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  11. การศึกษา คนควา วิจัย โดยสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเรื่องภูมิปญญาชาวบาน  
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางถองแท  เพื่อใหเกิดองคความรูในเหงาพื้นเพของภูมิปญญาในแตละ
ดาน ในแตละทองถิ่นอยางแทจริง ท้ังนี้โดยการเนนใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  เปน
พิเศษ 
  12. สงเสริมเผยแพร โดยการรวบรวมองคความรูท่ีเหมาะสมแลวเลือกสรรอยางพิถีพิถัน  
ระมัดระวังที่เหมาะสมในแตละประเด็น  แตลักษณะนํามาจัดทําสื่อเพื่อทําการเผยแพรทางสื่อมวลชน       
ทุกสาขาตามโอกาสอันเหมาะสม โดยมีเปาหมายเผยแพรในประเทศเพื่อสงเสริมใหชาวบานนําความรู    
ภูมิปญญาชาวบานเหลาน้ันไปสืบทอดปรับปรุงใหสมสมัย   สวนการเผยแพรไปสูตางประเทศเพื่อใหเหน็
ถึงศักดิ์ศรีอันดีงามของปราชญชาวบานไทย  และเกียรติภูมิของชาวบานไทย  และเกียรติภูมิของชาติ
ไทยเปนสําคัญ 
  13. การสนับสนุนคืนภูมิปญญาใหแกชาวบาน โดยการยอมรับในความมีภูมิปญญาของ
ชาวบาน  ไมดูถูกดูแคลนวาเขาโงเงา  ยอมรับในศักยภาพของชาวบานใหเปนตัวอยางของตัวเองใหมี
อิสระสามารถตัดสินใจไดเองอยางมีศักดิ์ศรี  เลิกบงการ  เลิกครอบงําชาวบาน  โดยการยกยองชาวบาน  
ใหกําลังใจในผลงานที่เคาคิดเคาทํา  เปนการสงเสริมแรงใหเคามีความเชื่อม่ันวาเคามีความสามารถ   
ในการชวยตนเองไดอยางเหมือนอดีตที่ผานมา  ผูสนับสนุนตองเดินทางไปฟงชาวบานพูด  ไปศึกษา
ความรูกับชาวบาน  ไปรวมทํางานกับชาวบาน  ชวยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมที่ชาวบานคิด  ชาวบาน
ทําดวยความเคารพ 
  14. การประสานแผนเพื่อสรางเครือขายการดําเนินงาน โดยการประสานงานกับหนวยงาน
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใหมีการรวมมือกันไปศึกษาขอมูล หาความรูดานภูมิปญญาชาวบานจาก
ปราชญชาวบานแลวสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน
ของชาวบานแลวสรางเครือขายใหมีการเชื่อมโยง สืบทอด ปรับปรุง รวมผนึกกําลังแบงงานกันทํา ตาม
ศักยภาพของปราชญแตละทองถิ่นแตละดาน โดยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนอยางจริงจัง    
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรีชา ทุติยาภรณ. 2548: 29; อางอิงจาก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547: 42 - 43) ไดกลาวไววา การจัดการเรียนการสอน
เพื่อนําภูมิปญญาทองถ่ินสูสถานศึกษาควรมี 4 ขั้นตอนดังนี้   
  1. การสํารวจภูมิปญญาทองถิ่น 
   1.1 ใหนักเรียนเสนอชื่อ บุคคล อาชีพหรือสถานประกอบการภายในทองถิ่นท่ีนักเรียน 
มีความสนใจอยากเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับสิ่งที่นําเสนอ 
    1.2 แสดงเหตุผลในการเลือกสิ่งที่ตองการเรียนรู 
   1.3 บันทึกรายช่ือสิ่งที่ตองการเรียนรูไว 
   1.4 รวมกันคิดวิธีการในการเรียนรู 
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  2.  วางแผนการเรียนรู 
   2.1 ใหนักเรียนท่ีสนใจเรื่องเดียวกันเขากลุมดวยกัน และชวยกันวางแผนการเรียนรู
กําหนดวิธีการเรียนรูเชน การรวมสังเกตการณ การดูการสาธิต การทดลอง ปฏิบัติ การสัมภาษณ 
การใชแบบสอบถาม ฯลฯ 
   2.2 วางแผนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู โดยกําหนดงานที่ตองทํา กําหนดคนรับผิดชอบ  
และกําหนดเวลา 
   2.3  นําแผนการเรียนรูปรึกษาคร ู
  3.  ปฏิบัติการเรียนรูตามแผน 
   3.1  ปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด 
   3.2  บันทึกผลการเรียนรูไว 
  4. นําเสนอผลการเรียนรูหรือแสดงผลงาน 
   4.1  นักเรียนนําความรูและประสบการณที่ได เสนอตอครูและแลกเปลี่ยนระหวาง
เพื่อน 
   4.2  แสดงผลการเรียนรูไวท่ีปายนิเทศประจําหอง  
   การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนที่ควรคํานึงถึงความรูความสามารถ
ของภูมิปญญา โดยนํามาใชใหเหมาะสมกับพื้นความรูและงานของภูมิปญญา จากการสัมมนานิสิต
ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2534) เรื่อง “ภูมิปญญาทองถิ่น         
ชวยพัฒนาการประถมไดอยางไร” ไดสรุปวิธีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในโรงเรียนประถมศึกษาไว
ดังนี้ 
  1.  กําหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีตอการสนับสนุนการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใช เชน การทําแผนปฏิบัติงาน กําหนดเวลา กําหนดงบประมาณ บุคลากรและสถานที่ที่จะ
ดําเนินงาน 
  2.  การปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชได รวมทั้งมีแนวทางการ
ประเมินผลที่ชัดเจนและตองคํานึงถึงการนําความรูที่ไดรับจากการเรียนไปใชในชีวิตประจําวัน 
  3.  การจัดเวลาสําหรับวิทยากรที่จะมาใหความรูและเวลาของโรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกัน 
  4.  การนําภูมิปญญามาใชตองคํานึงถึงสภาพทองถิ่นเปนหลัก เพื่อปรับปรุงหลักสูตร           
ใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น 
  5.  การสํารวจความตองการของผูเรียนเพื่อจะนําภูมิปญญามาใชใหตรงกับความตองการ     
ของผูเรียน และจะไดจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถของผูเรียน 
  6. การสํารวจแหลงขอมูลทั้งที่เปนตัววิทยากรและสื่อ/อุปกรณท่ีจะนํามาใช 
  7.  การสํารวจถึงความพรอมของสถานที่ที่จะใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของภูมิปญญาน้ันๆ ซึ่งอาจจะเปนโรงเรียนหรือสถานที่ในการประกอบอาชพี
ในชุมชนก็ได 
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   รัตนะ  บัวสนธ (2535: 7) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อถายทอด              
ภูมิปญญาทองถิ่นไววาแบงออกเปน  2 วิธี คือ 
  1. ครูเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกรณีน้ีบทบาทการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนอยูภายใตการกระทําของครูซ่ึงเปนตามลักษณะของกิจกรรมที่ไดจากการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นน่ันคือ ครูเปนตัวแทนของปราชญทองถิ่นทําหนาที่ถายทอด 
  2. ปราชญทองถิ่นเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแทนที่โรงเรียนจะใหครูดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อถายทอดภูมิปญญา  ก็เปลี่ยนเปนปราชญทองถิ่นทําหนาที่เปนผูสอนหรือ
ครูแทน รวมทั้งใหปราชญทองถิ่นทําหนาที่ประเมินผลการเรียนของนักเรียน โดยมีครูเปนผูดูแล
สนับสนุนอยูวงนอกเทานั้น ทั้งนี้ตองพิจารณาเงื่อนไขความเหมาะสมในเรื่องของเวลาและความสะดวก
ของปราชญชาวบานดวย  
 สรุปแนวทางในการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาใชในการจัดเรียนการสอน สามารถกระทําได     
2 รูปแบบคือ การนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสูผู เรียนในโรงเรียน และการนําผูเรียนออกไปหา           
แหลงภูมิปญญาทองถิ่น โดยบุคลากรในโรงเรียนเปนผูวางแผนการบูรณาการความรูในทองถิ่นใหเขากับ    
การเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอผูเรียน   
 สําเนียง สรอยนาคพงษ (ศึกษา พลศรี. 2550: 30; อางอิงจาก สําเนียง สรอยนาคพงษ. 2535: 
28) กลาวถึงการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนไวดังนี้ การเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นไมควรมองที่บุคคลหรือ
กิจกรรม แตควรมองที่ระบบความคิดของชาวบาน การสั่งสมความรูศึกษาสภาพของชาวบาน การสั่งสม
ความรูศึกษาสภาพของสังคม สภาพแวดลอมวามีปจจัย มีเหตุผล มีเกณฑอยางไร ที่จะทําใหเกิด
ความคิดน้ันพยายามวิเคราะหหาปจจัยรวมของประเด็นตางๆ และที่สําคัญมีการถายทอดและมี       
การเรียนรูอยางไร ซึ่งการศึกษาควรจะเขาไปจัดระบบการถายทอดของชาวบานโดยเฉพาะเนื้อหาขอมูล
ท่ีมีอยูแลวตามศูนยขอมูลทองถิ่นตางๆ ใหมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น สํารวจวามี
เรื่องใดอยูบางตองหาขอมูลอะไรเพิ่มเติมบางรวมถึงการตรวจสอบขอมูลวามีความเชื่อถือเพียงใดแลว
ประมวลขอมูลเหลาน้ันมาวิเคราะหเปนการสานตอ ชวยสืบทอดภูมิปญญาชาวบาน  โดยพยายามใหเกิด
ความรวมมือกับองคกรตางๆ ท่ีทํางานพัฒนาและทํางานในหมูบาน สงเสริมใหชาวบานเขารวม          
ในการศึกษาปญหาทองถิ่นทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิดกระบวนการประสานงาน การแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางชาวบานดวยกันเอง  หรือระหวางชาวบานกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาแลวกลั่นกรอง  
วิเคราะหวิจัย พัฒนาใหเครือขายการเรียนรู (Learning Networks)  เพื่อนํามาใชในกระบวนการเรียน
การสอนไดแก กําหนดจุดประสงค เน้ือหา วิธีสอน ผูเรียน สถานที่เรียน เครื่องมือท่ีใชในการเผยแพร 
เวลาเรียนการวัดประเมินผล  ดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ  4 แสดงการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในกระบวนการเรียนรู  
 

   ที่มา: สําเนียง  สรอยนาคพงษ (ศึกษา  พลศรี . 2550: 30; อางอิงจาก สําเนียง  สรอยนาคพงษ. 
2535: 29). 

สังคมไทย 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ระบบโรงเรียน สังคมโลก   
ความรูจากตางประเทศ

ความรูสมัยใหม 

หลักสูตร

หลักสูตรทองถิ่น 

ครู

จุดประสงค

ปญญาทองถิน่/
ผูนําชุมชน,

นักเรียนใน
โรงเรียน 

เนื้อหา

ชาวบาน 

สภาตําบล 

วิธีสอน

โรงเรียน  
 แหลงความรู

ผูเรียน 

ผูสอน

สถานที่

สื่อการสอน

การวัดผลประเมินผล

ระยะเวลาทีใ่ช
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 23) ไดใหความสําคัญในการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นและภูมิปญญาไทยมาใชในการเรียนการสอน โดยระบุไวในมาตร 23(3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา และมาตรา 57 ใหหนวยงาน
ทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ  
ความรอบรู  ความชํานาญ  และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช  เพื่อใหเกิดประโยชนทาง
การศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา(สํานักงานคณะกรรมการ        
การประถมศึกษาแหงชาติ. 2540: 13) ไดสรุปแนวคิดในการนําภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนดังนี้ 
 1. โรงเรียนเปนผูนํากิจกรรม หรือเนื้อหาสาระที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นไปจัดการเรียนการสอน  
หรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาในโรงเรียน ใหเด็กไดเรียนรูโดยคัดเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ทองถิ่น 
 2.  โรงเรียนเชิญเจาของภูมิปญญาไดแก ปราชญชาวบาน หรือภูมิปญญาชาวบาน ชางเทคนิค
ชาวบาน  เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 184-185) กลาวถึงการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นเขาสูระบบการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม ดังน้ีคือ จัดใหมีระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการใชหลักสูตรทองถิ่นในสถาบันการศึกษา  โดยใหหลักสูตรมีสถานภาพเทาเทียมกับ
การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกน เชน การจัดแบงกลุมประสบการณ  กลุมวิถีและกลุมภูมิปญญาไทย 
 รุง  แกวแดง  (2543: 230) ไดเสนอแนวทางการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูไววา  เพื่อไมใหภูมิปญญาไทยสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย  กระบวนการที่จะทําให  
ภูมิปญญาไทยฟนคืนชีพกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งก็คือ  กระบวนการศึกษาสิ่งที่เราตองชวยกันคิดก็คือ
จะนําภูมิปญญาไทย  กลับสูระบบการศึกษาไทย  โดยนําเอาวิธีการสอนที่มีลักษณะเหมาะสมกับยุคสมัย
ปจจุบัน  คือวิธีสอนเปนการสอนแบบตัวตอตัวหรือเปนรายบุคคล  วิธีสอนที่เปนการสอนดวยความรัก  
เปนการสอนโดยการปฏิบัติและเปนการสอนจากของจริง 
 ประจักษ บุญอารีย (2543: 107) ไดกลาวถึงการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนไววา 
 1.  ศึกษาคนควา  สํารวจและรวบรวมภูมิปญญาดานตางๆ ที่สําคัญและจําเปนที่จะนํามาใช
จัดการเรียนการสอนจากแหลงท้ังสี่ ใหครอบคลุมและชัดเจนทั้งโดยนักวิชาการสาชาตางๆ โดยการ
เลือกสรรจากกรณีตัวอยางความสําเร็จที่ปรากฏอยูท่ัวไปในทองถิ่น 
 2. วิเคราะห ไดแก การนําภูมิปญญาท่ีไดตามขอ 1 มาวิเคราะหแยกแยะใหเห็นความแตกตาง 
ความเหมือน  ตลอดจนความเปนไปไดที่จะนําไปใช 
 3.  สังเคราะห  ไดแกการนําภูมิปญญามาผสมผสานและสรุปเปนหมวดหมู พรอมทั้งกําหนด
เงื่อนไขความเปนไปได  ที่จะเลือกไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
 4.  การวิจัยและพัฒนา  เปนวิธีการที่จะไดภูมิปญญาที่มีประสิทธิภาพท่ีสุด  โดยเฉพาะวิธีการ
วิจัยแบบมีสวนรวม  การวิจัยอาจจะทําไดทั้งในรูปของการแสวงหาองคความรูหรือแนวทางพัฒนาวิจัย
เพื่อประเมินความเปนไปไดในการเลือกภูมิปญญาที่มีอยูแลวไปใช  ซึ่งจะเลือกผานโดยกระบวนการใด
ยอมแลวแตสถานที่ กลุมประชากร เวลา นโยบาย  ศักยภาพของชาวบาน  และภาวะแวดลอมอื่นๆ    
ดังแสดงในภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 5  แสดงกระบวนการเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ท่ีมา: ประจักษ  บุญอารีย.  (2543: 107). 
 
 บันเทิง ทานะขันธ (2544: 48) ไดกลาวถึงการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชจัดการเรียนการสอน  
ดังนี้  
 1. สํารวจขอมูลครูภูมิปญญาไทยในทองถิ่น ตลอดจน สถานที่ แหลงความรู แหลงวิทยาการใน
ชุมชนในทองถิ่นแลวจัดเปนทําเนียบไวโดยจําแนกเปนสาขาองคความรู 
 2. นําขอมูลที่ไดมาสรางเปนหลักสูตรทองถิ่นในระดับช้ันเรียน ระดับโรงเรียน หรือระดับ
ทองถิ่น  โดยกําหนดเนื้อหา  จุดประสงคการเรียนรู กําหนดคาบเวลา แนวการจัดกิจกรรมการเรียน  สื่อ  
วิธีการวัดประเมินผล  แลเคร่ืองมือใหชัดเจน 
 3. นําหลักสตูรทองถิ่นที่ไดในขอ 2 นํามาจัดทําเปนแผนการสอนรายคาบ โดยระบุจุดประสงค
การเรียนรูเชิงพฤติกรรม  เพื่อใหการวัดผลมีความชัดเจนตามไปดวย 
 4.  สําหรับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  โดยเนนใหนักเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณในการเรียนใหมากที่สุด ใหผูเรียนสรางความตระหนัก และเกิดความภูมิใจในภูมิปญญาไทย  
รูจักคิดวิเคราะห  ตลอดจนการนํามาประยุกตใชในวิถีชีวิตไดเปนอยางดี 
 
 
 
 

1. เลือกสรรโดยผูนํา
ชุมชน/ชาวบาน 

2. การนําไปใชใน
การพัฒนา 

ผูนํา
บวร

5. การประเมินผลงาน 4. ปรับปรุงแกไขแลว
พัฒนา

3. การประเมินผล
ระหวางการพัฒนา 

ภูมิปญญาที่ผานการศึกษา
เลือกสรรกลั่นกรองแลว 
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 การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนสรุปไดดังนี้ 
 1. สํารวจและบันทึกขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
 2. การจัดทําแฟมรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น จากการวิเคราะหจากหลกัสตูรสรางเครือ่งมือ
เก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น วางแผนเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาจัดทําแฟมขอมูล 
 3. ศึกษาคําอธิบายรายวิชา  กลุมสาระการเรียนรูและจัดทําหนวยการเรียนรู 
 4. เขียนแผนการจัดการเรียนรู 
 5. เขียนแผนการเรียนรู 
 6. สอนตามแผนการเรียนรู 
 7. วัดผลและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูในแผนการเรียนรู 
 8. บันทึกผลการประเมินผลสะสมไว เพือ่สรปุผลการประเมิน จัดระดบัคณุภาพปลายภาคเรยีน 
 พรชัย  ภาพันธ (2545: 10) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินไว  
ดังนี้ 
 1. ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการจัดการเรียนการสอน มีการมอบหมายงาน/กิจกรรมให
นักเรียนไปทําที่บาน  ครูและชาวบานจะเปนผูติดตามและประเมินผล 
 2.  ใหชุมชนเปนศูนยกลางในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกนักเรียน โดยนํานักเรียนไปศึกษา
จากแหลงความรูในชุมชน 
 3.  โรงเรียนและชุมชนประสานใหเกิดกระบวนการเรียนรูท้ังในโรงเรียนและชุมชน 
 กรมวิชาการไดเสนอวิธีจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 1.  ควรมีการวางแผนรวมกันระหวางครูผูสอนและปราชญทองถิ่น 
 2.  เนนการศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจวิธีคิดและความคิดของภูมิปญญาทองถิ่น 
 3.  นํากระบวนการหรือความคดิแนวปฏิบัติของภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดเปนกระบวนการเรียน
การสอน 
 4.  เสริมสรางกระบวนการคิดที่เปนระบบเปนวิทยาศาสตร 
 5.  ฝกใหนักเรียนคิดหลายดานหลายมุม คิดอยางอิสระ แลวสรุปเปนความรูและประสบการณ 
ท่ีจะนําไปใชในการดํารงชีวิต 
 6.  ผสมผสานระหวางความรูท่ีเปนสากลกับความรูทองถิน่ 
 7. เนนกระบวนการมากกวาการผลิต 
 8. ครูผูสอนหรอืปราชญทองถิน่เปนผูจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  แนวทางการจัดกิจกรรม   
4  แนวทาง  คือ 
  8.1  ครูผูสอนเปนผูควบคุมการใชหลักสูตร โดยพิจารณาการนําหลักสูตรไปใชใหสอดคลอง
กับกลุมประสบการณตามในหลักสูตรแมบท โดยใชระยะเวลาจํานวนคาบตามที่กําหนดในแผนการสอน
ของกลุมประสบการณนั้นๆ 
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  8.2 เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง 
  8.3 นําบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมใหความรูกับผูเรียน 
  8.4 สอดแทรกคุณธรรม คานิยมตางๆ ที่ปรากฏตามเนื้อหาของหลักสูตร 
 ภัทรวดี อุดมมนกุล (2546: 75) ไดกลาวถึงการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนไววา การนําภูมิปญญาไทยมาใชในการเรียนการสอน คือ การสรางคุณภาพของครูในสถานศึกษา  
การเชิญปราชญชาวบานมาสอนในโรงเรียน การใหผูเรียนออกไปเรียนรูชุมชน ซึ่งเปนกระบวนการที่
โรงเรียนมัธยมศึกษานาจะนําไปใชเชนกัน 
 สมหมาย สวางวัฒนารักษ (2546: 54) ไดกลาวถึงการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด 
การเรียนรูไวดังน้ี 
 1. โรงเรียนเปนผูนํากิจกรรมเนื้อหาสาระที่เปนภูมิปญญาชาวบานไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
ขึ้นในโรงเรียน  โดยคัดเลือกเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
 2.  การนําสิ่งที่เปนองคความรูในทองถิ่นมาจัดการเรียนรู  โดยใหนักเรียนออกไปสํารวจขอมูล  
แลวนํามาจัดการเรียนการสอน  ครูผูสอนนําเอาความรูที่มีอยูในทองถ่ินมาสอดแทรกในเนื้อหาวิชาและ
จัดเปนพิพิธภัณฑทองถิ่น 
 3.  การจัดกิจกรรมเพื่อนําภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูกระบวนการเรียนรู  ครูผูสอนสามารถดําเนิน
กิจกรรมเพื่อนําภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูกระบวนการเรียนรูไดดังน้ี 
  3.1  พัฒนาหลักสูตรรวมกับผูรูในทองถิ่น 
  3.2  การใหนักเรียนไปฝกงานที่บานของผูรูหรือสถานประกอบการในทองถิ่น 
  3.3  การเชิญผูรูในทองถ่ินมาสอนในโรงเรียน 
  3.4  การนําสิ่งที่เปนความรูเฉพาะเร่ืองมาสอดแทรกในเนื้อหาที่สอน แลวจัดกิจกรรม     
การเรียนการสอน สื่อ และวิธีการวัดผล ประเมินผล ตามจุดประสงคท่ีตั้งไว 
  3.5  ครูและนักเรียนสํารวจขอมูลในทองถิ่น แลวนํามากําหนดจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 
  3.6  การจัดพิพิธภัณฑทองถิ่นขึ้นเพื่ออนุรักษมรดกวัฒนธรรมและภูมิปญญาชาวบาน
เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา ครูและนักเรียนมีสวนรวมจัดทํา แลวครูจัดกระบวนการเรียนรูจากพิพิธภัณฑ
ทองถิ่น ใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เปนองคความรูของทองถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม 
  3.7  ครูเขียนแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง 
 กรมวิชาการ (2544: 6-7) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 กําหนดใหโรงเรียน       
ตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมีการจัด
การศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนพื้นฐาน ซึ่งนําหลักการกระจายอํานาจ หลักการ       
มีสวนรวม หลักการบริหารตนเองและหลักการตรวจสอบและถวงดุลมาใชในการบริหารโรงเรียน ดังนั้น
โรงเรียนจึงจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ทันเหตุการณและสอดคลองกับความตองการ     
ของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จึงเปนเรื่องที่ครู
ตองจัดทําใหทันปการศึกษา  2546 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมแหงชาติ (2542: 21-22) กลาวถึงการนําภูมิปญญาทองถิ่น
สูการเรียนการสอน  มีกิจกรรมการดําเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ศึกษาวิเคราะหหลักการ จุดหมาย โครงสราง เวลาเรียน แนวดําเนินการ 
และการวัดผล การประเมินผลและการติดตามผล วามีสวนใดบางที่กําหนดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชุมชน
หรือทองถิ่น 
 2.  ศึกษาคาํอธิบายงานตางๆ ในกลุมงานอาชีพ วิเคราะหเน้ือหาสาระที่จะตองจัดใหนักเรียนไดรู  
กิจกรรมการเรียนการสอนและจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแตละงาน แลวพิจารณาเนื้อหาสาระ
ใดมีภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรใหนักเรียนไดเรียนรู 
 3.  ออกแบบเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินที่จะนํามาใชในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอน 
 4.  การสาํรวจและบันทึกขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
 5.  จัดทําแฟมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น  มีกิจกรรมที่ควรดําเนินการดังนี้  คือ 
  5.1 พิจารณาวาถาจะเก็บรวมรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นตามที่วิเคราะหไดจาก
การศึกษาวิเคราะหหลักสูตร  มีขอมูลสําคัญๆ อะไรบางที่ควรใหนักเรียนศึกษา 
  5.2  สรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
  5.3  วางแผนเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
  5.4  นําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดทําแฟมขอมูล 
 6.  ศึกษาวิเคราะหคําอธิบายทุกงาน ในกลุมสาระฯและจัดทํากําหนดการสอน 
 7.  เตรียมการสอน โดยการเขียนแผนการสอนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสาระสําคัญ การเรียน  
การสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร 
 8.  สอนตามแผนการสอนที่เตรียมไว 
 9.  วัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู ตามแผนการสอน และบันทึกผลการประเมิน
สะสมไว  เพื่อสรุปผลการประเมินจัดระดับคุณภาพปลายภาคเรียน 
 สรุปไดวา  การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พระนคร โดยผูวิจัยนําแนวคิดจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมแหงชาติ (2542: 21-22)  มีดังนี้
สํารวจคนควาภูมิปญญาทองถ่ินแลวคัดเลือกสวนท่ีสามารถนํามาเปนเนื้อหามาจัดการเรียนรูติดตอ
ประสานงาน ภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนวิทยากร  จัดงบประมาณสนับสนุน ดานวัสดุ อุปกรณ รวมกัน
จัดทําหลักสูตร กําหนดแผนงาน  และปฏิทินการปฏิบัติงานดําเนินการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือ
ศึกษานอกสถานที่ การจัดทําแผนการการจัดการเรียนรู ผลิตสื่อการสอน ปฏิบัติการสอน การวัด
ประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู แนวทางการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเขต
พระนคร ผูวิจัยไดนําแนวคิดหลักการจากนักวิชาการ ทิศนา  แขมมณี (2542: 24-25) กลาววาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจะตองมีองคประกอบ  2 ดานคือ ดานการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรูและดานการประเมินผลการเรียนรู และสุวิมล วองวาณิช (2545: 4) วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงค ประกอบดวย การวางแผนเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนดวยสื่อและวิธีการที่หลากหลาย การวัดประเมินผล จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงสรุปไดวา 
แนวทางการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในเขตพระนคร ประกอบดวยการดําเนินงาน 2 ดาน คือ 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และดานการวัดประเมินผลการเรียนรู ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
   1.2.5.1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไววา  ผูเรียนทุกคนเปนผูมีความรูความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  ครูผูสอนเปนผูชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและ  
แหลงการเรียนรูตางๆ ใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียนเพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีนักวิชาการใหขอเสนอแนะไวดังนี้ 
   ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2537: 25-26) ใหความหมายของกิจกรรมการเรียนรูไวดังนี้  
กิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การจัดเตรียมเครื่องชวยสอน การตั้งคําถาม การอธิบาย การสังเกต     
การเตรียมการใชเคร่ืองไมเครื่องมือ แมแบบ ชารท การอาน การเขียน การวาดรูป เปนตน ซ่ึงจะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู การฟงครู การฟงเพื่อนนักเรียน การพูด การคิด การสังเกต การคิดยอนหลัง  
ลวนแตเปนกิจกรรมการเรียนรูทั้งนั้น 
   รุง  แกวแดง (2541: 53) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเสนอรูปแบบ
การสอน แบบตางๆ ของการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นมีดังนี้ 
   1.  การสอนมีหลายวิธีดังนี้ 
    1.1  การเลาเร่ืองราว 
    1.2   การตอบทกลอน  การตอเพลง 
    1.3   การพาดู  พาทํา 
    1.4   การบอก  การเทศน 
    1.5   การใหเลียนแบบ 
    1.6   การลองผิดลองถูก 
    1.7   การอานจากตํารา ใบลาน  คัมภีรโบราณ 
    1.8   การทําการทดลอง 
    1.9   การเขาสูวิถีชีวิต 
    1.10 การสังเกต 
   2. การเรียนมี  2  วิธีดังนี้ 
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    2.1 การเรียนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินบนฐานของการชุมชนหมายถึง การเรียนที่
นําเอาเน้ือหาภูมิปญญาทองถิ่น วิธีสอนแบบภูมิปญญาทองถิ่นมาสอนใหนักเรียนและใชกิจกรรมของ
ชุมชนเปนสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะทําใหชุมชนมีสวนรวมกับโรงเรียนได ตั้งแตการกําหนด
นโยบายโรงเรียน จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดถึงการติดตามประเมินผล ทั้งนี้กิจกรรม
ทางการศึกษาตางๆ ตองอยูบนพื้นฐานของชุมชน ซ่ึงหมายถึงชุมชนจะตองมีสถาบันการเรียนรูของ
ชุมชนเอง  สถาบันการเรียนรูของชุมชนเปนสถาบันท่ีทําหนาที่ถายทอดความรูและพัฒนาความรู  สราง
ความรูใหมใหกับชุมชนโดยมีการบริการจัดการโดยชุมชน และสรางกระบวนการเรียนรูจากการกําหนด
กิจกรรมของชุมชน ความสัมพันธระหวางสถาบันการเรียนรูของชุมชนกับโรงเรียนในความหมายของ
การเรียนโดยใชภูมิปญญาไทย บนพื้นฐานของชุมชนนั้น โรงเรียนถือวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน       
การเรียนในโรงเรียนและการเรียนในชุมชนถือเปนกระบวนการเดียวกนั 
    2.2 การเรียนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นบนฐานของโรงเรียน  หมายถึงการเรียนที่เอา
เนื้อหา ภูมิปญญาทองถิ่น และวิธีสอนแบบภูมิปญญาทองถิ่นมาสอนใหนักเรียน โดยจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนสอดแทรกเนื้อหาวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละระดับ ซึ่งท้ังเน้ือหาวิธีสอน จํานวนคาบ
และเวลาเรียน ขึ้นอยูกับการกําหนดรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนการเรียนรูแบบนี้ โรงเรียนตอง
สํารวจความตองการและศักยภาพในการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งดานเนื้อหา ผูสอนและ
ผลกระทบตอชุมชนในดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมการเมืองและสิ่งแวดลอม จัดทําเปน
เนื้อหาวิชาภูมิปญญาทองถิ่น ผลักดันใหเปนหลักสูตรทองถิ่นตอไป 
 จากแนวคิดดังกลาวการจัดการเรียนการสอนสามารถทําไดไมยาก ควรจัดใหเหมาะสม        
และสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถ่ินนั้นๆ ประยุกตการเรียนรูใหเขากับเน้ือหาวิชา    
ท่ีตองการ เสริมสรางทักษะชีวิต  อีกทั้งสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนไดเปนอยางดี 
 รัตนะ บัวสนธ  (2535: 5-7) ไดกลาวถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น  ออกเปน 2 วิธีดังนี้ 
 1.  ครูเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูอยูภายใต
การกระทําของครู ซ่ึงเปนไปตามลักษณะกิจกรรมที่ไดจากการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยครูเปน
ตัวแทนปราชญทองถิ่นที่ทําหนาที่ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 
 2.  ปราชญทองถิ่นเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนรูและทําหนาที่ประเมินผลการเรียนรูดวย
 ภัทรวดี  อุดมมลกุล (2546: 75) ไดกลาววา รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
มี 3 ประเภท คือ 
 1. ครูไปแสวงหาความรูจากชาวบาน  สํารวจคนควาภูมิปญญาทองถ่ิน แลวนํามาดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรู 
 2. ครูเชิญภูมิปญญาทองถิ่นหรือปราชญชาวบานมาสอนที่โรงเรียน 
 3. ครูนํานักเรียนไปเรียนรูกับภูมิปญญาทองถิ่นท่ีบานของปราชญชาวบานหรือชุมชน 
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 สรุป ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ 

(สํานักงานคณะกรรมการการประถมแหงชาติ. 2542: 21-22) กลาววาการนําภูมิปญญาทองถิ่น            
จัดกิจกรรมการเรียนรูมีการดําเนินการดังนี้ ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร  กําหนดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชุมชน
หรือทองถิ่น วิเคราะหเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนและจุดประสงคการเรียนรูแลวพิจารณา
เนื้อหาสาระใดมีภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรใหนักเรียนไดเรียนรู ออกแบบเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินที่จะ
นํามาใชในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสํารวจและบันทึกขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น   
จัดทําแฟมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น โดยพิจารณาวาถาจะเก็บรวมรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นตามที่
วิเคราะหไดจากการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร มีขอมูลสําคัญๆ นําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดทําแฟมขอมูล
ศึกษาวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา ในกลุมสาระฯและจัดทํากําหนดการสอน เขียนแผนการสอนภูมิปญญา
ทองถิ่น รัตนะ บัวสนธ (2535: 92-93) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมี 2 วิธี
ดังนี้ 1.ครูเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.การเชิญปราชญทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบานเปนวิทยากร 
สอดคลองกับ ภัทรวดี  อุดมมลกุล (2546: 75) ไดกลาวถึงการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในกิจกรรมการ
เรียนการรูไววา การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน คือ ครูเปนผูนํามาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู การเชิญปราชญชาวบานมาสอนในโรงเรียน การใหผูเรียนออกไปเรียนรูชุมชน ผูวิจัยจึงนําหลัก
แนวคิดสํานักงานคณะกรรมการการประถมแหงชาติ (2542: 21-22) รัตนะ  บัวสนธ (2535: 92-93) และ 
ภัทรวดี อุดมมนกุล (2546: 75) มาบูรณาการ การนํา  ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ออกแบบเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น    
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสํารวจและบันทึกขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น จัดทําแฟมขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่น ศึกษาวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาจัดทํากําหนดการสอน การเขียนแผนการสอน          
ภูมิปญญาทองถิ่น การนํามาเปนสื่อการสอน การนํามาเปนวิทยากร  การนํานักเรียนไปศึกษาแหลง        
ภูมิปญญาทองถิ่นมีรายละเอียดดังน้ี 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมแหงชาติ (2542: 21-22) กลาวถึงการนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีการดําเนินการดังนี้ 
 1.  ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ศึกษาวิเคราะหหลักการ จุดหมาย โครงสราง เวลาเรียน แนวดําเนินการ 
และการวัดผล  การประเมินผลและการติดตามผล วามีสวนใดบางที่กําหนดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชุมชน
หรือทองถิ่น  
 2.  ศึกษาคําอธิบายงานตางๆ ในกลุมงานอาชีพ วิเคราะหเน้ือหาสาระที่จะตองจัดใหนักเรียน
ไดรู  กิจกรรมการเรียนการสอนและจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแตละงาน แลวพิจารณาเน้ือหา
สาระใดมีภูมิปญญาทองถิ่นท่ีควรใหนักเรียนไดเรียนรูจัดทํากําหนดการสอน 
 3.  ออกแบบเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินท่ีจะนํามาใชในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอน 
 4.  การสํารวจและบันทึกขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
 5.  จัดทําแฟมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น  มีกิจกรรมที่ควรดําเนินการดังนี้  คือ 
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  5.1 พิจารณาวาถาจะเก็บรวมรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นตามที่วิเคราะหไดจาก
การศึกษาวิเคราะหหลักสูตร  มีขอมูลสําคัญๆ อะไรบางที่ควรใหนักเรียนศึกษา 
  5.2  สรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
  5.3  วางแผนเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
  5.4  นําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดทําแฟมขอมูล 
 6.  เตรียมการสอน  โดยการเขียนแผนการสอนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสาระสําคัญ  การเรียน
การสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร 
 7.  สอนตามแผนการสอนที่เตรียมไว 
 8.  วัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู ตามแผนการสอน และบันทึกผลการประเมิน
สะสมไว  เพื่อสรุปผลการประเมินจัดระดับคุณภาพปลายภาคเรียน 
 
 การนํามาเปนส่ือการสอน 
 นักวิชาการและนักการศึกษา ไดใหความหมายของสื่อการศึกษาและสื่อการสอนไวหลายทาน
ดังนี้ 
 ความหมายของสื่อการสอน 
 กรมวิชาการ (2545) สื่อการสอนหมายถึงสื่อชนิดใดก็ตามที่บรรจุเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู 
ซึ่งผูสอนผูเรียนใชเปนเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรูเนื้อหาหรือสาระนั้นๆ 
 ชัยยงค  พรหมวงศ (2526: 80) ไดใหความหมายสื่อการสอนหมายถึงวัสดุอุปกรณและวิธีการ  
ท่ีใชเปนสื่อกลางใหผูสอนสามารถถายทอดความรู เจตคติ ทักษะไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 กิดานันทน มะลิทอง (2535: 76) สื่อการสอนหมายถึง ตัวกลางที่ชวยนําและถายทอดขอมูล
ความรูจากครูผูสอนหรือจากแหลงความรูไปยังผูเรียนเปนสิ่งชวยอธิบายและขยายเนื้อหาบทเรียน      
ใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้นเพื่อบรรลุถึงจุดประสงคของการเรียนที่ตั้งไว 
 วาสนา ชาวหาซ (ประกอบ  ใจม่ัน. 2539: 35; อางอิงจาก วาสนา ชาวหาซ. 2533: 52) ไดให
ความหมายสื่อการสอนไววา สื่อการเรียนการสอนหมายถึง ตัวกลางที่ใชในกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อทําใหครูและนักเรียนเขาใจสิ่งท่ีถายทอดซึ่งกันและกันไดผลดีตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอน
หรือเปนพาหะหรือพาหนะนําความรูไปสูนักเรียนและทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวเปนอยางดี  
 สรุปจากความหมายสื่อการสอนดังกลาวขางตน สื่อการสอนหมายถึงสิ่งตางๆ ท่ีผูสอนหรือ
ผูเรียนนํามาใชเปนตัวกลางกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อชวยใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ประเภทสื่อการสอน 
 ชัยยงค  พรหมวงศ (2526: 112) ไดแบงประเภทสื่อการสอนไว 3 ประเภทดังนี้ 
 1.  วัสดุ หมายถึง สิ่งชวยสอนที่มีการผุพังสิ้นเปลืองเชน ชอลก  ฟลม  ภาพถาย ภาพยนตร 
สไลด ฯลฯ 
 2. อุปกรณ หมายถึง สิ่งชวยสอนที่เปนเคร่ืองมือ  เชนกระดานดํา  กลองถายรูป  เครื่องฉาย
ภาพยนตร  เครื่องรับโทรทัศน  ฯลฯ 
 3. กระบวนการและวิธีการ  ไดแก  การจัดระบบ  การสาธิต  การทดลองและกิจกรรมตางๆ
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นและมุงใหนักเรียนปฏิบัติ 
 โดนัล  อีไล  (Donald Ely. 1972)  ไดแบงสื่อการสอนตามทรัพยากรการเรียนรู (Learning 
Resources) เปน 5 รูปแบบโดยแบงไดเปนสื่อที่ออกแบบขั้น เพื่อจุดมุงหมายทางการศึกษา และสื่อที่มี
อยูท่ัวไปแลวนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน  ไดแก 
 1. วัสดุ  (Materials) หมายถึง สื่อท่ีมีการบรรจุเนื้อหาการเรียนการสอนไวในสื่อน้ันแลว เชน  
ภาพ  หุนจําลอง  แผนที่ แผนภูมิ ใบงาน ใบความรู หนังสือ เอกสารประกอบการสอน แผนภาพซึ่ง
สามารถใชงานไดในตัวของมันเอง  สื่อประเภทน้ี บางชนิดตองใชรวมกับสื่อประเภทเครื่องมือ และ
อุปกรณ จึงจะสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ เชน ฟลมภาพยนตร ฟลมสไลด แผนภาพโปรงใส เทป
บันทึกเสียง เปนตน  สื่อประเภทนี้ครูอาจจะผลิตเอง หรือผลิตโดยองคกรอื่นๆ ครูผูสอนอาจนําสื่อซึ่งมี
อยูตามธรรมชาติมาใช เชน  สื่อประเภทของจริง  เปนตน 
           2. เครื่องมือและอุปกรณ (Tool and Equipment) หมายถึง สิ่งที่นํามาใชรวมกับวัสดุหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน  โดยท่ีตัวของมันเองไมมีเนื้อหาวิชาในการเรียนการสอน ใชเปนสื่อที่ชวย
เสริมสื่ออื่น  เชน  เครื่องฉายภาพยนตร  เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ  เคร่ืองฉายสไลด  เปนตน 
 3. กิจกรรม (Activities) หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดขึ้นในโรงเรียน ไดแก การเลนเกม บทบาท
สมมุติ การแสดงละคร เปนตน สวนกิจกรรมที่จัดนอกโรงเรียน ไดแก ทัศนศึกษา การฝกหัดปฏิบัติตาม  
การมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน เปนตน ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนไมมีความ
แตกตางกันมากนักระหวางโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในชนบท  เพราะตางใชวิธีเดียวกัน นอกจาก 
บางกิจกรรมที่ตองใชวัสดุอุปกรณการสอนประกอบดวย เชน การใชเคร่ืองบันทึกเทปโทรทัศนศึกษา  
การใชหองปฏิบัติการทางภาษา  แตบางกิจกรรมก็สามารถใชวัสดุอุปกรณท่ีมีอยู ในทองถิ่นมาทดแทนกนัได  
เชน การใชเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง แทนที่จะใชเปยโนเหมือนโรงเรียนในเมือง โรงเรียนในชนบท
อาจใชเครื่องดนตรีพื้นบาน  เปนตน 
 4. บุคคล (People) หมายถึง บุคคลที่จัดขึ้นเพื่อการศึกษาโดยตรง ไดแกบุคลากรตางๆ ใน
โรงเรียน ตั้งแตครูใหญ ครูประจําชั้น แมกระทั่งนักการก็ถือวาเปนสื่อประเภทบุคคล ซึ่งมีหนาที่หลักหรือ
จุดประสงคเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ หรืออาจเปนบุคคลที่อยูภายนอกโรงเรียน เรากอ็าจจะนํามา
เปนแหลงวิทยากร หรือบางทีเรามักจะเรียกวา วิทยากรหัวขอเฉพาะเร่ือง เชน พนักงานไปรษณีย กเ็ปน
สื่อบุคคลที่จะสอนเร่ืองการรับจดหมาย ชาวบานที่มีอาชีพปลูกผักเปนสื่อบุคคลในเรื่องการเพาะปลูก  
พระจากวัดในชุมชนมาสอนศีลธรรม หรือจะเปนบุคคลใดๆ ก็ตามในชุมชนหรือนอกชุมชนที่มี             
ความชํานาญเฉพาะเรื่องก็จะเปนสื่อบุคคลเรื่องอื่นๆ เปนตน             
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 5. สถานที่หรือสิ่งแวดลอม (Setting) หมายถึง หองปฏิบัติการ หองเรียน หองสมุด ศูนยการ
เรียนรายบุคคลเปนสภาพแวดลอมที่อยูภายในโรงเรียนหรือจัดขึ้นเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะสถานที่ตางๆ
ในชุมชน เชน โรงงาน ที่ทําการและรานคา สวน ไรนา ก็เปนสภาพแวดลอม ที่ครูจะพานักเรียนไปศึกษา
ของจริงได โรงเรียนในชนบทมีโอกาสไดเปรียบวาโรงเรียนในเมืองในการใชสื่อประเภทนี้เพราะโรงเรียน
อยูใกลชิดกับธรรมชาติ หลายๆ เนื้อหาวิชาสามารถเรียนจากของจริงท่ีอยูรอบๆ ตัว ไดมากโดยเฉพาะ
สถานที่ตางๆ ท่ีมีอยูในชุมชนนั้นๆ แลว เชน โรงเรียน วัด ศาลาริมทาง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2545: 11-12) สื่อการเรียนรูท่ีนํามาใชควรมีหลากหลายตาม
ความเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูและกลุมเปาหมายดังนี้ 
 1. สื่อสิ่งพิมพ ไดแกสื่อที่จัดขึ้นเพื่อสนองการเรียนรูตามหลักสูตรเชน หนังสือเรียน ชุดวิชา  
คูมือครู  หนังสืออางอิง  หนังสืออานเพิ่มเติม  แผนการสอน  แบบฝกกิจกรรม  ใบงาน  ใบความรู  และ
สื่อสิ่งพิมพทั่วไปเชน หนังสือพิมพ จุลสาร วารสาร แผนพับ โปสเตอร  แผนภาพเปนตน 
 2. สื่อบุคคล หมายถึงบุคคลที่มีความรูความสามารถในการถายทอดความรูทักษะตางๆ ใหแก
ผูเรียน เชน ครูในระบบโรงเรียน หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ เชน แพทย 
พยาบาล  นักกฎหมาย ปราชญชาวบานที่มีความรูความสามารถ  ประสบการณและประสบความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพ ฯลฯ 
 3. สื่ออเิล็กทรอนิกส ไดแก วทิยุ โทรทัศน วิดีทัศน สไลด เทปบันทึกเสียง คอมพิวเตอรชวย
สอน ฯลฯ 
 4. สื่อกิจกรรม เปนประเภทวิธีท่ีใชในการฝกทักษะ ฝกปฏิบัติซ่ึงตองใชกระบวนการคิด     
การปฏิบัติและการประยุกตความรูของผูเรียน เชน เกม สถานการณจําลอง บทบาทสมมุติ การทัศนศึกษา  
การทําโครงงาน  การจัดนิทรรศการ  การสาธิต 
 5.  สื่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนสื่อที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในรูปของปรากฏการณหรือ
เหตุการณรอบตัว เชน แผนดินไหว การจัดงานประเพณีเนื่องในโอกาสตางๆ หรือพืชผัก ผลไม อาคาร
สถานที่  แหลงเรียนรูตางๆ หองสมุดประชาชน อุทยานประวัติศาสตร สิ่งกอสราง สถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร  พิพิธภัณฑสถาน  โรงงงานอุตสาหกรรมฯลฯ 
 สรุปจากแนวคิดนักวิชาการดังกลาวขางตน การจําแนกประเภทสื่อการเรียนการสอนขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคและหลักเกณฑการจําแนกซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้   1.ประเภทสื่อสิ่งพิมพ   2.ประเภท
สื่อบุคคล   3.ประเภทสื่ออิเลคทรอนิคส   4.ประเภทสื่อกิจกรรม 5.ประเภทธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 การนําภูมิปญญาทองถิ่นเปนวิทยากร 
 วิทยากรเปนคําคอนขางใหมสําหรับประเทศไทย เร่ิมใชเม่ือประเทศไทยตื่นตัวในการสัมมนา
และฝกอบรมโดยใชเรียกผูบรรยายวา “วิทยากร” โดยเปนการใหความชวยเหลือจากตางประเทศมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร  สงบุคลากรไปศึกษาดูงานและศึกษาตอตางประเทศ ในระยะน้ีผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศไดนําคําวา resource person เขามาใชในตอนตนๆ ไดเรียกเปนชื่อภาษาไทยวา ผูบรรยายบาง  
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ผูใหการอบรมบาง  ในตอนหลังจึงไดเรียกตามคําภาษาอังกฤษวา วิทยากร  และไดถูกนําไปใชอยาง
แพรหลายในทุกวงการที่มีการฝกอบรม  ตอมาการอบรมสัมมนาไดขยายตัวไปยังองคกรตางๆ ท้ังรัฐ
และเอกชนมากขึ้น ไดมีผูจัดกลุมวิทยากรไวทําการฝกอบรมทั้งเปนอาชีพและสมัครเลนเปนจํานวนมาก 
และแมในปจจุบัน  คําวา  วิทยากรก็ยังเปนคําที่ทันสมัยอยูในทุกวงการ   
 
 ความหมายของคําวาวิทยากร 
 บุญเลิศ  ไพรินทร (2534: 52) ไดใหความหมายของวิทยากร ไววา หมายถึงผูที่มีความรู
ความสามารถซึ่งภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเปนบุคคลนั้น  ก็เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตางๆ
และเปนผูที่อยูในพื้นท่ีทําใหสามารถเขาใจสภาพแวดลอมได  และรูจักกลุมเปาหมายเปนอยางดี   
 อรพิน สันติธีระกุล (2545: 15) กลาววา วิทยากรคือ ครูผูสอน ผูทําใหเกิดความรู ผูฝก พี่เลี้ยง 
ผูบรรยาย  ผูมีความสามรถทําใหผูอื่นมีความรู ความเขาใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับเร่ืองที่
อบรม จนกระทั่งผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู และสามารถจุดประกายความคิดเกิดการเปลี่ยนแปลง
และทัศนคติหรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของเรื่องหรือวิชานั้นๆ 
 ประเวศ วะสี (ประกอบ  ใจม่ัน. 2539: 110; อางอิงจาก ประเวศ วะสี. 2530: 48) ไดเสนอ
รูปแบบของการจัดการศึกษาอบรมชาวบานไววาควรมีหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งคือ เชิญชาวบานที่เกง
ในเร่ืองตางๆ มาเปนวิทยากร ซึ่งปจจุบันนี้ชาวบานบางคนเปนวิทยากรทั้งระดับทองถิ่น ระดับจงหวัด
และระดับประเทศ บางคนขึ้นไปสูระดับระหวางประเทศ ฉะนั้นหากเรามุงการศึกษาอบรมที่มาจาก      
ภูมิปญญาทองถิ่น ตอไปจะมีวิทยากรเปนแสนคน เพราะ 60,000 หมูบานคงจะไดวิทยากรเปนแสน         
ซึ่งชุมชนพลังปญญาระดับประเทศสังคมเองก็มองเห็นความสําคัญและยกยองชาวบาน  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ควรเปนกิจกรรมที่ครอบคลุมเนื้อหาหลาย
ประเภทและจัดในหลายรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสภาพของทองถิ่นให
มากที่สุด เพราะฉะนั้นถาเรามีผูเช่ียวชาญอยูในทองถิ่น  เราะจะสามารถเชิญบุคคลเหลานี้มาเปนผูสอน
หรือวิทยากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสอนวิชาชีพ จะทําใหผูเรียนไดพบเห็นกับของจริงและการปฏิบัติ
จริงและถาเปนวิทยากรในทองถิ่นเปนผูสอนจะรูสภาพปญหาของคนในทองถิ่นดี สามารถใหความรูใน
สวนที่ตรงกบัความตองการของกลุมเปาหมายมากขึ้น (สุมาลี สังขศรี. 2533: 12) 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ไดมีนโยบายการสนับสนุนการนําทรัพยากร
ในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนตอการศึกษาในโรงเรียน  โดยการสํารวจภูมิปญญาทองถิ่น ในเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 จัดทําทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อท่ีจะสนับสนุนใหบุคคลเหลานี้
มีความพรอมในการที่จะเปนวิทยากรจัดทําหลักสูตรทองถิ่นโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น  
     การนําภูมิปญญาทองถิ่นเปนวิทยากร  จากแนวคิดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2534: 55) กลาวถึงการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนวิทยากร ดังน้ี 
 1. สํารวจ  คนควา แหลงภูมิปญญาทองถิ่น แลวเลือกสวนท่ีสามารถนํามาใชเปนเนื้อหา        
การจัดการเรียนการสอน หรือตัวบุคคลที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนวิทยากรภายนอก 
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 2.  ติดตอภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อขอความสนับสนุน 
 3.  กําหนดแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน คาตอบแทนที่จะใหแกภูมิปญญาทองถิ่น  
จัดทําขอตกลงหรือระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น 
 4. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชผูสอนทั้งในรูปแบบการสอนในชั้นเรียน
หรือสงนักเรียนไปปฏิบัติที่ชัดเจนรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น 
 5.  กําหนดแนวทางติดตามผล สนับสนุนการดําเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 คุณสมบัติวิทยากร 
 ประกอบ  ใจม่ัน (2539: 111) กลาวถึงการที่ครูหรือผูบริหารโรงเรียนจะพิจารณาเชิญบุคคลใน
ทองถิ่นมาเปนวิทยากรหรือชวยในการจัดการเรียนการสอนควรจะไดพิจารณาคุณสมบัติของผูที่จะเชิญ
วามีความสามารถเหมาะสมกับเรื่องท่ีตองการจะใหสอนมากนอยเพียงใด เพื่อท่ีนักเรียนจะไดรับ
ประโยชนจากการเชิญบุคคลในทองถิ่นน้ันๆ สูงสุด 
 หลักการพิจารณาเชิญวิทยากร  ควรพิจารณาในเรื่องตอไปนี้คือ 
 1. เชิญผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนจริงๆ 
 2. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี  เปนที่รูจักกันในสังคม 
 3. ไมมีชื่อเสียงเปนที่เสื่อมเสีย  หรือนารังเกียจในวงสังคม 
 4. เปนผูมีจิตใจกวางขวางและเห็นประโยชนของการศึกษา 
 5. เปนผูท่ีครูสามารถจะเชิญมาไดโดยสะดวก 
 จากที่กลาวมา จะเห็นไดวาภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญตอการเรียนการสอนในปจจุบัน
มาก เพราะจะเปนประโยชนตอนักเรียนทําใหไดรับความรูในแงมุมท่ีกวาง ไดเปลี่ยนบรรยากาศจากครูที่
สอนประจําไดรับประสบการณตรง ไดรับความรูที่ละเอียดทําใหสามารถเขาใจสิ่งตางๆ ท่ีตนเองไดอาน
มาแลวมากขึ้น รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคมซึ่งจะทําใหไดพัฒนาทักษะการเรียนดานตางๆ ที่ตนเอง
ไดอานมาแลวมากยิ่งขึ้นรวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคม ซ่ึงจะทําใหไดพัฒนาทักษะการเรียนรูดาน
ตางๆ ท่ีตนเองไดอานมาแลวมากยิ่งขึ้น และสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดในการสรางสรรคงานโดย
กําหนดใหผูเรียนไดเสนอโครงงานที่ตนเองหรือกลุมสนใจได  ดังน้ันจึงเห็นไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นจึงมี
สวนสําคัญในการเสริมการสอนของครูใหครบถวนสมบูรณตามจุดมุงหมายและแนวดําเนินการของ
หลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
 
 วิทยากรกับการเรียนการสอน 
 การเชิญวิทยากรมาชวยสอนนั้นสามารถกระทําได 2 วิธีคือ เชิญมาพูดหรือสอนนักเรียนใน   
ชั้นเรียน และใหนักเรียนออกไปสัมภาษณผูที่มีความรูที่บาน หรือที่ทํางาน ซ่ึงครูหรือผูบริหารโรงเรียน 
และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของควรจะไดมีการดําเนินการตางๆ ทั้งกอนเชิญวิทยากรขณะที่วิทยากรกําลัง
ดําเนินการสอน และภายหลังจากที่วิทยากรไดสอนแลว  ดังตอไปนี้ 
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 1. การสํารวจหารายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากรเปนงานที่ครูหรือผูเกี่ยวของตองจัดทําเปน
ลําดับแรก โดยการสํารวจใหทราบวาในทองถิ่นมีใครบางที่มีอาชีพ การงาน ความรู และความสามารถ
เหมาะสมที่จะเชิญมาชวยสอนในวิชาตางๆ ได จากน้ันครูจัดทําแบบสํารวจ จดชื่อ ท่ีอยู เนื้อหาวิชาที่
ตองการใหสอน วัน เวลาที่จะเชิญมาสอน เพื่อท่ีจะไดนํามาเก็บไวเปนขอมูลในการางแผนเชิญวิทยากร
ไวแตเนิ่นๆ 
 2. การติดตอวิทยากรเมื่อจะเชิญวิทยากรมาชวยสอนในเน้ือหาวิชาที่ตองการเปนที่แนนอน
แลว ควรตองดําเนินการติดตอเพื่อเชิญวิทยากร  ซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธีดังนี้ 
  2.1 ติดตอเชิญวิทยากรเปนการสวนตัวโดยครูหรือตัวแทนนักเรียนเพื่อใหขอมูล
รายละเอียดตางๆ แกวิทยากรพรอมทั้งสอบถามความสมัครใจของวิทยากร ตลอดจนวางแผนรวมอยาง
คราวๆ 
  2.2 ติดตอเชิญวิทยากรอยางเปนทางการโดยมีหนังสือจากโรงเรยีนเชิญไปเปนลายลักษณอักษร 
 3. การเตรียมตัวของครู ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญมากที่สุดในการดําเนินการเชิญวิทยากรมา
ชวยสอน  สิ่งที่ครูตองจัดดําเนินการในการเชิญวิทยากรมีดังนี้ 
  3.1 ครูตองสํารวจแผนการสอนวา เรื่องที่จะชวยสอนนั้นมีทั้งหมดที่คาบ เพื่อจะวางแผน
ใชเวลาไดอยางเหมาะสม เปนการปรับแผนการสอนใหยืดหยุน ไมกินเวลาของกลุมประสบการณอื่นๆ 
  3.2 กําหนดรายละเอียดการเชิญวิทยากรไวลวงหนาอยางมีระบบ  เชนเชิญใคร เชิญมา
สอนเร่ืองอะไร  ชวงเวลาใดและจะตองปฏิบัติอยางไร การกําหนดรายละเอียดดังกลาวนี้จะชวยใหไดรับ
ประโยชนในการเชิญวิทยากรเต็มที่  การกําหนดการเชิญวิทยากรดังกลาว  จะตองคํานึงถึงองคประกอบ
ตางๆ เชน ความเหมาะสมระหวางวิทยากรกับเนื้อหา วัยของนักเรียน ชวงเวลา สถานที่ และวัสดุอุปกรณ  
เปนตน 
  3.3  ติดตอเชิญวิทยากร โดยครูติดตอวิทยากรเปนการสวนตัวกอน แลวจึงเชิญเปน
ทางการ  โดยครูผูเชิญจะตองตกลงรายละเอียดกับวิทยากรในเนื้อหาสาระ วัน เวลา สถานที่ และ
วัตถุประสงคของการเชิญ  ตลอดจนวิธีเสนอขอความรูของวิทยากร 
  3.4 ศึกษาเนื้อหา และจุดประสงคของเรื่องที่ตองการใหวิทยากรสอนอยางละเอียด เพื่อ
ประโยชนในการซักถามและสรุป เพราะบางวิทยากรอาจไมสามารถอธิบายใหนักเรียนเขาใจได ครูจึง
ตองเปนผูชวยตั้งคําถามและสรุป 
  3.5 ศึกษารูปแบบของการจัดการบรรยายหรือสาธิต 
  3.6  จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณใหพรอม เชน เตรียมสถานที่รับรองเม่ือวิทยากรมาถึง
โรงเรียน  จัดเตรียมสถานที่บรรยายหรือสาธิตใหเหมาะสม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสื่อการสอนที่
จะตองใชประกอบการบรรยายหรือสาธิต ตลอดจนจัดเตรียมนักเรียนใหอยูในสภาพพรอมที่จะเรียน  
เปนตน 
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  3.7 ในกรณีท่ีพานักเรียนไปพบวิทยากรที่บาน หรือที่ทํางานของวิทยากร ครูจะตองศึกษา
และเตรียมวางแผนลวงหนาไวใหพรอม ไดแก การซักซอมนักเรียนเกี่ยวกับการเดินทาง การแบงกลุม 
การซักถาม  การจดบันทึก  และการรายงานผลงาน 
  3.8 ในขณะที่วิทยากรกําลังบรรยายหรือสาธิตนั้น ครูคอยชวยอํานวยความสะดวกแก
วิทยากร เชน ชวยจัดเตรียมอุปกรณ ชวยตั้งคําถาม ชวยสรุปในเน้ือหาที่วิทยากรบรรยาย (ในกรณีที่
วิทยากรไมไดสรุปหรืออาจสรุปไดไมชัดเจน) 
  3.9 สรุปและประเมินผลความรูท่ีไดรับจากวิทยากร  โดยใชวิธีการประเมินผลการเรียน
การสอนโดยทั่วไปซึ่งจะตองใชวิธีการประเมินหลายๆ วิธีเพื่อตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนโดยดูจาก
จุดประสงคที่กําหนดไว  สิ่งที่ควรจะประเมิน  ไดแก  เนื้อหาความรู  เจตคติ  คุณสมบัติที่ตองการเนน  
การนําไปใชและกระบวนการดําเนินการ 
  3.10 กิจกรรมติดตาม ครูควรเขียนเร่ืองยอเกี่ยวกับเรื่องท่ีวิทยากรมาบรรยายสงในวารสาร
ของโรงเรียน  อานออกเสียงตามสาย และมีจดหมายของคุณวิทยากรตามไปอีกทีหนึ่ง ประการสุดทาย  
คือ ควรใหนักเรียนจัดแสดงผลงานอันเปนผลจากการเชิญวิทยากร  และเก็บไวในแฟม เพื่อเปนแหลง
ศึกษาคนควาตอไป 
 4.  การเตรียมตัวของนักเรียน เพื่อใหการใชวิทยากรในการเรียนการสอนเกิดประโยชนแก
นักเรียนทางดานความรู  ทักษะ  และเจตคติ  ครูควรตองมีการเตรียมตัวนักเรียนดังน้ี 
  4.1  มอบหมายใหนักเรียนรับผิดชอบหนาที่ตางๆ กันตามความเหมาะสม เชน หนาที่ใน
การจัดเตรียม และเก็บสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ หนาที่ตอนรับ และสงวิทยากร หนาที่บริการวิทยากร  
และผูรวมกิจกรรมทั้งหมด การกลาวขอบคุณวิทยากร และการจัดเตรียมของท่ีระลึก เปนตน นักเรียน 
ทุกคนควรมีหนาที่รับผิดชอบตามความสมัครใจหรือความเหมาะสมซึ่งครูควรทําความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของนักเรียนแตละคนใหดี 
  4.2  ใหนักเรียนทราบวัตถุประสงคของการเชิญวิทยากร และศึกษาเน้ือเรื่องไวลวงหนา 
ตลอดจนเตรียมตั้งปญหาซักถาม 
  4.3  ทําความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทในการฟง การซักถาม และวิธีการจดบันทึก (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2542) 
 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา การสอนของวิทยากรนักเรียนจะไดรับความรู หรือผลสําเร็จ
มากนอยเพียงใดน้ันขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน การพิจารณาคัดเลือกวิทยากร การเตรียมการ  
คามสามารถของวิทยากร  การประสานงานระหวางครูกับวิทยากร กิจกรรมการสอน การวางแผน
เตรียมการตางๆ เปนตน  ซึ่งการเชิญวิทยากรมาสอนจะไดรับประโยชนสูงสุด หากทุกฝายเห็น
ความสําคัญ  และรวมมือกันดําเนินการตามบทบาท หนาที่ของตนเองอยางเต็มกําลังความสามารถ 
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 การเบิกจายคาตอบแทนใหวิทยากรบุคคลภายนอก 
 การเบิกจายเงินคาตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก วิทยากรบุคคลภายนอกหมายถึง บุคคล
ในทองถิ่นที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณเฉพาะดาน ท่ีไดรับเชิญจากสถานศึกษาเพื่อชวยทํา
การสอน โดยการบรรยายทางดานวิชาการหรือวิธีการปฏิบัติจริงใหแกนักเรียนในโรงเรียน เชน  นักเรียน
ระดับประถมศึกษาจะทําการสอนในกลุมวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย กลุมวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ  
เปนตน 
 วิธีปฏิบัติ 
 การเบิกจายเงินคาตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกของสถานศึกษา แบงออกเปน 2 ลักษณะ 
คือ คาตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกที่สอนระดับประถมศึกษา และคาตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกที่
สอนระดับมัธยมศกึษาตอนตน 
 การเบิกจายเงินดังกลาวทั้ง 2 ประเภท มีความแตกตางกันตรงที่แนวปฏิบัติของระเบียบกฎหมาย 
กลาวคือ การเบิกจายคาตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกในระดับประถมศึกษา จะเบิกจายตามขอตกลง
ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (เดิม) กับกระทรวงการคลัง สําหรับการเบิกจาย
คาตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จะเบิกจายตามระเบียบวาระ
กระทรวงการคลังวาดวยการสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
 เกณฑพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ 
 1. สถานศึกษาขาดครูผูที่มีความรู  ความชํานาญเฉพาะดาน 
 2. มีโครงการสอนหรือตารางสอนที่ชัดเจน 
 3. มีความพรอมเก่ียวกับวัสดุ  อุปกรณ  สื่อประกอบการสอน 
 4. มีวิทยากรบุคคลภายนอก 
  
ตาราง 2 บัญชีอัตราเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน 
 อัตราเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา 
 

ลําดับที ่ รายการ อัตราชั่วโมงละ 
1. การสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา 
200  บาท 

2. การสอนระดับที่สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 270  บาท 

 
 ที่มา: กลุมบริหารการเงินและสินทรพัย สพท.นฐ.เขต 2. (2551: 3). 
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 การนํานักเรียนไปศึกษาแหลงภูมิปญญาทองถิ่น มีระเบียบการดําเนินการดังนี้ 
 ระเบียบการนํานักเรียนไปศึกษาแหลงภูมิปญญาทองถิ่น   
 การนํานักเรียนไปศึกษาแหลงภูมิปญญาทองถิ่นอาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 มี
ความวา 
 โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน และนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา12แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน และนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548” 
 ขอ 2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ. 2529 
 ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
 “นักเรียนและนักศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งกําลังรับการศึกษาในสถานศึกษารวมถึง
สถานศึกษาที่อยูในกํากับดูแลหรืออยูในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการดวย 
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และใหหมายความ
รวมถึงสถานศึกษาที่อยูในกํากับดูแล  หรืออยูในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการดวย 
 “หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ อธิการบดี หรือ
หัวหนาสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคในการจัด
การศึกษา 
 “การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่” หมายความวา การที่ครู อาจารย หรือหัวหนา
สถานศึกษาพานักเรียนและนักศึกษาไปทํากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาตั้งแตสองคน
ขึ้นไป ซ่ึงอาจไปเวลาเปดทําการสอนหรือไมก็ได  แตไมรวมถึงการเดินทางไกลและการเขาคายพักแรม
ของลูกเสือ  ยุวกาชาด และเนตรนารี และการไปนอกสถานที่ตามคําสั่งในทางราชการ 
 ขอ 5 การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจําแนกเปน 3 ประเภท คือ 
 1. การพาไปนอกสถานศึกษาไมคางคืน 
 2. การพาไปนอกสถานศึกษาคางคืน 
 3. การพาไปนอกราชอาณาจักร 
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ขอ 6 การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทใหปฏิบัติดังน้ี 
 1. ตองไดรับอนุญาตกอน  โดยขออนุญาตตามแบบที่กําหนดทายระเบียบน้ี 
 2. ใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูควบคุม และจะตองมีครูเปนผูชวย ผูควบคมุ
ในการเดินทาง  โดยครูหนึ่งคนตอนักเรียนหรือนักศึกษาไมเกิน 30 คน 
 3. ผูควบคุมและผูชวยควบคุม ตองดําเนินการใหนักเรียนและนักศึกษาอยูในระเบียบวนิยัเพือ่ให
การเดินทางเปนไปดวยความเรียบรอยและปลอดภัย 
 4. หามผูควบคุม ผูชวยผูควบคุมเสพหรือชักชวนใหพนักงานขับรถหรือผูขับเรือ เสพสุรา หรือ
ของมึนเมาขณะเดินทาง 
 5. ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเลือกเสนทางที่จะเดินทาง  เลือกยานพาหนะที่อยูในสภาพ
ม่ันคงแข็งแรงในการเดินทาง รวมถึงใหพิจารณาเลือกพนักงานขับรถหรือผูขับเรือท่ีมีความรู ความ
ชํานาญดวย 
 6. ในการเดินทางใหพิจารณาขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอคําแนะนําหรือ
ขอความรวมมืออื่นๆ เทาที่จําเปน รวมถึงจัดใหมีปายขอความแสดงใหเห็นวายานพาหนะนั้นบรรทุก
นักเรียนและนักศึกษา 
 7.  ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูพิจารณาและอนุญาตใหพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษาตามขอ 5(1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายหรือผูมีอํานาจ
เหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแลวแตกรณีเปนผูพิจารณาและอนุญาตตามขอ 5(2)  และหัวหนาสวน
ราชการหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาและอนุญาตตามขอ 5(3) 
 8. ใหสงคําขออนุญาตพรอมโครงการที่จะไปนอกสถานศึกษาไปใหผูมีอํานาจพิจารณากอน     
วันออกเดินทาง  เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงออกเดินทางได 
 9. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาใหเปนความสมัครใจเพื่อไปทํากิจกรรม  
การเรียนการสอน หรือทัศนศึกษา มิใชพาไปเพื่อทดสอบสมรรถภาพหรือจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปนการ
วัดผลใหคะแนน 
 10. เม่ือพานักเรียนและนักศึกษากลับจากการพาไปนอกสถานศึกษาแลวใหรายงานใหผูสั่ง
อนุญาตทราบ 
 11. ใหถือวาครู อาจารย หรือผูควบคุมนักเรียนและนักศึกษา ไปปฏิบัติหนาที่ราชการ และให
เบิกคาใชจายในการเดินทางได 
 12. ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบน้ี 
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    1.2.5.2 ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู 
            การวัดประเมินผลการเรียนรูเปนภารกิจท่ีสําคัญของผูสอนใหดีมีประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง ขอสําคัญประการหน่ึงก็คือการ
ประเมินผลการเรียนขอมูลที่ไดจากการประเมินผลอีกทั้งการประเมินผลเปนกระบวนการสําคัญย่ิงใน
กระบวนการเรียนการสอน ท่ีใหผูสอนใชตรวจสอบคุณภาพผูเรียนวาผูเรียนมีความรู และบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูเพียงใด  โดยมีนักวิชาการใหความหมายของการประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 
    ลําพอง บุญชวย (2530: 214) ไดใหความหมายไววา การประเมินผลการเรียนรู คือ 
การตัดสินเชิงคุณภาพของสิ่งตางๆ ท่ีไดจากการทดสอบและวัดผลวา มีระดับคุณภาพมากนอยเพียงใด  
ซึ่งตองอาศัยวิจารณญาณและกฎเกณฑบางอยางประกอบการตัดสิน 
    สมาน อัศวภูมิ (2541: 126-127) ไดกลาวถึงการประเมินผลการเรียนรูไววาการ
ประเมินผลควรดําเนินการใน  3 ลักษณะดังนี้คือ 
    1. ประเมินระหวางเรียน (Immediate) เปนการประเมินผลประจําวันเพื่อตรวจสอบ
ความกาวหนาของนกเรียนแตละคน เปนการประเมินผลอยางไมเปนทางการและดําเนินการโดย         
ครูประจําวิชาและคณะทํางาน 
      2. ประเมินผลระยะสั้น (Shory-term) เปนการประเมินท่ีตองดําเนินการคอนขางจะ
เปนทางการมีวิธีการและโครงสรางในการดําเนินงานเพื่อความมั่นใจวานักเรียนพัฒนาไปในทางที่พึง
ประสงค จุดหมายเพื่อตรวจสอบวาสิ่งท่ีเราตองการพัฒนาใหเกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นเดินทางไปถูกตอง
ไหม ในการประเมินผลอาจใชวิธีทางสถิติและผลงานสะสมของนักเรียนประกอบการดําเนินการโดย
คณะทํางานหรือกลุมสาระการเรียนรูวิชาฯ 
    3. การประเมินผลระยะยาว (Long-term) เปนการประเมินภาพรวมของความกาวหนา
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว เปนการประเมินผลระดับองคกร 
    กรมวิชาการ (2544: 24 -25) ไดกลาวถึงการประเมินผลไววา การวัดและการประเมินผล
การเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพราะจะชวยใหขอมูลขางสารท่ีแสดง
พัฒนาการ  ความกาวหนาและความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียนรวมทั้งขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอ
การสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพและยังใหทัศนะไววาการประเมินผล
การเรียนเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู ซึ่งตองดําเนินการควบคูกันไป การบูรณาการ การวัดผล
และประเมินผลกับการเรียนรูใหแกผูเรียน สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนหลายประการ (กรมวิชาการ. 
2544: 234)       
    วัฒนาพร  ระงับทุกข (2541: 663) กลาวถึงการประเมินผลการเรียนรูไววา การประเมินผล
แนวใหมซึ่งเชื่อกันวา สามารถที่จะวัดประเมินความสามารถของผูเรียนไดเหมาะสมและสอดคลองกับ
วิธีการเดิมๆ มีหลายแนวทาง เชน การประเมินจากสภาพจริง (Authentic Assessment) ซึ่งมุงเนนการ
ประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) ของผูเรียน ตัวอยางหนึ่งท่ีชัดเจนและยอมรับกัน
แพรหลายในขณะนี้คือ การประเมินจากแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) การประเมินท่ีกลาวถึง
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นี้ถือวาเปนวิธีการประเมินที่สอดคลองกับลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
เพราะเปนวิธีการประเมินที่สอดคลองกับลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
เพราะเปนวิธีการที่สามารถคนหาความสามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน  
และยังเปนขอมูลสําคัญท่ีสามารถนํามาใชประกอบการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนไดเปนอยางดีดวย  
ลักษณะสําคัญของการประเมินผลจากสภาพจริงเปนการประเมินเชิงคุณภาพอยางตอเนื่องในดานความรู 
ความคิด พฤติกรรม วิธีการปฏิบัติของผูเรียนจึงมีประสิทธิภาพเนื่องจากการประเมิน การปฏิบัติของ
ผูเรียนในสภาพจริง วิธีท่ีใชไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึกจากผูเกี่ยวของ แบบทดสอบ
วัดผลความสามารถจริง การรายงานตนเองและแฟมสะสมงาน (Portfolio) ลักษณะสําคัญของ            
การประเมินจากสภาพจริงมีดังนี้ 
   1.  เปนการประเมินที่กระทําไปพรอมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ     
การเรียนรูของผูเรียน  ซึ่งสามารถทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณ  ทั้งที่โรงเรียน  บาน  และชุมชน 
   2. เปนการประเมินที่เนนพฤติกรรมที่แสดงออกของผูเรียนที่แสดงออกมาจริงๆ 
   3.  เนนการพัฒนาผูเรียนอยางเดนชัด และใหความสําคัญกับการพัฒนาจุดเดนของ
ผูเรียน 
   4.  เนนการประเมินตนเองของผูเรียน 
   5.  ต้ังอยูบนพื้นฐานของสถานการณที่เปนชีวิตจริง 
   6. ใชขอมูลที่หลากหลาย  มีการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติในทุกดาน ทั้งท่ีโรงเรียน  
บาน  และชุมชนอยางตอเนื่อง 
   7.  เนนคุณภาพผลงานที่ผู เรียนสรางขึ้น ซ่ึงเปนผลจากการบูรณาการความรูใน      
การเรียนรูของผูเรียน และผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข 
   8.  สงเสริมการปฏิสัมพันธเชิงบวก  มีการชื่นชม สงเสริมและอํานวยความสะดวกใน   
การเรียนรูของผูเรียน  และผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข 
   9.  เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน  ครู  ผูปกครอง 
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ประเมิน 

จากสิ่งใด เมื่อไร จากสิ่งใด โดยใคร อยางไร 

• การแสดงออก
ถึ ง ผ ล ข อ ง
ความรู 
ค ว า ม คิ ด 
ความสามารถ 
ทักษะและ 
เจตคติ 
กระบวนการ

เรียนรู 
• กระบวนการ

ทํางาน 

• ผลผลิตผลงาน 

อยางตอเน่ือง 
ตามสภาพจริง 
เปนธรรมชาติ 

ผลงาน 

โ ค ร ง ง า น 
รายงาน 

การทดสอบ 

แบบบันทึก 
  ความรูสึก 

ความคิด 

การสังเกต 

การสัมภาษณของ
ผูเรียน 

ครู,เพ่ือน 
ผูปกครอง 
แฟมสะสมงาน 

หลักฐานอื่นๆ 

ผูเรียนประเมิน
ตนเอง 
ครู 
เพ่ือน 

ผูปกครอง 
ผูเกี่ยวของ 

สังเกต 
สัมภาษณ 
ตรวจงาน 
ทดสอบ 
บันทึ ก จ า ก
ผูเกี่ยวของ 
การรายงาน 
ของผูเรียน 
แฟมสะสม
งาน 

แนวคิดที่กลาวมาทั้งหมดสามารถสรุปเปนภาพประกอบไดดังนี้ 
 
 
                                                การประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 การประเมนิตามสภาพจริง 
 
ที่มา: วัฒนาพร  ระงับทุกข. (2541: 54). 
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 จากนิยามคําอธิบายเกี่ยวกับการประเมินจากสภาพจริง จะเห็นไดวาเปนการประเมินที่เนน 
การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment  โดยมีแฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนนวัตกรรม
ประเมินท่ีสําคัญและสงเสริมสอดคลองกับการจัดการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 สรุปไดวาการประเมินผลการเรียนรู  เปนกระบวนการที่ใหครูผูสอนใชพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนและทราบความกาวหนา  ความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับปรุงการสอนรวมทั้ง
สอนซอมเสริมใหแกนักเรียนเพื่อปรับปรุงการสอนรวมถึงการสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนเพื่อตัดสินผล
การเรียน กระบวนการวัดผลประเมินผลท่ีเกิดภายหลังจากกระบวนการเรียนการสอนที่ผูเรียนไดสราง
ความรูแลว หรืออาจประเมินในระหวางการเรียนการสอนที่ผูเรียนกําลังสรางความรูใหกับตัวเองก็ไดโดย
ครูบันทึกผลการประเมินผลสะสมไว เพื่อสรุปผลการประเมิน จัดระดับคุณภาพปลายภาคเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู ผูวิจัยไดนําแนวคิดของนักการศึกษา วัฒนาพร ระงับทุกข (2541: 663)  
กลาววา การประเมินผลตามสภาพจริงเปนการประเมินเชิงคุณภาพอยางตอเนื่องในดานความรู  
ความคิด  พฤติกรรม วิธีการปฏิบัติของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพโดยใชวิธีการวัดประเมินผลการ
เรียนรูดังน้ีคือ การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึกจากผูเกี่ยวของ แบบทดสอบ การรายงานตนเองและ
การประเมินจากแฟมสะสมงาน เปนขอบเขตการวิจัยการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน
การสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพระนคร ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู                   
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ไดมีผูใหความหมายการประเมิน
ตามสภาพจริงไวดังน้ี 
 สุวิมล วองวานิช (2546: 13) กลาววา การประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการตัดสินความรู
ความสามารถและทักษะตางๆ ของผูเรียนในสภาพที่สอดคลองกับชีวิตจริง โดยใชเร่ืองราว เหตุการณ 
สภาพจริงหรือคลายจริงท่ีประสบในชีวิตประจําวัน เปนสิ่งเราใหผูเรียนตอบสนองโดยการแสดงออก    
ลงมือกระทํา หรือผลิต จากกระบวนการทํางานตามที่คาดหวังและผลผลิตท่ีมีคุณภาพ จะเปนการสะทอน
ภาพเพื่อลงขอสรุปถึงความรู ความสามารถ และทักษะตางๆ ของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด นาพอใจ
หรือไม อยูในระดับความสําเร็จใด 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 20) ไดกลาววา การประเมินสภาพจริงเปนการประเมิน
จากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยงานหรือกิจกรรม ท่ีมอบหมายใหผูปฏิบัติจะเปน
งานหรือสถานการณที่เปนจริง (Real Life) หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง จึงเปนงานที่มีสถานการณซับซอน 
(Complexity) และเปนองครวม (Holistic) มากกวางานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 175) กลาววา 
การประเมินสภาพจริง เปนการประเมินการกระทํา การแสดงออกหลายๆ ดาน ของนักเรียนตามสภาพ
ความเปนจริงท้ังในและนอกหองเรียน มีลักษณะเปนการประเมินแบบไมเปนทางการ การทํางานของ
ผูเรียน ความสามารถในการแกไขปญหาและการแสดงออก โดยเนนผูเรียนเปนผูคนพบและเปนผูผลิต
ความรู  ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติจริงหรือคลายจริง ไดแสดงออกอยางเต็มความสามารถ 
 สรุป การประเมินสภาพจริง เปนการประเมินจากการวัดโดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงใน
สถานการณจริงแนวคิดและหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ผูเชี่ยวชาญในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู กลาวถึงแนวคิดและหลักการประเมิน   
ตามสภาพท่ีแทจริงไวหลายทาน ที่สําคัญมีดังน้ี 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 183) กลาวไววา  
 1. การประเมินตามสภาพจริง ไมเนนการประเมินทักษะพื้นฐาน (Skill Assessment) แตเนน
การประเมินทักษะการคิดที่ซับซอน (Complex Thinking Skill) ในการทํางาน ความรวมมือ ในการ
แกปญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 
 2.  การประเมินตามสภาพจริง เปนการวัดและประเมินความกาวหนาของนักเรียน 
 3.  การประเมินตามสภาพจริง เปนการสะทอนใหเห็นการสังเกตสภาพงานปจจุบัน (Current 
Work) ของนักเรียน และส่ิงที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง 
 4.  การประเมินตามสภาพจริง เปนการผูกติดนักเรียนกับงานที่เปนจริง โดยพิจารณาจากงาน
หลายๆ ชิ้น 
 5.  ผูประเมินควรมีหลายๆ คน โดยมีการประชุมระหวางกลุมผูประเมินเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตัวนักเรียน 
 6.  การประเมินตองดําเนินการไปพรอมกับการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
 7.  นําการประเมินตนเองมาใชเปนสวนหน่ึงของการประเมินตามสภาพที่แทจริง 
 8.  การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ คือ การประเมินท่ีเนนการ
ปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟมสะสมงาน 
 อนุวัติ  คูณแกว (2548: 113) กลาวถึงหลักการของการประเมินผลจากสภาพจริงไวดังน้ี 
 1.  เปนการประเมินความกาวหนา และการแสดงออกของนักเรียนแตละคนบนรากฐานของ
ทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู โดยใชเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย 
 2.  การประเมินตามสภาพจริง จะตองมีรากฐานบนพัฒนาการและการเรียนรูทางสติปญญาที่
หลากหลาย 
 3.  หลักสูตรสถานศึกษา ตองใหความสําคัญตอการประเมินตามสภาพจริง คือ หลักสูตรตอง
พัฒนามาจากบริบทที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่นักเรียนอาศัยอยู และที่ตองเรียนรูใหทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 



 78

 4.  การเรียน การสอน การประเมินผล จะตองหลอมรวมกันและการประเมินตองประเมิน
ตอเนื่องตลอดเวลาที่ทําการเรียนการสอน โดยผูเรียนมีสวนรวม 
 5.  การเรียน การสอน การประเมิน เนนสภาพที่สอดคลอง หรือ ใกลเคียงกับธรรมชาติความ
เปนจริงของการดําเนินชีวิต และควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดงานดวยตนเอง  
 6.  การเรียนการสอนจะตองเปนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพใหเต็มที่สูงสุด ตามสภาพที่เปนจริง
ของแตละบุคคล เต็มตามศักยภาพของตนเอง การเรียน การสอน และการประเมินตองเกี่ยวเนือ่งกนัและ
เนนการปฏิบัติจริงในสภาพที่ใกลเคียงหรือสภาพที่เปนจริงในชีวิตประจําวัน เปดโอกาสใหผูเรียนได
เรียนรูดวยตนเอง 
 
ลักษณะสําคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง 
 ลกัษณะสําคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีดังนี้ (กรมวิชาการ. 2545: 159) 
 1.  การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะสําคัญคือ ใชวิธีการประเมินกระบวนการ
คิดที่ซับซอนความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผูเรียนในดานของผูผลิตและกระบวนการที่
ไดผลผลิตมากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจําความรูอะไรไดบาง 
 2.  เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพื่อวินิจฉัยผูเรียนในสวนที่ควรสงเสริมและสวน
ท่ีควรแกไขปรับปรุง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความ
ตองการของแตละบุคคล 
 3.  เปนการประเมินที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมประเมินผลงานของทั้งตนเองและของ
เพื่อนรวมหอง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเอง เชื่อม่ันตนเอง สามารถพัฒนาขอมูลได 
 4.  ขอมูลที่ประเมินไดจะตองสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวางแผนการ
สอนของผูสอนวาสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตองการของผูเรยีนแตละบุคคล
ไดหรือไม 
 5.  ประเมินความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนรูไปสูชีวิตจริงได 
 6.  ประเมินดานตาง ๆ ดวยวิธีที่หลากหลายในสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
 
ข้ันตอนการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงมีการดําเนินงานตามขั้นตอนตอไปนี้ (อนุวัติ  คูณแกว. 2548: 115; 
อางอิงจาก ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ. 2544: 1)  
 1.  กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการประเมิน ตองสอดคลองกับสาระ มาตรฐาน
จุดประสงคการเรียนรูและสะทอนการพัฒนาการ 
 2.  กําหนดขอบเขตในการประเมิน ตองพิจารณาเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน เชน 
ความรู ทักษะและกระบวนการ ความรูสึก คุณลักษณะ เปนตน 
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 3.  กําหนดผูประเมิน โดยพิจารณาผูประเมินวาจะมีใครบาง เชน นักเรียนประเมินตนเอง 
เพื่อนนักเรียน ครูผูสอน ผูปกครองหรือผูท่ีเกี่ยวของ เปนตน 
 4. เลือกใชเทคนิคและเครื่องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค วิธีการประเมิน เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึกพฤติกรรม        
แบบสํารวจความคิดเห็น บันทึกจากผูที่เกี่ยวของ แฟมสะสมงาน ฯลฯ 
 5.  กําหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เชน ประเมินระหวางนักเรียนทํากิจกรรม ระหวาง
ทํางานกลุม / โครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห เวลาวาง / พักกลางวัน ฯลฯ 
 6.  วิเคราะหผลและวิธีการจัดการขอมูลการประเมิน เปนการนําขอมูลจากการประเมินมา
วิเคราะหโดยระบุสิ่งที่วิเคราะห เชน กระบวนการทํางาน เอกสารจากแฟมสะสมงาน ฯลฯ รวมท้ังระบุ
วิธีการบันทึกขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูล 
 7.  กําหนดเกณฑในการประเมิน เปนการกําหนดรายละเอียดในการใหคะแนนผลงานวา
ผูเรียนทําอะไร ไดสําเร็จหรือวามีระดับความสําเร็จในระดับใด คือ มีผลงานเปนอยางไร การใหคะแนน
อาจจะใหในภาพรวมหรือแยกเปนรายใหสอดคลองกับงานและจุดประสงคการเรียนรู 
 อาจกลาวสรุปไดวาการประเมินตามสภาพจริงเปนขั้นตอนที่ครูและนักเรียนรวมกันกําหนด 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการโดยวิเคราะหจากหลักสูตรกลาง หลักสูตรทองถิ่นและความตองการของนักเรียน   
มีแนวทางของงานที่ปฏิบัติ กําหนดกรอบและวิธีการประเมินรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน 
ซึ่งวิธีการประเมินตามสภาพจริงจะกลาวตอไปน้ี 
 
วิธีการท่ีใชในการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงเปนการกระทํา การแสดงออกหลาย ๆ ดาน ของนักเรียนตามสภาพ
ความเปนจริงทั้งในและนอกหองเรียน มีวิธีการประเมินโดยสังเขปดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ. 2542: 184-193)  
 1.  การสังเกต  เปนวิธีการที่ดีมากวิธีหนึ่งในการเก็บขอมูลพฤติกรรมดานการใชความคิด 
การปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะดานอารมณ ความรูสึก และลักษณะนิสัยสามารถทําไดทุกเวลา                
ทุกสถานที่ทั้งในหองเรยีน นอกหองเรียน หรือในสถานการณอื่นนอกโรงเรียน 
 วิธีการสังเกตทําไดโดยตั้งใจและไมตั้งใจ การสังเกตโดยตั้งใจหรือมีโครงการสรางหมายถึงครู
กําหนดพฤติกรรมที่ตองสังเกต ชวงเวลาสังเกตและวิธีการสังเกต (เชน สังเกตคนละ 3-5 นาทีเวียนไป
เรื่อย ๆ) อีกวิธีหน่ึง คือ การสังเกตแบบไมตั้งใจ หรือไมมีโครงสราง ซึ่งหมายถึงไมมีการกําหนดรายการ
สังเกตไวลวงหนา ครูอาจมีกระดาษแผนเล็กๆ ติดตัวไวตลอดเวลาเพื่อบันทึกเมื่อพบพฤติกรรมการ
แสดงออกที่มีความหมาย หรือสะดุดความสนใจของครู การบันทึกอาจทําไดโดยยอกอน แลวขยายความ
สมบูรณภายหลังวิธีการสังเกตที่ดีควรใชทั้งสองวิธี เพราะการสังเกตโดยตั้งใจ อาจทําใหละเลยมองขาม
พฤติกรรมที่นาสนใจแตไมมีในรายการที่กําหนด สวนการสังเกตโดยไมตั้งใจอาจทําใหครูขาดความชัดเจน
วาพฤติกรรมใด การแสดงออกใด ที่ควรแกการสนใจและบันทึกไว เปนตน ขอเตือนใจสําหรับการใชวิธี
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สังเกต คือ ตองสังเกตหลายๆ ครั้งในหลายๆ สถานการณ (การเรียน การทํางานตามลําพัง การทํางาน
กลุม การเลน การเขาสังคมกับเพื่อน การวางตัว ฯลฯ) เม่ือมีเวลาผานไประยะหนึ่งๆ (2-3 สัปดาห) จึง
นําขอมูลเหลานี้มาเพื่อพิจารณาสักคร้ังหนึ่ง 
 เครื่องมืออื่นๆ ที่ใชประกอบการสังเกตไดแก แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา   
แบบบันทึกระเบียนสะสม  เปนตน 
 2.  การสัมภาษณ เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชเก็บขอมูลพฤติกรรมดานตางไดดี เชน ความคิด (สติปญญา) 
ความรูสึก กระบวนการขั้นตอนในการทํางาน วิธีแกปญหา ฯลฯ อาจใชประกอบการสังเกตเพื่อใหไดขอมูล
ท่ีม่ันใจมากยิ่งขึ้น 
 ขอแนะนําบางประการเกี่ยวกับการสัมภาษณ 
 (1) กอนสัมภาษณควรหาขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของนักเรียนกอนเพื่อทําให 
การสัมภาษณเจาะตรงประเด็นและไดขอมูลยิ่งขึ้น 
 (2) เตรียมชุดคําถามลวงหนาและจัดลําดับคําถามชวยใหการตอบไมวกวน 
 (3) ขณะสัมภาษณครูใชวาจา ทาทาง น้ําเสียงที่อบอุนเปนกันเอง ทําใหนักเรียน 
เกิดความรูสึกปลอดภัย และแนวโนมใหนักเรียนอยากพูด / เลา 
 (4) ใชคําถามที่นักเรียนเขาใจงาย 
 (5) อาจใชวิธสีัมภาษณทางออมคอื สัมภาษณจากบุคคลที่ใกลชิดนักเรียน เชน เพือ่นสนิท 
ผูปกครอง เปนตน 
 3. การตรวจงาน เปนการวัดและประเมินผลที่เนนการนําผลการประเมินไปใชทันที ใน 2 ลักษณะ 
คือ เพื่อการชวยเหลือนักเรียนและเพื่อปรับปรุงการสอนของครู จึงเปนการประเมินที่ควรดําเนินการ
ตลอดเวลา เชน การตรวจแบบฝกหัด ผลงานภาคปฏิบัติ โครงการ/โครงงานตางๆ เปนตน งานเหลานี้
ควรมีลักษณะที่ครูสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของนักเรียนได เชน แบบฝกหัดที่เนนการเขียน
ตอบ เรียบเรียง สรางสรรค (ไมใชแบบฝกหัดที่เลียนแบบขอสอบเลือกตอบซ่ึงมักประเมินไดเพียงความรู
ความจํา) งาน โครงการ โครงงาน ที่เนนความคิดขั้นสูงในการวางแผนจัดการ ดําเนินการและแกปญหา
สิ่งท่ีควรประเมินควบคูไปดวยเสมอในการตรวจงาน (ทั้งงานเขียนตอบและปฏิบัติ) คือ ลักษณะนิสัยและ
คุณลักษณะที่ดีในการทํางาน 
 
ขอแนะนําบางประการเกี่ยวกับการตรวจงาน 
 โดยปกติครูมักประเมินนักเรียนทุกคนจากงานที่ครูกําหนดชิ้นเดียวกัน ครูควรมีความยืดหยุน
การประเมิน จากการตรวจงานมากขึ้น  ดังน้ี 
 (1) ไมจําเปนตองนําชิ้นงานทุกชิ้นมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะชิ้นงานที่นักเรียนทําไดดีและบอก
ความหมาย / ความสามารถของนักเรียนตามลักษณะที่ครูตองการประเมินได วิธีนี้เปนการเนน “จุดแข็ง” 
ของนักเรียน นับเปนการเสริมแรง สรางแรงกระตุนใหนักเรียนพยายามผลิตงานที่ดีๆ ออกมามากขึ้น 
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 (2) จากแนวคิดตามขอ 1 ชิ้นงานที่หยิบมาประเมินของแตละคน จึงไมจําเปนตองเปนเร่ือง
เดียวกัน เชน นักเรียนคนที่ 1 งานที่ (ทําไดดี) ควรหยิบมาประเมินอาจเปนงานชิ้นที่ 2, 3, 5 สวน
นักเรียนคนที่ 2 งานที่ควรหยิบมาประเมินอาจเปนงานชิ้นท่ี 1, 2 ,4 เปนตน 
 (3) อาจประเมินชิ้นงานที่นักเรียนทํานอกเหนือจากที่ครูกําหนดใหก็ได แตตองม่ันใจวาเปนสิ่งที่
นักเรียนทําเองจริงๆ เชน สิ่งประดิษฐที่นักเรียนทําเองที่บาน และนํามาใชที่โรงเรียนหรืองานเลือก          
ตางๆ ท่ีนักเรียนทําขึ้นเองตามความสนใจ เปนตน การใชขอมูล / หลักฐานผลงานอยางกวางขวาง จะทาํ
ใหครูรูจักนักเรียนมากขึ้น และประเมินความสามารถของนักเรียนตามสภาพที่แทจริงของเขาไดแมนยํา
ยิ่งขึ้น 
 (4) ผลการประเมิน ไมควรบอกเปนคะแนนหรือระดับคุณภาพ ที่เปนเฉพาะตัวเลขอยางเดียว 
แตควรบอกความหมายของผลคะแนนนั้นดวย 

 4. การรายงานตนเอง เปนการใหนักเรียนเขียนบรรยายหรือตอบคําถามสั้น  ๆหรือตอบแบบสอบถามที่
ครูสรางขึ้น เพื่อสะทอนถึงการเรียนรูของนักเรียนทั้งความรู ความเขาใจ วิธีคิด วิธีทํางานความพอใจใน
ผลงาน ความตองการพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น 
 ตัวอยางคําถามใหนักเรียนเขียนตอบสั้นๆ เพื่อสะทอนความคิด วิธีการทํางานหรือบุคลิกภาพ
ของนักเรียน 
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ตัวอยางงานเขียน 
 ใหนักเรียนเลือกงานเขียนชิ้นท่ีนักเรียนตองการใหครูประเมินแลวตอบคําถามตอไปนี้ 
 (1) ทําไมเธอจึงเลือกงานช้ินนี้ (มีอะไรเดนกวางานชิ้นอื่น) 
 ......................................................................................................................... 
 (2) จุดเดนของงานชิ้นนี้คืออะไร 
 ......................................................................................................................... 

(3) มีอะไรสําคัญเปนพิเศษหรือไม ขณะที่เธอสรางหรือเขียนงานชิ้นน้ีอยู 
 ......................................................................................................................... 
 (4) จากงานชิ้นนี้ เธอไดเรียนรูอะไรบางที่เกี่ยวกับเร่ืองการเขียน 
 ......................................................................................................................... 
  

(5) ถาไดทํางานชิ้นน้ีตอ เธอจะทําอะไร 
 ......................................................................................................................... 
 (6) งานประเภทใดที่เธออยากเขียนเปนชิ้นตอไป 
 ......................................................................................................................... 
 (7) มีเทคนิคพิเศษหรือความสนใจอะไรบางที่อยากทดลองทําเกี่ยวกับงานเขียนชิ้นตอไป 
 ......................................................................................................................... 
 (8) จะใหระดับคะแนนผลงานนี้เทาไรพรอมท้ังบอกเหตุผลดวย 
 ......................................................................................................................... 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2542: 187-188) 
 

 5. การใชบันทึกจากผูที่เกี่ยวของ เปนการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นทีเ่กีย่วของกบัตวันักเรยีน
ผลงานนักเรียน โดยเฉพาะความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียนจากแหลงตางๆ เชน จากเพื่อนครู – 
โดยประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน (ประเมินเดือนละคร้ัง) 
 จากเพื่อนนักเรียน – โดยจัดชั่วโมงสนทนา วิพากษผลงาน (นักเรียนตองไดรับคําแนะนํา       
มากอนเกี่ยวกับหลักการ วิธีวิจารณเพื่อการสรางสรรค) 
 จากผูปกครอง – โดยจดหมาย / สารสัมพันธที่ครู หรือโรงเรียนกับผูปกครองมีถึงกันโดย
ตลอดเวลา โดยการประชุมผูปกครองที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือโดยการตอบแบบสอบถามสั้นๆ  
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ตัวอยางคาํถามสาํหรบัผูปกครองเพื่อสะทอนขอมลูเกี่ยวกับตวันักเรียน 

 ใหนักเรียนอานงานเขียนทุกชิ้นจากกแฟมสะสมงานของนักเรียนที่เปนเด็กในปกครองโดยดูทั้ง
โครงรางตนฉบับจริงตลอดจนความคิดเห็นของนักเรียนและครูท่ีปรากฏอยูบนชิ้นงาน ใหผูปกครอง
สนทนากับนักเรียนกอนแลวตอบคําถามตอไปนี้ 
 (1) งานชิ้นใดในแฟมงานที่ใหขอมูลเรื่องการเขียนของลูกทานมากที่สุด 
 ......................................................................................................................... 
 (2) งานชิ้นนั้นบอกอะไร 
 ......................................................................................................................... 

(3) “จุดเดน” ในงานเขียนของลูกทาน คืออะไร 
 ......................................................................................................................... 
 (4) ทานเห็นวาลูกของทานควรไดรับการดูแลเปนพิเศษในเรื่องอะไรบาง หากจะพัฒนา 

      ใหเขาเปนนักเขียนตอไป 
 ......................................................................................................................... 
 (5) ทานมีขอเสนอแนะอะไรบางที่จะชวยใหเด็กคนอื่น ๆ ในชั้นเรียนไดพัฒนาความเปน 

       นักเขียน 
 ......................................................................................................................... 
 (6) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
 ......................................................................................................................... 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 187-188) 
 
 6. การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง  ในกรณีท่ีครูตองการใชแบบทดสอบ ขอเสนอแนะ
ใหใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติที่เนนการปฏิบัติจริง ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 6.1 ปญหาตองมีความหมายตอผูเรียน และมีความสําคัญเพียงพอที่จะแสดงถึง         
ภูมิความรูของนักเรียนในระดับชั้นน้ัน ๆ 
 6.2 เปนปญหาที่เลียนแบบสภาพจริงในชีวิตของนักเรียน 
 6.3 แบบสอบตองครอบคลุมท้ังความสามารถและเนื้อหาตามหลักสูตร 
 6.4 นักเรียนตองใชความรูความสามารถ ความคิดหลาย ๆ ดานมาผสมผสาน และแสดงวิธี
คิดไดเปนขั้นตอนที่ชัดเจน 
 6.5 ควรมีคําตอบถูกไดหลายคําตอบ และมีวิธีการหาคําตอบไดหลายวิธี 
 6.6 มีเกณฑการใหคะแนนตามความสมบูรณของคําตอบอยางชัดเจน 
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 7. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน แฟมสะสมงานหมายถึง สิ่งที่ใชสะสมงานของนักเรียน
อยางมีจุดประสงค อาจเปนแฟม กลอง แผนดิสก อัลบ้ัม ฯลฯ ที่แสดงใหเห็นถึงความพยายาม 
ความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนั้นๆ หรือหลาย ๆ เรื่อง การสะสมนั้นนักเรียนมีสวนรวมในการ
เลือกเน้ือหา เกณฑการเลือก เกณฑการตัดสิน ความสามารถ / คุณสมบัติ หลักฐานการสะทอนตนเอง 
 การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานเปนวิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงท่ีไดรับ
ความนิยมกันอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง เพราะใชการประเมินใหผูกติดอยูกับการสอนและมีนักเรียนเปน
ศูนยกลางของการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
 วิธีการประเมินตามสภาพจริงท่ีไดกลาวแลวน้ัน การที่จะไดมาซึ่งผลการเรียนรูที่แทจริง       
ของนักเรียน ครูควรใชวิธีการเก็บขอมูลหลายๆ วิธีผสมผสานกัน เพื่อใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย 
ครอบคลุมพฤติกรรมทุกดานและมีจํานวนมากเพียงพอที่จะประเมินผลที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียนอยางม่ันใจ
หลักเกณฑ วิธีการใหคะแนนตามแนวทางการประเมินตามสภาพจริง 
 
การใหคะแนน 

 หลักเกณฑและวิธีการใหคะแนนตามแนวทางของาการประเมินตามสภาพจริงของนักเรียน          
ทําไดใน 2 แนวทาง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 12-14) ดังนี้ 
 แนวทางที่ 1  
 ใหคะแนนในลักษณะภาพรวม เปนการใหคะแนนในความหมายวา คะแนนนั้นเปนตัวแทน 
ความประทับใจในผลงานทั้งหมดรวมทุกดานแลว มักใชกับเครื่องมือวัดประเมินผลที่เปน Authentic Test  

ตัวอยางการใหคะแนนในลักษณะภาพรวม 

 ตัวอยางที่ 1 กําหนดสถานการณใหนักเรียนคิด  แลวใหตอบพรอมอธิบายวิธีการคิด   
 เกณฑการใหคะแนน 
 0 = ไมตอบหรือตอบไมถูกและอธิบายวิธีคิดไมได 
 1 = ไมตอบ  แตแสดงวิธีคิดเล็กนอย  วิธีคิดมีแนวทางจะนําไปสูคําตอบได 
 2 = ตอบผิดแตมีเหตุผลหรือเกิดจากการคํานวณผิดพลาด  แตมีแนวทางไปสู 
   คําตอบที่ชัดเจน 
 3 = คําตอบถูก เหตุผลถูกตอง อาจมีขอผิดพลาดบาง 
 4 = คําตอบถูก แสดงเหตุผลถูกตอง แนวคิดชัดเจน 
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 ตัวอยางที่ 2  ใชแนวคิดคลายการประเมินแบบอิงกลุม คือ แบงงานนักเรียนออกเปน 3 กอง 
  กองที่  1  งานที่มีคุณภาพพิเศษ 
  กองที่  2  งานที่ไดรับการยอมรับ 
  กองที่  3  งานที่ไมไดรับการยอมรับ 
  แบงงานแตละกองออกเปน 2 ระดับ แตละกองจะไดระดับคะแนนเปน 5-6,  3-4, และ 
1-2 ตามลําดับ พรอมท้ังอธิบายลักษณะงานแตละกอง สําหรับงานที่แสดงวาไมไดใชความพยายาม   
เลยให  “0”  คะแนน 
             

แนวทางที่  2 
ใหคะแนนในลักษณะวิเคราะหงานเปนสวนยอย เปนการแตกยอยผลสัมฤทธิ์ของงานหนึ่งๆ  

ออกเปนหลายๆ ดาน เพื่อวิเคราะหระดับความสําเร็จแตละดานในงานนั้นของนักเรียนขอมูล มีประโยชน
มากตอการพัฒนาการเรียนการสอน มักใชประเมินแฟมสะสม กลาวโดยสรุป วิธีการใหคะแนนตามแนว
ประเมินตามสภาพจริง  เนนท่ีการใหขอมูลท่ีสามารถบงชี้ถึงความสําเร็จหรือความรอบรูของนักเรียนวา
มีลักษณะอยางไรและความสําเร็จหรือความรอบรู ในระดับท่ีแตกตางกันนั้น มีลักษณะแตกตางกันอยางไร 
ไมใชใหความหมายเพียงแคการได / ตก หรือ  ผาน / ไมผาน หรือระดับของการผานเทานั้น นอกจากนี้
การนําผลประเมินไปใชประโยชนดานการตัดสินผลการเรียนก็มีความสําคัญเปนอันดับรองจากการ
นําไปใชเพื่อพัฒนานักเรียนและตัวครู 
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แบบจาํลองการประเมนิตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment Model : CROTTSS Model) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 7 แบบจําลองการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment Model : CROTTSS 
     Model) 
 
     ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2542: 193). 
 
 
 
 
 

ห ลั ก สู ต ร
(Curriculum) 

จุดมุงหมาย 
หลักสูตร 

ผลการเรียนรู 
กลุมสาระ 

คําอธิบาย 
รายวิชา 

จุดประสงค 
การเรียนรู 

องคประกอบ 
การประเมินผล 
(Rubrics) 

สมรรถภาพจาก 
ผลการเรียนรูกลุมสาระ 

สมรรถภาพจาก 
คําอธิบายรายวิชา 

สมรรถภาพจากการ 
รวมผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนรู 
(Objective) 

เขียนจุดประสงคการเรียนรู 
จากคําอธิบายรายวิชาในรูป 
ภาวะงาน

ปรับจุดประสงคการเรียนรู 
ในรูปภาวะงาน 

ภาวะงาน 
(Tasks) 

กําหนดกิจกรรมการเรียน / สถานการณเปนภาวะงานที่เหมือนจริง 
และเอื้อใหประเมินตามองคประกอบที่กําหนด 

เครื่องมือ 
(Tool) 

- แบบสังเกต 
- มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 
- พอรทโฟริโอ (Portfolios) 

แบบสัมภาษณ / สอบถาม 

เกณฑการใหคะแนน 
(Scoring Rubrics) 

- องครวม (Holistic) 

- แยกองคประกอบ (Analytic) 

สรุปผล 
(Summary) 

- ระดับคะแนน (Grades) 

-  เสนภาพที่เทียบกับมาตรฐาน (Benchmarks) 
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 สรุปการประเมินสภาพจริง เปนการประเมินที่เนนใหผูเรียนปฏิบัติ ถาสามารถปฏิบัติไดใน
สถานการณจริงจะดีมาก แตถาไมได อาจใชสถานการณจําลองที่พยายามใหเหมือนจริงมากที่สุด หรือ
อาจจะใหผูเรียนไปปฏิบัตินอกหองเรียน หรือท่ีบาน แลวเก็บผลงานไว โดยอาจจะเก็บไวในแฟมสะสมงาน  
แลวครูเรียกมาประเมินภายหลัง สถานการณท่ีประเมินควรเปนสถานการณที่ประเมินผูเรียนไดหลายมิติ 
เชน ทักษะ ความรู ความสามารถ การคิด และคุณลักษณะตางๆ วิธีการที่ใชประกอบการประเมินตาม
สภาพจริงควรมีหลากหลายประกอบกัน สรุปไดดังนี้ 1. การสังเกต 2. การสัมภาษณ 3. การตรวจงาน  
4. การรายงานตนเองของนักเรียน 5. การบันทึกจากผูที่เกี่ยวของ  6. การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติ
จริง 7. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน 

 การวัดประเมินผลการเรียนรูโดยการใหคะแนนการประเมินตามสภาพจริง มี 2 แนวทาง คือ  
การประเมินในลักษณะภาพรวม และการประเมินในลักษณะการวิเคราะหสวนยอยหัวใจสําคัญของ การ
ประเมินตามสภาพจริง คือ ตองสอน และใหผูเรียนไดเรียนรูจากสภาพจริง 
 

1.3  ภูมิปญญาทองถ่ินในเขตพระนคร   
การปกครองของกรุงเทพมหานครแบงเปน 50 เขต ซึ่งเขตพระนคร เปน 1 ใน 50 เขต โดยอยู

ในกลุมเขตกรุงเทพกลาง ที่กรุงเทพมหานครถือเปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลงทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทางฝงพระนคร เนื่องจากมีสถานที่สําคัญท้ังทางดานวัฒนธรรมและ
ดานการเมืองการปกครองตั้งอยูเปนจํานวนมาก 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
ตั้งอยูบนเกาะรัตนโกสินทร ซ่ึงเปนบริเวณตะวันตกสุดของฝงพระนคร มีอาณาบริเวณติดตอกับเขต
ขางเคียง ดังนี้ 

-ทิศเหนือ ติดตอกับเขตดุสิต มีคลองผดุงกรุงเกษมเปนเสนแบงเขต  
-ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตปอมปราบศัตรูพายและเขตสัมพันธวงศ มีถนนราชดําเนินนอกและ

คลองรอบกรุง (คลองโองอาง) เปนเสนแบงเขต  
-ทิศใต ติดตอกับเขตคลองสานและเขตธนบุรี มีแนวกึ่งกลางแมนํ้าเจาพระยาเปนเสนแบงเขต  
-ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตบางกอกใหญ เขตบางกอกนอย และเขตบางพลัด มีแนวก่ึงกลาง

แมนํ้าเจาพระยาเปนเสนแบงเขต  
ประวัติ 
เขตพระนคร เดิมมีฐานะเปน อําเภอชนะสงคราม ขึ้นกับกรมนครบาล มีท่ีวาการอําเภอตั้งอยูที่

ถนนจักรพงษ ติดกับวัดชนะสงครามดานเหนือในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2458 ไดมีประกาศยกเลิก
อําเภอชั้นในแตเดิมและตั้งอําเภอชั้นในขึ้นใหม 25 อําเภอ ไดแก อําเภอพระราชวัง อําเภอชนะสงคราม 
อําเภอสําราญราษฎร อําเภอพาหุรัด อําเภอจักรวรรดิ อําเภอสัมพันธวงศ อําเภอสามแยก อําเภอ 
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ปอมปราบศัตรูพาย อําเภอสามยอด อําเภอนางเลิ้ง อําเภอบางขุนพรหม อําเภอสามเสน อําเภอดุสิต 
อําเภอพญาไท อําเภอประแจจีน อําเภอประทุมวัน อําเภอบางรัก อําเภอสาธร อาํเภอบานทะวาย อาํเภอ
บางพลัด อําเภออมรินทร อําเภอหงสาราม อําเภอราชคฤห อําเภอบุปผาราม และอําเภอบุคคโล ตอมา
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2471 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดมีการรวมพื้นท่ีอําเภอ
พาหุรัด อําเภอสําราญราษฎร อําเภอพระราชวัง และอําเภอชนะสงครามเปนอําเภอเดียวกัน เรียกวา 
อําเภอพระนคร ตามประกาศยุบรวมอําเภอและกิ่งอําเภอในจังหวัดพระนครและธนบุรี (ภายหลังไดยุบ
อําเภอสามยอดและอําเภอบางขุนพรหมเขามารวมดวย) และในป พ.ศ. 2515 ไดมีประกาศคณะปฏิวัติ
จัดระเบียบการปกครองในเขตนครหลวงใหม อําเภอพระนครจึงไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะเปน เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร (wapedia.mobi/th.เขตพระนคร สืบคนเม่ือวันที่ 30 ส.ค. 52) 

จากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นในเขตพระนคร  สามารถ
จําแนกไดเปน  4  กลุมดังนี้ 
 กลุมที่  1  คติ  ความคิด ความเช่ือ 
 สภาพของภูมิปญญานี้  ไดแก  แนวความคิด  ความเชื่อตางๆ ที่ปฏิบัติและยึดถือสืบทอดกันมา
เพื่อการดําเนินชีวิตสงบสุขในแตละทองถิ่น เชน 
 -  ความเชื่อแบบศาสนา  เชน  ความเชือ่แบบศาสนาพุทธ  ความเชื่อแบบพราหมณ  ฮินดู  
ความเชือ่แบบศาสนาคริสต  ความเชือ่แบบศาสนาอสิลาม  เปนตน 
 -  ความเชื่อแบบผ ี เชน  พระภูมิเจาที ่ และการบวงสรวงตางๆ  เปนตน 
 -  ความเชื่อสวนบุคคล  เชน การเคารถบรรพบุรุษ  ผูอาวุโส  ผูนําทางศาสนาตางๆ พระสงฆ  
เปนตน 
 บุคคลที่เปนเจาของภูมิปญญากลุมนี้ ไดแก  พระสงฆ  ผูอาวุโส  ผูนําทางศาสนาตางๆ ซ่ึงมีใน
แตละทองถิ่นในเขตพระนคร 

กลุมที่  2  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
 สภาพของภูมิปญญาทองถิ่นในกลุมน้ีไดแก 
 -  ดานศิลปะ  เชน  ศลิปะการเลนดนตรีไทย  ศิลปะการแสดงนาฏศิลป  ศิลปะดานจิตรกรรม/
ภาพวาด  ศลิปะดานโบราณสถาน  โบราณวัตถ ุสถานที่สําคัญทางประวตัิศาสตร เปนตน 
 -  ดานวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เชนการทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา ประเพณี
ทอดกฐิน  ประเพณีทอดผาปา ประเพณีสงกรานต  ประเพณลีอยกระทง  ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด  
ประเพณีเกี่ยวกับการตาย เปนตน 
 บุคคลที่เปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก  พระสงฆ  ผูอาวุโส  ผูนําในทองถ่ิน เปนตน และ
ภูมิปญญาเหลานี้มีการปฏิบัติกันอยูเกือบทั่วไป 
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กลุมที่  3  การประกอบอาชีพในทองถิ่น 
 สภาพภูมิปญญาทองถิ่นกลุมน้ี  จากการสํารวจพบวา  สวนใหญจะปรากฏใหเห็นในลักษณะ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน  ซ่ึงชาวบานไดนํามาประกอบเปนอาชีพทองถ่ิน  สามารถจําแนกไดดังนี้ 
 1. การเกษตรแบบดั้งเดิม  การทําไร  การทํานา  การทําสวน  โดยไมใชปุยเคมีหรือยาปราบ
ศัตรูพืช  การเลี้ยงสัตว  เปนตน 
 2. การโลหะ  เชน การทําขัน้ลงหิน  การหลอพระ  การทําทอง การทําบาตร การทําธงเปนตน 
 3. การแกะสลัก  เชน  เครื่องไมแกะสลักตางๆ  เปนตน 
 4. การอุตสาหกรรม  เชนสถานประกอบการโรงงานตางๆ  เปนตน 
 5. การพาณิชยและการบริการ เชน  การคาขาย  การขนสง  และการบริการตางๆ  เปนตน 
 บุคคลที่เปนเจาของภูมิปญญาทองถ่ินกลุมน้ี  ไดแก ชางชาวบาน ชางเทคนิค  ชางฝมือ  
ชาวบานผูนําในชุมชน/ทองถิ่น  และพบวา  มีการกระจายไปตามแหลงภูมิปญญาในแตละทองถิ่น 

กลุมที่  4  แนวคิด  หลักปฏิบัติ หรือเทคโนโลยีชาวบาน 
 สภาพของภูมิปญญาทองถ่ินในกลุมน้ี  พบวา เปนการประยุกตเทคโนโลยีมาใชในการประกอบ
อาชีพในชีวิตประจําวัน  จากการศึกษาเอกสารและสอบถามเทาที่พบ  เชน  การทําการเกษตรและ  
ปลูกพืชแบบผสมผสาน การเพาะเลี้ยงพันธุปลา  การปลุกไมดอกไประดับ  งานประดิษฐตางๆ  เปนตน 
 บุคคลที่เปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่นกลุมน้ี  ไดแก  ชาวบาน  ชางเทคนิค  ชางฝมือชาวบาน  
ผูนําในชุมชน/ทองถิ่น และพบวา  มีการกระจายไปตามแหลงภูมิปญญาในแตละทองถิ่น 
หมายเหตุ   รายละเอียดภูมิปญญาทองถิ่นเขตพระนครผูวิจัยสํารวจรวบรวมไวในภาคผนวก ก. 

 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ในเขตพระนคร      

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ในเขตพระนคร      
มีจํานวน 7 โรงเรียนดังน้ี   
 
ตาราง 3 รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเขตพระนคร       
                       

ช่ือโรงเรียน ที่ตั้ง 
1. ร.ร.มัธยมวดัมกุฎกษัตริย 
2. ร.ร.วัดบวรนิเวศ 
3. ร.ร.วัดราชบพธิ 
4. ร.ร.วัดสังเวช 
5. ร.ร.สตรีวทิยา 

330/3 ถ.กรุงเกษม  บางขุนพรม  เขตพระนคร  กทม. 
250  ถ.พระสเุมรุ  แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  กทม. 10200 
3 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 
108 ถ.ลําพู  แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร  กทม. 10200 
82 ถ.ดินสอ  แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  กทม. 10200 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 

ช่ือโรงเรียน ที่ตั้ง 
6. ร.ร.สวนกหุลาบวทิยาลยั 88  ถ.ตรเีพชร  แขวงวังบูรพาภิรมณ  เขตพระนคร กทม. 10200 
7. ร.ร.เบญจมราชาลัยฯ 126 ถ.ศิริพงศ ถ.สําราญราษฎร เขตพระนคร กทม. 10200 
 

ที่มา: สํานักนโยบายและแผนการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน.  (2552). 
 

แนวทางการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเขตพระนคร จากการศึกษาขอมูลหลักสูตรการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเขตพระนคร  ผูวิจัยนําตัวอยางแนวทางการดําเนินการนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ในเขตพระนครจํานวน 3 โรงเรียนดังตอไปน้ี 
 

2.1 แนวทางการนาํภูมปิญญาทองถิน่มาใชในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรวีิทยา 
โรงเรียนสตรีวิทยา  ตั้งอยูท่ี  82 ถ.ดินสอ  แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  กทม. 10200 
หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนสตรวีิทยา 
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 
 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ  
สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมคีวามสุข 
 
วิสัยทศัน มีวินัย  ใฝความรู  สูสากล  เปนคนด ี มีสัมมาคาราวะ  มีภาวะผูนํา  กาวล้ําเทคโนโลยี    
ดวยวิถคีวามเปนไทย  ใสใจสิ่งแวดลอม  พรอมอยูในสงัคมอยางมีความสุข 
 
ปรัชญาโรงเรียน เรียนเดน  เลนดี  มีวินัย  ใฝพฒันา 
 
เปาหมาย   ดานนักเรียน เปนคนดี  คนเกง  อยูในสังคมอยางมีความสุข 

      ดานครู เปนบุคลากรทีมี่ความรูความสามารถและพฒันาตนเองสูเกณฑมาตรฐานวิชาชพี
  ชุมชน ชุมชนใหความรวมมือพัฒนาการศึกษาของโงเรียน 

  โรงเรียน เปนโรงเรียนสตรีชั้นนําของประเทศและผานเกณฑการประเมิน 
   ประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
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 พนัธกิจ 1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.  จัดสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการเรียนรู 
 3.  จัดสาระการเรียนรูที่หลากหลาย  ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ  ความถนัด   
และความสามารถ 
 4. จัดกจิกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสารในการสืบคนขอมูลและ
ศึกษาความรูดวยตนเอง 
 5.  จัดกจิกรรมที่มุงเนนความเปนไทย คณุธรรม  จรยิธรรม  คานิยมอันพึงประสงค 
 6.  จัดกจิกรรมที่สงเสริมภาวะผูนําเพือ่นพฒันาสังคมและสิ่งแวดลอม 
 7.  จัดกจิกรรมสงเสริมจิตสาํนึกในการทํางานรวมกันเพือ่สังคมประเทศชาต ิ
 8.  เรงรัดพฒันาระบบบริหารจัดการและประสานความรวมมือกับชุมชน 
 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค 
 1.  มีระเบียบวินัย 
 2.  มีความซื่อสัตยสจุริต 
 3.  รูจักประหยัดและอดออม 
 4.  การมีสัมมาคารวะ 
 5.  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและสวนรวม 
 

จากทําการศึกษาคนควาหลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรียนสตรีวทิยา ชวงชั้นท่ี 3-4 (ชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 1-6 )   มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน รายละเอยีดดังตอไปนี ้

 
        1. กลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

 1.1 สาระพื้นฐาน 
  1.1.1  รายวิชา ส 31101  สังคมศึกษา 1  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เน้ือหาสาระที่เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาทองถ่ินไดแก การเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  การทําประโยชนในระดับชุมชนกับ
ทองถิ่นรูและเขาใจประเพณีวัฒนธรรมการอยูรวมกันอยาสันติสุขโดยยึดหลักคุณธรรมและการอยูรวมกัน
ตามหลักศาสนาที่นับถือ รูและเขาใจวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยตลอดจนความสําคัญของการ
ปรับเปลี่ยน  ภูมิปญญาไทยใหเหมาะสมกับชีวิตปจจุบันและการอนุรักษ  
  1.1.2  รายวิชา ส 31104  พระพุทธศาสนา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เนื้อหาสาระไดมีการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นในดานคติ  ความคิด  ความเชื่อ  หลักการที่เปนพื้นฐานองคความรูที่เกิดจากการสั่ง
สมถายทอดกันมา โดยเน้ือหาสาระกลาวถึงประวัติพระพุทธศาสนา การเผยแพรพระพุทธศาสนา 
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทยในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ ความรูเกี่ยวกับประเพณี
วันสําคัญทางพุทธศาสนา  ระเบียบประเพณีทางศาสนา  พิธีเวียนเทียน  การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา          
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วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  วันอาสาฬหบูชา  ประวัติและความสําคัญของธรรมสวนะและเทศกาล
สําคัญคือวันเขาพรรษา  วันออกพรรษาและวันเทโรทาน  การวิเคราะหคุณคาผลงานภูมิปญญาทองถิ่น
ดานพระพุทธศาสนามุงอนุรักษศาสนาวัตถุและศาสนาในทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นในการนํา
หลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน    
  1.1.3  รายวิชา ส32102  สังคมศึกษา 2  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในสาระการเรียนรูรายวชิานี้
เนื้อหาสาระเกี่ยวของกับภูมิศาสตร ภูมิภาคตางๆ ของทวีปเอเชีย สิ่งแวดลอ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพ  เศรษฐกิจการเมืองสังคม  วัฒนธรรม การเผยแผพุทธศาสนาของ
องคกรตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลียและโอเซียเนีย โดยมีเนื้อหาสวนที่เกี่ยวของภูมิปญญา
ทองถ่ินในเรื่อง  สภาพเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมกิจกรรมของชุมชนและบทบาทหนาที่ตามวิถี
ประชาธิปไตยเหตุการณทางประวัติศาสตร การวิเคราะหเปรียบเทียบผลกระทบของปจจยัทางภูมิศาสตร
การตั้งถิ่นฐานการดํารงชีวิตของคนในสมัยอยุธยาที่มีผลตอการปรับเปลี่ยนภูมิปญญาและวิถีการ
ดํารงชีวิต 
  1.1.4  รายวิชา ส 32105 พระพุทธศาสนา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
การเผยแพรศาสนาเขาสูเพื่อนบาน การสงเสริมความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบาน โดยมีเน้ือหาสวน
ท่ีเกี่ยวของภูมิปญญาทองถิ่นคือพุทธจริยาอันเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต ประวัติพุทธสาวก ชาวพุทธ
ตัวอยาง  ชาดก การปฏิบัติตามหลักธรรมพุทธศาสนา  พุทธศาสนสุภาษิต การฝกปฏิบัติมารยาทชาว
พุทธ  ศาสนพิธี และวันสําคัญทางพุทธศาสนา เปนตน 
  1.1.5 รายวิชา ส 33106 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เน้ือหาวิชาเกี่ยวกับ
การศึกษาแผนที่ชนิดตางๆ สิ่งแวดลอมของโลก  สภาพและวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
ในภูมิภาคตางๆ ในโลก นโยบายการอนุรักษและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมนานาชาติ  มรดกทาง
วัฒนธรรม มรดกโลก บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตาม
รัฐธรรมนูญ โดยมีเนื้อหาสวนที่เกี่ยวของภูมิปญญาทองถิ่นในเร่ือง การศึกษาวิถีชีวิตของสมัยธนบุรีและ
สมัยรัตนโกสินทร เพื่อเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตชีวิตในปจจุบันและอิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยในทองถ่ิน แนวคิด ความเชื่อ จริยธรรมและ     
ภูมิปญญาของคนไทยในประเทศ  กฎหมายการคุมครองโบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ หลักธรรม
ในการอยูรวมกันของศาสนาพุทธ  อิสลาม  ซิกส  ฮินดูและคริสตศาสนา 

  1.1.6 รายวิชา ส 33106 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสาระการเรียนรูรายวิชานี้
ไดกลาวถึงการศึกษาศาสนาพิธี พิธีกรรม พระไตรปฎก และพุทธสุภาษิตวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจและสามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม    
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  1.2 สาระเพิม่เติม 
รายวิชาสาระเพิ่มเติมที่มีเนือ้หาสาระวชิาเกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถ่ิน คือ  

รายวิชา ส 30201 ทองถิ่นของเรา (เกาะรัตนโกสินทร) ในระดับชั้น ม.1-ม.3 ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวของ
กับภูมิปญญาทองถิ่น ดานการพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน การดํารงชีวิตของคนในชุมชน การรักษาความ
ภาคภูมิใจในโบราณสถาน โบรานวัตถุในทองถิ่น เชน วัด วัง บาน สถานที่สําคัญ มรดกทางวัฒนธรรม
ในทองถ่ิน ภูมิปญญาอาชีพของบรรพบุรุษบริเวณเกาะรัตนโกสินทร โดยเน้ือหาวิชามุงหวังเพื่อใหเกิด
ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเพื่อนําไปสูการ
อนุรักษทองถิ่นที่ยั่งยืนตอไป  
 2. กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย จากการศึกษาคนควาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรี
วิทยาน้ันพบวามีรายวิชาที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 3  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 เปดสอนสาระพื้นฐาน  
และรายวิชาสาระเพิ่มเติม จึงมีรายวิชาปรากฏในหลักสูตรสถานศึกษาเพียงระดับชั้นละ 1 รายวิชา  
จํานวนหนวยกิตวิชาละ 1.5 หนวย จากการคนควาทั้ง 3 รายวิชาดังกลาวมีเน้ือหาสาระ ที่เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นดังน้ี 
 2.1 รายวิชา ท 31101 ภาษาไทย 1  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง การใชคํา สํานวนโวหาร กวีนิพนธ กลอน กาพย บทเพลง เพลง
พื้นบาน  เพลงกลอมเด็ก  
 2.2 รายวิชา ท 32102 ภาษาไทย 2 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ก็มีการนําเน้ือหาสาระที่เก่ียวของ
กับภูมิปญญาทองถิ่นในเร่ืองการแตงคําประพันธ ประเภทคํากลอน การรองถายทอดเพลงพื้นบาน      
บทกลอมเด็ก วรรณคดีพื้นบาน กลอนสุภาพ และโคลงสี่สุภาพ 
 2.3 รายวิชา ท 33103 ภาษาไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เนื้อหาวิชา     
เนนการอานในใจ การอานออกเสียง ขาว บทความ สารคดี บันเทิงการเขียน การฟง การพูด การจับ
ใจความ  บุคลิกภาพในการสนทนา รายงาน การอภิปราย การประชุม และการใชภาษาอยางเหมาะสม  
โดยมีเนื้อหาสาระบางสวนที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นเก่ียวกับ วรรณกรรมรอยแกว วรรณคดี  
กลอนบทละคร  โคลงสี่สุภาพ  
 3. กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากการศึกษาคนควาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สตรีวิทยานั้นพบวามีรายวิชาที่เปดสอนในชวงชั้นท่ี 3  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1- 3 เปดสอนสาระพื้นฐาน  
รายวิชาสาระเพิ่มเติม 

   3.1 สาระพืน้ฐาน  
        3.1.1 รายวิชา ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1  ระดบัชั้น ม. 1 เนือ้หาวิชา   

งานประดิษฐ   การประกอบอาหาร  มีการนําวิทยากรทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
             3.2 สาระเพิ่มเติม 
                   3.2.1 รายวชิา ง 30027 ชางแตงหนาเคก การนํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูจาก 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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         3.2.2 รายวิชา ง 40027 ชางอาหารอบ มีการนาํวิทยากรทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน
การสอน (หลกัสูตรสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวิทยา. 2550: ค) 
 4.กลุมสาระศิลปะ 
 4.1 รายวิชา ศ6402 ศลิปะ 4 การออกแบบพฒันาศลิปะ 
 4.2 รายวชิา ศ6402 ศลิปะ 5 การออกแบบพฒันาศลิปะภูมิปญญาทองถิ่นไทย 
 4.3 รายวิชา ศ6301 นาฏศลิป การอนุรักษสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไทย 
 
กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
 โรงเรียนสตรวีิทยาไดจัดกิจกรรมที่นําภมิูปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
 กิจกรรมอบรมบริหารจิต 
 กิจกรรมชุมนมุกลองยาว 
 กิจกรรมชุมนมุ นาฏศลิปไทยพื้นบาน 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตวิเขมเสริมความรูสูมหาวิทยาลัย  โดย เชิญนักการศึกษา  ผูปกครอง    
 การจัดกิจกรรม คลินิก Admidsion เชิญผูเช่ียวชาญ  ศิษยเกาแนะแนวทางการศกึษา 
  
การนาํภูมปิญญาทองถิน่มาเปนวิทยากร 
 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีวิทยา ไดนําภูมิปญญาทองถิ่น เชิญ
วิทยากรดานอาชีพ เชน นางอุดม ปทมสูตร รานขนมแมอุดม นางสิรินันทน แยมอรุณ ขนมเบื้องไทย 
บริษัทเสนหม่ีเหรียญไทย สาธิตนวัตกรรมดานอาหาร  ผศ.ดร.นิศารัตน สุขเอม  สาธิตการทําขนมลูกชุบ 
 กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เชิญพระสงฆจากวัดมหาธาตุยวุราชรังสฤษดิ ์และ
วัดบวรนิเวศวหิาร สอนวิชาพระพทุธศาสนา 
 กิจกรรมแนะแนว เชิญภูมิปญญาดานความรูสาขาวิทยากรตางๆ เชน แพทย นักกฎหมาย นักธุรกจิ  
ในชุมชนแนะแนวอาชีพ 
 
การนาํนักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูจากภูมปิญญาทองถ่ิน 
 กลุมสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูวฒันธรรมไทย วดัราชนัดดา   โลหะปราสาท 
 กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จัดกจิกรรมศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร 
 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นํานักเรียนไปศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นดานอาชีพ เชน 
รานขนมปงบางลําพู รานปาทองโกเสวย รานอาหารอาซีซะฮ รานน้ําพริกนิตยา รานขนมไทยชูถิ่น ราน
กวยเตี๋ยวอรอยเด็ด เปนตน (โรงเรียนสตรีวิทยา.  2545) 
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2.2 แนวทางการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน 
วัดบวรนิเวศ 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  ต้ังอยูที่  250      ถนนพระสุเมรุ  แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 
วิสัยทศันของโรงเรียน (Vision) 

“โรงเรียนวัดบวรนิเวศมุงจัดการศึกษา    ใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู      คูคุณธรรม     
จริยธรรมเปนผูนําการใช  ICT  มีสุนทรียภาพและสุขภาพพลานามัยดี  โดยมีชุมชนชวยสงเสริมเพิ่ม
ศักยภาพ นําสูมาตรฐานการศึกษา” 

พนัธกิจ (Mission) 
1. จัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   เต็มตามศักยภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาผูเรยีนเปนผูนําการใช ICTอยางชาญฉลาด 

 3. พัฒนาผูเรยีนใหมี คุณธรรม จรยิธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคเนนความเปนไทย 
4. ปลูกฝงผูเรยีนใหมีจติสํานึกสาธารณะ อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
5. ปลูกฝงทักษะการดําเนินชีวติ   โดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
6. สงเสริมผูเรียน   ครู บุคลากรของโรงเรียน  ใหมีสุนทรียภาพและสุขภาพพลานามัยท่ีดี 
7. สงเสริมครทุูกคน   ใหเรยีนรู   มุงสูการเปนครูมืออาชีพอยางตอเน่ือง 
8. สงเสริมครใูหใชนวตักรรม       ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย 
9. พัฒนาและสงเสริมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นอยางหลากหลาย 
10.จัดระบบการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามหลักธรรรมภิบาล 

 
ยุทธศาสตร 

1. พัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธภิาพและเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 

1.  พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการคิด 
2.  วเิคราะหคิดสังเคราะหอยางมีวิจารณญาณ  คิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสยัทัศน 
3.  กําหนดใหมีการจัดการเรยีนการสอนวชิาคอมพวิเตอรในหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่พัฒนา 

ผูเรียนใหเปนผูนําการใช ICT 
4.  ปลูกฝงใหผูเรียนมีระเบียบ  วินัย คุณธรรม จรยิธรรม และคา นิยมทีดี่งาม รักชาต ิศาสน  

กษัตริย 
5.  สงเสริมผูเรียนใหปฏิบัติตนตามเอกลักษณของโรงเรียน “สุภาพบุรษุ ยิ้มไหวทักทายกัน”  
6. บูรณาการกิจกรรมการเรียนการรูใหมีจิตสํานึกสาธารณะและการอนุรักษทรัพยากรและ 

สิ่งแวดลอม 
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7. สอดแทรกทักษะการดําเนินชีวติโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในกจิกรรมการเรียนรู 

8. สงเสริมใหผูเรียน คร ูบคุลากร มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจติท่ีดี 
9.  สงเสริมใหผูเรียน คร ูบคุลากร มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศลิปะ ดนตรีและกีฬา 
10.  สนับสนุนใหครูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ 
11.  สงเสริมใหการสรางสรรค นวัตกรรมและองคความรูใหมในกิจกรรมการเรียนรู 
12.  จัดทําสารสนเทศแหลงเรียนรู   และภูมิปญญาทองถิน่สนับสนุนใหใชแหลงการเรียนรูและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกจิกรรมการเรียนรู 
13.  จัดใหมีศูนยการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู พฒันาหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต  

และมีแหลงเรยีนรูอยางหลากหลายในโรงเรียน 
14.  สรางวฒันธรรมองคกรแหงความเอื้ออาทร จัดทํามาตรฐานการปฏิบตัิงานโดยยึดโรงเรียน 

เปนฐานตามหลักธรรมาภบิาล  และใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
15.  นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เพือ่การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน 

ลักษณะของผูเรียนอนัพงึประสงค 
เปนบุคคลแหงการเรียนรู 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีระเบียบ วินัย 
3. รักษสะอาด 
4. กาวทันเทคโนโลยี 

 แนวทางการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนวัดบวรนเิวศ 
ไดจัดทําโครงการพฒันาคณุภาพการเรยีนรูประวัติศาสตร ศิลปวฒันธรรม ชมุชนบางลําพ ู โดยมีการ
ดําเนินการดังน้ี 
 1. จัดทําสาระทองถิ่น แบงออกเปน 6 เลม ดังนี้ 
 1.1 บวรนิเวศเย็นศิระเพราะพระบริบาล 
 1.2 วัดบวรนิเวศวิหารและศลิปกรรม 
 1.3 ลัดเลาะรอบรูเที่ยวดบูางลําพ ู
 1.4 งานอาชพียานบางลําพ ู
 1.5 ถนนขาวสาร สถานที่ทองเท่ียวระดับโลก 
 1.6 แหลงเรียนรู เกาะรตันโกสินทร 
 2. คณะกรรมการวิชาการไดมอบหมายใหแตละกลุมสาระการเรียนรูนําสาระทองถิ่นทั้ง 6 เลม 
ไปบูรณาการสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในทุกระดับชัน้และนําแผนการจัดการ
เรียนรูสงกลุมบริหารวิชาการเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 3. กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีไดเปดสาระเพิ่มเติมรายวิชา  
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  ง 40023 การนวดแผนไทย มีการเชิญวิทยากรทองถิ่นการนวดแผนไทย จากวัด 
ปรินายกและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
  ง 30023 การปดทองพระเคร่ือง ไดเชิญวิทยากรทองถิ่น การปดทองพระเครื่องจาก
สนามพระทาพระจันทรและวัดชนะสงคราม 
 4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไดจัดโครงการนํานักเรียนศึกษาแหลง
เรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น โดยการนํานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ทองเที่ยวเรียนรูบูรณาการ
พระบรมมหาราชวัง และพิพิธภัณฑเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 5. คณะกรรมการวิชาการมอบหมายใหกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดําเนินการดังนี้ 
 5.1 สาระทองถิ่นบวรนิเวศ เย็นศิระเพราะพระบริบาล ไปจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 5.2 สาระทองถิ่นวัดบวรนิเวศวิหารและศิลปกรรม และลัดเลาะรอบรู เที่ยวดูบางลําพู           
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 5.3 สาระทองถิ่น งานอาชีพ ยานบางลําพู และถนนขาวสารสถานที่ทองเที่ยวระดับโลก      
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (สรุปงานกลุมบริหารวิชาการโรงเรียน       
วัดบวรนิเวศประจําปการศึกษา. 2551: 11-13) 
 
 2.3 แนวทางการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
เบญจมราชาลัยในพระบรมราชินูปถัมภ 
โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชินูปถัมภ 126 ถ.ศิริพงศ ถ.สําราญราษฎร เขตพระนคร กทม. 
10200 
 
วิสัยทัศน 
        มุงสรางนักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย 
ความเปนเลิศทางวิชาการ ความภาคภูมิใจ ในเกียรติภูมิของโรงเรียนและความเปนคนไทย 
 
เปาหมาย 
         เพือ่ใหนักเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค เปนกุลสตรีไทย มีความรู คุณธรรม จริยธรรม มีสขุภาพดี 
 
พันธกิจ 
  พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ รูจักใชเทคโนโลยี เพื่อการ
เรียนรูสูความเปนสากล  
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สามารถใชภาษาในการสื่อสาร เปนบุคคลที่ใฝรู ใฝเรียนและความเปนเลิศทางวิชาการ 
เสริมสรางใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและมีกิริยามารยาทที่งดงาม 
สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจ 

ในความเปนนักเรียนเบญจมราชาลัย รวมกัน รักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของโรงเรียน  
สรางความตระหนักใหนักเรียนเห็นคุณคาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย เพื่อใหเกิด

ความภาคภูมิใจในความเปนไท  
 
จุดเนน 

โรงเรียนบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยยึดหลักการมีสวนรวมเพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูใหสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ใชสื่อนวัตกรรม วัดและประเมินผล สามารถสรางงานวิจัย 
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหนักเรียนเลือกเรียนตามความแตกตางของปจเจก
บุคคล ผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

โรงเรียนจัดสรรทรัพยากรและจัดการสาธารณูปโภคอยางเหมาะสม เพื่อใหมีบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมท่ีสะอาดสวยงาม รมร่ืน ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู  

โรงเรียนมีการบริหารที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบถวงดุลและระบบควบคุม
ภายในเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

โรงเรียนมุงพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จิตสาธารณะ จิตสํานึกในความเปนพลเมืองและพลโลก 
มีทักษะการเรียนรู การปรับตัวและทักษะทางสังคม  

  โรงเรียนจัดบริการดานอนามัยและโภชนาการ เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
แนวทางการดําเนินงานการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

เบญจมราชาลัยในพระบรมราชินูปถัมภ ไดจัดดําเนินการโครงการศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เกาะรัตนโกสนิทรถิ่นของเรา โดยจัดทําสาระทองถิ่น แบงเปนระดับดังน้ี 

ระดับช้ัน ม.1 วัดสุทัศนนาทศันา 
ระดับช้ัน ม.2 เสาชิงชางามสงา นาศึกษา 
ระดับช้ัน ม.3 เคร่ืองสังฆภัณฑ รังสรรคชุมชนเสาชิงชา 
ระดับช้ัน ม.4 สามแพรงแหงความทรงจํา 
ระดับช้ัน ม.5 ของดีทีพ่าหุรดั 
ระดับช้ัน ม.6 เกาะรัตนโกสนิทรถิ่นทองเที่ยว 
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วิธีดําเนนิการ 

โครงการศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทรถิ่นของเรา โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
ในพระบรมราชูถัมภ ไดดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ประชุมครูผูสอน เพื่ออกแบบหนวยการเรียนรู และเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ 
อิงมาตรฐานและเปาหมายของการเรียนรูแบบยอนกลับ วางแผนการประเมิน เตรียมสื่อและออกขอสอบ 
เพื่อวัดความรู ความเขาใจ 
 2. จัดอบรมเรือ่งหลักสตูร และการเขยีนแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลบั (Backward design)  
 3. จัดประชุมครูผูสอน เพื่อออกแบบหนวยการเรียนรู และเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบอิง
มาตรฐานและเปาหมายของการเรียนรูแบบยอนกลับ วางแผนการประเมิน เตรียมสื่อและออกขอสอบ 
เพื่อวัดความรู ความเขาใจ 
 4. นําแบบทดสอบไปหาคุณภาพโดยหาคา IOC โดยใหครูรวมกันพิจารณาความสอดคลองกับ
จุดประสงคแลวนํามาปรับปรุง คัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปจํานวน 40 ขอ 
 5. ประชุมนักเรียน เพื่อชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของโรงเรียนในการศึกษาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทรถิ่นทองเที่ยว และระดมความคิดเพื่อหาหัวขอในการศึกษาและดําเนินงาน
เลือก สาระ/เนื้อหา/กิจกรรม หนวยการเรียนรูที่จัด เปนหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ 8 กลุม สาระ
การเรียนรู 
 6. ทดสอบความรูกอนเรียน (Pre - test) 
 7. ดําเนินการสอนความรูพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกับการทําโครงงานวิจัย จํานวน 1 สัปดาห 
 8. มอบหมายใหคณะนักเรียนจัดเปนกลุมตามหนวยการเรียนรู เลือกประธาน และคระทํางาน
ของแตละกลุม นักเรียนแตละกลุมประชุมเขียนโครงงาน ดําเนินการในการศึกษาของแตละหนวย        
การเรียนรู 
 9. จัดประชุมนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการดําเนินการศึกษา โรงเรียนจัดทําหนังสือขอ
ความรวมมือจากชุมชนท่ีเกี่ยวของ และเตรียมความพรอมดานสื่อ อุปกรณที่จําเปนในการใชศึกษา
สํารวจถ่ินทองเที่ยวในเกาะรัตนโกสินทร ตามที่ไดกําหนดหัวขอไว 
 10. นักเรียนดําเนินการศึกษา สํารวจ สังเกต ถิ่นทองเที่ยวในเกาะรัตนโกสินทร เก็บรวบรวม
ขอมูล โดยมีครูที่ปรึกษาประจําหนวยการเรียนรูดูแล 
 11. นักเรียนรวบรวมขอมูล ประชุม นําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักเรียน โดยมีครูกํากับ 
ดูและใหคําปรึกษา แนะนํา 
 12. ประธานนักเรียนของแตละหนวยการเรียนรูจัดประชุม วางแผนดําเนินการ สรุปองคความรู
ในรูป Port Folio และการจัดนิทรรศการ 
 13. เตรียมวัสดุ อุปกรณ ขอมูล ในการจัดนิทรรศการ 
 14. ทดสอบวัดความรูดวยแบบทดสอบความรูความเขาใจ หลังเรียน (Post Test) จํานวน 40 ขอ 
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 15. จัดแสดงนิทรรศการ โดยมีครูประเมินผลการจัดนิทรรศการ ท้ังการรายงานดวยวาจา และ 
Port Folio เพื่อตัดสินใหรางวัล 

16. รวบรวมผลการดําเนินงานในรูปแบบงานวิจัยและจัดทํารูปเลมแฟมสะสมงาน (Port Folio) 
(พัชรา ทิพยทัศน; และคณะ. 2552: 41-44) 
 
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับตัวแปรตน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนตัวแปรสถานภาพครูผูสอน  ระดับ
การศึกษา  ประสบการณการทํางาน และกลุมสาระการเรียนรูซ่ึงเปนตัวแปรที่สงผลตอการปฏิบัติงาน       
ในสถานศึกษาสามารถอธิบายไดดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2546: 51) ไดกลาววา ครูมีบทบาทรวมกับผูเกี่ยวของใน
การดําเนินงานทุกขั้นตอนที่มีการวางแผนและเปาหมายที่ชัดเจน สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา และ
จุดมุงหมาย หลักการ หรือมาตรฐานการศึกษา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของพบวา  
สถานภาพครูผูสอนในดาน ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน กลุมสาระการเรียนรู มีผลตอการ
ปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
 3.1 ระดับการศึกษา 

             ครูผูสอนทุกคนจําเปนตองมีความรู ความคิด มีปญญาและมีความรอบรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ (กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ. 2536: 135) เพราะครูที่มีระดับการศึกษา
ตางกันจะมีความสามารถ  ในการคิดวิเคราะห การจัดการเรียนการสอน โดยคิดคนนวัตกรรมที่นํามาใช
ในการเตรียมการสอน  การจัดการเรียนรูและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการวัดประเมินผลการเรียนรู
ตางกัน (สุวิมล  วองวาณิช. 2546: 96)             
 

3.2 ประสบการณการทํางาน 
 ประสบการณการทํางานเปนปจจัยที่สําคัญ  เพราะประสบการณจะเพิ่มความสุขุมรอบคอบ    
ในการตัดสินใจ  บุคลากรในสถานศึกษาที่มีประสบการณมากมีความรอบรูในงานมากชวยใหเขาใจ
ปญหาและสามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณที่เกิดขึ้นได คําวา “ประสบการณ” ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525-2539 (2539: 510) หมายถึง ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทําหรือ
ไดพบเห็น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนตัวแปร ประสบการณในการทํางาน 
ซึ่งเปนตัวแปรหนึ่งท่ีสงผลตอการปฏิบัตงิานในสถานศึกษา  สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 ประยุทธ  ศรีชัย (2544: 61) ประสบการณการทํางานเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะชวยเพิ่มความ
รอบคอบ รอบรู และชวยใหเขาใจปญหา  สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เสาวภาคย แหลมเพชร (2545: 83) ประสบการณทํางานในหนาที่ ชวยใหผูปฏิบัติงานมี   
ความคลองแคลวในการตัดสินใจ มองเห็นรูปงาน สามารถที่จะวางแผนการจัดการและอื่นๆ ไดดีกวา     
ผูท่ีมาปฏิบัติหนาที่ใหมและประสบการณทํางานที่แตกตางกันทําใหศักยภาพของบุคคลแตกตางกัน  
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 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2522: 131-132) ไดกลาวไววาความสามารถของมนุษยเปนผลมาจากสิ่ง
สําคัญ 3  ประการ คือ ความสามารถทางสมอง ประสบการณ และการศึกษาอบรม ซ่ึงการมีประสบการณใน
งานใดก็ตามยอมสงผลใหบุคคลปฏิบัติงานน้ันไดดี 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535: 67)  กลาววาประสบการณจากสิ่งที่พบเห็นที่แตกตาง บางคน
ไดรับความกดดันจากประสบการณอยางหน่ึงก็มีผลตอการรับรู ความเชื่อของบุคคลนั้น และใชเปนเกณฑ
ตัดสินเร่ืองตางๆ ตอไป ประสบการณการทํางานยอมทําใหคนเกิดความชํานาญ ทําใหเกิดความผูกพันกับ
อาชีพและองคกรไปดวย 
  

3.3 กลุมสาระการเรียนรู 
 กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูไว
แบงออกเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู  สาระการเรียนรูกลุมตางๆ มีความแตกตางกัน 2 กลุม กลุมที่ 1  
เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ ประกอบดวย ภาษาไทย  
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุมที่ 2 เปนสาระการเรียนรูที่
เสริมสรางความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค ประกอบดวย  
สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ (หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน.  2544) 
 อังกูล สมคะเนย (2535: 134-136) ศึกษาสภาพปญหาการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชพัฒนา
หลักสูตร  ในโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ครูกลุมสาระการเรียนรูตางกันเห็น
เกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการสอนแตกตางกัน   
 ภัทรวดี อุดมมลกุล (2545: 226) ศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียนแกนนํารวมพัฒนาหลักสูตร  สังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร  พบวาครู
กลุมสาระการเรียนรูตางกันมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชแตกตางกัน 

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีผูวิจัยนํามาอางอิง ในการศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช            
ในการจัดการเรียนการสอน  สรุปไดวาประสบการณในการรับราชการเปนสวนสําคัญ เพราะประสบการณ   
จะชวยเพิ่มความรอบรู มีความชํานาญในการทํางานและชวยใหเขาใจปญหาที่จะทําใหครูผูสอนเรียนรู ใน
การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งประสบการณในการ
ทํางานเปนสาเหตุที่ทําใหการปฏิบัติงานตางกัน สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแตกตางกัน 

 

4. งานวิจัยที่เกีย่วของ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา

โดยตรงน้ัน มีผูวิจัยไวไมมากนัก แตงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือแหลงวิชาในชุมชน  
มาใชประโยชนเพื่อการศึกษาในระดับตางๆ นั้น มีพอสมควร  ดังนี้ 
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 4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
รัตนะ  บัวสนธิ์ (2535: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนแหงในเขตภาคกลางตอนลางพบวา   
1) ภายในชุมชน ที่ศึกษามีสิ่งที่แสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่น คือ การอนุรักษและสรางปาของชุมชน  
ตลอดจนการใชประโยชนจากปาไม (การใชสมุนไพร) ท่ีเปนกระบวนการคิดและการกระทําโดยเจาอาวาส
ในชุมชน โรงเรียนกับชุมชนไมเคยมีการวางแผนรวมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 2) หลักสูตร
ประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไดเปดโอกาสใหโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและจากการสนทนากลุมสมาชิก  
ผูรวมสนทนาสามารถชวยกันกําหนดเนื้อหาที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น วัตถุประสงคของหลักสูตรไม
ประสบผลสําเร็จ 4) ความไมเช่ียวชาญและไมใสใจงานวิชาการอยางเพียงพอของผูบริหารโรงเรียน      
มีแนวโนมทําใหการใชหลักสูตรไมประสบผลสําเร็จ 5)  ความเอาใจใสทางวิชาการของครูท่ีแตกตางกัน
ทําใหการนําหลักสูตรไปใชประสบผลสําเร็จแตกตางกัน 

อังกูล  สมคะเนย (2535: 134-136)  ไดศึกษาสภาพการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนา
หลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบวา
ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียนครูวิชาการในโรงเรียนสวนใหญเห็นดวยในการนําภูมิปญญาชาวบาน  
มาใชในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นในลักษณะการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม  
โดยวิธีการเชิญภูมิปญญาชาวบานที่เปนชางฝมือหรือชางเทคนิคชาวบานมามีสวนรวม ในการพัฒนา
หลักสูตรซ่ึงศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการมีปญหาเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุน      
ไมเพียงพอ ไมไดรับการสนับสนุนในดานนโยบายและดานนิเทศติดตามผลตลอดจน ไมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานและการพัฒนาหลักสูตร 

กิตติพศ  ศิริสูตร (2537: บทคัดยอ) ไดศึกษาการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนา
หลักสูตรระดับทองถิ่นในโรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตรสุพรรณบุรี ซึ่งพบวาศึกษานิเทศกและ
ผูบริหารโรงเรียนไดรับนโยบายการสนับสนุนสงเสริมใหนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนา
หลักสูตรโดยการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน ไดมีการนําเรื่องวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
การประกอบอาชีพของทองถ่ินมาใช  ครูสวนใหญศึกษาและนําภูมิปญญาชาวบาน โดยเชิญเจาของภูมิปญญา
มารวมกิจกรรมและไปศึกษาจากปราชญชาวบานเหลาน้ัน ในดานการจัดทําเนื้อหาวิชาหรือรายวิชาขึ้นใหม  
ไมมีการจัดทํา สาเหตุคือมีภารกิจมากเกินไปและไมมีเวลาเพียงพอ ปญหาในการนิเทศติดตามผลคือ
ขาดงบประมาณ  และไมมีเวลาจะติดตามผลผูบริหารยังไมเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ทองถิ่น 

มาลินี  สวยคาขาว (2538: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียน
การสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยศึกษาจาก
กลุมตัวอยางซ่ึงเปนครูสังคมศึกษา จํานวน 26 คน ใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง แลววิเคราะห
ขอมูลโดยการแจกจี่ความถี่ พบวาครูสังคมศึกษาสวนใหญใชความรูเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณี ความเชื่อ  
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วัฒนธรรมมาเปนเนื้อหาในการสอน โดยมีการสอนโดยใชวิทยากรในทองถิ่น และจัดทําเอกสาร
ประกอบการเรียน  การใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นในทองถิ่น  ปญหาที่พบคือ  ปราชญชาวบาน
บางทานขาดทักษะในการถายทอดความรู  และนักเรียนขาดทักษะในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ชุมพร  วงศพัฒน (2538: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชประโยชนจากแหลงชุมชน
ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษารายวิชา ส101-ส102 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร  โดยประชากรที่ใชในการวิจัยเปนครูผูสอนจํานวน 57 คน  ใชแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ และแบบปลายเปด เปนเคร่ืองมือในการศึกษาแลวนํามาวิเคราะหดวยคารอยละ พบวา  
ครูผูสอนไดมีการนําเอาแหลงชุมชนประเภทตางๆ มาใชท้ังในดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่
ราชการ สถานที่เอกชน สถานที่ทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี บุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ     
และโสตทัศนูปกรณและสิ่งพิมพ โดยใชกระบวนการเรียนการสอนทั้งการเลาเรื่องโดยครูผูสอน การไป
ศึกษายังสถานท่ีจริง การนําเอกสารความรูมาใหนักเรียนศึกษา รวมทั้งการเชิญบุคคลมาใหความรู       
แกนักเรียน สําหรับปญหาท่ีพบคือ การเดินทางไมสะดวก ขั้นตอนปฏิบัติยุงยาก สิ่งเปลืองคาใชจายสูง  
นักเรียนขาดระเบียบวินัย การมีเวลาจํากัดในการเขารวมกิจกรรม และไมไดรับความรวมมือจาก
เจาหนาที่หรือปราชญชาวบาน 

ประกอบ  ใจม่ัน (2539: 268-292) ไดศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการเกี่ยวกับการใช ภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง พบวาการเลือกภูมิปญญาทองถิ่นควรคํานึงถึง  
ผูเรียน หลักสูตร เนื้อหาวิชาและคุณสมบัติของภูมิปญญาทองถิ่น การเตรียมครูผูสอน ผูเรียน สื่อการ
เรียนการสอนและเตรียมการเรียนการสอนลวงหนา สวนปญหา ท่ีพบเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่น
คือขาดแคลนวัสดุอุปกรณในการฝกปฏิบัติงาน  งบประมาณไมเพียงพอ การเบิกจายคาตอบแทนยุงยาก  
ลาชา ภูมิปญญาทองถ่ินไมคอยมีเวลาวางและขาดทักษะตลอดจนประสบการณ ในการฝกปฏิบัติและ
ตองการที่จะเขามารับการฝกอบรมการใช ภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ 

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2540: รายงานการวิจัย) ไดทําการ
วิจัยเร่ือง  ภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยการ
สอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 1,129 คน ประกอบดวย  ศึกษานิเทศก 153 คน ผูบริหารโรงเรียน  
166 คน (ระดับประถมศึกษา 112 คน ระดับมัธยมศึกษา 54 คน) และครูผูสอน 810 คน (สอน
ระดบัประถมศึกษา 529 คน และระดับมัธยมศึกษา 281 คน) นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชการคํานวณหา
คาความถี่ รอยละ และการวิเคราะหเน้ือหาผลการวิจัยพบวาในการนําภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนนั้น ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่นจะมีลักษณะเปนองคความรู และเปน
ประสบการณท่ีมีสวนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกอยูและเปนสิ่งที่สรางสรรคประโยชนสุขใหแกผูเรียน
และสังคม อยางสอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการเรียนการสอน จะเปนการ
ผสมผสานระหวางความรูสากลกับความรูทองถิ่น เนนการศึกษา วิเคราะห ทําความเขาใจวิธีคิด  และคดิ
ของภูมิปญญาทองถิ่น ใหผูเรียนไดคิดอยางเปนอิสระ และสรุปความรูและประสบการณของปราชญ
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ทองถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรืออาจใหนักปราชญทองถิ่นเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนแทนครู และทําหนาที่ประเมินผลดวย ในดานปญญาและอุปสรรคนั้น คือ ขาดการสนับสนุนดาน
วัสดุ อุปกรณและงบประมาณ  ครูผูสอนมีความเขาใจในการนําความรูและประสบการณของชาวบานมา
ใชในการจัดการเรียนการสอนคอนขางนอยและวิทยากรทองถิ่นบางคนมีความเขาใจในการถายทอด
ความรูคอนขางนอย 
 กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2540: 1) ไดทําการวิจัยเรื่องภูมิปญญา
ทองถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลในการศึกษา
ประกอบดวยผูบริหาร 21 คน ครูผูสอน 21 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา 371 คน มัธยมศึกษาตอนตน  
266 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 263 คน รวมทั้งสิ้น 900คน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ 13 โรง และสังกัดกรมสามัญศึกษา 8 โรง และผูรูในทองถิ่นจํานวน 50 คน  
ผลการวิจัยพบวา 1)  การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นไมวาจะเปนการเชญิผูรู
ในทองถิ่นมาเปนวิทยากร  การสงนักเรียนไปฝกงานที่บาน หรือสถานประกอบการกับผูรูในทองถิ่น  
การใหนักเรียนออกไปสํารวจความรูที่มีอยู ในทองถิ่นและนํามาจัดการเรียนการสอน และการใหนักเรียน
ศึกษาคนควาจากพิพิธภัณฑทองถิ่นนับวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีความหมายสําหรับผูเรียน
เพราะเปนการเชื่อมโยงสภาพชีวิตนับวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีความหมายสําหรับผูเรียน
เพราะเปนการเชื่อมโยงสภาพชีวิตจริงกับการเรียนในโรงเรียนพบวา 17 ใน 21 โรงเรียนดําเนินการ
มุงเนนการถายทอดความรูในอดีตที่ถือวาเปนภูมิปญญาเร่ืองใดเรื่องหนึ่งเทาน้ัน 2) การนําผูรูในทองถิ่น
มารวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัด การเรียนการสอน ผูบริหารมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 3) การจัดเวลาใหนักเรียนออกไปสํารวจ และรวบรวมความรูใน
ชุมชนดวยการปฏิบัติจริง  เรียนรูจาก ประสบการณจริง  นับวาเปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยาง
แทจริง  ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  รอยละ 
93 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ85 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 รอยละ 91 มีความเห็นวา
เปนกิจกรรมที่มีประโยชน ขอมูลท่ีไดไมสามารถนําไปใชในการเรียนสวนวิธีที่ใชสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 4) พิพิธภัณฑทองถิ่นหรืออุทยานการศึกษาเปนสิ่งมีความสําคัญยิ่งในการกระตุนให
ผูเรียนเกิดความสนใจใฝรูใฝศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองขอมูลที่ไดจากการสอบถามนักเรียนที่เคย
ไปศึกษาพิพิธภัณฑทองถิ่น พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 97.50 มัธยมศึกษาปท่ี 4 รอยละ  
91.30 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 รอยละ 88.83  มีความเห็นวาความรูที่ไดรับการศึกษาคนควาดวย
ตนเองนั้น เปนสิ่งที่มีประโยชน สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดมาก 5) ผูปกครอง ผูนําชุมชน 
หรือผูรูในทองถิ่นเปนผูสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนทั้งในแงของแรงงาน ความคิด ภูมิปญญา 
และวัสดุสิ่งของและจากความคิดเห็นของผูรูในทองถ่ินท่ีไดรวมจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนนั้น  
สวนใหญเห็นดวยเปนอยางยิ่งที่หลักสูตรไดเปดโอกาสใหผูรูในทองถิ่นเขามีสวนรวมและเต็มใจท่ีจะให
ความรวมมือกับโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนจะไดหลายรูปแบบ และผูเรียนไดรับประสบการณ
ตรงจากผูรูทองถิ่นและเปนการนําเอาวิธีคิดซึ่งเปนวิถีชีวิตเขาสูกระบวนการเรียนรูไมแตกตางกัน  
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 ณรงค กองแกว (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการใชแหลงวิทยาการทองถิ่นในการ
พัฒนา ประถมศึกษา จังหวัดลําพูน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพการใชแหลงวิทยาการทองถิ่นใน
การพัฒนาหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ปญหาและอุปสรรคการนําไปใชพบวา 1) สภาพ
การใชแหลงวิทยาการทองถิ่นคือทรัพยากรบุคคลและ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัตถุที่
มนุษยสรางขึ้น และทรัพยากรทางสังคม โดยลักษณะท่ีดําเนินการมากไดแกการปรับปรุงหรือเลือกใชสื่อ
ใหเหมาะสม สวนการจัดสรางสื่อขึ้นใหมมีการดําเนินการนอย 2) การพัฒนาหลีกสูตรที่มีการดําเนินการมาก  
ไดแกหนวยตอไปน้ี วันสําคัญ เหตุการณ ขาว สิ่งแวดลอมทางสังคม และการทํามาหากิน 3) ปญหาการ
ใชแหลงวิทยาการทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตร คือขาดงบประมาณในการสนับสนุนการนําวิทยาการ
ทองถิ่นมาใชพัฒนาหลักสูตร 
          ศิริพงษ นวลแกว  (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชใน
การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัด
แมฮองสอนโดยมีจุดมุงหมายการวิจัยเพื่อเปนการศึกษากลุมภูมิปญญาและลักษณะภูมิปญญาที่นํามาใช
ในการพัฒนาหลักสูตร  ศึกษาระดับการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ินและประมวลความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ  และปราชญชาวบานในการพัฒนาหลักสูตรพบวา 1) กลุมภูมิปญญา
ชาวบานที่นํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นมากที่สุดคือ กลุมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
รองลงมาคือ กลุมคติ ความเชื่อ กลุมประสบการณที่นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชมากที่สุดคือ กลุมสราง
เสริมลักษณะนิสัย รองลงมาคือ กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต กลุมการงานอาชีพ กลุมทักษะและ
กลุมประสบการณพิเศษ 2) การพัฒนาหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง เม่ือแยกเปนรายลักษณะปฏิบัติ
พบวาการจัดกิจกรรมเสริมอยูในระดับมาก สวนการปรับรายละเอียดเนื้อหา กาจัดทําคําอธิบาย การจัดทํา
และเลือกใชสื่ออยูในระดับปานกลาง 3) การนําภูมิปญญาชาวบานมาใชสวนใหญใชวิธีเชิญมาเปน
วิทยากร  ปญหาท่ีพบคือขาดงบประมาณในการดําเนินการ ผูบริหารโรงเรียนและครูเห็นวา ภูมิปญญา
ชาวบานที่ควรนํามาจัดทําหลักสูตรทองถิ่นน้ันควรมีเน้ือหาเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรทองถิ่น  
สมุนไพร จักสาน เกษตรกรแบบผสมผสาน สวนปราชญชาวบานมีความเห็นวา ควรนํา ภูมิปญญา
เกี่ยวกับการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน  สามารถนําไปประกอบอาชีพไดและควรสอน
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม ความเชื่อจากศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมในชุมชนมาสอนใน
โรงเรียน 

ศรีรัตน บุญศรีและคณะ (2541: 69 - 73) ไดทําการศึกษาสภาพปญหาการนําภูมิปญญาทองถิ่น
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดนาน พบวา 1) การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาสวนใหญนําความรูมาใชสอนในวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตกลุมสรางเสริมลักษณะ
นิสัยและกลุมการงานพื้นฐานอาชีพ ครูผูสอนนํามาใชในการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลางมีการ
ปฏิบัตินอย 2) การจัดการเรียนการสอนที่นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครู
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารมาก สวนงบประมาณ วัสดุอุปกรณไดรับการสนับสนุนในจํานวนนอย 
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ทัศนีย  ทองไชย (2542: 121-124) ไดวิจัยสภาพและแนวทางการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
จัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  
พบวา 

1. การสนับสนุนใหครูผูสอนวิชาสังคมศึกษานําเน้ือหาภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน
การสอน 

2. การนําแหลงภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอน  
มีการนํามาปฏิบัติในระดับปานกลาง 

3. ปญหาอุปสรรคในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง 

4. แนวทางการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลาง 
 อภิรดี บํารุงสุข  (2544: 110-112) ไดทําการศึกษาเรื่องการนําภูมิปญญาชาวบานมาบูรณาการ
ในการสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และ 6 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวาการบูรณาการภูมิปญญาชาวบานในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาการบูรณาการ      
ภูมิปญญาชาวบานในการจัดการเรียนการสอนดานการพัฒนาเจตคติการอนุรักษ ภูมิปญญาชาวบาน
และความรักความผูกพันกับทองถ่ินระดับการบูรณาการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเมื่อ
เทียบกับการบูรณาการภูมิปญญาชาวบาน เพื่อการถายทอดความรูเกี่ยวกับ ภูมิปญญาชาวบานมี
คาเฉลี่ยรองลงมา สําหรับดานการฝกทักษะการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
 นัทธี  พงษดนตรี (2544: 67-71) ไดทําการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นกับการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดมณฑลจันทบุรีและเปรียบเทียบกับการนํา       
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนแตละหมวดวิชาผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นกลุมศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตท่ีปฏิบัติสืบทอดตอกันมา มาใชในการ
จัดการเรียนการสอนมากที่สุด และครูผูสอนมีปญหาในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับนอย เม่ือทําการเปรียบเทียบรายคูพบวาครูผูสอนแตละหมวดวิชามีการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน   
 สุดใจ ออนฤาชา (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง สภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแกน:กรณีศึกษาสหวิทยาเขตภูเวียง  
ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบัน และปญหาการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปใชในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผูบริหารและหัวหนาหมวดวิชาในดานบทบาทหนาที่ ไมมีการจัดประชุม
เกี่ยวกับกานําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนดานนโยบายมีการกําหนแนวนโยบาย
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เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ดานแผนงาน โครงการมีการ
กําหนดแผนงานโรงการการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรมีปญหาคือ ครูผูสอนไมใหความสําคัญ บุคลากรไมมีความสามารถ ชุมชนหรือผูปกครอง
นักเรียนไมใหความสําคัญมีปญหาดานวัสดุอุปกรณ งบประมาณไมเพียงพอ ขาดการควบคุม ดูแล 
กํากับและนิเทศ 
 กฤษดา ยศชวัฐ (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การนําภูมิปญญาทองถิ่นเขาสู  โรงเรียน:
กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี  ดานศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับโองมังกร หนังใหญวัดขนอน และผาจกไท - ญวน 
ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ชาวบานคิดคนเพื่อแกปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมโดยมี
กระบวนการสั่งสม กลั่นกรองและสืบทอดตอกันมายาวนาน การนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาถายทอดใน
โรงเรียนระดับขั้นพื้นฐานเปนกระบวนการมุงปลูกจิตสํานึกใหเกิดความภูมิใจในรากเหงาของตน ทําให
เด็กที่จบการศึกษาออกไปมีสวนรับผิดชอบและมีความสามารถที่จะสรางสรรคสังคมได 
 สามารถ รอดสําราญ (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ในการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา
พบวา โรงเรียนมีการใชแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุมโดยมีการนํา     
แหลงเรียนรูที่เปนการสื่อสารสารสนเทศมาใชในอันดับสูงสุด รองลงมาทุกกลุมอยูในระดับปานกลางคือ
ดานแหลงเรียนรูภูมิปญญาบุคคล ศิลปวัฒนธรรมละขนบธรรมเนียมประเพณีแนวคิดหลักปฏิบัติหรือ
เทคโนโลยีชาวบาน แหลงเรียนรูท่ีเปนวิทยาการ  การประกอบอาชีพในทองถิ่น ภูมิปญญาเกี่ยวกับ
ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ และแหลงเรียนรูที่เปนธรรมชาติตามลําดับ สําหรับปญหาการใช แหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนทุกดานอยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนปญหามากอันดับ
สูงสุด คือปญหาดานงบประมาณ รองลงมาคือปญหาดานวัสดุอุปกรณดานการจัดการและดานบุคคลากร
ตามลําดับ 
 บังอร ฝายสัจจา (2546: 146 - 150) ศึกษาเรื่องการใชภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อจัดการเรียนการสอน
นอกโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา แหลงภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีทั้งหมด
แบงเปน 9 ประเภท ไดแก ดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ดานการแพทยแผนไทย  
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน ดานศิลปกรรม ดาน
ภาษาและวรรณกรรม ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี และดานโภชนาการ ลักษณะการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใช สวนใหญนํามาใชในดานการเปนวิทยากร  ดานการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมในดาน
การปรับปรุงหลักสูตรและจัดกิจกรรมเดิมท่ีมีอยูแลวหรือการสรางหลักสูตรและจัดกิจกรรมใหม พบวา 
สวนใหญนํากิจกรรมที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรม ลักษณะ
การโดยนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น พบวา นํามาใชมากในกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ สวนปญหาที่พบ ดานการพัฒนา
หลักสูตรและจัดกิจกรรมไดแก ผูปฏิบัติงานในหนวยงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องของภูมิปญญา
ทองถิ่น และภูมิปญญาทองถ่ินที่เปนบุคคลไมมีความรูพอที่จะมา มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและ
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จัดกิจกรรม  ดานการนํามาเปนวิทยากร ไดแก ไมมีทักษะในการถายทอดความรู ทําใหการเรียนการ
สอนไมบรรลุวัตถุประสงค  และดานการนํามาเปนสื่อเพื่อการศึกษา ไดแก ผูปฏิบัติงานขาดความรู  
ความเขาใจในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเปนสื่อการศึกษา 
 ประไพพรรณ  ผองสวัสด์ิ (2549: 121-122) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาบทบาทผูบริหาร
สถานศึกษาในการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในชุมชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยศึกษา
จากกลุมตัวอยางประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการฝายวิชาการและหัวหนากลุมสาระ
ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับชวงชั้นที่3  และ
ชวงชั้นที่ 4 จํานวน 80 คน ผลการศึกษาพบวาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชแหลง
เรียนรูในชุมชนสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลางทุกดานโดยมี
คาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ประเภทบุคคล  ประเภทสถานที่ ประเภทประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมประเพณีและประเภทอาชีพตามลําดับ, ผูบริหารที่มีอายุ,ระดับการศึกษา,ประสบการณการ
ทํางาน,ระยะการอาศัยอยูในชุมชนตางกัน มีการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูไมตางกัน สวนผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีสถานที่ตั้งโรงเรียนตางกัน มีการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในชุมชนตางกัน โดย
ผูบริหารที่ท่ีสถานที่ตั้งโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองมีความคิดเห็นตอการสงเสริม การใชแหลงเรียนรูใน
ชุมชนมากกวาผูบริหารที่มีสถานที่ต้ังโรงเรียนในเขตอําเภอบางกรวย 
 
 4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 ยูเนสโก (ศึกษา พลศรี. 2550: 65; อางอิงจาก Unesco. 1994: 139) ไดศึกษาวิจัยการ
ดําเนินงานดานการศึกษาและภูมิปญญาในสาธารณรัฐเกาหลี ผลการวิจัยพบวาประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีไดจัดระบบการอนุรักษและการถายทอดภูมิปญญาโดยออกกฎหมายคุมครองสมบัติทาง
วัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณอันเปนวิถีชีวิตและเอกลักษณะของชาติ ซึ่งแสดงออกมาเชิงประวัติศาสตร 
คุณคาทางศิลปะ ไดแก การเลนดนตรี การฟอนรํา การเลนละคร พิธีกรรม ศิลปะการปองกันตัว และ
ศิลปหัตถกรรมตางๆ สําหรับผูถายทอดภูมิปญญาไดรับการยกยองวา ผูทรงภูมิปญญา วิธีการถายทอด
โดยการฝกอบรมเยาวชนอยางนอย 6 เดือน ถึง 5 ป รัฐใหการสนับสนุนคาใชจายและมีการแสดงผลงาน
ชองผูทรงคุณปญญาปละ 1 ครั้ง 
 ยงวาน (Yonghwan. 1995: 2125-A) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นท่ีเปนอิสระจาก
สวนกลางโดยใหอํานาจหนาที่แกคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นและโรงเรียนของสหรัฐอเมริกาและ
อังกฤษ พบวาหลักสูตรแหงชาติที่กําหนดมาจากสวนกลางนั้นมีขอจํากัดตอความสําเร็จของการสอน   
ไมสามารถนํามาใชไดจริงในการที่จะสนับสนุนใหโรงเรียนไดอิสระตอนักเรียนในการเรียนรู แนวคิด
ใหมๆของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นนั้นมาจากพื้นเดิมของทองถิ่นและปรัชญาของทองถิ่นน้ันๆ โดยยึด
หลักการที่วาการใหความรูทั้งหมดจะถูกกําหนดโดยผูมีสวนรวมในทองถิ่น โดยบทบาทของครู             
ในชั้นเรียนควรที่จะกําหนดใหมีความแตกตางจากการใชหลักสูตรแหงชาติ 
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 แมคเคย  (Mackey. 1995: 288)   ศึกษาการแสดงดนตรีพื้นบานของเมืองโนวาสกอตตา  
ผลการวิจัยพบวา  ชาวบานในวาสกอตตามีความซาบซึ้งและภูมิใจในภูมิปญญาดานดนตรีพื้นบานของ
ตนเองและพยายามที่จะสืบทอดองคความรูใหแกลูกหลานโดยวิธีการถายทอดความรูที่ปฏิบัติ 
 เฟอร กูสัน (ferguson. 1997: 32) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาของเด็กในชนบทของรัฐเนบราสกา  
ในการศึกษาดังกลาวจะมีทั้งโปรแกรมการพัฒนาภูมิปญญาและความคิดสรางสรรคโดยการนําเด็ก
ออกไปหาประสบการณนอกสถานที่  พบกับผูประกอบอาชีพระดับทองถิ่น  พบกับวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ 
ของชุมชน เพื่อใหเด็กเกิดแนวคิดใหมๆ แปลกๆ  และกาวไกลดานภูมิปญญาหลังจากทําการทดลอง
ดังกลาวรวม  5 สัปดาหแลวทําการประเมินผลการศึกษาพบวา  เด็กสามารถนําภูมิปญญาทองถิ่น
ผสมผสานเขากับความคิดของตนเอง  ไดดีกวาการศึกษาอยูภายในโรงเรียน         
 ลอเรย (Lawey. 1998: 17) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสังคมในทองถิ่น ผลการศึกษา
พบวาการใหความสําคัญกับทองถิ่นโดยนําภูมิปญญาระดับทองถิ่นที่มีความรูในศาสตรมาสูโรงเรียนจะ
ทําใหการเรียนการสอนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาระหวางชุมชนและโรงเรียนไดใน 3 วัน  
แนวทางที่ใช ในการศึกษา 1) การใชพื้นท่ีชุมชนเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา 2) องคกรในระดับ
ทองถิ่น  มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  3) ชุมชนผูปกครองมีสวนรวมในการศึกษา 
 บันเนลล (Bunnell. 1999: 175) ไดศึกษาผลของการวิเคราะหและเลือกสรรนิทานพื้นบาน            
ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมที่จะใชในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหเขาใจในความงดงามคุณคาและ
ศิลปวัฒนธรรม โดยนิทานที่นํามาใชเปนสื่อพัฒนาการเรียนภาษานั้น  ไดผานการพิจารณาคัดเลือกจาก
ผูเชี่ยวชาญอยางนอย  5  ประเทศวาเปนนิทานพื้นบานที่เหมาะสมสําหรับการนํามาพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียน  ซึ่งนิทานที่ไดรับการคัดเลือกมีทั้งหมด 7 เร่ือง ผลการศึกษาวิจัยสรุปไดวานิทานพื้นบาน
เหมาะสมที่จะนํามาประกอบการสอนเพราะนอกจากจะชวยใหนักเรียนไดพัฒนาการเรียนรูทักษะทาง
ภาษา สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่นแลวยังชวยใหครูมีสื่อการสอนที่ดีอีกดวย 
 วิดเทอร  (Wither. 2000: 2176) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและการจัด
การศึกษาพื้นฐานการศึกษาเพื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินขอสถาบันการศึกษา 
YVLEI พบวาโรงเรียนมีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรใหเกิดความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ทําใหเด็กเกิดความคิดใชประสาทสัมผัสทุกสวนของเด็กกับสิ่งแวดลอม     
ใหโอกาสนักเรียนแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชนซึ่งหลักสูตรไดพัฒนาทุกระดับชั้นโดยเฉพาะชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 เนนในเรื่องระเบียบวินัยอยางเครงครัด โดยรวมมือกันระหวาง ครู ชุมชน นักเรียน และผูนําชุมชน
จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานซึ่งเปนท่ียอมรับ 
 รีริค (Relic. 2001: Abstact) ไดศึกษารูปแบบในการใชภูมิปญญาทองถ่ินประเภทบุคคลที่
เปนรูปแบบหน่ึงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นิยมกันในชั้นเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดแก การเชิญผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพแตกตางกันมาถายทอดประสบการณใหกับนักเรียนใน        
ชั้นเรียนและมีการเปดโอกาสใหซักถามกันอยางกวางขวาง        
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวาภูมิปญญาทองถิ่นคือองคความรู
ความสามารถและทักษะของคนอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณท่ีผานกระบวนการเรียนรูโดยการ
ถายทอดสืบตอๆ กันมาเพื่อใชในการแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตใหสมดุลกับสภาพแวดลอมเหมาะสม
กับยุคสมัย การนําภมิูปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนหรือเขาสูโรงเรียนเปนกระบวนการ
ปลูกจิตสํานึกใหทุกคนเกิดความภาคภูมิใจและเกิดการเรียนรูในการอนุรักษและดํารงภูมิปญญาทองถิ่น
โดยเกิดประโยชนตอการเรียนรูและการพัฒนาทองถ่ิน    

  
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร โดยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล 
 3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
            การวิจัยครั้งน้ี  เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนครโดยวิธีการดําเนินการดังน้ี 
 
 ประชากร 
      ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ในเขตพระนคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551  จํานวน  
673  คน 
   
 กลุมตัวอยาง  
      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ตั้งอยูในเขตพระนคร จํานวน 7 โรงเรียน 
โดยมีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการใชตารางของเคร็จซ่ีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 
n.d.)ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 248 คน (จากประชากร 673 ในตารางไมมี 673 จึงใชที่ประชากร 
จํานวน 700 แทน)  จากนั้นจึงทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ซ่ึงใชโรงเรียน
เปนระดับชั้น(Strata)  โดยการเทียบสัดสวนจากนั้นจึงสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2549: 119)  ปรากฏดังตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงจํานวนครูกลุมตัวอยางจากโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
 กรุงเทพมหานครเขต 1 ในเขตพระนคร 
 

โรงเรียน ประชากร กลุมตวัอยาง 
1. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย 70 26 
2. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 56 21 
3. โรงเรียนวัดราชบพิธ 105 38 
4. โรงเรียนวัดสังเวช 43 16 
5. โรงเรียนสตรีวทิยา 144 53 
6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 161 59 
7. โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ 94 35 

รวม 673 248 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชการวิจัยครั้งน้ี  คือ 
 แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
ในเขตพระนคร 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ แบบสอบถามประเภทเลือกรายการ 
(Check  List)  สอบถาม ระดับการศึกษา  ประสบการณทํางาน  กลุมสาระการเรียนรู    
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน 
การสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร    
  ตอนที่ 2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่น 4 กลุมมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร แบบสอบถามเปนแบบประเภท
เลือกรายการ (Check List)   
  ตอนที่ 2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  
ของลิเคิรท (Likert)  กําหนดระดับคะแนนออกเปน     5  ระดับ  ดังน้ี 
 มีระดับการใช  มากที่สุด ใหคะแนน 5  คะแนน 
 มีระดับการใช  มาก  ใหคะแนน 4  คะแนน 
 มีระดับการใช  ปานกลาง ใหคะแนน  3  คะแนน 
 มีระดับการใช  นอย  ใหคะแนน 2  คะแนน 
 มีระดับการใช  นอยที่สุด ใหคะแนน 1  คะแนน 
และในทายแตละดาน เปนแบบสอบถามปลายเปด ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่น 
มาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพระนคร 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
            ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับดังน้ี 
        1. ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นมา
ใชในการจัดการเรียนการสอนใชเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามประเภทเลือกรายการ 
(Check  List)  และแบบสอบถามปลายเปด 
 2.  นําผลการศึกษาจากขอ 1 มาสรางแบบสอบถามแบบประเภทเลือกรายการ (Check  List) 
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert) และแบบปลายเปด โดยกําหนด
ขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลุมการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน ของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  1 ในเขตพระนคร 
 3.  นํารางแบบสอบถามและที่ผูวิจัยสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  
เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและสํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถาม เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามตามอาจารย 
ที่ปรึกษาสารนิพนธและนําเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
        4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content validity) โดยใชดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
(Index  of  ltem-objective  congruence : IOC) ไดขอคําถามที่มีคา IOC  0.8-1.0   
 5. นํารางแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ        
เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย 
        6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพระนคร 2 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามและโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จํานวน  
30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach) 
ไดคาความเชื่อม่ัน  0.98   ทั้งฉบับ 
        7.  จัดพิมพแบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อม่ันเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  
จากนั้นนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร        
 
การเก็บรวมรวมขอมูล 
            ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 1.  ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากครูผูสอน 
 2.  ผูวิจัยนําหนังสือพรอมแบบสอบถามไปยังโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร   
ตอบแบบสอบถาม 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนครที่เปนกลุมตัวอยาง พรอมทั้งทําการชี้แจงรายละเอียดในการกรอก
แบบสอบถาม 
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 4.  ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล จากครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  
และรับคืนดวยตนเองนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งฉบับ  
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
            การจัดกระทําขอมูล 
           หลังจากที่ไดรับคืนแบบสอบถาม เร่ืองการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน
การสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนครผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
       1.  แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะห โดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
       2.  แบบสอบถามตอนที่ 2 ตรวจใหคะแนนขอมูลจากการตอบแบบสอบถามดังน้ี 
  2.1  ตอนที่ 2.1 ตรวจใหคะแนนขอมูลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําประเภท
ภูมิปญญาทองถิ่น 4 กลุมมาใชในการจัดการเรียนการสอน 2 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนรู ดาน
การวัดประเมินผลการเรียนรู ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร วิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  2.2  ตอนที่ 2.2 ตรวจใหคะแนนขอมูล จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 2 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดประเมินผล  
การเรียนรู  ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  โดยมีนํ้าหนักคะแนน  ดังน้ี 

มีระดับการใช  มากที่สุด ใหคะแนน 5  คะแนน 
 มีระดับการใช  มาก  ใหคะแนน 4  คะแนน 
 มีระดับการใช  ปานกลาง ใหคะแนน  3  คะแนน 
 มีระดับการใช  นอย  ใหคะแนน 2  คะแนน 
 มีระดับการใช  นอยที่สุด ใหคะแนน 1  คะแนน 
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) คาเฉลีย่ (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation)  นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
  สวนทายแบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายเปด สอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร 
ใชวิธีวิเคราะหเน้ือหาจัดลําดับความถี่และคารอยละ นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
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การวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
    1. ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทั้งหมด เพ่ือ
นําไปใชในการวิเคราะห 
       2.  นําผลคะแนนที่ได มาหาคาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึง
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปน้ี 
  2.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) นําเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
  2.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร 
   2.2.1 ตอนที่ 2.1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่น              
4  กลุมมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดประเมินผลการเรียนรู ทําการวิเคราะหขอมูลโดยจัดลําดับความถี่
รายขอและหาคารอยละนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  
   2.2.2 ตอนที่ 2.2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัด 
การเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ   
ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) รายขอ รายดาน
และโดยรวมซึ่งจําแนกตามตัวแปร ระดับการศึกษา ประสบการณทํางานและกลุมสาระการเรียนรู  
โดยใชเกณฑการแปลผลของ บุญชม  ศรีสะอาด (2545: 103)  ดังน้ี 
       คาเฉลี่ย    4.51  -  5.00    หมายถึง  มีการใชภูมิปญญาทองถิ่น   ระดับมากที่สุด 
       คาเฉลี่ย    3.51  -  4.50    หมายถึง  มีการใชภูมิปญญาทองถิ่น   ระดับมาก 
       คาเฉลี่ย    2.51  -  3.50    หมายถึง  มีการใชภูมิปญญาทองถิ่น   ระดับปานกลาง 
       คาเฉลี่ย    1.51  -  2.50    หมายถึง  มีการใชภูมิปญญาทองถิ่น  ระดับนอย 
       คาเฉลี่ย    1.00  -  1.50    หมายถึง  มีการใชภูมิปญญาทองถิ่น   ระดับนอยที่สุด 

สวนทายเปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะการนําภูมิปญญาทองถิ่น 
มาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  ทําการวิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเน้ือหาจัดลําดับความถี่  หาคารอยละ นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
       3.  วิเคราะหเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียน มัธยมศึกษาในเขตพระนคร จําแนกตามระดับการศึกษาโดยใชสถิติทดสอบคาที  (t-test) 
      4. วิเคราะหเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  จําแนกตาม  ประสบการณทํางาน  กลุมสาระการเรียนรูโดยใช
สถิติการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-Way  ANOVA) 
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      สถิติในการวิเคราะหขอมูล   
 ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
       1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   1.1  หาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index  of  ltem-objective  congruence) 
   1.2  หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชวธิีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  
Coefficient)   
 2.  สถิติพื้นฐาน  ไดแก 
      2.1  รอยละ (Percentage)   
   2.2  คาเฉลี่ย  (Mean) 
   2.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
   3.1  คาที  (t-test) 
   3.2  คาความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-Way ANOVA) 
   



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะหขอมูล การเสนอผลการวิจัย และการแปลความหมาย 
จากขอมูล ผูวจัิยขอเสนอสัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี   
  X   แทน คาเฉลี่ย  (Mean) 
  S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   n     แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
                   t     แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t - distribution 
   F  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน F - distribution 
                 SS  แทน คาผลรวมกําลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
  MS  แทน คาคะแนนเฉลีย่ของผลรวมกําลังสองของคะแนน (Mean Square) 
  df  แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree  of  Freedom) 
                  p           แทน คาความนาจะเปนในการปฏเิสธสมมตฐิาน 
   *  แทน ระดับนัยสําคญัทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
            ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน  
การสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตาราง
พรอมคําอธิบาย และการนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน   5  ตอน ดังน้ี 
               ตอนที่ 1  ผลวิเคราะหขอมูลสถานภาพของครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ในเขตพระนคร 
               ตอนที่ 2  ผลวิเคราะหการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการ
สอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร 
    ตอนที่ 3  ผลวิเคราะหการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร 
     ตอนที่ 4  ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพระนคร  จําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน 
และกลุมสาระการเรียนรู   
      ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพระนคร 
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         ตอนที่ 1  ผลวิเคราะหสถานภาพของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร 
 
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของขอมูลสถานภาพของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร 
 

สถานภาพ จํานวนคร ู
(n = 248 ) 

รอยละ 

1.ครูผูสอน   
  1.1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตรยิ 26 10.5 
  1.2 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 35 14.0 
  1.3 โรงเรียนวดราชบพิธ 38 15.3 
  1.4 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 21 8.5 
  1.5 โรงเรียนวัดสังเวช 16 6.5 
  1.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 59 23.8 
  1.7 โรงเรียนสตรีวทิยา 53 21.2 

รวม 248 100 
2. ระดับการศึกษา   
   2.1 ปริญญาตรี 175 70.6 
   2.2 สูงกวาปริญญาตรี 73 29.4 

รวม 248 100.0 
3. ประสบการณการทํางาน   
   3.1 นอยกวา  10  ป 36 14.5 
   3.2 ตั้งแต  10 – 20  ป 41 16.5 
   3.3 มากกวา  20 ปขึ้นไป 171 69.0 

รวม 248 100 
4. กลุมสาระการเรียนรู   
   4.1 ภาษาไทย 38 15.3 
   4.2 ศิลปศกึษา 17 6.9 
   4.3 คณิตศาสตร 31 12.5 
   4.4 วิทยาศาสตร 36 14.5 
   4.5 ภาษาตางประเทศ 23 13.3 
   4.6 สุขศึกษาและพลศึกษา 16 6.5 
   4.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 34 13.7 
   



 119 

ตาราง  5 (ตอ) 
  

สถานภาพ จํานวนคร ู
(n =248) 

รอยละ 

  4.8 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 43 17.3 
รวม 248 100.0 

 
 จากตาราง  5  แสดงวา ครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเขตพระนคร ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติหนาที่สอนใน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคิดเปนรอยละ  23.8  สวนนอยที่สุดปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียน วัดสังเวช 
คิดเปนรอยละ6.5   ดานระดับการศึกษาพบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจํานวนมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 70.6 รองลงมาเปนระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 29.4 ดานประสบการณการ
ทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการทํางานมากกวา 20 ปขึ้นไปมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 69.0 รองลงมาท่ีมีประสบการณการทํางานตั้งแต 10-20 ป คิดเปนรอยละ 16.5 และ
กลุมที่มีประสบการณในการสอนนอยกวา 10 ปนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 14.5 ดานกลุมสาระการ
เรียนรูพบวาสวนใหญเปนครูผสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 
17.สวนนอยคือกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาคิดเปนรอยละ 6.5   
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           ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะหการนําประเภทภูมิปญญาทองถิน่มาใชในการจัดการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  ปรากฏผลตามตาราง  6 
 
ตาราง 6  คารอยละ ของการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครู 
     โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร โดยรวมรายกลุมและรายดาน 
 

 
ประเภทภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ดานการจัด
กิจกรรม 
การเรียนรู 
n  = 248 
(รอยละ) 

ดานการวัด
ประเมินผล
การเรียนรู 
 n  = 248 
(รัอยละ) 

การ
นํามาใช
ในการ
จัดการ
เรียนการ
สอน 

 
 

อันดับ 

1.กลุม 1 คติ ความเชื่อหลกัการที่เปนพ้ืนฐาน 
     องคความรูที่เกิดจากการส่ังสมกันมา  

83.3 12.3 47.7 2 

2.กลุม 2  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม 
    ที่เปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตทีป่ฏิบัต ิ
    สืบทอดกันมา 

88.6 57.2 72.9 1 

3.กลุม 3 การประกอบอาชพีในทองถิ่นทีย่ึด 
    หลักการพ่ึงตนเองและไดรับการพัฒนาให 
    เหมาะสมกาลสมัย 

63.3 13.2 38.3 4 

4.กลุม 4 แนวคิด หลักปฏิบตัิเทคโนโลยีใหม 
    ที่ชาวบานนํามาดัดแปลงใชในชุมชน 
    อยางเหมาะสมกับสภาพการเปนอยู 

68.6 15.0 41.8 3 

รวม 76.0 24.4 50.2 - 

 
    จากตาราง 6 แสดงวาครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร มีการนําประเภทภูมิปญญา
ทองถิ่นกลุม 2 ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมา  มาใชในการจัดการเรียนการสอนมากเปนอันดับแรกคิดเปนรอยละ 72.9 รองลงมาคือ
ประเภทกลุม 1 คติ ความเชื่อ หลักการที่เปนพ้ืนฐานขององคความรูที่เกิดจากการส่ังสมถายทอดกัน
มา คิดเปนรอยละ 47.7 ประเภทกลุม 4 แนวคิด หลักปฏิบัติเทคโนโลยีใหมที่ชาวบานดัดแปลงใชใน
ชุมชน คิดเปนรอยละ 41.8 และประเภทกลุม 3 การประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพ่ึงตนเอง
และไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัย คิดเปนรอยละ 38.3  ตามลําดับ    
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  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการใชภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ปรากฏผลตามตาราง 7  
   
ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน  
      การสอน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  โดยรวมและรายดาน 
 

การใชภูมิปญญาทองถิ่น   X  S.D. ระดับการใช 

1. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3.09 0.76 ปานกลาง 
2. ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู 2.77 0.74 ปานกลาง 

รวม 2.98 0.71 ปานกลาง 

 
      จากตาราง 7 แสดงวาระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเขตพระนครโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ( X = 2.98, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณารายดานพบวาระดับการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.09, 
S.D.= 0.76) และดานการวัดประเมินผลการเรียนรู อยูในระดับปานกลางเชนกัน ( X = 2.77, S.D. = 
0.74) 
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ตาราง 8 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน 
      การสอน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู จําแนก 
      เปนรายขอ 
 

 

การใชภูมิปญญาทองถิ่น 
 

X  S.D. ระดับการใช 

1.ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร  3.60 0.75 มาก 
2.ออกแบบเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น     3.23 0.86 ปานกลาง 
3.การสํารวจและบันทึกขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น    3.21 0.86 ปานกลาง 
4.การจัดทําแฟมขอมูลภูมิปญญาทองถิน่   3.18 0.83 ปานกลาง 
5.ศึกษาวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาวิเคราะหเน้ือหาสาระ   
    เพ่ือกําหนดการสอน 3.16 0.83 ปานกลาง 
6.การเขียนแผนการสอน,กําหนดรายละเอียดเน้ือหาที่สอน   3.19 0.89 ปานกลาง 
7.นํามาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ ใบงาน  ใบความรู   3.41 1.07 ปานกลาง 
8.นํามาจัดทําสื่ออีเล็คโทรนคิส เชน คอมพิวเตอรชวยสอน   
     Power point   E-book 

 
2.56 

 
0.71 

 
ปานกลาง 

9.นํามาเปนสื่อกิจกรรม  เชน การจัดทัศนศึกษา  การจัด 
    นิทรรศการ   การทําโครงการ  การสาธิต 

 
3.34 

 
0.87 

 
ปานกลาง 

10.นําสื่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนแหลงเรียนรู 
     สิ่งกอสราง  อุทยานประวัตศิาสตรมาจัดกิจกรรมการ 
     เรียนรู 

 
2.93 

 
0.83 

 
ปานกลาง 

11.นําสื่อบุคลเชน พระสงฆ ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
      ปราชญชาวบานมาจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
2.86 

 
0.79 

 
ปานกลาง 

12.ดําเนินการสํารวจรายละเอียดขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
      เพ่ือนํามาเปนวิทยากร /นํานักเรียนไปศึกษาภูมิปญญา 
      ทองถิ่น 

 
 

2.88 

 
 

0.82 

 
 

ปานกลาง 
13.การทําหนังสือราชการขออนุญาตหัวหนาสถานศึกษา / 
      การติดตอวิทยากรทองถิ่น/เบิกจายคาตอบแทน 
      วิทยากร 

 
2.66 

 
0.96 

 
ปานกลาง 

14.การรายงานผูบังคับบญัชาหลังจากการนํานักเรียน   
      ไปศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น 

 
3.12 

 
0.89 

 
ปานกลาง 

รวม 3.09 0.76 ปานกลาง 
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 จากตาราง 8 แสดงวา ระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนครดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
( X = 3.09, S.D. = 0.76)  และเม่ือพิจารณารายขอพบวาครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร   
มีระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน โดยการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร              
อยูในระดับมาก ( X = 3.60, S.D. = 0.75)  
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ตาราง 9 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน 
      การสอน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู   
      จําแนกเปนรายขอ 
  

 

การใชภูมิปญญาทองถิ่น 
 

X  S.D. ระดับการใช 

1.การสังเกตพฤติกรรมผูเรยีนขณะรวมกิจกรรม     3.11 0.87 ปานกลาง 
2.การสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลพฤติกรรมดานความคิด  
    ความรูสึก กระบวนการขัน้ตอนในการทํางาน    2.33 0.74 

 
นอย 

3.การตรวจงานจากแบบฝกหัด ผลงานภาคปฏิบตัิ  
    โครงการ/โครงงานตางๆ    3.30 0.72 

 
ปานกลาง 

4.การรายงานตนเองของนักเรียนโดยใหนักเรียนเขียน 
    บรรยายหรือตอบคําถามที่ครูสรางขึน้  2.95 0.81 

 
ปานกลาง 

5.การประเมินตนเอง 2.44 0.83 นอย 
6.การประเมินจากบันทึกขอมูลผูที่เก่ียวของเชน ครู  
    เจาของภูมิปญญา ผูปกครอง เพ่ือน         2.41 0.85 

 
นอย 

7.การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริงเพ่ือวัด 
    ความกาวหนา และผลสมัฤทธิ์   3.10 0.82 

 
ปานกลาง 

8.การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน 2.50 1.11 นอย 
รวม 2.77 0.74 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 9 แสดงวาระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  ดานการวัดประเมินผลการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
( X = 2.77, S.D. = 0.74)  และเม่ือพิจารณารายขอพบวาการใชภูมิปญญษทองถิ่นใน การจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับปานกลางและอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง  
( X = 3.30, S.D. = 0.72  - X = 2.33, S.D. = 0.74) 
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 ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนครโดยรวม และรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตาราง   10   ผลการเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของ 
     ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตร ี
การใชภูมิปญญาทองถิ่น 

X  S.D. X  S.D. 
t 

1. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3.00 0.76 3.32 0.72 3.07* 
 

2. ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู 2.66 0.64 3.03 0.88 3.76* 
 

รวม 2.88 0.68 3.22 0.73 3.51* 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง  10 แสดงวาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมพบวาครูที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมี
ระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนมากกวาครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทั้งดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานการวัดประเมินผลการเรียนรู  
ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีมีระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนมากกวาครู ที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี 
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ตาราง  11   คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน 
     การสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  โดยรวมและรายดาน  จําแนกตาม       
     ประสบการณการทํางาน 
      

ประสบการณการทํางาน 
นอยกวา10ป 

(n = 33) 
10-20 ป   
(n = 40) 

20 ปขึ้นไป 
(n = 175) 

    การใชภูมิปญญาทองถิน่ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
 
1. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 
2. ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู 
 
 

 
2.99 

 
2.71 

 
0.79 

 
0.65 

 
2.80 

 
2.54 

 
0.79 

 
0.57 

 

 
3.18 

 
2.83 

 
0.73 

 
0.78 

รวม 2.89 0.68 2.71 0.67 3.06 0.71 

 
 
 จากตาราง 11  แสดงวาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมพบวา ครูมี
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง   ทุกชวงประสบการณ
การทํางาน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ครูมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน ทั้ง
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานการวัดประเมินผลการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง ทุกชวง
ประสบการณการทํางาน 
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ตาราง  12  คาความแปรปรวนของการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู 
     โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนครจําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 

การใชภูมิปญญาทองถิ่น แหลงของความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

ระหวางกลุม 2 5.29 2.64 4.71* 
ภายในกลุม 245 137.55 0.56  

1. ดานการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู 

รวม 247 142.84   
ระหวางกลุม 2 2.84 1.42 2.65 
ภายในกลุม 245 131.52 0.54  

2. ดานการวัดประเมินผล            
     การเรียนรู 

รวม 247 134.36   
ระหวางกลุม 2 4.30 2.15 4.36* 
ภายในกลุม 245 120.83 0.49  รวม 

รวม 247 125.13   
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 12 แสดงวา การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมพบวา 
ครูผูสอนท่ีมีประสบกาณทํางานตางกัน  มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ครูปฏิบัติการสอนที่มีประสบกาณทํางานตางกันมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย
เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) ผลปรากฏดังตาราง  13 -14 
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ตาราง  13   การเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของการใชภูมิปญญาทองถิ่น 
     ในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตพระนคร  โดยภาพรวม   
     จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 

นอยกวา 
10 ป 

10-20 ป มากกวา
20 ป 

การใชภูมิปญญาทองถิ่น ประสบการณ 
การทํางาน 

 

X  
2.89 2.71 3.06 

นอยกวา 
10 ป 

2.89 - 0.18 0.17 

10 – 20 ป 2.71  - 0.35* 

โดยภาพรวม 

มากกวา 
20 ป 

 
3.06 

   
- 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 13 แสดงวา การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมพบวา ครูที่
มีประสบการณทํางาน 10-20 ป กับ มากกวา 20 ป  มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    โดยครูที่มีประสบการณทํางาน มากกวา 
20 ป  มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนมากกวาครูที่มีประสบการณทํางาน  
10-20 ป 
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ตาราง  14    การเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของการใชภูมิปญญาทองถิ่น 
     ในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตพระนคร ดานการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู   จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 

นอยกวา 
10 ป 

10-20 ป มากกวา
20 ป 

การใชภูมิปญญาทองถิ่น ประสบ 
การณ 

 

X  
2.99 2.80 3.19 

นอยกวา 
10 ป 

2.99 - 0.18 0.19 

10 – 20 ป 2.80  - 0.38* 

  ดานการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู 

มากกวา 
20 ป 

 
3.19 

   
- 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 14 แสดงวาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู จําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน พบวาครูที่มีประสบการณทํางาน 10-20 ป กับมากกวา 20 ป มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยครูที่มีประสบการณ
ทํางาน มากกวา 20 ป มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนมากกวาครูที่มี
ประสบการณทํางาน 10-20 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130 

ตาราง  15  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน 
     การสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  โดยรวมและรายดาน  จําแนกตาม 
     กลุมสาระการเรียนรู 
 

การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
ดานการจัด 
การเรียนรู 

ดานการวัด
ประเมินผล 
การเรียนรู 

 
รวม 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  3.81 0.28 3.90 0.39 3.84 0.26 
ภาษาไทย  3.45 0.34 2.72 0.35 3.19 0.29 
วิทยาศาสตร  2.71 0.65 2.37 0.25 2.59 0.46 
การงานอาชีพฯ  3.54 0.33 3.26 0.25 3.50 0.23 
ตางประเทศ  3.23 0.29 2.58 0.35 2.99 0.25 
คณิตศาสตร  1.99 0.33 1.92 0.22 1.96 0.23 
ศิลปะ  3.19 0.39 2.82 0.27 3.05 0.29 
สุขศึกษาพลศึกษา  1.81 0.31 1.69 0.16 1.76 0.21 

 
 จากตาราง 15  แสดงวาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู โดยภาพรวมพบวา ครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับมาก ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ภาษาไทย การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ภาษาตางประเทศ และศิลปะ มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนอยู
ในระดับปานกลาง  สวนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและสุขศึกษาพลศึกษา มีการใช
ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย  
 เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตร 
ภาษาตางประเทศ และศิลปะ มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ   
ปานกลาง สวนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและสุขศึกษาพลศึกษา มีการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับนอย  
 
 



 131 

 ดานการวัดประเมินผลการเรียนรูครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ และศิลปะ มี
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง สวนครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรและสุขศึกษาพลศึกษา มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับนอย  
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ตาราง  16   คาความแปรปรวนของการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู 
     โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
 

การใชภูมิปญญาทองถิ่น แหลงของความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

ระหวางกลุม 7 107.39 15.34 103.87* 
ภายในกลุม 240 35.45 0.15  

1. ดานการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู 

รวม 247 142.84   
ระหวางกลุม 7 111.93 15.99 171.09* 
ภายในกลุม 240 22.43 0.09  

2. ดานการวัดประเมินผล            
     การเรียนรู 

รวม 247 134.36   
ระหวางกลุม 7 104.30 14.90 171.70* 
ภายในกลุม 240 20.83 0.09  รวม 

รวม 247 125.13   
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 16  แสดงวา การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู โดยภาพรวมพบวา ครูผูสอน
ในกลุมสาระการเรียนรูที่ตางกัน  มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทั้งดานจัดกิจกรรม
การเรียนรูและดานการวัดประเมินผลการเรียนรู ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่ตางกัน  มีการใช
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เชนกัน จึงทําการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)   ผลปรากฏ
ดังตาราง  17-19 
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ตาราง  17  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของการใชภูมิปญญาทองถิ่น 
     ในการจัดการเรียน การสอนของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     กรุงเทพมหานคร  เขต 1  ในเขตพระนคร  โดยภาพรวม  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
สังคม 

 
 
 

ไทย 
 
 
 

วิทย 
 
 
 

การงานฯ 
 
 
 

ตาง 
ประ 
เทศ 

 

คณิต 
 
 
 

ศิลปะ 
 

 
 

สุข
ศึกษา 

 
 
 

 

การใชภูมิปญญา 
       ทองถิ่น 

   

X  
3.84 3.19 2.59 3.50 2.99 1.96 3.05 1.76 

โดยภาพรวม   
สังคม       3.84 

 
- 

 
0.65* 

 
1.26* 

 
0.34* 

 
0.85* 

 
1.88* 

 
0.79* 

 
2.08* 

ไทย          3.19 - - 0.60* 0.31* 0.19 1.23* 0.13 1.42* 

วิทย         2.59 - - - 0.91* 0.40* 0.63* 0.47* 0.82* 

การงานฯ    3.50 - - - - 0.51* 1.54* 0.45* 1.74* 

ตางประเทศ  2.99 - - - - - 1.03* 0.06 1.23* 

คณิต         1.96 - - - - - - 1.09* 0.19 

ศิลปะ        3.05 - - - - - - - 1.29* 

สุขศึกษา     1.76 - - - - - - - - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 17 แสดงวาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู  โดยรวมพบวา ครูผูสอนกลุม
สาระสังคมฯกับภาษาไทยภาษาตางประเทศ  ศิลปะ คณิตศาสตรและสุขศึกษา มีการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูกลุม
สาระสังคมศึกษามีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนมากกวาครูผูสอนกลุมสาระ
การงานอาชีพฯ ภาษาไทย ศิลปศึกษา ภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสุขศึกษา
ตามลําดับ สวนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯมีการใชภูมิปญญาทองถิ่น ในการ
จัดการเรียนการสอนมากกวาครูผูสอนภาษาไทย ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร สุขศึกษาฯ 
ตามลําดับ สําหรับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัด    
การเรียนการสอนมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และสุขศึกษาฯ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษามีการใชภูมิปญญาทองถิ่น    
ในการจัดการเรียนการสอนมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร 
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คณิตศาสตร และสุขศึกษาฯ ตามลําดับ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และสุขศึกษาฯ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอนมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และสุขศึกษาฯ 
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ตาราง  18    การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของการใชภูมิปญญาทองถิ่นใน 
     การจัดการเรียน การสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  ดานการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู   จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
สังคม 
 

ไทย 
 
 
 

วิทย 
 
 
 

การงาน
ฯ 
 
 
 

ตาง 
ประ 
เทศ 

 

คณิต 
 
 
 

ศิลปะ 
 

 
 

สุข
ศึกษา 

 
 
 

 

การใชภูมิปญญา 
       ทองถิ่น 

   

X  
3.81 3.46 2.71 3.64 3.23 1.99 3.19 1.81 

ดานการจัด
กิจกรรม             
การเรียนรู           
สังคม       3.81 

 
 
 
- 

 
 
 

0.35* 

 
 
 

1.09* 

 
 
 

0.17 

 
 
 

0.58* 

 
 
 

1.82* 

 
 
 

0.62* 

 
 
 

1.99* 

ไทย          3.46 - - 0.75* 0.18 0.23 1.47* 0.27 1.65* 

วิทย         2.71 - - - 0.93* 0.51* 0.72* 0.48* 0.90* 

การงานฯ   3.64 - - - - 0.41* 1.65* 0.45* 1.83* 

ตางประเทศ  3.23 - - - - - 1.24* 0.04 1.42* 

คณิต        1.99 - - - - - - 1.20* 0.18 

ศิลปะ       3.19 - - - - - - - 1.38* 

สุขศึกษา   1.81 - - - - - - - - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 18 แสดงวาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนคร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูพบวา 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการใชภูมิปญญาทองถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตร 
ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร ศิลปศึกษา และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ มีการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากกวาครูกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพฯ ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ศิลปศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสุขศึกษาฯ 
ตามลําดับ  
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 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
มากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสุขศึกษา 
ตามลําดับ 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ 
คณิตศาสตร ศิลปศึกษา และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรและสุขศึกษาฯ 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร 
ศิลปศึกษา และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอนดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ ศิลปศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสุขศึกษาฯ ตามลําดับ 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสุขศึกษาฯ ตามลําดับ 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษามีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษามีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอนดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และสุขศึกษาฯ ตามลําดับ 
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ตาราง 19  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของการใชภูมิปญญาทองถิ่น 
     ในการจัดการเรียน การสอนของครูโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตพระนคร ดานการวัดประเมินผล 
     การเรียนรู  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู                 
      

กลุมสาระการเรียนรู 
สังคม 

 
 
 

ไทย 
 
 
 

วิทย 
 
 
 

การงานฯ 
 
 
 

ตาง 
ประ 
เทศ 

 

คณิต 
 
 
 

ศิลปะ 
 

 
 

สุข
ศึกษา 

 
 
 

 

การใชภูมิ
ปญญา 
       ทองถิ่น 

   

X  3.90 2.72 2.37 3.26 2.58 1.92 2.82 1.69 

ดานการวัด
ประเมินผล  
การเรียนรู        
สังคม        3.90 

 
 
 
- 

 
 

1.19* 

 
 

1.54* 

 
 

0.65* 

 
 

1.32* 

 
 

1.99* 

 
 

1.09* 

 
 

2.22* 
ไทย           2.72 - - 0.35* 0.54* 0.14 0.80* 0.09 1.03* 
วิทย         2.37 - - - 0.89* 0.21 0.45* 0.45* 0.68* 
การงานฯ   3.26 - - - - 0.68* 1.34* 0.44* 1.57* 
ตางประเทศ2.58 - - - - - 0.66* 0.24 0.89* 
คณิต        1.92 - - - - - - 0.90* 0.23 
ศิลปะ        2.82 - - - - - - - 1.13* 
สุขศึกษา   1.69 - - - - - - - - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 19  แสดงวา การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร  ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู จําแนกตามกลุมสาระ การเรียนรู  
พบวา 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการใชภูมิปญญาทองถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไย วิทยาศาสตร การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร ศิลปศึกษา แลครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียรูสังคม
ศึกษาฯมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนดานการวัดผลประเมินผลการเรียนรู
มากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ ศิลปศึกษา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสุขศึกษาฯ ตามลําดับ  
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 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน   
การสอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัด       
การเรียนการสอนดานการวัดประเมินผลการเรียนรูมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสุขศึกษาฯ 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร 
ศิลปศึกษา และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  
ระดับ .05 โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียรูวิทยาศาสตรมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน    
การสอนดานการวัดประเมินผลการเรียนรูมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ   
สุขศึกษาฯ 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการใชภูมิปญญาทองถิ่น    
ในการจัดการเรียนการสอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
คณิตศาสตร ศิลปศึกษา และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียรูการงานอาชีพฯมีการใชภูมิปญญาทองถิ่น    
ในการจัดการเรียนการสอนดานการวัดประเมินผลการเรียนรูมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปศึกษา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสุขศึกษา ตามลําดับ 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัด    
การเรียนการสอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และครูผูสอนกลุมสาระ   
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียรูภาษาตางประเทศมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนดานการวัด
ประเมินผลการเรียนรูมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสุขศึกษา 
ตามลําดับ 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียรูคณิตศาสตรมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
ดานการวัดประเมินผลการเรียนรูมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษามีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน  
การสอนแตกตางจากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียรูศิลปศึกษามีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอนดานการวัดประเมินผลการเรียนรูมากกวาครูผูสอนกลุมสาระการเ รียนรูภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสุขศึกษา ตามลําดับ 



 139 

      ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหเน้ือหาความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะการนําภูมิปญญาทองถิ่น 
มาใชในการจัดการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร มีขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช ในการจัดการเรียนการสอนในดานตางๆ  ตามลําดับดังน้ี 
 
ตาราง 20   ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครู 
     โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  n = 248 
 

n=248 ขอเสนอแนะ 
ความถี ่ รอยละ 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. โรงเรียนควรมีการกําหนดนโยบายและการดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น  
   ทําโครงการแผนปฏิบัติการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียน 
   การสอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น    
2. โรงเรียนควรจัดการนิเทศอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกบัการจัด 
   ทําหลักสูตรทองถิ่น สื่อการสอน การจัดทําแผนการสอนที่สอดแทรก 
   ภูมิปญญาทองถิ่น ขาดการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นการดําเนินการจัด 
   ทําหลักสูตรทองถิ่น 
3 โรงเรียนควรมีการสํารวจแหลงเรียนรูชมุชนในทุกดานบันทึกรวบรวม 
   ภูมิปญญาทองถิ่นครูมีปญหาดานไมรูจักภูมิปญญาทองถิ่น      
4.โรงเรียนควรมีวางแผนการนํานักเรียนไปศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นโดย 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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3.2 
 

3.2 

 
 จากตาราง 20  แสดงวาครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ในเขตพระนคร มีขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนคิดเปนคารอยละเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ โรงเรียนควรมีการ
กําหนดนโยบายและดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น ทําโครงการแผนปฏิบัติการจัดสรร
งบประมาณ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นคิดเปนรอยละ 5.7 โรงเรียน
ควรจัดการนิเทศอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น สื่อการสอน การ
จัดทําแผนการสอนที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ขาดการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นการดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรทองถิ่นคิดเปนรอยละ 4.8 โรงเรียนควรมีการสํารวจแหลงเรียนรูชุมชนในทุกดาน
บันทึกรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นครูมีปญหาดานไมรูจักภูมิปญญาทองถิ่น และโรงเรียนควรมีวาง
แผนการนํานักเรียนไปศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการทุกกลุม
สาระการเรียนรู คิดเปนรอยละ 3.2 
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ตาราง 21 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครู 
      โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู 
 

n=248 ขอเสนอแนะ 

ความถี ่ รอยละ 

ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. โรงเรียนควรมีการสงเสริมดานการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
    การประเมินตามสภาพจริง 
2. ควรมีการประชุมออกแบบใบงาน และการวัดประเมินผลแบบ 
    บูรณาการโดยหลอมชิ้นงานทุกกลุมสาระการเรียนรูในการพานักเรียน 
    ไปศึกษาแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น 

 
12 
 

10 
 

 
4.8 

 
4.0 

 
 จากตาราง 21 แสดงใหเห็นวาครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร มีขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนในดานการวัดประเมินผล       
การเรียนรูคิดเปนคารอยละตามลําดับดังนี้  โรงเรียนควรมีการสงเสริมดานการใหความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง คิดเปนรอยละ 4.8 การพานักเรียนไปสํารวจ       
แหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นควรมีการประชุมหลอมชิ้นงาน  ออกแบบใบงานและดําเนินการ
วัดประเมินผลแบบบูรณาการหลายกลุมสาระการเรียนรูคิดเปนรอยละ 4.0 



บทที่  5 

สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 สรุปผลการวิจัย เรื่อง การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ในเขตพระนคร ผูวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
4. การวิเคราะหขอมูล 
5. สรุปผล 
6. อภิปรายผล 
7. ขอเสนอแนะ  

  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนคร 2 ดาน ไดแกดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการประเมินผล           
การเรียนรู 
 2. เพ่ือศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา        
ในเขตพระนคร 2 ดาน ไดแกดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ดานการประเมินผลการเรียนรู 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนครจําแนกตามสถานภาพของครูไดแก ระดับการศึกษา และประสบการณ
การทํางาน และกลุมสาระการเรียนรู   
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร 
จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 673 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร 
จํานวน 7 โรงเรียน โดยมีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการใชตารางของเคร็จซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie; & Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 248 คน  (จากประชากร 673 ในตารางไมมี 673 
จึงใชที่ประชากร จํานวน 700 แทน) ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ซ่ึงใช
โรงเรียนเปนระดับชั้น (Strata)  โดยการเทียบสัดสวนจากนั้นจึงสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2549: 119) 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย โดย
การจําแนกเปน  2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลสภานภาพผูตอบแบบสอบถาม ไดแก โรงเรียน ระดับการศึกษา ประสบการณ
การทํางาน และกลุมสาระการเรียนรู เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
แบงออกเปน 2 ตอน 
  2.1  แบบสอบถามการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นใชในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดประเมินผล    
การเรียนรู 
  2.2  แบบสอบถามระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู  ซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scales)  5 ระดับ ตามแบบของลิเคอรท (Likert) 5 ระดับ  โดยกําหนดนํ้าหนักคะแนนการ
ประมาณคา  และทายแบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายเปดขอเสนอแนะเกี่ยวกบการนํา         
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
สมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี 
 1.  วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับการศึกษา
ประสบการณการทํางาน และกลุมสาระการเรียนรู  วิเคราะหโดยหาคาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ(Percentage)    
 2. วิเคราะหการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
วิเคราะหโดยหาคารอยละ (Persentage) 
  3.  วิเคราะหขอมูลการใชประเภทภูมิปญญาทองถิ ่นในการจัดการเรียนการสอน 
วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard   Deviation)   
 4. วิเคราะหเปรียบเทียบการใชประเภทภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชการทดสอบคาที (Independent Samples Group)  
 5. วิเคราะหเปรียบเทียบการใชประเภทภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
จําแนกตามประสบการณการทํางาน และกลุมสาระการเรียนรู  โดยใช One Way Analysis of 
Variance 
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สรุปผล 

 จากการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งน้ีปรากฎผลโดยสรุป ดังน้ี 
 1. สถานภาพครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ปฏิบัติหนาที่สอนโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัยมากที่สุด กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมากที่สุด  มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประสบการณทํางานมากกวา 20 ป 
 2.  การนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนคร พบวามีการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นกลุม 2 ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมที่เปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา มาใชในการจัดการเรียน
การสอนมากเปนอันดับแรกคิดเปนรอยละ 72.9 รองลงมาคือประเภทกลุม 1 คติ ความเชื่อ หลักการ
ที่เปนพ้ืนฐานขององคความรูที่เกิดจากการส่ังสมถายทอดกันมา คิดเปนรอยละ 47.7 ประเภทกลุม  
4 แนวคิด หลักปฏิบัติเทคโนโลยีใหมที่ชาวบานดัดแปลงใชในชุมชนคิดเปนรอยละ 41.8  และ
ประเภทกลุม 3 การประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพ่ึงตนเองและไดรับการพัฒนาให
เหมาะสมกับกาลสมัย คิดเปนรอยละ 38.3  ตามลําดับ    
 3.  การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
เขตพระนคร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง X = 2.98, S.D. = 0.71)  เม่ือพิจารณารายดานพบวาอยู
ในระดับปานกลาง ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( X = 3.09, S.D.= 0.76) และดานการวัด
ประเมินผลการเรียนรู ( X = 2.77, S.D. = 0.74)   
 4.  ผลการเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนครจําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน  และกลุม
สาระการเรียนรู มีดังน้ี 
     4.1  ผลการเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของ 
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวม พบวาครูที่มี             
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทั้งดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูและดานการวัดประเมินผลการเรียนรู ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกับ
สูงกวาปริญญาตรี มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
    4.2 ผลการเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนครจําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมพบวาครูที่มี
ประสบกาณทํางานตางกันมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูปฏิบัติการ
สอนที่มีประสบกาณทํางานตางกัน มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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  4.3  ผลการเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู โดยภาพรวมพบวา ครูผูสอน
ในกลุมสาระการเรียนรูที่ตางกัน  มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน การสอนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทั้งดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และดานการวัดประเมินผลการเรียนรู ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่ตางกัน  มีการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนคร ผูวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผล ดังน้ี 
 1.  การนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนคร มีการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นกลุม 2 ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมที่เปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา  มาใชในการจัดการเรียน
การสอนมากเปนอันดับแรก อาจเนื่องมาจากเขตพระนครเปนเขตที่มีภูมิปญญาทองถิ่น ประเภท 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมจํานวนมาก มีชุมชนเกาแกที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตรชัดเจน
ตั้งแตสมัยเริ่มสรางกรุงรัตนโกสินทรมีแหลงเรียนรูชุมชนทางดานศิลปวัฒนธรรม สถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรทั้งในและนอกเกาะรัตนโกสินทร ซ่ึงกรุงเทพมหานครไดยกยองใหเขตพระนครเปน
แหลงศิลปวัฒนธรรม  จึงทําใหโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนครไดเปรียบดานแหลงเรียนรู
ครูผูสอนสามารถนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มาใช
ในการจัดการเรียนการสอนไดมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ ภัทรวดี อุดมมลกุล (2546: 
บทคัดยอ) พบวาสถานศึกษามีการนําภูมิปญญาทองถิ่นและความรูจากชุมชนมาใชในการจัดการ
เรียนการสอนโดยนํากลุมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีมาใชมากและสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ยุพา ทรัพยอุไรรัตน  (2537: บทคัดยอ) พบวาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมที่นํามาใชมากที่สุด คือดานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
เชนเดียวกับการศึกษาของศิริพงศ  นวลแกว (2540: บทคัดยอ)  การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน
การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น โรงเรียนประถมสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
แมฮองสอน พบวาประเภทภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นมาก
ที่สุดคือกลุมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี     
 สําหรับการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นประเภท คติ ความเชื่อ หลักการที่เปนพ้ืนฐาน
ขององคความรูที่เกิดจากการส่ังสมถายทอดกันมา มาใชมากเปนอันดับรองอาจเปนเพราะภูมิปญญา
กลุม 2 เปนเรื่องเก่ียวกับ คติ ความเชื่อ  พิธีกรรมทางศาสนา เชนการไหวครู การหลอเทียน  การ
ทําบุญในวันสําคัญตางๆทางศาสนาซึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับวิถีชีวิตคนไทย  โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พระนครทุกแหงมีการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาตางๆ เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน
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ตามลักษณะพึงประสงคของหลักสูตร (กรมวิชาการ. 2544: 11) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รัศมี 
ทองบุตร (2542: บทคัดยอ) พบวาครูนําภูมิปญญาทองถิ่นดานคติ ความเชื่อมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมาก และงานวิจัยของประยูรศรี  เจียวกก (2546: 86 - 88) ไดศึกษาการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดกระบี่ พบวาการนําภูมิปญญาทองถิ่นกลุมคติชาวบาน ความเชื่อ ความคิด  
ภาษาและหลักการที่เปนพ้ืนฐานของความรูมาใชมากที่สุด        
 สวนผลการวิจัยพบวาการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นกลุม 4 แนวคิด หลักปฏิบัติ
เทคโนโลยีใหมที่ชาวบานดัดแปลงใชในชุมชนมีการนํามาใชเปนอันดับ 3 เน่ืองจากในเขตพระนคร 
ประเภทภูมิปญญากลุม 4 มีนอยและบางอยางไดสูญหายไป เชนการทําเคร่ืองทอง (อังคาร. 2545: 
29)  และการนําประเภทภูมิปญญากลุม 3 การประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพ่ึงตนเองและ
ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัยมาใชเปนอันดับสุดทาย คงเปนเพราะเขตพระนครมีประเภท 
ภูมิปญญาเก่ียวกับอาชีพ ชางทําเคร่ือทอง เคร่ืองถม การทําเคร่ืองสังฆภัณฑ การทําดอกไมไฟ  
การหลอพระ อาชีพทําธง ซ่ึงเปนอาชีพที่ไมสามารถนํามาสาธิตไดเน่ืองจากตองใชเคร่ืองมือตางๆ 
มากมาย ประกอบกับภูมิปญญาบางอยางไมมีผูสืบทอดหรืออนุรักษปจจุบันไดสูญหายไป เชนการ
สานใบลาน การทําเคร่ืองถม การทําเคร่ืองเงินเคร่ืองทอง การทําสายประคต (อังคาร. 2545: 43-45) 
อีกทั้งประเภทภูมิปญญากลุม 3 มีเน้ือหาโดยมากสอดคลองกับกลุมสาระการงานอาชีพฯ เทาน้ัน จึง
ทําใหผลการวิจัยมีการนํามาใชนอยที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนิตยา บุตรศรี (2542: บทคัดยอ) 
พบวาครูใหญนําภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี และดานการ
ประกอบอาชีพของทองถิ่น นํามาใชพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และประกอบ ใจม่ัน (2539: 268-265)  
พบวาครูกลุมสาระการงานอาชีพฯนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นกลุม 3 การประกอบอาชีพในทองถิ่น
ที่ยึดหลักการพ่ึงตนเองและไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัยมาใชมาก โดยนํามาเปนสื่อการ
สอนและเปนวิทยากรเชนเดียวกับประยูรศรี  เจียวกก (2546: 86 - 88) ไดศึกษาการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดกระบี่ พบวา ครูมีการนําภูมิปญญาทองถิ่น กลุม 3 การประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการ
พ่ึงพาตนเองมาใชนอยที่สุด 
 2.  การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พระนคร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนครเชน 
เชนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชินูปถัมถ  
โรงเรียนวัดราชบพิธ เปนโรงเรียนเกาแกที่มีชื่อเสียงดานผูสําเร็จการศึกษาที่มุงศึกษาตอมหาวิทยาลัย
ของรัฐ จึงทําใหมีการแขงขันดานวิชาการ จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนครผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางดานการเรียนสูงสามารถสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐอยูในระดับมาก (สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงทพมหานคร เขต1. 2551) แตอยางไรก็ตามโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร
ยังมีการดําเนินการ 
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กําหนดนโยบายและการสงเสริมดานการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนดวยเชน  
โรงเรียนสตรีวิทยามีการเชิญวิทยากรทองถิ่นและการนํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูจากภูมิปญญา
ทองถิ่น (โรงเรียนสตรีวิทยา.  2545) โรงเรียนวัดบวรนิเวศจัดทําหลักสูตรสาระทองถิ่น (โรงเรียนวัด
บวรนิเวศ.2551: 12) โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชินูปถัมภ ไดจัดดําเนินการโครงการ
ศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม เกาะรัตนโกสินทรถิ่นของเรา โดยจัดทําสาระทองถิ่น(พัชรา 
ทิพยทัศน และคณะ. 2552: 41-44) และจากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 2 
ของสถานศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมิน
โรงเรียนมัธยมศีกษาในเขตพระนครสวนใหญผานการประกันคุณภาพในมาตรฐานที่ 13 และ
มาตรฐานที่ 14  ดานผูบริหาร  การบริหารและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสม
กับผูเรียนและทองถิ่นมีสื่อการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู  ตองสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผูเรียนและมีการนําแหลงเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับดี (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 2551: 32) ผลการวิจัยจึงพบวาครูโรงเรียนมัธยมศีกษาในเขตพระนครมีการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย สุดใจ ออนฤาชา (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการนํา ภูมิปญญาทองถิ่นในใชในการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกนผลการวิจัย
พบวาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง สภาพปญหา
ดานหัวหนาหมวดวิชาไมมีการจัดอบรมเก่ียวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน
การสอน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรีรัตน  บุญศรีและคนอ่ืนๆ (2542: 69-73) ศึกษาสภาพและ
ปญหาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมจังหวัดนานพบวามีการดําเนินงานดานการบริหารงานวิชาการอยูใน
ระดับปานกลางและเม่ือพิจารณารายดานพบวามีการใชภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน
การสอนในระดับปานกลาง เชนเดียวกับผลการวิจัยของ เวกวรพันธ ฉ่ําสนเทียะ (2541: บทคัดยอ) 
ทําการวิจัยเรื่องศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ: กรณีศึกษากลุมไทยลาว พบวาการจัดการศึกษา
เพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
 3.  ผลการเปรียบเทียบการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนครจําแนกตามระดับการศึกษา  ประสบการณการทํางานและกลุม
สาระการเรียนรู มีดังน้ี 
  3.1  ผลการเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวม พบวาครูที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอนแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทั้งดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานการวัด
ประเมินผลการเรียนรู  ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี มีการใชภูมิปญญา
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ทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนแตกตางกัน สอดคลองกับกมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536: 135) 
กลาววาครูที่มีระดับการศึกษาตางกันจะมีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห การจัดการเรียน       
การสอน โดยคิดคนนวัตกรรมที่นํามาใชในการเตรียมการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและการวัดประเมินผลการเรียนรูตางกัน เชนเดียวกับสุวิมล  วองวาณิช
(2544: 96) ที่กลาววาระดับการศึกษาตางกันทําใหครูผูสอนมีประสบการณและการนําความรู 
ความคิด  ปญญาและความรอบรู  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ตางกัน 
  3.2  ผลการเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพระนครจําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมพบวาครูที่มี
ประสบการณทํางานตางกัน  มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูปฏิบัติการสอนที่มีประสบการณทํางาน
ตางกัน  มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนแตกตางกัน อาจเปนเพราะครูที่มี
ประสบการณทํางานมากกวามีขีดความรูความสามรถในการวิเคราะห  มีความชํานาญในการจัด  
การเรียนการสอน การคิดคนนวัตกรรมและการออกแบบการเรียนรู ตลอดจนเขาใจปญหา สามารถ
วิเคราะหปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่เสาวภาคย แหลมเพชร (2545: 83) กลาววาประสบการณ
ทํางานเปนสิ่งสําคัญเพราะชวยใหครูเขาใจปญหา สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535: 67) กลาววาประสบการณทํางานยอม
ทําใหครูผูสอนเกิดความชํานาญ และทําใหเกิดความผูกพันในอาชีพและองคกรไปดวยเชนเดียวกับ 
กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536: 136) ที่กลาววาครูที่มีประสบการณทํางานตางกันยอมมีขีดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห การจัดการเรียนการสอน โดยคิดคนนวัตกรรมที่นํามาใชในการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู การออกแบบการเรียนรูตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยจําลอง ทุนทอง (2549: 54) ได
ทําการศึกษาสภาพการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู ชวงชั้นที่ 4 ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น
ตอการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู ชวงชั้นที่ 4 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยรวมและรายดาน
ทุกดานแตกตางกัน       
  3.3  ผลการเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู โดยภาพรวมพบวา 
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่ตางกัน มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน
แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทั้งดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานการวัด
ประเมินผลการเรียนรู ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่ตางกันมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอนแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู 
ลักษณะของเนื้อหาวิชาตามที่ระบุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ของแตละ
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กลุมสาระฯมีความแตกตางกัน โดยพบวากลุมสาระฯสังคมศึกษาฯมีเน้ือหาเก่ียวกับสังคม ศืลปวัฒน
ธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีโดยตรง จึงทําใหครูผูสอนในกลุมสาระสังคมศึกษามีการนํา          
ภูมิปญญาทองถิ่นในกลุมน้ีมาใชในการเรียนการสอนมาก แตเม่ือพิจารณาแยกตามลักษณะของ          
ภูมิปญญาทองถิ่นกลุมตางๆ จะพบวา ถาเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่เก่ียวกับกลุมคติ ความเชื่อ 
หลักการที่เปนพ้ืนฐานขององคความรูที่สั่งสมมาถายทอดกันมา เชน คติ คําคม สุภาษิต คําพังเพย
น้ัน กลุมสาระการเรียนรูที่มีการนํามาใชมากท่ีสุดคือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และภูมิปญญา
ทองถิ่นกลุมที่มีการพัฒนาและการใชเทคโนโลยี เชน การประดิษฐสิ่งของตางๆน้ัน จะพบวากลุม
สาระการเรียนรูที่มีการนํามาใชมากท่ีสุด คือกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาเหตุที่เปนเชนนี้ 
เน่ืองจากจุดประสงคของรายวิชาตางๆในระดับมัธยมศึกษาจะแตกตางกันไป เชนวิชาภาษาไทย มี
จุดประสงคเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถทั้งในดานการพูด ฟง อาน และเขียน รวมทั้งเห็นคุณคาของ
งานประพันธเปนตน (กรมวิชาการ. 2544: 9) และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรก็เนนเก่ียวกับ
การใชเทคโนโลยี และการใชวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา จึงทําใหการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใน  แตละกลุมสาระการเรียนรูแตกตางกันออกไปตามลักษณะ
ของเนื้อหาวิชาดังกลาว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย รัศมี ทองบุตร (2542: บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษา
เรื่องการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบวาประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุดคือ
ภูมิปญญาทองถิ่นดานขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และศาสนาและสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ นัทธี พงษดนตรี (2544: 81-86) ไดทําการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนคาทอริก สังกัดสังฆมนธลจันทรบุรี พบวาครูในแตละกลุมสาระการ
เรียนรูนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนแตกตางกัน  เชนเดียวกับงานวิจัยของ  
อังกูล สมคะเนย (2535: 134-135)  ศึกษาสภาพปญหาการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชพัฒนา
หลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบวาครูกลุมสาระการเรียนรูตางกันมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการสอนแตกตางกัน 
และ ภัทรวดี อุดมมลกุล (2545: 226) ศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียนแกนนํารวมพัฒนาหลักสูตร สังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร  พบวา
ครูกลุมสาระการเรียนรูตางกันมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 ผลจากการศึกษา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1.  ผูบริหารโรงเรียนหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรจัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับการใช             
ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
 2.  ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญในบทบาทดานการกําหนดนโยบายวางแผนการ
จัดการศึกษา การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม การวางแผนการสอนและการวัด
ประเมินผล 
 3.  ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมสนับสนุนในดานการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณที่
จําเปนในการจัดการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 
 4.  ผูบริหารโรงเรียนควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทําแผนบูรณาการกิจกรรม และการบูรณาการ
ดานการออกแบบใบงาน ใบความรูที่นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนและ
สามารถวัดประเมินผลไดหลากหลายกลุมสาระการเรียนรู 
 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ศึกษาประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรที่สัมพันธกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน 
 2.  ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
 3.  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน          
การสอน 
 4.  การวิจัยการนําภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพระนครแตละโรงเรียน โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
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ภูมิปญญาทองถิ่นเขตพระนคร 
เขตพระนคร เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขตกรุงเทพ

กลาง ถือเปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลงทองเที่ยวเชิงประวตัิศาสตรและศลิปวัฒนธรรมทางฝง   
พระนคร เน่ืองจากมีสถานที่สําคัญทั้งทางดานวัฒนธรรมและดานการเมืองการปกครองตั้งอยูเปน
จํานวนมาก 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
ตั้งอยูบนเกาะรัตนโกสินทร ซ่ึงเปนบริเวณตะวันตกสุดของฝงพระนคร มีอาณาบริเวณ

ติดตอกับเขตขางเคียง ดังน้ี 
 -ทิศเหนือ ติดตอกับเขตดสุติ มีคลองผดุงกรุงเกษมเปนเสนแบงเขต  
 -ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตปอมปราบศตัรูพายและเขตสัมพันธวงศ มีถนนราช

ดําเนินนอกและคลองรอบกรุง (คลองโองอาง) เปนเสนแบงเขต  
-ทิศใต ติดตอกับเขตคลองสานและเขตธนบุรี มีแนวกึ่งกลางแมนํ้าเจาพระยาเปนเสนแบง

เขต  
 -ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตบางกอกใหญ เขตบางกอกนอย และเขตบางพลัด   

มีแนวกึ่งกลางแมนํ้าเจาพระยาเปนเสนแบงเขต  
การแบงเขตการปกครอง 
 เขตพระนครแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 12 แขวง (khwaeng) ไดแก 
   1.พระบรมมหาราชวัง (Phra Borom Maha Ratchawang)   
2.วังบูรพาภิรมย (Wang Burapha Phirom)    
   3.วัดราชบพิธ (Wat Ratchabophit)    
   4.สําราญราษฎร (Samran Rat)    
   5.ศาลเจาพอเสือ (San Chaopho Suea)    
   6.เสาชิงชา (Sao Chingcha)    
   7.บวรนิเวศ (Bowon Niwet)  
   8.ตลาดยอด (Talat Yot) 
   9.ชนะสงคราม (Chana Songkhram) 
  10.บานพานถม (Ban Phan Thom) 
  11.บางขุนพรหม (Bang Khun Phrom) 
  12.วัดสามพระยา (Wat Sam Phraya)    
สถานที่สําคัญ 
ศาลหลักเมือง        เขตพระนครอยูทางฝงทิศตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา 
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ที่ทําการรัฐบาล   มีจํานวน 18 แหง ไดแก 
-กระทรวงกลาโหม  
-กระทรวงมหาดไทย  
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
-กระทรวงพาณิชย  
-กระทรวงยุตธิรรม  
-กรมที่ดิน  
-กรมขาวทหารบก  
-กรมเสมียณเงินตรา กระทรวงการคลัง  
-กรมศิลปากร  
-กรมแผนที่ทหาร  
-กรมสวัสดิการทหารเรือ  
-กรมพระธรรมนูญ (ศาลทหารกรุงเทพมหานคร)  
-กรมการรักษาดินแดน  
-สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  
-สํานักอัยการสูงสุด  
-หนวยบญัชาการกําลังสํารอง  
-ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงชา เขตพระนคร  
-ศาลรฐัธรรมนูญ เลขที่ 326 ถนนจักรเพชร แขวงวังบรูพาภิรมย เขตพระนคร  
-สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย แขวงพระบรมมหาราชวัง 
วัด     มีจํานวน 24 แหง ไดแก 
-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
-วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
-วดัสุทศันเทพวราราม  
-วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  
-วัดบวรนิเวศวิหาร  
-วัดมกุฏกษตัริยาราม  
-วัดอินทรวิหาร  
-วัดใหมอมตรส  
-วัดนรนารถสนุทริการาม  
-วัดเอ่ียมวรนชุ  
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-วัดราชนัดดาราม  
-วัดเทพธิดาราม  
-วัดตรทีศเทพ  
-วัดราชบุรณะ  
-วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ์  
-วัดมหรรณพาราม (โรงเรียนประถมศึกษาแหงแรกของไทย)  
-วัดปรินายก  
-วัดทิพยวารีวรวิหาร  
-วัดชนะสงคราม  
-วัดสังเวชวิศยาราม  
-วัดสามพระยา  
-วัดราชประดิษฐสถิตมหาสมีาราม  
-วัดบุรณศิริมาตยาราม (วัดศิริอํามาตย)  
มัสยิด    มีจํานวน 2 แหง ไดแก 
-มัสยิดจักรพงษ  
-มัสยิดบานตกึดิน  
ศาลเจา   มีจํานวน 6 แหง ไดแก 
-ศาลเจาพอเสือ  
-ศาลเจาพอหอกลอง  
-ศาลเจาแมทับทิม  
-ศาลเจาบานหมอ  
-ศาลเจาพอเขาตก  
-ศาลเจาแมสาวิตรี  
-ศาลเจาพอหนู  
 พระราชวงั และ วัง 
- พระบรมมหาราชวัง  
- พระราชวังบวรสถานมงคล หรือ พระบวรราชวัง  
- วังบูรพาภิรมย  
- วังสราญรมย  
- วังทาเตียน หรือ วังทาพระ  
- วังสะพานชางโรงสี วังเหนือ  
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-วังสะพานชางโรงสี วังใต  
-วังจักรพงษ  
-วังมะลวิัลย  
-วังบางขุนพรหม  
-วังเทวะเวสม  
-วังสรรพศาสตรศุภกิจ  
-วังลดาวัลย  
-วังวรดศิ  
-วังวรวรรณ  
-วังตรอกสาเก  
อนุสาวรีย และ พระบรมราชานุสาวรยี 
- อนุสาวรียประชาธิปไตย  
- อุทกทาน  
- อนุสาวรียทหารอาสา  
- อนุสาวรียพระบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (หนากระทรวงพาณิชย)  
- อนุสาวรียสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท (หนาวัดมหาธาตุ ฯ)  
- อนุสาวรียพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (หนากระทรวงยตุิธรรม)  
-อนุสาวรียพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (หนากระทรวงมหาดไทย)  
-อนุสาวรียหมู (ถนนราชินี ริมคลองคูเมืองเดิม)  
-พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3)  
-พระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล (ภายในบริเวณวัดสุทัศน ฯ)  
-ปฐมพระบรมราชานุสาวรียเฉลิมพระเกียรติ (สะพานพระพุทธยอดฟา)  
โบราณสถาน และสถานที่สําคัญตาง ๆ 
-ปอมพระสุเมรุ  
-ปอมมหากาฬ  
-กําแพง และ ประตูพระนคร (ตรงขามวัดบวรนิเวศวิหาร และหลังปอมมหากาฬ)  
-พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  
-พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป  
-ศาลหลักเมือง  
-โรงละครแหงชาติ  
-ศาลาเฉลิมกรุง  
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-อนุสรณสถานวีรชน 14 ตลุาคม  
-สนามหลวง  
-เสาชิงชา  
-สนามไชย  
-คลองคูเมือง ไดแก คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอดและคลองตลาด) คลองรอบกรุง (คลอง

บางลําพูและคลองโองอาง) และคลองผดงุกรุงเกษม  
-ทาราชวรดิฐ  
-ลานพลบัพลามหาเจษฎาบดินทร  
-โลหะปราสาท (วัดราชนัดดาราม)  
-หอภูวดลทศันัย (ใกลหนวยบัญชาการกาํลังสํารอง)  
-ตึกรามแบบตะวันตก เชน หนวยบัญชาการกําลังสํารอง อาคารริมถนนราชดําเนนิกลาง 

ถนนหนาพระลาน  
-ประตฝูรั่ง (ถนนแพรงสรรพศาสตร)  
-หอศิลป ถนนเจาฟา  
-ศูนยสังคตีศลิป ธนาคารกรุงเทพ แยกปอมมหากาฬ  
-ศาสนสถาน โบสถพราหมณ  
-บานพระอาทติย  
-บานเจาพระยา  
-บานมะลวิัลย  
โรงเรียน มหาวิทยาลยัและวทิยาลัยของรัฐ 
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
-มหาวิทยาลัยศิลปากร  
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตเพาะชาง  
-วิทยาลัยอาชวีศึกษาเสาวภา  
-วิทยาลัยนาฏศิลป  
-วิทยาลัยในวงั  
-โรงเรียนพระตําหนักสวนกหุลาบ  
-โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย  
-โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  
-โรงเรียนราชนีิ  
-โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  
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-โรงเรียนสตรวีิทยา  
-โรงเรียนวัดราชบพิธ  
-โรงเรียนวัดสงัเวช 
การคมนาคมมีถนนสายหลักในเขตพระนคร ไดแก 
-ถนนกรุงเกษม  
-ถนนขาวสาร  
-ถนนจักรเพชร  
-ถนนเจาฟา  
-ถนนเจริญกรงุ  
-ถนนดินสอ  
-ถนนตรเีพชร  
-ถนนตานี  
-ถนนตะนาว  
-ถนนตทีอง  
-ถนนบานหมอ  
-ถนนบํารุงเมือง  
-ถนนประชาธปิไตย  
-ถนนพระพิทกัษ  
-ถนนพระจันทร  
-ถนนพระพิพิธ  
-ถนนพระสุเมรุ  
-ถนนพระอาทิตย  
-ถนนพาหุรัด  
-ถนนเฟองนคร  
-ถนนมหรรณพ  
-ถนนมหาไชย  
-ถนนมหาราช  
-ถนนราชินี  
-ถนนราชดําเนินใน ราชดําเนินกลาง และราชดําเนินนอก  
-ถนนวิสทุธิกษัตริย  
-ถนนศิริพงษ  
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-ถนนสนามไชย  
-ถนนสิบสามหาง  
-ถนนสามเสน  
-ถนนหนาพระธาตุ  
-ถนนหนาพระลาน  
-ถนนหลวง  
-ถนนอุณากรรณ  
-ถนนอัษฎางค  
-ถนนบูรพา  
สะพานขามแมนํ้าเจาพระยา 4 แหง ไดแก 
-สะพานพระราม 8 เชื่อมระหวางเขตพระนครกับเขตบางพลัด  
-สะพานสมเดจ็พระปนเกลา เชื่อมระหวางเขตพระนครกบัเขตบางกอกนอย  
-สะพานพระพุทธยอดฟา เชื่อมระหวางเขตพระนครกบัเขตธนบุรี  
-สะพานพระปกเกลา เชื่อมระหวางเขตพระนครกบัเขตธนบุรี  
ผูวิจัยไดจัดทําหมวดหมูโดยสอดคลองกับการจัดประเภทภูมิปญญาทองถิ่นของ    

อังกูล สมคะเนย (2543: 24-26) ที่ไดสรปุประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นไว   4  กลุมดังน้ี 
1. กลุมที่  1  คติ  ความคิด  ความเชื่อ  หลักการที่เปนพ้ืนฐานองคความรูที่เกิดจากการสั่ง

สมถายทอดกันมา  ไดแกความเชื่อทางพุทธศาสนาเชนพิธีสวดมนตไหวพระ พิธีฟงเทศนในวัน
สําคัญทางศาสนาเปนตน  ความเชื่อแบบพราหมณ  เชนพิธีบายศรสีูขวัญ  ความเชื่อแบบผี เชนพระ
ภูมิเจาที่  การบวงสรวงตางๆ  ความเชือ่เรื่องบุคคล เชนการเคารพบรรพบุรุษ ผูอาวุโส  พระสงฆ  
ผูนําทางศาสนา  เปนตน 

2. กลุมที่  2  ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแกการละเลนพ้ืนบานเชน 
หมอลํากลอน  หมอรําหมู ลําตัด  ลิเก  ลําตัด  การรําเซิ้งเปนตนดนตรีพ้ืนฐาน แคน  พิณ  โปงลาง  
ศิลปกรรมไทย  ประเพณีตางๆเชน  บุญบั้งไฟ  บุญกฐนิ   

3. กลุมที่ 3   การประกอบอาชีพในแตละทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง และไดรับ 
การพัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัย  เชน อาหารไทย   ขนมไทย   เครื่องปนดินเผา  การ

ทอผา  การจักสาน  การเกษตร  หัตถกรรมในครอบครวั 
4. กลุมที่  4  แนวคิด  หลักปฏิบตัิการ  เทคโนโลยีใหม  ที่ชาวบานนํามาดัดแปลงใชใน

ชุมชนอยางเหมาะสมกับสภาพความเปนอยู    
จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับประเภทภมิูปญญาทองถิ่นในเขตพระนครโดยยึดเกณฑ  

โดยจัดแบงตามประเภทเปน     4    กลุมมีดังตอไปน้ี 
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1 กลุมที่ 1    คติ   ความคิด  ความเชื่อ  หลักการที่เปนพื้นฐานขององคความรูที่เกิดจาก     
การสั่งสมถายทอดกันมา   
 หมายถึง   ความเชื่อแบบพุทธศาสนา  คติความเชื่อแบบคริสตศาสนา  คติความเชื่อแบบ
พราหมณและคติความเชื่อสวนบุคคล  เชน  ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ  ความเชื่อการเกิด  ความ
เชื่อเรื่องการตาย  ความเชือ่เกี่ยวกับการรักษาโรค  ความเชื่อเกี่ยวกับการพยากรณ  ความเชื่อเรื่อง
อาชีพ ความเชื่อเรื่องบานเรือน ความเชื่อเรื่องพิธีกรรมตาง ๆ  ที่ปรากฏใหเห็นของแตละทองถิ่น
และถายทอดสืบสานตอ ๆ  กันมาในเขตพระนคร ประกอบดวยชุมชนตางๆทีม่าอาศัยอยูรวมกัน   
โดยแบงออกเปนประเภทดงัน้ี 
 
 1.1 ชุมชนในทองถิ่นเขตพระนคร 

      1.1.1 ชุมชนถนนดินสอ  
 ถนนดินสอ เปนถนนที่มีเสนทางตัดกับถนนราชดําเนินกลาง ผานศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร และมีอาณาเขตติดกับถนนตีทอง และยังเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญหลายแหง
ดวยกัน ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร โบสถพราหมณ เสาชิงชา เปนตน 

   ถนนดินสอ มีประวัติความเปนมาตามที่พบในเอกสารเกาจะเรียกวา “ถนนตรอก
ดินสอ” สวนในแผนที่เกาจะใชคําวา “ถนนบานดินสอ” เพราะในยานนี้มีสถานที่ที่ใชคําวาบานหลาย
แหง เชน บานบาตร บานพานถม เปนตน  

      1.1.2 ชุมชนตรอกบานพานถม 
 ตั้ งอยู บ ริ เ วณสะพานเฉลิมวันชาติถนนประชาธิปไตยแขวงบ านพานถม

กรุงเทพมหานคร เปนชุมชนหนึ่งที่อยูในศูนยกลางความเจริญทั้งหมดดานเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองชุมชนตรอกบานพานถม พ้ืนที่เปนเรือกสวนไรนา  เปนชุมชนเล็กๆ นอกกําแพงพระนครที่
มีอายุมากกวา 150 ป มีสภาพเปนชนบท  ผูคนมีไมมาก มีคลองบางลําพูเปนคลองที่เอ้ือประโยชน
ในดานตางๆ ใหกับผูคนที่อาศัยบริเวณนี้  ตั้งแตการคมนาคม อุปโภค บริโภคตลอดจนการเกษตร  
สมัยกอนนํ้าในคลองใสสะอาดมีปลาชุกโดยเฉพาะหนาน้ํา ในเวลาเย็นจะมีเด็กๆ มาเลนน้ําบริเวณ
สะพานเฉลิมวันชาติอยางสนุกสนานในอดีตถัดจากสะพานวันชาติจะมีสะพานไมเล็กๆ ขามคลอง
บางลําพู ริมฝงคลองเปนที่ตั้งโรงเลื่อย โรงไม มีเรือลากไมซุงจอดเรียงราย 

 ในปจจุบันลักษณะที่อยูอาศยัในชุมชนตรอกบานพานถมมีทั้งลักษณะบานไมชั้นเดียว  
บานไม 2 ชั้น และตึกแถว  การอยูอาศัยของประชาชนคอนขางหนาแนน หลายบาน นอกจากใชเปน
ที่อยูอาศัยแลว ยังใชเปนทีป่ระกอบอาชพีอีกดวย  เชน ขายของชํา ขายอาหาร รานเสริมสวย 

    1.1.3  ชุมชนดนตรีไทยและนาฏศลิป 

 ชุมชนดนตรีไทยและนาฏศลิปตั้งอยูที่   ณ ถนนสามเสน  แขวงบานพานถม เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร มีสถาบันสอนทางนาฏดุริยางคศิลปไทย คือ โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและ
นาฏศิลป  นับวาเปนสวนหนึ่งของภูมิปญญาทองถิ่นอํานวยการสอนโดย   ครูเตอืน พาทยกุล ศิลปน
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แหงชาติสาขาศิลปะการแสดง ดานดนตรีไทย เปดสอนดนตรีไทยและนาฏศลิปไทย  ดนตรีไทยแบง
ออกเปน 7 ชนิด  คือ ขิม ระนาด จะเข ซออู ซอดวง ซอสามสาย และขลุย นาฏศลิปไทยแบงเปน 3 
ระดับ คือ ขั้นตน ขั้นกลาง และ ขึ้นสูง 

 1.1.4  ชุมชนตรอกสุเหรา 

 ชุมชนตรอกสเุหราเปนกลุมคนชาวมุสลิมที่อพยพมาจากภาคใตของประเทศไทยตัง้แต
สมัยรัชกาลที ่ 3  โดยมีฝมือในการทําเครื่องทองติดตัวมา  เม่ืออพยพมาอยูรวมกันไดรวมใจกันทํา
ชาง-ทรงทองคําประดับเพชร ทับทิม มรกต ดวยฝมืออันประณีต นําขึ้นทูลเกลาฯถวาย รัชกาลที่ 3 
ผลงานชิ้นนี้ทาํใหฝมือชางทองเลื่องลือไปในราชสํานัก  บางคนไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเขา
ไปเปนชางทองหลวงผลติเครื่องทองถวายพระมหากษัตริยและพระราชวงศในแผนดินรัชกาลที ่ 6  
ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการทําเครื่องทองของชุมชนแหงน้ี โดยนายไกรซเลอ ชางทองชาวเยอรมัน
ไดนํากรรมวิธผีลิตเครื่องประดับแบบตะวนัตกเขามาเผยแพร  

 1.1.5 ชุมชนถนนขาวสาร 

 ถนนขาวสารเปนยานเกาแกของเขตพระนคร  เดิมเปนที่อยูของขาราชบริพารและ
ขาราชการ  อาชีพหลักของคนในชุมชนที่สืบเน่ืองมาจากบรรพบุรุษ คือทํางานโรงกษาปณ งานฝมือ 
งานชาง รานสังฆภัณฑ สินคาที่ขายกันในยานชุมชนนี้ตั้งแตด้ังเดิมคือ ขายขาวสาร คนขายเปน 
ชาวจีนจึงเรียกวา“ตรอกขาวสาร”จนถึงปจจุบันในชวงสงครามเวียดนามถนนขาวสารมีการ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง  ชาวอเมริกันเขามามากขึ้น มีการทําการคากับชาวอเมริกันบริเวณถนนขาวสาร   
ชาวจีนจึงกั้นหองใหเชาในตึกแถวเพื่อทําการคาขายกับตางชาติ เร่ิมมีสถานบริการ มีบารเหลา      
มีโสเภณี เศรษฐกิจเฟองฟูดวยเงินดอลลาร  ปจจุบันก็ยังมีการกั้นหองใหเชาเรียกวา “เกสทเฮาส” 

 1.1.6  ชุมชนตรอกบวรรงัษี  
 ชุมชนตรอกบวรรังษีมีอายปุระมาณ 100 กวาสมัยกอนคนในชุมชนสวนใหญประกอบ
อาชีพตีทองคาํเปลว แตเม่ือไฟไหมใหญทําใหชางทองมีการอพยพไปอยูที่อ่ืนกันมาก ที่กลับมาอยูที่
ชุมชนบวรรังษีนอยนัก ปจจุบันมีอยู 2 บานที่ยังทําอยูคือ บานปาแจม และบานพี่นองของปาแจม 
สาเหตุ  ที่เหลือชางทําทองเพียง 2 บานนั้น เน่ืองจากรุนลูกหลานไมสืบตอ เพราะตีทองเปนงานที่
เหน่ือยมาก  

 1.1.7  ชุมชนมัสยิดบานตกึดิน 
 ชุมชนมัสยิดบานตึกดินเปนชุมชนเกาแกของชาวมุสลมิ ซ่ึงตั้งอยูเขตพระนครใกลโรง

เก็บดินปนภายหลังมีการสรางถนนราชดําเนินกลางทําใหชุมชนมัสยิดบานตึกดินถูกแบงแยก
ออกเปนสองกลุมโดยมีมัสยิดตึกดินเปนศูนยกลางของชุมชนเปนอาคารคอนกรีตหลังคาโดมซึ่งเปน
สัญลักษณของศาสนาอิสลาม นอกจากเปนศูนยรวมของชุมชนมัสยิดบานตึกดินแลว  ยังใหบริการ
ศาสนกิจแกนักทองเที่ยวชาวมุสลิมที่อาศยัอยูในยานถนนขาวสารอกีดวย 
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      1.1.8 ชุมชนตรอกศิลป  
 ชุมชนตรอกศลิป-ตรอกตึกดิน เปนชุมชนดั้งเดิมที่มีการอยูอาศัยมาตั้งแตตนกรุง
รัตนโกสินทร จากการสํารวจชุมชนดั้งเดิมของเขตพระนครเบื้องตนพบวา ชุมชนตรอกศิลป-ตรอก
ตึกดินมีรูปแบบที่อยูอาศัยทีห่ลากหลายอยูในชุมชนเดยีวกันมีบานทีย่ังคงลักษณะสถาปตยกรรม
ด้ังเดิมสไตลโคโลเนียลสมัยร.5 - ร.6 ไวไดเปนอยางดีมากที่สุดในประเทศไทยเปนที่ตั้งคณะละคร
ไทยศิริซ่ึงอยูติดกับวัดมหรรณพารามทางดานใตของคลองหลอดและชุมชนตรอกศิลป  ถือวาเปน
แหลงกําเนิดคณะจําอวดหรือตลกรุนแรกของไทยเชน คณะเสมาทอง ผลิตศลิปนตลกที่มีชื่อเสยีง
มากมาย หลายทาน เชน ลอตอก (สวง  ทรัพยสํารวย)  

 1.1.9 ชุมชนหลังวัดราชนัดดารามวรวิหารและวัดเทพธิดาราวรวิหาร  
 ชุมชนหลังวัดราชนัดดาฯ  เปนชุมชนที่มีอายุมากกวา 80 ป  ปจจุบันจึงยังคงปรากฎ

อาคารบานเรือนขุนนางเกาอยูหลายหลังเชน    บานขุนโกวิทวิจารณ   บานพระยาลักษณมันฯ  
โรงเรียนสุพมาสพิทยาคม  บานพระยาภักดีภูธรหลังมุมอนุสาวรียประชาธิปไตย เปนตน ในตรอก
สาเก   ริมคลองหลอดวัดราชนัดดาฯ  มีอาคารไมพักอาศัยสองชั้นของกรมหลวงประจักษศิลปาคม 
และหมอมเจาไสลทอง ทองใหญ  สําหรับอาคารครึ่งตึกครึ่งไมไดแก อาคารที่เปนของกรมพระ
นครสวรรควรพินิต  ซ่ึงปจจุบันใชชื่อวา สํานักงานบริพัตร 

 ชุมชนปอมมหากาฬ เปนชุมชนที่มีกลุมคนที่อยูอาศัยตอเน่ืองกัน โดยมีการผสมผสาน    
เขากับผูคนที่อาศัยอยูมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 ซ่ึงเปนผูที่  ปลูก
บานเรือนเกาที่ยังเหลืออยูในขณะนี้ อีกทั้งยังปลูกอาคารที่สัมพันธกับทาเรือที่จอดอยูริมปอมมหากาฬ 
ชุมชนปอมมหากาฬแหงน้ีแมจะเปนเพียงชุมชนขนาดเล็กแตกลับมีวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพที่
นาสนใจ เชน การเลี้ยงนกเขาชวา และการทํากรงนก จะจัดไดวาบริเวณนี้เปนแหลงซื้อขายนกเขา
ชวาที่มีชื่อและเปนที่รูจักกันดีของคนทั่วไปมากที่สุดแหงหน่ึงในปจจุบัน อีกทั้งกรงนกก็เปนที่นิยมของ
ลูกคามาก หรือจะเปนการเลี้ยงไกชน รวมทั้งการปนเศียรพอแก (หัวฤาษี) และปนตุกตาดินเผารูป
ฤาษีดัดตนในอิริยาบถตาง ๆ กัน สิ่งเหลานี้ลวนเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน                       

 สรุปชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณทองถิ่นเขตพระนคร  นับถือศาสนาตางๆ ดังนี้  ศาสนา
พุทธ  ศาสนาอิสลามจึงมี   คติ  ความคิด  ความเชื่อ  หลักการที่เปนพ้ืนฐานองคความรูทีเกิดจากการ
สั่งสมถายทอดกันมา  พิธีทางศาสนาแตละศาสนาที่แตกตางกันสรุปไดดังน้ี 
 

1.2   ศาสนาในชุมชนทองถิ่นในเขตพระนคร 
ศาสนาพุทธ   
การที่ประชากรสวนใหญของทองถิ่นเขตพระนครนับถอืศาสนาพุทธ ความเชื่อ  ทั้ง

ทางดานพิธีกรรมและแนวทางการดําเนินชีวติของชาวไทยจึงมีพ้ืนฐานสําคัญมาจากพระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกอยางหนึ่งซ่ึงถายทอดสืบตอกันมาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ  ที่เรียกวาความ
เชื่อพ้ืนบาน  ความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา  ซ่ึงเห็นไดจากการทําบุญทุกรูปแบบ  นับแตการ
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ตักบาตร  การชวยกันลงทนุลงแรงสรางปฏิสังขรณ  วัดวาอาราม  งานบุญทอดกฐิน  ทอดผาปา การ
ไปวัดฟงเทศน  รักษาศีล  การบวชเปนสามเณรหรือภิกษุสงฆ  ตลอดจนพิธีมงคลตาง ๆ  จะตองมี
พิธีสงฆเขามาเกี่ยวของความเชื่อตามแบบคติพราหมณแบบชาวบาน  ซ่ึงชาวบานจะมุงใหเกิดความ
เปนสิริมงคลในโอกาสตาง ๆ  เชน  การแตงงาน  การบวช  การสูขวัญผูที่จะจากบานหรือกลับเขา
บาน  การรับขวญัผูเจ็บปวยหรือ การรับขวญัผูมาเยอืน (ปราณี  ทองประพันธ. 2546: 18-22)       
จึงพอจําแนกลักษณะความเชื่อและประเพณีการปฏิบตัิไดดังน้ี   

วันสําคัญทางศาสนาพุทธ  มีดังตอไปน้ี  
 1) วันมาฆบชูา 
 2) วันวิสาขบชูา 
 3) วันอาสาฬหบูชา 
 4) วันเขาพรรษา 
 5) วันออกพรรษา 
 6) วันธรรมสวนะ 
ประเพณีการปฏิบัติในวันสําคัญทางศาสนาพุทธ 
พิธีกรรมในวนัสําคัญทางพทุธศาสนา  คือ ทําบญุ ตักบาตร รักษาศลี เวียนเทียน ฟงพระ

ธรรมเทศนา และสวดมนต จึงถือวา พุทธศาสนิกชนควรไดรับประโยชน  

ศาสนาอิสลาม 
ประเพณีการปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 
การมีผูเสียชีวติ ชาวบานชวยกันขุดหลุมศพ  ปนลูกดินขนาดใหญเพ่ือใสในหลุม  จะมี

ผูคนมานอนในบานที่มีคนเสียชีวติและจะมีการจุดไฟสวางไสวเพื่อใหเกียรติแกผูที่เสียชวีิตไปแลว 
ญาติที่เปนชายหรือบตุรผูตายจะเขาไปชวยอาบน้ําศพพอ  สวนบุตรสาวหรือญาติที่เปนสตรีจะเปนผู
อาบนํ้าศพใหแมดวยการกดทองใหทุกสิ่งทุกอยางในรางกายอกมาทําใหสะอาด  สําหรับผูชายเม่ือ
เสียชีวติจะหอดวยผาขาวสวนผูหญิงจะหมดวยผาขาว 5 ผืน ลักษณะเชนน้ีไมวาจะเปนภาคใต ภาค
กลาง   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือของไทย  อิสลามจะมีวัฒนธรรมเหมือนกันหมด 
เปนวัฒนธรรมที่มาจากคัมภีรอัลกุรอาน 

วัฒนธรรมดานการแตงกายของมุสลิม   สามารถแตงกายไดตามหลักการของศาสนา
อิสลามที่เรียกวาฮิญาบ (HiJab) ซ่ึงหลักของศาสนาอิสลามย้ําวาผูหญิงจะตองแตงกายปกปดทุกสวน
ในรางกายยกเวนใบหนาและฝามือที่สามารถเปดได  สวนการแตงกายผูชายจะตองปดตั้งแตสะดือ 
ถึงหัวเขา 

หลักการถือศลีอด การไปประกอบพิธีฮัจญมีการออกทานบังคับหรือซากาตรอยละ2.5         
แบบเดียวกับการจัดงานฉลองเหมือนกันหมดทั่วประเทศหรือทั่วโลกคือฉลองกอนสิ้นสุดพิธีฮัจญ 
และหลังวันถอืศีลอดครบแลว 
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การรองเพลง  อิสลามไมไดหามเรื่องการรองเพลง  แตมีขอบเขตกําหนดวาดนตรีชนิดใด
ใชได   คํารองใดที่ไมสอในดานการปลุกเราในดานกามโลกียจะไดรับการอนุญาต 

คําสอนของอิสลาม 
คําสอนของอิสลามที่กลายมาเปนวัฒนธรรม ซ่ึงตอมากลายเปนประเพณีของชาวมุสลิม 
พิธีกรรมทางศาสนาคือหลักปฏิบัติและหลักศรัทธาเหมือนกันหมดสําหรับมุสลิมทุกภาคใน

ประเทศไทย ในสังคมมุสลิมถือวามัสยิดเปนศูนยรวมของจิตใจ   ฉะน้ันมัสยิดจึงเปนสัญลักษณที่
สําคัญ 

เปนสถานที่รวมตัวกัน ฉะนั้นจึงมีคําสอนของอิสลามวาเวลาละหมาดใหไปทําที่มัสยิด 
ความมุงหมายที่สําคัญเพ่ือใหมารวมตัวกันใหรูจักกัน  

 
2. กลุมที่  2  ศิลปวฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณ ี  

ภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและประเพณีหมายถึงผลงานหรือกิจกรรมที่เกิด
จากความคิดของชาวบานที่แสดงใหเห็นถึง  คุณคาแหงการดําเนินชีวิต  หรือวิถีชีวิตความเปนอยู 

ที่ไดรับการถายทอดสืบตอกันมา  เชน ประเพณีครอบครัว  ประเพณีชุมชน  ศิลปกรรม
พ้ืนบาน  เพลงพื้นบาน   การละเลนพ้ืนบาน  งานถัก  งานสาน  งานทอ  งานจักสานไมไผหุมเซรา
มิก  เครื่องปนดินเผา  การแกะสลัก  งานโลหะ  งานกอสราง  ภาพเขียนตาง ๆ ศิลปกรรม 
สถาปตยกรรมหรือสิ่งกอสรางที่เปนเอกลักษณเฉพาะกลุมหรือทองถิ่นนั้นๆ  ซ่ึงเปนการแสดงถึง 
ความเจริญงอกงามและความเปนระเบียบเรียบรอยของกลุมทองถิ่นศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่นเขตพระนครมีมากมายหลายอบาง ประกอบดวยวัด   วัง  บาน   
สิ่งกอสราง  โดยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดังมีรายละเอียดดังน้ี 
  
 2.1  วัดในเขตพระนคร 

2.1.1 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปวา วัดพระแกว เปนวัดที่  

พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นใน พ.ศ. 2325 เปนวัดใน
พระบรมมหา  ราชวัง เชนเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ ซ่ึงเปนวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา 
และมีพระราชประสงคใหวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
หรือพระแกวมรกต ที่นํามาจากกรุงเวียงจันทร แตแทที่จริงแลว พบเจอวัดพระแกว จังหวัดเชียงราย 
และเปนสถานที่ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนวัดที่ไมมีพระสงฆจําพรรษา
อยู  เพราะมีแตสวนพุทธาวาสไม มีสวนสังฆาวาส   วัดพระศรี รัตนรามศาสดาได รับการ
บูรณปฏิสังขรณ มาโดยตลอด การบูรณะครั้งใหญทั้งพระอาราม มีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
น่ังเกลาเจาอยูหัว และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหมีการ
เฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบ 100 ป ใน พ.ศ. 2425 
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 2.1.2  วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (วัดตองปุ) 
 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารตั้ งอยูที่  แขวงชนะสงคราม  เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครฯ 10200  เปนพระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร     เดิมชื่อวัดกลางนา มี
มาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผนดินรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  
รัชกาลที่ 1  ทรงแตงตั้งพระราชาคณะฝายรามัญเปนผูดูแลจึงเรียกชื่อวัดตามภาษามอญวาวัดตองปุ
เม่ือสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทกรีฑาทัพกลับพระนคร หลังจากทรงมีชัยชนะใน
สงคราม 9 ทัพ   ทรงทําพิธีสรงน้ําและเปลี่ยนเครื่องทรงตามพระราชพิธีโบราณที่วัดแหงนี้ กอน
เสด็จเขาพระบรมมหาราชวัง และโปรดไดบูรณะปฏิสังขรณพระอารามใหมในป พ.ศ. 2330 จากนั้น
รัชกาล   ที่ 1 ทรงพระราชทาน  นามวา “วัดชนะสงคราม” 
  2.1.3 วัดบวรนิเวศวิหาร 
  วัดบวรนเิวศวหิารเปนวัดชัน้เอกชนิดราชวรวิหาร ตัง้อยูตนถนนตะนาวและถนนเฟอง
นคร  บางลําภู กรุงเทพฯ แตเดิมวัดนี้เปนวัดใหมอยูใกลกับวัดรังษีสุทธาวาส ตอมาไดรวมเขาเปน 
วัดเดียวกัน โดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย ในรัชกาลที่ 3 ทรงสรางขัน้ใหม วัดนี้ ไดรับ
การทะนบุํารุง และสรางสิ่งกอสรางตางๆขึ้นจนเปนวัดสําคัญวัดหนึ่ง โดยเฉพาะในสมัยปลายรชักาล
ที่3 เม่ือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดทรงอาราธนา สมเด็จพระอนุชาธิราชเจาฟามงกุฏ 
ซ่ึงผนวชเปนพระภิกษุ อยูวัดสมอราย (วัดราชาธวิาส) เสด็จมาครอง เม่ือ พ.ศ.2375 ทําใหวัดนีไ้ดรับ
การบูรณปฏิสงัขรณและเสรมิสรางสิ่งตางๆขึ้น   เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเปน
พระราชาคณะเสด็จประทับที่วัดนี้แลวทรงบูรณะปฏิสังขรณและสรางถาวรวัตถตุางๆเพิ่มเติมขึ้น
หลายอยาง พรอมทั้งไดรับพระราชทาน ตําหนักจากรัชกาลที่ 3 ดวย ในสมัยตอมาวัดนี้ เปนวัดที่
ประทับของพระมหากษัตรยิ เม่ือทรง ผนวชหลายพระองค เชนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ที่ 5 และ พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบนั จึงทําใหวัดนี้ไดรับการทะนุบํารุงใหคงสภาพ
ดีอยูเสมอในปจจุบันนี้ ศิลปกรรมโบราณวัตถุ และ ศิลปวตัถ ุ หลายสิ่งหลายอยางอยูในสภาพดี
พอที่จะชม และ ศึกษาได เปนจํานวนไมนอย 

 2.1.4วัดสังเวชวิศยาราม                                                                  

  วัดสังเวชวศิยาราม เปนวัดโบราณสรางมานานกอนการสรางกรุงรัตนโกสินทร เดิมชื่อ
วา “วัดสามจีน” สันนิษฐานวาจีน 3 คนเปนผูสราง และมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา “วัดบางลําพ”ู เพราะ
ตั้งอยูที่ตําบลบางลําพู การปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 3 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท ทรง
กอสรางปฏิสังขรณปรับปรุงอาคารเสนาสนะตาง ๆ เปนหมวดหมูไวเปนจํานวนมาก ตอมาในรัชกาล
ที่ 3 ก็ไดทําการปฏิสงัขรณกําแพงแกวพระอุโบสถ พระอุโบสถ พระอุโบสถและพระวิหารเพิ่มเตมิดวย 
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  ครั้นถึงรัชกาลที่ 4  ไดปฏิสังขรณพระประธานในพระอโุบสถโดยนายสุข ปลัดกรมชาง
หลอ เม่ือสําเร็จแลวโปรดพระราชทานนามวัดใหมวา “วัดสังเวชวศิยาราม”  
  ครั้น พ.ศ. 2412 (จ.ศ. 1231) ไดเกิดเพลงิไหมโรงทําขนมจีนถนน 13 หาง ลุกลามไป
ใหมวัด อาคารเสนาสนะตาง ๆ ถูกไฟใหมเสียหายมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ รัชกาลที ่
5 โปรดใหกรมขุนภูวนัยนฤเบนทราบาล จัดการปฏิสังขรณปรับปรุงอาคารตาง ๆ ใหเปนหมวดหมู
ซ่ึงตอมาประชาชนก็ไดชวยกันสรางและปฏิสังขรณวัดสังเวชวิศยาราม ใหรุงเรืองเปนลําดับตราบเทา
ทุกวันนี้ (พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ. 2545: 59) 
  2.1.5 วัดเทพธิดาราม   

 เปนพระอารามชั้นตรีสรางเมื่อพ.ศ.2379โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเอยูหัว                   
สรางขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติแดพระองคเจาหญิงวิลาศซึ่งภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกลาสถาปนา
ขึ้นเปนกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระองคทรงเปนพระธดิาที่ทรงโปรดปรานดวยเหตุน้ีจึงพระราชทาน
นามวา   “วัดเทพธิดาราม”  
  ในหนังสือวรรณคดีไดระบุวา สุนทรภูเคยอุปสมบทและจําพรรษา ณ วัดเทพธิดาใน 
ปพ.ศ.2382-2385 ในระหวางจําพรรษาประพันธบทกลอนที่เกี่ยวของกับวัดเทพธิดาราม  ดังน้ี 

 รําพันพิลาป  ปจจุบันทางวัดเทพธิดารามไดตั้งชื่อกุฏิที่สุนทรภูเคยจําพรรษาวา “กุฏิ
คณะสุนทรภู” และประดิษฐานรูปปนสุนทรภูไวเปนสถานที่สําคัญของวัด 

  2.1.6  วัดราชนัดดารามวรวิหาร   
    วัดราชนัดดารามวรวิหาร  เปนพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยูตนถนนมหาชัยที่ 

ตัดกับถนนราชดําเนินกลาง เชิงสะพานผานฟาลีลาศและปอมมหากาฬ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  เปนบริเวณที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว  พระมหากษัตริยพระองคที่ 3  แหงพระบรมราชจักรีวงศ   ทรงปกครอง กรุงรัตนโกสินทร
ระหวางพุทธศักราช 2367-2394  เจริญรุงเรืองยิ่งดวยเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองและ
ศิลปวัฒนธรรม   ทรงสถาปนาวัดราชนัดดารามวรวิหาร พุทธสถาน โลหะปราสาท     ซ่ึงปจจุบันมีเพียง
แหงเดียวในโลก และวัดเทพธิดารามวรวิหาร  พระอารามที่ประดิษฐานอยูเคียงขางดานทิศใต 
 2.1.7 วัดตรทีศเทพ 

   วัดตรีทศเทพ  สรางเมื่อประมาณ พ.ศ.2403 ในสมัยรัชกาลที่ 4 กรมหมื่นวิษณุนาถ
นิภาธร (พระองคเจาสุประดิษฐ) ตนตระกูล "สุประดิษฐ ณ อยุธยา" ทรงสรางขึ้นแตไมสําเร็จ
สิ้นพระชนมเสียกอนตอมา กรมหม่ืนมเหศวรศววิลาส (พระองคเจานพวงศ ตนราชตระกูล นพวงศ 
ณ อยุธยา) ทรงสรางตอแตยังไมแลวเสร็จ ทั้งสององคเปนเจาพี่เจานอง ในพระมารดาเดียวกัน คือ 
ในเจาจอมมารดานอย ซ่ึงเปนเจาจอมองคแรกในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
เปนเจาจอมกอนทรงผนวชและกอนเสวยราชสมบัติ มีจุดประสงคเกี่ยวกันคือ สรางวัดนี้เพ่ืออุทิศแก       
เจาจอมมารดานอยเม่ือสรางไมแลวเสร็จ รัชกาลที่ 5 ก็ทรงสรางเพ่ิมเติมขึ้นจนสําเร็จและได
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พระราชทานนามวัดวา วัดตรีทศเทพ แปลวา เทวดาสามชายมาสรางแลวจึงสําเร็จ และไดทําพิธี
ผูกพัทธสีมาเม่ือวันที่ 7 มกราคมพ.ศ.2492  (www.thaidphoto.co สืบคนเม่ือ 20 พศจิกายน 2551) 
  2.1.8 วัดราชบพิธสถิตยมหาสีมาราม 
 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปนวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรด
เกลาฯ ใหสรางขึ้นเปนวัดประจํารัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2412 โดยมีพระวรวงศเธอ พระองคเจาประดิษฐวร
การพระโอรสในพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นณรงคหริรักษ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช) พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ และเจาพระยาธรร
มาธิกรณาธิบดี (ม .ร .ว . ปุม มาลากุล) เปนผู อํานวยการกอสราง มีลักษณะผสมระหวาง
สถาปตยกรรมไทยและยุโรป คือ ลักษณะภายนอกเปนสถาปตยกรรมไทย สวนภายในออกแบบ
ตกแตงอยางตะวันตก และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา
ราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริยทรงสราง และมีมหาสีมาอันเปนเสาศิลาจําหลักยอดเปนรูปเสมา
ธรรมจักร 8 เสา ตั้งเปนสีมาที่กําแพง 8 ทิศ “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจาแผนดินสราง 
“สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีมหาเสมาหรือเสมาให วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
นับเปนพระอารามหลวงสุดทาย ที่พระมหากษัตริยทรงสรางตามโบราณราชประเพณีที่มีการสรางวัด
ประจํารัชกาลสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารมีสุสานหลวงซึ่งตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกของวัด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางอนุสาวรียขึ้น เพ่ือ
อุทิศพระราชกุศลแกพระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจาจอมมารดา ตลอดจนพระราชโอรสธิดา และ 

มีบางสวนที่พระบรมวงศานวุงศ ทรงสรางขึ้นในสมัยหลงั อนุสาวรียที่สุสานหลวงนีท้ําเปน
รูปเจดีย ปรางค และอาคารศิลปะยุโรป  
 2.1.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
  วัดพระเชตุพนในประวตัิการสรางตั้งแตสมัยอยุธยา แตไมปรากฏหลกัฐานเกี่ยวกบัการ
สราง เดิมเรียกวา "วัดโพธาราม" หรือ "วัดโพธิ์" ยกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี 
ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาวัดนี้ใหมใน 
พ.ศ. 2331 โดยทรงสรางพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร ตลอดจนบูรณะของเดิม เม่ือแลวเสร็จ
ใน พ.ศ. 2344 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส”        
เปนวัดประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช   

ประติมากรรมวัดพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 
นอกจาก อาคาร พระวิหาร พระเจดียตาง ๆ แลววัดโพธิ์ยังมีสิ่งนาสนใจอีกหลายอยาง 

อาทิเชนรูปปนฤๅษีดัดตนเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงปฏิสังขรณวัดโพธาราม 
พระองคทรงไดรวบรวมการแพทยแผนโบราณและศิลปวิทยาการของกรุงศรีอยุธยาเอาไว รวมทั้ง  
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ไดปนรูปฤๅษีดัดตนในทาตาง ๆ ไวดวย ซ่ึงจํานวนของรูปปนฤๅษีดัดตนที่สรางในรัชกาลที ่
1 น้ัน ไมทราบจํานวนแนชัด ตอมาในรัชกาลที่ 3 ไดหลอรูปปนฤๅษีดัดตนในทาตาง ๆ รวม 80 ทา 
โดยใชสังกะสีและดีบุก แทนการใชดินที่เสื่อมสภาพไดงาย นอกจากนี้ยังมีการแตงโครงสี่สุภาพเพื่อ
บรรยายสรรพคุณทาตางๆ ของฤๅษีดัดตนทั้ง 80 บทดวย เน่ืองจากมีการเคลื่อนยายรูปปน รวมทั้ง 

มีการลักลอบเอารูปปนไปขายบางสวน ดังน้ัน รูปปนที่อยูภายในวัดโพธิ์จึงมีเหลือเพียง 24 
ทาเทานั้น การศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแหง
แรกของประเทศไทย โดยเมื่อมีการบูรณปฏิสังขรณวัดครั้งใหญในรัชกาลที่ 3 พระองคทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหรวบรวมสรรพวิชาแขนงตาง ๆ จารึกลงบนศิลาจารึกหรือแผนศิลา รวมทั้งไดปนฤๅษี
ดัดตน ประดับไวภายในบริเวณวัด ซ่ึงอาจจะแบงความรูตาง ๆ ออกไดเปน 8 หมวด ไดแก หมวด
ประวัติการสรางวัดพระเชตุพนฯ หมวดตํารายาแพทยแผนโบราณ หมวดอนามัย หมวดประเพณี 
หมวดวรรณคดีไทย หมวดสุภาษิต หมวดทําเนียบ (จารึกหัวเมืองขึ้นของกรุงรัตนโกสินทรตอนตน) 
และหมวดพระพุทธศาสนา  โดยเมื่อเทียบในปจจุบันอาจจะแบงออกเปนคณะตาง ๆ ดังนี้ คณะ
ประวัติศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะอักษรศาสตร และคณะแพทยศาสตร (ไมเปนทางการ)  
เพ่ือใหประชาชนไดศึกษาหาความรูในเร่ืองราวตาง ๆ  เปนสถานที่ซ่ึงเต็มเปยมดวยพลังทางพุทธ
ศาสนาและศิลปกรรม  น่ันคือวิหารพระนอนแหงวัดโพธิ์  และมีโรงเรียนแพทยแผนโบราณและอายุ
เวทวัดโพธิ์ภายในวัดทําการสอนปรุงยา  ตรวจโรค ภายในวัดทําการสอนปรุงยา  ตรวจโรค  และ
นวดแผนโบราณ ตมจารึกในแผนศิลา  ตามรูปลักษณฤาษีดัดตน  แสดงทาทางตาง ๆ 
  2.1.10 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร  
  ตั้งอยูที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เปนวัด
โบราณ สรางในสมัยอยุธยา เดิมเรียกวาวัดสลัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช เม่ือทรงตั้งกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี และทรงสรางพระบรมมหาราชวังเปน 

 ที่ประทบัและสรางพระราชวังบวรสถานมงคลเปนที่ประทับสมเด็จพระบวรราชเจามหา
สุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล น้ัน วัดสลกัเปนวัดที่อยูกึ่งกลางระหวาง
พระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทโปรดให
บูรณปฏิสังขรณวัด  สลักเม่ือ พ.ศ. 2326 พรอมกับการกอสรางพระราชวังบวรสถานมงคล จากนั้น
ทรงเปลี่ยนชือ่วัดจากวัดสลัก เปน วัดนพิพานาราม เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชโปรดเกลาฯ ใหใชวดันิพพานารามเปนสถานทีส่ังคายนาพระไตรปฎกใน พ.ศ. 2331 ไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวัดใหมวา “วัดพระศรีสรรเพชญ” และใน พ.ศ. 2346 
พระราชทานนามใหมวา     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร ตามชื่อวัดในกรุงศรีอยุธยาที่
เปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเปนที่ประทบัของสมเด็จพระสังฆราช 
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  วัดมหาธาตุเปนสถานที่ใช      เปนที่พระราชทานเพลิงพระบุพโพเจานายซึ่งดํารง                
พระเกียรติยศสูงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหใชพ้ืนที่ของวัด
เปนที่สรางเมรุพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศชั้นสูง ในปลาย พ.ศ. 2432 โปรดเกลาฯ ให
จัดตั้งบาลีวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุ เรียกวา มหาธาตุวิทยาลัย และยายการบอกพระปริยัติธรรมมาจาก                  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตอมา ใน พ.ศ. 2437 โปรดเกลาฯ ใหสรางอาคารถาวรวัตถุ เรียกวา 
สังฆิกเสนาสนราชวิทยาลัย เพ่ือใชในงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ 
สยามมกุฎราชกุมาร หลังจากนั้น จะทรงอุทิศถวายแกมหาธาตุวิทยาลัย เพ่ือเปนที่เรียนพระปริยัติ
ธรรมชั้นสูง ซ่ึงจะไดพระราชทานนามวา “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” แตอาคารหลังนี้มาสราง
เสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจัดที่วัดบวรสถานสุทธาวาส ใน พ.ศ. 2439 โปรด
เกลาฯ พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ในการบูรณะวัดมหาธาตุและพระราชทานนามวา “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์” 
 2.1.11 วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร   
  เปน พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยูริมถนนและคลองผดุงกรุงเกษม         
ดานใกลถนนราชดําเนินนอก หลังจากขุดคลองผดุงกรุงเกษมเปนคูพระนครชั้นนอกแลว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชดําริที่จะใหมีวัดเรียงรายอยูตาม 
ชายคลองเหมือนที่กรุงศรีอยุธยา จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางวัดขึ้นเคียงคูกับวัดโสมนัสวิหาร การ
กอสรางแลวเสร็จใน พ.ศ. 2411 ในขั้นแรกโปรดเกลาฯ ใหเรียกชื่อวา วัดนามบัญญัติ ไปพลาง ๆ 
กอน เม่ือสิ้นรัชกาลจึงคอยเรียกนามพระราชทานวา วัดมกุฏกษัตริยาราม อันเปนนามตามพระ
ปรมาภิไธยวัดมกุฏกษัตริยาราม ในเขตพระนคร และ วัดโสมนัสวิหาร ที่อยูในเขตปอมปราบศัตรู
พาย เปนวัดในเขตกรุงรัตนโกสินทร ที่มีเสมา 2 ชั้น ชั้นแรกเรียกวา มหาสีมา อยูในซุมที่มุมกําแพง
รอบวัด และยังมีเสมารอบพระอุโบสถอีกเรียกวา ขัณฑสีมา ในวัดที่มีเสมา 2 ชั้นเชนนี้ พระสงฆ
สามารถประชุมทําสังฆกรรมไดทั้งพระอุโบสถและพระวิหารอาคารสําคัญในวัดไดแก พระวิหาร และ
พระอุโบสถ มีลายพระมหามงกุฏอันเปนตราประจํารัชกาลที่ 4 ทั้งที่หนาบันและดานบนของซุมประตู
หนาตางเชนเดียวกัน ผนังดานในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมอันหลากหลายแตกตางจากวัดอ่ืน เชน 
เรื่องพระสาวกในบาลีและอรรถกถา พระอัครสาวก 11 พระองค อัครสาวิกา 8 องค ภาพการบําเพ็ญ
กรรมฐาน สิ่งที่พ่ึงปฏิบัติเน่ืองดวยธรรมวินัย ธุดงควัตร บนบานหนาตางและบานประตูดานในเขียน
พระสูตรที่เปนคาถาดวยตัวอักษรบรรจง เปนตน 
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  2.1.12 วัดสุทศันเทพวรารามราชวรวิหาร 
  วัดสุทัศนเทพวราราม  ราชวรวิหารมีงานจิตรกรรมฝาผนัง และองคประธานนาม “พระ
ศรีศากยมุนี”  ที่เรียกกันติดปากวา “พระโต”  วัดสุทัศนฯ  น้ัน  สรางขึ้นดวยความตองการจะให
เหมือนกับวัดมงคลบพิตรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในวัดมีสวนผสมรูปแบบของศิลปะจีน 
อยูมากมายวัดสุทัศนเทพวราราม เปนวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรง
โปรดเกลาฯ ใหสถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350 เดิมพระราชทานนามวา “วัดมหาสุทธาวาส” โปรดเกลาฯ 
ใหสรางพระวิหารขึ้นกอนเพ่ือประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซ่ึงอัญเชิญมาจากพระวิหาร
หลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แตสิ้นรัชกาลกอนที่จะประดิษฐานเปนสังฆาราม จึงเรียกกันวา วัด
พระโต วัดพระใหญ หรือวัดเสาชิงชาบาง จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัยโปรดเกลาฯ ใหสรางตอ และทรงจําหลักบานประตูพระวิหารดวยพระองคเอง แตก็สิ้นรัชกาล
เสียกอนที่การกอสรางจะแลวเสร็จ การกอสรางวัด มาเสร็จบริบูรณในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว ใน พ.ศ. 2390 และพระราชทานนามวา “วัดสุทัศนเทพวราราม” ปรากฏในจดหมาย
เหตุวา “วัดสุทัศนเทพธาราม” และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงผูกนาม 
พระประธานในพระวิหาร พระอุโบสถ และศาลาการเปรียญ ใหคลองกันวา "พระศรีศากยมุนี"  
"พระพุทธตรีโลกเชษฐ"และ"พระพุทธเสรฏฐมุนี"ภายในวัดสุทัศนเทพวรารามเปนที่ประดิษฐาน   
พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และได
อัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคารของพระองค มาบรรจุที่ผาทิพยดานหนาพุทธบัลลังกพระศรีศากย
มุนีเม่ือ พ.ศ.2493และมีพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรในวันที่ 9 มิถุนายนของทุกป 
  2.1.13 วัดมหรรณพารามวรวิหาร 

 วัดมหรรณพารามวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สรางขึ้นในสมยั
รัชกาลที่ 3 โดย กรมหม่ืนอุดมรัตนราษี ที่มี พระนามเดิมวา พระองคเจาอรรณพ เปนพระราชโอรส
ในสมัยรัชกาลที่ 1 การกอสรางเสร็จสมบูรณในสมัยรัชกาลที่ 4 หลังจาก กรมหม่ืนอุดมรัตนราษ ได
สิ้นพระชนมแลวรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกลา ฯ พระราชทานนามวา วดัมหรรณพาราม สถาปตยกรรม
ภายในวัดมีทัง้แบบไทยและแบบทีไ่ดรับอิทธิพลมาจากจีนหลังคาของพระอุโบสถไมมีชอฟา ใบระกา 
มีพระประธานปนดวยปูนลงรักปดทองเปนพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยา สวนพระวิหารมีขนาด
เทากับพระอุโบสถ รวมทั้งมีศิลปะแบบเดียวกัน มีพระพุทธรูปหลอสมัยสุโขทัยนามวา พระรวง
ทองคํา ประดิษฐานอยู 

 2.1.14 วัดอินทรวิหาร 
           ที่ตั้ง 114 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
เปนวัดราษฏร สรางราวปลายสมัยกรุงศรอียุธยาสมัยกอนมีชื่อเรียกกันตางๆ วา “วัดไรพริก วัดอิน
หลวงพอโต วดับางหลวงพรหมนอก วัดอินทาราม” ตอมารัชกาลที่ 6 โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนนามวัด
เน่ืองจากชื่อเดิมไปพองกับวัดอินทารามที่บางยี่เรือใตฝงธนบุรี สมเด็จพระวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่น) 
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แหงวัดบวรนิเวศวิหารจึงขนานนามใหใหมเปน “วัดอินทรวิหาร” พระพุทธรูปประจําวัด                                      
พระศรีอริยเมตไตรยหรือหลวงพอโต ริเริ่มสรางโดยสมเด็จพุฒาจารย โต พรหมรังสี) ในสมัย   
รัชกาลที่ 4 ใชเวลาสรางถงึ 60 ป (2410-2470) แลวเสร็จในสมัยรชักาลที่ 7 เปนพระพุทธรูปยืน 
ปางทรงบาตรศิลปะแบบสุโขทัยที่สูงสุดในโลก สรางแบบกออิฐถือปนู พระวรกายประดับกระจก         
โมเสคทองคํา 24 เค มีบันไดขึ้นทางดานหลังองคพระจนถึงพระเศียรสําหรับใหขึ้นไปปดทองไดทั่ว
พระวรกาย        
  2.1.15 วัดใหมอมตรส (วัดบางขุนพรหมใน) 
  วัดใหมอมตรส (วัดบางขุนพรหมใน) สรางขึ้นในปลายรัชกาล สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี 
เดิมมีชื่อเรียกวา วัดวรามะตาราม ตอมาเปลี่ยนชื่อวา วัดอํามาตยรส หรือ วัดอมฤตรส แตชาวบาน
เรียกกันวา วัดบางขุนพรหม หรือ วัดบางขุนพรหมใน คูกันกับ วัดบางขุนพรหมนอก หรือ วัดอินทร
วิหาร 

 2.1.16 วัดราชบูรณะ                                                                                                                          
  ตั้งอยูเชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณฝงกรุงเทพฯ วัดนี้เปนวัดหนึ่งในจํานวนวัด
สําคัญประจําเมืองเอก 3 วัด วัดราชบูรณะน้ีเปนวัดเกาแกเดิมชื่อ "วัดเลียบ" เจาฟากรมหลวงเทพหริ
รักษทรงปฏิสังขรณใหมเสร็จแลว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงพระราชทานนามวา 
"วัดราชบูรณะ" วัดนี้ไดรับการบูรณะมาตลอด ตั้งแตรัชกาลที่ 1-7 เวนรัชกาลที่ 6 รัชกาลเดียว ใน
คราวสงครามมหาเอเซียบูรพา สถานที่สําคัญ ๆ ของวัดถูกระเบิดพังเกือบหมด โดยเฉพาะพระ
อุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝมือขรัวอินโขง ถูกระเบิดทําลายจนหมด ปจจุบันวัดราษฎรบูรณะ
ไดรับการบูรณปฏิสังขรณ 
  2.1.17 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวร
วิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้น ตามธรรมเนียมประเพณี
โบราณที่วา ในราชธานีจะตองมีวัดสําคัญประจํา 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราช
ประดิษฐาน เชนที่สุโขทัย สวรรคโลก พิษณุโลก และพระนครศรีอยุธยา แตในสมัยรัตนโกสินทร 
สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ 
ใหสถาปนา     วัดสลัก เปนวัดนิพพานาราม และเปลี่ยนเปนวัดพระศรีสรรเพชญ แตตอมามี
พระราชดําริวา ในกรุงเทพฯ แตยังไมมีวัดมหาธาตุ จึงเปลี่ยนชื่อวัดพระศรีสรรเพชญเปนวัดมหาธาตุ 
และพระสัมพันธวงศเธอ เจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ พระโอรสในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา
กรมพระศรีสุดารักษ พระพ่ีนางเธอในรัชกาลที่ 1 ทรงบูรณะวัดเลียบ ตอมา ไดนามวา วัดราชบูรณะ 
ยังคงขาดแตวัดราชประดิษฐเทานั้น จึงทรงสรางขึ้นใหมเพ่ือใหครบตามโบราณราชประเพณี และ
เพ่ือพระอุทิศถวายแกพระสงฆฝายธรรมยุติกนิกายเพื่อที่พระองคเองและเจานาย ขาราชการ ที่จะไป
ทําบุญที่วัดฝายธรรมยุติกนิกายใกลพระบรมมหาราชวังไดสะดวกวัดราชประดิษฐจึงเปนวัดฝาย
ธรรมยุติกนิกายวัดแรกที่สรางขึ้น เพ่ือพระสงฆในนิกายนี้ เพราะวัดอ่ืน ๆ ของฝายธรรมยุติเปนวัดที่
แปลงมาจากวัดของมหานิกาย     วัดราชประดิษฐสรางขึ้นในที่ดินที่เคยเปนสวนกาแฟของหลวงโดย
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กอสรางใน พ.ศ. 2407 เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานนามวา “วัดราช
ประดิษฐสถิตธรรมยุติการาม”  

 2.1.18 วัดบวรสถานสุทธาวาส                                                                                                         
  วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแกววังหนา เปนวัดในพระราชวังบวรสถานมงคล 
เชนเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวัง และดวยเหตุที่เปนวัดในวัง ดังน้ัน 
จึงไมมีพระภิกษุจําพรรษา สรางขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพ ซ่ึงเปนกรม
พระราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว แตการยังไมแลวเสร็จ
พระองคเสด็จทิวงคตเสียกอน การกอสรางวัดพระแกววังหนาจึงมากอสรางแลวเสร็จในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จ  พระจอมเกลาเจาอยูหัวและไดรับพระราชทานนามวา วัดบวรสถานสุทธาวาส 
ปจจุบัน วัดบวรสถานสุทธาวาสตั้งอยูในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนวัดที่ไมมีการประกอบ     
สังฆกรรมใด ๆ และถูกใชเปนสถานที่ประกอบพิธีไหวครู พิธีครอบครู และพิธีมงคลตาง ๆ ของ
บรรดานาฏศิลปน ดุริยางคศิลปนและกรมศิลปากร 
  2.1.19 วัดปรินายกวรวิหาร                                                                                                              
                     สรางในสมัยรัชกาลที่ 3     ตั้งอยูบนถนน ราชดําเนินกลาง ติดกับ ถนน หลานหลวง
ตรงเชิงสะพานผานฟาลีลาศนั้น เปนวัดเกาแหงหน่ึง วัดนี้เปนวัดขนาดยอมที่สรางขึ้นดวยแรงศรทัธา
ของ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนีย) เสนาบดีคูพระทัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว  ผูซ่ึงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลพราหมณปุโรหิต ในสมัยแผนดินของสมเด็จพระนารายณ 
เจาพระยาบดนิทรเดชานั้น ไดชื่อวาเปนขนุนางผูใหญทีมี่จิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนอันมาก 
เม่ือใดที่ทานมีโอกาสที่จะไดบํารุงพระพุทธศาสนาแลว ทานมักจะหาทางสรางวัด หรือ ทํานุบํารุงวัด
อยูเสมอๆ และ เม่ือครั้งที่เจาพระยาบดินทรเดชายังดํารงคยศเปน พระพรหมสุรินทร น้ัน ทานไดไป
สรางวัดเล็กๆ ไวใกลๆ  กับปอมมหากาฬ แลวตั้งชื่อวัดวา วัดพรหมสุรินทร ตามบรรดาศักดิ์ของทาน
ในครานั้น ครัน้ทานเจาพระยาฯ ไดรับการเลื่อนยศเปนพระยาบดินทรเดชาแลว ทานจึงไดทํานุบํารุง
วัดใหกวางขวางขึ้น งดงามขึ้น แตกอนทีว่ัดจะกวางขวางสวยงามตามเจตนารมย ทานก็มาสิ้นชีพลง
เสียกอน ดังน้ันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงรับเปนองคอุปถัมภ ยกใหเปนอารามหลวง
แลวพระราชทานนามใหใหมวา วัดปรินายกวรวิหาร เพ่ือเปนอนุสรณถึงปรินายกของพระองคเอง 
(ขุนพลคูบารมีกษัตริย)   
  2.1.20   วัดบุรณศิริมาตยาราม 
  วัดบุรณศิริมาตยารามเปนวดัอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญอยูชวงตนของคลอง
หลอดดานตรงขามสนามหลวง เจาพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี บุรณศิริ) เปนผูสรางในสถานที่ๆเปน
บานเกิดของทาน เม่ือครั้งดํารงตําแหนง พระยาพิพัฒนโกษา ในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา วัดศิริอํามาตยาราม และพระราชทานนามใหมในสมัยรัชกาลที่ 3 
เปนวัดบุรณ ศิริมาตยาราม พระอุโบสถเปนอาคารแบบรัตนโกสินทร มีลักษณะเปนทรงไทย ไมมี
ลวดลายประดบัมากมายนัก บานประตู หนาตาง เปนลวดลายรดน้ํา มีพระเจดียใหญ ทรงเหลี่ยม  
ยอมุม8 มุม ลักษณะแบบรตันโกสินทรตอนตน 
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2.3 วัง 
 2.3.1 วังกรมพระราชวังบวรวชิัยชาญ 

  พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดฯใหสรางขึ้นไวเพ่ือเปนที่แปร
พระราชฐานโดยสรางเปนตกึฝรั่งตามแบบที่ถายมาจากเมืองสิงคโปร แตเสด็จสวรรคตกอนการ
กอสรางจะแลวเสร็จ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่7   จึงพระราชทานใหเปนวัง
ของกรมหมื่นบวรวิชัยชาญ พระเจาลูกยาเธอพระองคใหญของสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว  ซ่ึง
ปจจุบันเปนทีต่ั้งของโรงเรียนการขาวทหารบก  
  2.3.2 วงัสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระสวัสดิวัฒนวศิิษฏ 
  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานใหเปนวังของสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระสวัสดวิัฒนวศิิษฏ ซ่ึงไดทรงสรางตําหนักใหมขึ้นเคียงขางตําหนักเดิม
และประทับอยูจนถึง พ.ศ. 2476 กอนเสด็จไปประทบัที่ปนัง ตําหนักทั้งสองจึงตกเปนของสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ปจจุบันเปนทีท่ําการขององคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาต ิ    
(ยูนิเซฟ) 
  2.3.3 วังพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจากฤษฎาภินิหารกรมพระนเรศวร 
นรฤทธ์ิ  (บานมะลิวัลย) 
  วังพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจากฤษฎาภินิหกรมพระนเรศวรนรฤทธิ์ (บานมะลิ
วัลย) ตั้งอยูเลขที่ 39 ถนนพระอาทิตย แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เดิมเปน
บานของเจาพระยามหาโยธา (ทอเรีย) ผูเปนปูของเจาจอมมารดากลิ่น   ในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว และตกทอดมาถึงพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ (พระองคเจา
กฤดาภินิหาร) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางตําหนัก
พระราชทานบนที่ดินน้ัน บานมะลิวัลยเปนตําหนักหลังใหมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6    ทรงพระราชทานทรัพยสวนพระองคสรางพระราชทานแด พระเจาบรมวงศ
เธอพระองคเจากฤษฎาภินิหาร กรมพระนเรศวรนรฤทธิ์  ตนราชสกุลกฤดากรในโอกาสที่ทรงเจริญ
พระชันษาครบ 5 รอบใน พ.ศ. 2460 เปนอาคารทรงยุโรปกออิฐถือปูน 2 ชั้น หลังคาทรงปนหยา มี
ทองพระโรงเปนหอโถงสูงใหญมีเฉลียงรายรอบชั้นลาง และมีระเบียงรายลอมชั้นบน เพดานหองโถง
และหัวเสาปนลายปูนเลียนแบบศิลปะขอม ออกแบบโดยนายเออโคล มันเฟรดี (ออกฤทธิ์  
หม่ันเฟนดี) สถาปนิกชาวอิตาเลียน กอสรางเสร็จในป พ.ศ. 2460  เม่ือพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
นเรศรวรฤทธิ์สิ้นพระชนม และเจาจอมมารดากลิ่นถึงแกกรรม ใน พ.ศ. 2466 บานมะลิวัลยไดตก
ทอดมาสูทายาท และประสบปญหาคาใชจายในการดูแลรักษา ทายาทราชสกุลกฤดากรจึงทูลเกลาฯ 
ถวายขายบานและที่ดินแกพระคลังขางที่ใน พ.ศ. 2469 และไดอยูในความดูแลของสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย   ตั้งแต พ.ศ. 2478ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันท
มหิดล บานมะลิวัลยใชเปนที่พํานักของผูสําเร็จราชการแทนพระองคหลายทาน ไดแก พระเจาวรวงศ

เธอ พระองคเจาออสคารนุทิศ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต, พลเอก เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุม 
อินทรโยธิน)เปนตน 
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 ปจจุบันเปนที่ทําการของสํานักงานองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) (สาระทองถิ่นโรงเรียนวัด
บวรนิเวศ.  2551:188)   
 2.3.4 วังเจาพระยาวรพงศพิพัฒน หรือ บานพระอาทิตย 
 วังพระอาทิตย หรือ บานพระอาทิตย ตั้งอยูเลขที่ 102/1ถนนพระอาทิตย แขวงชนะ
สงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครบานพระอาทิตย เดิมเปนที่ตั้งของกรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล  วังหนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ตอมาที่ดินนี้ตกทอดมาสูเจาพระยาว
รพงศพิพัฒน  (หมอมราชวงศ เย็น อิศรเสนา) ซ่ึงเปนเสนาบดีกระทรวงวังในสมัยรัชกาลที่ 7   
เน่ืองจากวังเดิมชํารุดทรุดโทรมลงไปมาก เจาพระยาวรพงศพิพัฒนไดสรางวังขึ้นมาใหม เม่ือ พ.ศ. 
2475 ลักษณะอาคารเปนตึก 2 ชั้นยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องวาว และตอเดิมเปนอาคาร 5 ชั้น มี
ยอดโดมประดับอยูเปนหลังคาทรงสูงอยูดานหลัง ประดับชายคาและชองลมดวยลวดลายไมฉลุ 
อาคารนี้ไดตกทอดมาสูราชสกุลอิศรเสนา คือ หมอมหลวง สันธยา อิศรเสนา ซ่ึงไดเปลี่ยนชื่อวังให
เปน "บานพระอาทิตย" ตอมาไดขายใหกับเอกชน เปนสํานักงานของหนังสือพิมพผูจัดการ บานพระ

อาทิตยเคยเปนที่ตั้งของสถาบันเกอเธ (สถาบันวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน) ระหวาง พ.ศ. 2505-2533        
ซ่ึงปจจุบันยายไปอยูที่ ซอยอรรถการประสิทธิ์ ถนนสาธรใต 
 2.3.4วังพระเจาราชวรวงศเธอ พระองคเจานวรัตน กรมหมื่น 
สถิตยธํารงสวัสดิ์ (บานเจาพระยา) 
  วังพระเจาราชวรวงศเธอ พระองคเจานวรัตน กรมหม่ืนสถิตยธํารงสวัสดิ์(บาน
เจาพระยา) เดิมเปนวังของ พระเจาราชวรวงศเธอพระองคเจานวรัตน กรมหม่ืนสถิตยธํารงสวัสดิ์ 
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวจนสิ้นพระชนม ตอมาไดเปนที่พักของนาย 
เอ็ม. ตมานโย (M. Tamango) นายชางชาวอิตาเลี่ยนผูควบคุมการกอสรางพระที่น่ังอนันตสมาคม       
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงซื้อที่ดินสรางเปนที่ทําการของกรมตํารวจ
ตอมาใน พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทานที่ดินและอาคารแก
พระวรวงศเธอ พระองคเจาคํารบ อดีตอธิบดีกรมตํารวจพระนครบาล พระบิดาของหมอมราชวงศ
ถวนเถานึก ปราโมช, หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช และ หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช และไดสืบ
ทอดเปนกรรมสิทธิ์ของราชสกุลปราโมช คือ หมอมหลวงอัศนี ปราโมช   อาคารแหงนี้เคยเปนที่ทํา
การของพรรคประชาธิปตยระหวางป พ.ศ. 2518-2519 เคยเปนที่ทําการของศาลรัฐธรรมนูญอยูระยะ
หน่ึง ปจจุบันเปนสํานักงานของหนังสือพิมพผูจัดการและสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เอเอสทีวี 
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2.4  บาน 
 2.4.1 บานบางลําพ ู

 บานบางลําพู แหลงชุมชนดนตรีไทยที่เกาแกกวารอยปเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาไทย  
ดานการบรรเลงดนตรีไทยการขับรอง  การแสดง    การละเลน   การประดิษฐเครื่องดนตรีไทย 
รวมทั้งเปนสถานที่นัดพบในการทํากิจกรรมและฝกซอมดนตรีไทยของกลุมนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียง 
เชนวงดุริยพันธุ   วงดุริยประณีต  วงเขียววิจิตร ฯลฯ   
  2.4.2  บานชางทองตรอกสุเหรา    
  บานทําเครื่องทองรูปพรรณ บานชางทองตรอกสุเหรา ชุมชนจักรพงษ  แขวงชนะ
สงคราม  เขตพระนคร  เปนบานชางที่ทาํเครื่องทองรูปพรรณมาตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
ประวตัิความเปนมาของชุมชนแหงน้ีเปนชาวมุสลิมทีถ่กูกวาดตอนมาจากหัวเมืองมลายูตั้งแตสมัย
รัชกาลที่  1  และรัชกาลที่   2  ภายหลังจากกอความไมสงบ  ชาวมุสลิมเหลานี้มีวิชาชางทําเครื่อง
ทองติดตัวมาดวยสมัยแรก  ๆ  น้ันยังไมยึดอาชีพทําทองกันอยางจริงจัง  จนไดรวมมือรวมใจกัน
ประดิษฐชางทรงประดับอัญมณีดวยฝมืออันประณีตขึน้ทูลเกลา ฯ  ถวายรัชกาลที่  3  ชื่อเสียง
ความสามารถของชางทองตรอกสุเหราจึงเปนที่เลื่องลือ  บางคนไดรับพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ให  
เปนชางทองหลวงตั้งแตตอนนั้นเปนตนมา  จนถึงสมัยรัชกาลที่  6  เกือบทุกบานจึงยดึอาชีพชางทําทอง 
  ตอมาเครื่องทองรูปพรรณสมัยใหมเปนทีนิ่ยมแพรหลายมากขึ้น  ชางทองตรอกสุเหรา
จึงทยอยกันเลิกทําทอง  สวนลูกหลานกหั็นไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน  ปจจุบันเหลือเพียงบางนาง
เล็ก  ลอประยรู  (อาชารัตน)  ชางทําทองสกุลลอประยูร และอีกบางบานที่ไมประสงคเปดเผยนามยัง
ผลิตทองรูปพรรณตอเน่ืองมาหลายชั่วคน  (อังคาร. 2552: 26-29) 
  2.4.3 บานดอกไม บานดอกไมไฟ  

 บานดอกไมเปนบานที่ทําดอกไมไฟ  ตั้งอยูบริเวณใกลวัดสระเกศ  ภูเขาทอง  ความ
เปนมาของชุมชนแหงน้ีเลากันวา     ชาวเขมรที่อพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแตครั้งสมัย
รัชกาลที่  1  ไดรวมกลุมกันตั้งบานเรือนอยูบริเวณริมคลองรองกรุงฝงตะวันออกไปจนถึงวัดจางวาง
ดิส  (วัดดิสานุการาม)  บริเวณ ถนนวรจักร  ใกลโรงพยาบาลกลางในปจจุบันบางก็รูวาเปนเขมรที่
ถูกกวาดตอนมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่  1  และรัชกาลที่ 3  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหอาศัยอยู
บริเวณที่เรียกวา  ”เกาะเขมร”  ซ่ึงเปนที่กักกันชาวเขมร  ชาวเขมรที่มีฝมือจึงไดประกอบอาชีพที่ตน
ถนัด  เชน  การทําบาตร  จนกลายมาเปน   “บานบาตร”  และชางที่ถนัดทําดอกไมไฟตั้งบานเรือน
อยูใกลเคียงกัน  คือ  “บานดอกไม”  ในปจจุบัน  
 คนไทยประดิษฐดอกไมไฟตั้งแตสมัยสุโขทัย  ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1  จารึก
วา  “เมืองสุโขทัยน้ีมีสี่ปากประตูหลวง  เที้ยรยอมคน เสียดกันเขามาดูทานเผาเทียน  ทานเลนไฟ   
เมืองสุโขทัยน้ีมีด่ังจักแตก”  เปนเครื่องมือตาง ๆ  ถือวาทุกชิ้นมีครู  จึงตองจัดพิธีไหวครูเปนประจํา
ทุกป ภูมิปญญาของคนไทยในการประดิษฐดอกไมไฟใหเกิดเสียงสีสันและรูปแบบตางๆทั้งยังเลนได
ทั้งบนบกและในน้ํา  หรือยิงขึ้นไปบนอากาศ  ใหความสนุกเพลิดเพลินแกผูชมเปนอยางดี  (อังคาร.
2545:30-33) 
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 2.4.4 บานพาน   อดีตบานทําพานเงินและเครื่องถม 
 “เครื่องถม”  เปนภาชนะหรือเครื่องประดับที่ทําโดยใชผงยาถมผสมน้ําประสานทองถม
ลงบนลวดลายที่แกะสลักบนภาชนะหรือเครื่องประดับน้ัน  แลวขัดผิวใหเปนเงางามา เครื่องถม      
เปนงานประณีตศิลปโดยแทจริง  เพราะตองใชทั้งความชํานาญและความประณีตบรรจง ชางทํา
เครื่องถมตองมีความสามารถหลายอยาง  ทั้งงานออกแบบ งานเขียนลวดลาย งานแกะสลัก และ 
งานเครื่องถมเริ่มมีครั้งแรกใยสมัยกรุงศรีอยุธยา  เลากันสืบมาวา  ชาวโปรตุเกสที่เขามาคาขายได
ถายทอดความรูตาง ๆ แกชาวนครศรีธรรมราช หน่ึงในความรูน้ันก็คือการทําเครื่องถมตอมาชาว
นครศรีธรรมราชไดดัดแปลงแกไขตามแบบศิลปกรรมไทยใหมีลวดลายวิจิตรสวยงาม ใชนํ้ายาถม       
สีดําสนิท เน้ือแนน เปนมันเงา กลายเปนเอกลักษณประจําเมืองนครศรีธรรมราชจนไดชื่อวา       
“ถมนคร”  ติดปากมาถึงทุกวันนี้ 

 ในยุครัตนโกสินทรตอนตน  ชุมชนแถบเชิงสะพาเฉลิมวันชาติ  บางลําพู  เคยทําพาน
เงินแกะสลักมากอน  จึงไดชื่อวา “บานพาน”  จนถึงสมัยรัชกาลที่  5 ชางชาวบานพานคงเห็นวา  
เครื่องถมนครเปนของดี  นิยมใชกันทั่วไป  หากทําขายบางคงไดราคา  จึงพยายามทําเครื่องถมตาม
อยางถมนครแตทําอยางไรน้ํายาถมก็มีสีดําดานเหมือนถาน   ไมเปนมันวาวและมีรูอากาศพรุนไป
หมด  ในป พ.ศ.  2433  พระยาเพชรปราณี  เจากรมอําเภอนครบาล  จึงไดขอตําราทําน้ํายาถมจาก           
ชางเมืองนคร  เม่ือไดตําราแลวจึงเรียกนายหยุยชางบานพานไปเรียนรูวิธีการทําเครื่องถมนคร          
จนชํานาญ  และใหเขารับราชการเปนครูชางถม  ซ่ึงตอมาไดรับบรรดาศักดิ์เปน  ขุนประณีตถมการ  
ตั้งแตน้ันมาจนเปลี่ยนชื่อเรียกหมูบานเปน “พานถม”  (อังคาร.2545: 42-44) 

 2.4.5 บานลาน   บานคาขายลานยานบางขุนพรหม 
 ผลิตภัณฑจากใบลานอยูคูกับคนไทยมาตั้งแตอดีต  พอแมสมัยกอนมักผูกปลา

ตะเพียนใบลานสีสวย ๆ  เหนือเปลเด็ก  และเชื่อวาเม่ือใดขึ้นเด็กจะมีความขยันหม่ันเพียรสมดังชื่อ
ของปลา  นอกจากปลาตะเพียนใบลานแลว  ใบลานยังนําไปใชไดสารพัดประโยชน  อาทิ  มุงหลังคา
บาน    ทําจากเครื่องจักลาน  พัด  ตาลปตร  ใชจารหนังสือ ตาง ๆ หรือคัมภีรทางศาสนาและใชทํา
เครื่องรางปองกันอันตราย  เปนตน  เน่ืองจากใบลานมีคุณสมบัติเหนียว  ดัดแปลงเปนรูปทรงตาง ๆ  
ไดงาย  มีอายุการใชงานนาน   คงทน  และยังหาไดไมสูจะยากนักในอดีต 

 การนําใบลานมาประดิษฐขาวของเคร่ืองใชไม มีการบันทึกวาเริ่มแตสมัยใด  
สันนิษฐานวาคงมีมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา  แตเน่ืองดวยเปนงานสามัญชนทํากันทั่วไป จึงไมมี       
ผูบันทึกเปนหลักฐาน  ในสมัยกรุงธนบุรีการปลูกลานผูกขาดจาหลวง  โดยนําใบลานลองตามแมนํ้า
เจาพระยามาขึ้นยังบริเวณธนาคารแหงประเทศไทย  ยานบางขุนพรหมในปจจุบัน  มีการคาขาย
ใบลานจนเรียกกันติดปากวา  “บานลาน”  ตอมาในสมัยรัชกาลที่  1  ผูมีจิตศรัทธาไดถวายที่ดินแถบ
ลานทั้งหมดเหนือปากคลองบางลําพูเพ่ือสรางวัด  เรียกวา  “วัดบางขุนพรหม”  เปนผลใหเรียกขาน
ชื่อบานบานวา “บานขุนพรหม”  ยานบานลานเดิมยังคงเปนแหลงผลิตใบลานที่สําคัญเร่ือยมา  
โดยเฉพาะการคาขายใบลานที่นําไปจารพระไตรปฎก  ชาวบานหลายครอบครัวตางสืบทอดอาชีพน้ี
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มาจากบรรพบุรุษ  แตผูทีดําเนินอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนประเภทนี้จะตองมีทุนมากพอที่จะซื้อ
ใบลานเปนจํานวนมากเก็บไวใชตลอดป  แลวคอยนําออกมาผลิตเรื่อย ๆ  เพราะชาวบานจะตัดใบ
ลานจากปาชายเลนขายไดเฉพาะชวงฤดูรอน  ซ่ึงใบลานจะแหงไมชื้น  ผูที่ยังทําการคาใบลานจึงมี
จํานวนไมมากนักและ        คอย ๆ  ทยอยเลิกราไปเนื่องจากปาลานลดนอยลงและหายากทุกที  จน
ในปจจุบันเหลืออยูเพียงรายเดียวคือ  “รานลานทอง” แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร  ตั้งรานขาย
แผนใบลานและรับสิ่งของที่ประดิษฐจากใบลานมาจําหนาย  เชน  ปลาตะเพียน  หมวก  ภาชนะจัก
สารและรับทําของชํารวย  นามบัตรพิมพบนใบลาน  สืบทอดกันมานับได  3 - 4 ชั่วคนแลว (อังคาร.
2545: 46-48)                       
  2.4.6. บานตีทอง  
  บานตีทอง   ตั้งอยูที่เขตพระนคร   แขวงเสาชิงชา เปนยานที่ประกอบอาชีพตีทองคํา
ใหเปนทองคําเปลวเพื่อใชปดพระพุทธรูป ปดหนาบันโบสถวิหาร ใชทําลายรดน้ํา ลายทอง และงาน
ชางศิลปอ่ืนๆ ซ่ึงบรรพบุรุษของชาวชุมชนบานตีทอง เปนชาวเวียงจันทนและชาวหลวงพระบาง    
ที่อพยพครอบครัวมาตั้งบานเรือนประกอบอาชีพในยุคตนรัตนโกสินทร ปจจุบันยานถนนตีทองแทบ
จะไมมีบานตีทองหลงเหลืออยูเพราะวาชางตีทองไดยายครอบครัวไปอยูที่อ่ืน เชนคุณ ชูจิตต แสง
วิจิตร ที่ยังสืบทอดอาชีพการทําทองคําเปลวอยูที่ยานจรัญสนิทวงศ เขตบางพลัด 

2.5  โบราณสถาน และสถานที่สําคัญในเขตพระนคร 
 2.5.1 พระบรมมหาราชวัง 
 เม่ือรัชกาลที่  1  เสด็จขึ้นครองราชยในป  พ.ศ.2325   ทรงใหยายราชธานีจากฝง

ธนบุรีมายังฝงพระนคร  และโปรดเกลา ฯ  ใหสรางพระบรมมหาราชวังเปนศูนยกลางสําหรับพระ
นครใหมภายในพระบรมมหาราชวังประกอบดวยหมูพระมหามณเฑียรพระมหาปราสาท  พระที่น่ัง
หอและอาคารอื่น ๆ  ซ่ึงมีการรื้อถอน  ซอมแซม  และตอเติมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือสรางบานใหม
บางตามความจําเปนและความเหมาะสมแตละรชัสมัย  (โฟกัสพระนคร. 2545: 13) 
  2.5.2 กระทรวงกลาโหม 
  ปจจุบันดานหนาอาคารไดจัดเปนพิพิธภัณฑกลางแจง  จัดแสดงปนใหญโบราณ  ซ่ึง
ไดจัดลําดับหมวดหมูตามอายุสมัยของปน  เริ่มจากปลายกรุงศรีอยธุยา  ธนบุรี  และรัตนโกสนิทร
นับเปนพิพิธภัณฑกลางแจงเกี่ยวกับศาสตราวธุที่มีความนาสนใจและมีความสําคัญทาง
ประวตัิศาสตร 

2.6 อาคารสําคัญในเขตพระนคร 
 2.6.1 โรงเรียนเพาะชาง                
 โรงเ รียนเพาะชาง  ตั้ งอยูถนนตรี เพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย  เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีสีแดง-ดํา เปนสัญลักษณของสถาบันเพาะชางเปนโรงเรียนศิลปะการชาง กอตั้ง
ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยถือเอาวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2456 เปนวัน
กําเนิดโรงเรียนเพาะชางซึ่งเปนวันชุมนุมศิษยเกาของทุกป ปจจุบันเพาะชางมีชื่อเต็มคือ วิทยาลัย
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เพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรคําวา "เพาะชาง" ไดรับพระราชทานนาม
จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในวาระที่ไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดโรงเรียน
เม่ือวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2456 สืบเนื่องมาจากงานเฉลิมพระชนมพรรษา ในการที่โรงเรียนเพาะ
ชางไดรับพระราชทานกําเนิดจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวน้ันก็เพราะพระราชดําริ
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงทรงหวงใย ในศิลปะการชางของไทยจะถูกอิทธิพล
ของศิลปวัฒนธรรมตางชาติ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมตะวันตกที่แพรหลายเขาครอบงํา อาจถึง
คราวเสื่อมสูญได จึงมีพระราชประสงคจะทํานุบํารุงศิลปะการชางของไทย ใหพัฒนาถาวรสืบไป
ปจจุบันเพาะชางไดเปดหลักสูตรการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ป ทั้งภาคปกติและภาคสบทบ มี
ทั้งหมด    4 กลุมวิชา คือ ศิลปประจําชาติ ศิลปหัตถกรรม วิจิตรศิลป และ ออกแบบ โดยสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผูอํานวยการสถาบัน ปจจุบันคือ นายโสภณ จงสมจิต 
  2.6.2  อาคารโรงเรียนสวนกุหลาบ 
  อาคารสวนกุหลาบ เริ่มกอสรางราวกลางป พ.ศ. 2453 โดยมี หลวงราชายาสาธก 
มรรคนายก วัดราชบุรณราชวรวิหาร เปนผูลงนามในสัญญาจาง และ นายเอง เลียงหยง เปน
ผูรับเหมา ใชงบประมาณทั้งสิ้น 30,110 บาท เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หมอมราชวงศเปย 
มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน) เปนประธานในพิธีเปด และ
พิธีทําบุญโรงเรียน เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2454 โดยกรมศึกษาธิการ ทําสัญญาเชา ซ่ึงระบุ       
ใหจายคาเชาแกวัดราชบูรณะ ในอัตรารอยละ 7.5 ของเงินลงทุน รวมคาเชาสงฆ 2,258.25 บาท        
ตอป เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 และกําหนดสงมอบอาคาร ในวันที่ 11 กรกฎาคม          
ปเดียวกันนั้นอาคารสวนกุหลาบ กอสรางดวยสถาปตยกรรมยุโรปแบบนีโอคลาสสิก ซ่ึงเปนที่นิยม 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตัวอาคารทอดยาว ตามแนวถนนตรีเพชร ผนัง
อาคารดานติดถนน ชั้นลางเปนแนวหนาตางโคง สวนชั้นบน ถอยรนผนังเขาไป อยูหลังแนวซุมโคง 
ที่เปนทางเดิน ชองทางเขาสูโรงเรียน สรางเปนหลังคาจั่ว ตกแตงดวยปลลาเดียนโมทิฟ ตามแบบ
ของวิลลา ที่ออกแบบโดย อันเดรอา ปลลาดีโอ ผนังดานภายในโรงเรียน เปนแนวทางเดินซุมโคง 
(อาเขต) ยาวตลอดทั้งสองชั้น ตัวอาคารมีความยาวทั้งสิ้น 198.35 เมตร กวาง 11.35 เมตร หลังคา
มุงดวยกระเบื้องลอนสีเทา มี 37 หอง ชั้นบน 19 หอง ชั้นลาง 18 หอง ภายในกั้นเปนหองขนาด 
15x9 เมตร 1 หอง สลับกับหองขนาด 7x9 เมตร 2 หอง ตลอดความยาวของอาคาร มีประตู 164 
บาน มีหนาตาง 166 บาน มีบันได 12 แหง มีชองลูกกรงไม 54 แหง 
  2.6.3  อาคารโรงพิมพคุรุสภา 
  ตั้งอยูหัวมุมถนนพระอาทิตยกับถนนพระสุเมรุ ถัดจากปอมพระสุเมรุ ประกอบดวย
อาคาร 2 หลัง เปนอาคารตึก 2 ชั้น และอาคารเรือนแถวไม 2 ชั้น อยูทางดานหลังติดคลองบางลําพู 
ปจจุบันไดรับการปรับปรุงอาคารใหม มีการเปดรั้วใหมองเห็นพ้ืนที่เปดโลงที่ไดรับการปรับปรุง
ภายในบริเวณ แตยังไมมีการใชงานใดในปจจุบันสรางในป พ.ศ. 2468เปนโรงพิมพตําราของ
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กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  ตอมาในป พ.ศ. 2476   จึงเปดเปนโรงเรียนสอนชาง
พิมพแหงแรกของประเทศไทย   หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง โรงเรียนไดหยุดทําการสอน  แต
ยังคงพิมพหนังสือและตําราเรียน โดยเปลี่ยนชื่อเปน  “โรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ”เสรี    

2.7 สะพานในเขตพระนคร 
   2.7.1 สะพานพระราม 8 

 สะพานนี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือวันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2538 พระองคมีพระราชดําริใหกรุงเทพมหานครกอสรางสะพานขามแมนํ้า
เจาพระยาเพิ่มอีก 1 แหง เพ่ือบรรเทาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปนเกลารองรับการเดินทาง
เชื่อมตอระหวางฝงพระนครกับฝงธนบุรี และเปนจุดเชื่อมตอโครงการพระราชดําริตามแนวจตุรทิศ
สะพานพระราม 8 จะชวยเชื่อมการเดินทางระหวางฝงพระนครกับฝงธนบุรีใหสะดวกสบายขึ้น ซ่ึงจะ
ชวยระบายรถบนสะพานสมเด็จพระปนเกลาไดถึง 30 และบนสะพานกรุงธน อีก 20% และยัง
สามารถลดมลพิษทางอากาศบริเวณในเมือง โดยเริ่มเปดใหใชตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
เวลา 7:00 น 
  2.7.2  สะพานพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
  สะพานพระพุทธยอดฟา เปนสะพานที่สรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) เม่ือป พ.ศ. 2472 เน่ืองในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 150 ป และ
โปรดเกลาฯ ใหมีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ป ดวยพระราชดําริที่จะสรางสิ่งที่เปนอนุสรณ
ถึงความรําลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ผูทรง
สถาปนากรุงเทพมหานคร โดยมีพระราชดําริวาควรสรางพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาเชื่อมจังหวัดพระนครกับธนบุรี
เขาดวยกัน เพ่ือใหการคมนาคมติดตอสะดวก ทั้งยังเปนการขยายพระนครอีกดวย จึงโปรดเกลาฯ 
ใหคิดแบบพระบรมราชานุสาวรีย และสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาขึ้นประกอบกันเปนปฐมบรมราชา
นุสรณที่ปลายถนนตรีเพชร ถือเปนสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาแหงที่ 2 ถัดจากสะพานพระราม 6 ที่
สรางในสมัยรัชกาลที่ 6   โครงการสรางพระบรมราชานุสาวรียและสะพานไดเร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2471 
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ 
(ตอมาเปนกรมพระยา) อุปนายกราชบัณฑิตยสภา ซ่ึงทรงอํานวยการแผนกศิลปกรรมคิดแบบอยาง
เปนพระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณเสด็จประทับเหนือพระราชบัลลังกและหลอดวยทองสําริด 
ขนาดสูงตั้งแตฐานถึงยอด 4.60 เมตร ฐานกวาง 2.30 เมตร สวนสะพานขามแมนํ้าเจาพระยานั้น 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาพี่ยาเธอ กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน (ตอมาคือพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน) เสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม ทรงเปน
ผูอํานวยการสรางโดยไดเลือกแบบของบริษัทดอรแมนลอง ประเทศอังกฤษ และสรางเปนสะพาน
เหล็กยาว 229.76 เมตร กวาง 16.68 เมตร ทองสะพานสูงเหนือนํ้า 7.50 เมตร และอาจยก
ตอนกลางขึ้นดวยแรงไฟฟา    เปดชองกวาง 60 เมตรเพ่ือใหเรือใหญผานไดสะดวก พระบาทสมเด็จ
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พระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษสรางปฐมบรมราชานุสรณ เม่ือวันที่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2472 และ พระราชทานนามสะพานวา “สะพานพระพุทธยอดฟา” รัฐบาลไดประมาณ
การโปรดเกลาฯงบประมาณที่ใชในการกอสรางปฐมบรมราชานุสรณไวเปนจํานวน 4,000,000 บาท 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงบริจาคพระราชทรัพยสวนพระองคจํานวนหนึ่ง   รัฐบาล
สวนหนึ่ง สวนอีกจํานวนหนึ่งน้ัน   ทรงพระราชดําริวาควรบอกบุญเรี่ยไรประชาชน เม่ือการกอสราง
แลวเสร็จ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดสะพานเมื่อวันที่ 6 
เมษายน พ.ศ. 2475 

 2.6.3 สะพานสมเด็จพระปนเกลา                                                                                                              

  สะพานสมเด็จพระปนเกลา (Somdet Phra Pin Klao Bridge) เปนสะพานขามแมนํ้า
เจาพระยา เชื่อมถนนสมเด็จพระปนเกลาระหวางเขตพระนคร (ฝงพระนคร) กับเขตบางพลัด-เขต
บางกอกนอย    (ฝงธนบุรี)กรุงเทพมหานครสะพานสมเด็จพระปนเกลาเปนสะพานแบบคอนกรีตอัด
แรงชนิดตอเน่ือง มีจํานวนชองทางรถวิ่ง 6 ชองทางจราจร ความกวางของสะพาน 26.60 เมตร 
ความยาว 622 เมตร สรางขึ้นเพ่ือผอนคลายความคับคั่งของการจราจร โดยไดรับความรวมมือจาก
รัฐบาลประเทศญี่ปุน ในการสํารวจออกแบบสะพาน และใหความชวยเหลือทางการเงินแกรัฐบาล
ไทย โดยใหเงินกูสมทบกับเงินงบประมาณของรัฐบาลไทย เร่ิมลงมือกอสรางเม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 
พ.ศ. 2514 และสรางเสร็จทําพิธีเปดการจราจรเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยไดรับ
พระราชทานนามวา "สะพานสมเด็จพระปนเกลา" เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปนเกลาเจาอยูหัว กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
เน่ืองจากพื้นที่ของสะพานทางฝงพระนครนั้นเคยเปนเขตของพระราชวังบวรสถานมงคล 

  2.7.4 สะพานพระปกเกลา  
     สะพานพระปกเกลา เปนสะพานขามแมนํ้าเจาพระยา เชื่อมระหวางฝงพระนคร และ

ฝงธนบุรี เปนสะพานคูขาไปและขากลับ สรางเคียงขางขนานกันกับสะพานพระพุทธยอดฟา 
เน่ืองจากการจราจรบริเวณนั้นถึงจุดวิกฤต รัฐบาลจึงเห็นวาควรมีสะพานอีกแหงหน่ึง เพ่ือชวยในการ
ระบายการจราจร ชวงกลางสะพานไดเวนที่ไวสําหรับกอสรางรถไฟฟาลาวาลินดวย สะพาน
พระปกเกลา ทําการกอสรางเม่ือ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 เปดการจราจร : วันที่ 3 
ธันวาคม พ.ศ. 2527 

2.8  สถานที่สําคัญในเขตพระนคร 
 2.8.1 พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก สรางขึ้นตามพระราชประสงคของรัชกาลที่ 7   
วาระที่พระมหานครครบรอบ 150 ป พรอมกับสรางสะพานพุทธขามแมนํ้าเจาพระยาเพื่อเชื่อมฝง
พระนครกับธนบุรีเขาดวยกนัสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงคิดแบบและอํานวยการ
กอสราง โดยมี ศ.ศิลป พีระศรีเปนผูปนและหลอดวยทองสัมฤทธิ ์บริเวณหนาฐานเปนรั้วคอนกรีต
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ตอนกลางรั้วหลอเปนแผนหินออนมีลายไทย กึ่งกลางสลักตรา "ปฐมบรมราชจักรีวงศ" เปนรูปชาง
หันขางยืนเหนือแทน 
  2.8.2 พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  

  เปนพิพิธภัณฑในความดูแลของสถาบันพระปกเกลา ตั้งที่อาคารกรมโยธาธิการเดิม 
บริเวณสี่แยกผานฟา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อาคารหลังน้ีเปนอาคารสถาปตยกรรมสมัย
รัชกาลที่   6-7 ซ่ึงสถาบันพระปกเกลา ไดบูรณะเพื่อจัดทําเปนพิพิธภัณฑเพ่ือรวบรวมขาวของ
เครื่องใชสวนพระองคของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
พระบรมราชิ นี  จัดแสดงภาพถาย  เอกสาร  และพระราชประวัติของพระองค พิพิธภัณฑ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เดิมเรียกวา พิพิธภัณฑรัฐสภา อยูในการกํากับดูแลของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร อยูบริเวณใตพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว หนาอาคารรัฐสภา จัดเปนพิพิธภัณฑพระมหากษัตริย โดยไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระราชทานสิ่งของสวน
พระองคนํามาจัดแสดงและเปดใหประชาชนเขาชมในป พ.ศ. 2523 ตอมาในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 
2544 สถาบันพระปกเกลาไดรับโอนอํานาจการดําเนินงานพิพิธภัณฑฯ และไดรับความอนุเคราะห
จากกรมโยธาธิการใหใชอาคารที่ตั้งในปจจุบัน 

 อาคารพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
 อาคารหลังน้ีเริ่มกอสรางขึ้นใน พ.ศ. 2449 ในปลายรัชกาลที่ 5 ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 

6 ป และ   เปดใหเชาเปนที่ตั้ง "หางยอนแซมสัน" ดําเนินธุรกิจขายผาฝรั่งและตัดชุดสูทสากลที่มี
ชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ 6 ตอมาเมื่อหางยอนแซมสันเลิกกิจการ       อาคารหลังนี้จึงเปลี่ยนเปน 
"หางสุธาดิลก"         ขายเครื่องกอสรางและเครื่องสุขภัณฑตางๆ จนกระทั่ง พ.ศ. 2476 กรมโยธา
เทศบาลจึงเชาอาคาร ใชเปนที่ทําการของกรม จนกระทั่งกรมนี้เปลี่ยนชื่อเปนกรมโยธาธิการ    ดัง
ในปจจุบันรูปแบบสถาปตยกรรมของอาคารหลังนี้ออกแบบโดยนายชารล เบเกอแลง สถาปนิกชาว
ฝรั่งเศส-สวิส เปนอาคาร 3 ชั้น อิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิค มีหอคอยยอดโดม 
ตกแตงดวย        ลายปูนปนแบบกรีก-โรมัน ในป พ.ศ. 2538 กรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนอาคาร
เปนโบราณสถานแหงชาติ อาคารกรมโยธาธิการหลังนี้ไดรับรางวัลอาคารอนุรักษดีเดนจากสมาคม
สถาปนิกสยามที่มา  
  2.8.3 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร    

  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ตั้งอยูในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล หรือ
สวนหนึ่งของที่ประทับวังหนา (พ้ืนที่พระราชวังของสมเด็จพระบวรราชเจาตั้งแตรัชกาลที่ 1 เปนตน
มามีอาณาเขตตั้งแตบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สนามหลวง
ตอนเหนือ อนุสาวรียทหารอาสา และโรงละครแหงชาติในปจจุบัน) ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตั้งอยูที่ถนน
หน าพระธาตุ  แขวงพระบรมหาราชวั ง  เขตพระนคร  กรุ ง เทพมหานคร  อยู ร ะหว า ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และโรงละครแหงชาติ ตรงขามสนามหลวง ประกอบดวยหมูพระที่น่ัง  
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ตาง ๆ ไดแก พระที่น่ังศิวโมกขพิมาน พระที่น่ังพุทไธสวรรย พระที่น่ังอิศราวินิจฉัย หมูพระวิมาน 
พระที่น่ังอิศเรศราชานุสรณ อาคารประพาสพิพิธภัณฑ และ อาคารมหาสุรสิงหนาทการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑในประเทศไทยนั้นเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยพระองค
ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑสวนพระองคขึ้นที่พระที่น่ังราชฤดีซ่ึงตั้งอยูบริเวณดานขางของพระที่น่ัง 
อมรินทรวินิจฉัย ตอมา เม่ือพระองคทรงสรางพระอภิเนาวนิเวศนขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง จึง
โปรดฯ ใหยายโบราณวัตถุและของแปลก ๆ มาไวยังพระที่น่ังประพาสพิพิธภัณฑในหมูพระอภิเนาว
นิเวศน ซ่ึงนับเปนพิพิธภัณฑสวนพระองค หรือ “รอยัล มิวเซียม” (Royal Museum) มิไดเปดให
ประชาชนทั่วไปเขาชมตอมา ในรัชสมัย พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดตั้งพิพิธภัณฑ
สถานสําหรับพระนครขึ้นที่หอคองคอเดีย (ศาลาสหทัยสมาคม ในปจจุบัน) เรียกวา "มิวเซียม" หรือ 
"พิพิธภัณฑสถานหอคองคอเดีย" โดยมีพิธีเปดเม่ือวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2417 ซ่ึงนับเปนวัน
กําเนิดของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติแหงแรกของประเทศไทย[3] พิพิธภัณฑสถานตั้งอยูภายใน
พระบรมมหาราชวังเปนเวลา 13 ป จนกระทั่ง กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญเสด็จทิวงคต พรอมกัน
น้ันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯ ใหยกเลิกตําแหนงกรมพระราชวังบวร
สถานมงคล เปนเหตุใหพระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหนา วางลง พระองคจึงโปรดฯ ใหยาย
พิพิธภัฑสถานมาจัดแสดงโดยใชพ้ืนที่ของพระราชวังบวรฯ บางสวน ไดแก พระที่น่ังศิวโมกขพิมาน 
พระที่น่ังพุทไธสวรรย และพระที่น่ังอิศราวินิจฉัย ตั้งแตป พ.ศ. 2430[4] นอกจากนี้ พระองคยัง
โปรดฯ ใหมีการปรับปรุงพ้ืนที่เขตวังหนาและใหตัดพื้นที่บางสวนไปใชในราชการทหารดวย  ครั้งถึง     
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เจานายฝายกรมพระราชวังบวรฯ เหลือนอย
พระองค พระองคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจานายฝายพระราชวังบวรฯ เขาไปประทับใน
พระบรมมหาราชวังและพระราชทานพระมหามณเฑียร       ณ ขณะน้ันใหเปนโรงทหาร จนถึง    
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระองคโปรดฯ ใหยายโรงทหารไปอยูที่วังจันทรเกษม 
(บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ในปจจุบัน) สวนพระราชมณเฑียรของพระราชวังบวรฯ ทั้งหมดจัดเปน
พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนครและหอสมุดพระวชิรญาณเพ่ือจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑสถานสําหรับ
พระนครเมื่อ พ.ศ. 2469 ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เม่ือ พ.ศ. 
2477  ในป พ.ศ. 2510 ไดสรางอาคารเพิ่มขึ้นอีก 2 หลัง คือ "อาคารมหาสุรสิงหนาท" ปจจุบัน จัด
แสดงความเปนมา ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุในสมัยกอนประวัติศาสตร และในยุคประวัติศาสตรตั้งแต
อาณาจักรทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ตลอดจนอิทธิพลอารยธรรมอินเดียสมัยกอนพุทธศักราช 1800 
และ "อาคารประพาสพิพิธภัณฑ" ปจจุบัน จัดแสดงศิลปวัตถุจากอาณาจักรลานนา สุโขทัย อยุธยา 
และรัตนโกสินทร ตลอดจนจัดแสดงงานประณีตศิลปของกรุงรัตนโกสินทร  แนวทางการจัดแสดง 
ปจจุบัน พิพิธภัณสถานแหงชาติ พระนคร แบงการจัดแสดง ออกเปน 3 หัวเรื่องใหญ ๆ คือ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ยังคงมีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมไทย ที่โดดเดน
ที่สุดแหงหน่ึงของเกาะรัตนโกสินทรในปจจุบัน 
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  2.8.4 เสาชิงชา 
 เสาชิงชา ตั้งอยูหนาวัดสุทัศนเทพวราราม บนถนนบํารุงเมือง เขตพระนครเดิมตั้งอยูที่

ริมถนนบํารุงเมืองทางจะเลี้ยวไปถนนดินสอ  กอสรางตั้งแตป  พ.ศ.2327  และตอมายายมาตั้งที่
ถนนบํารุงเมืองหนาวัดสุทัศนเทพวราราม ในปจจุบันเม่ือสมัยรัชกาลที่  5   เสาชิงชามีสวนสูง
ทั้งหมด  21.12  เมตร  “พิธีตรียัมปวาย”  หรือ “พิธีโลชิงชา”  ในศาสนาพราหมณ ซ่ึงจัดในเดือนยี่
และยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ.2478    พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลาฯ ใหสรางเสาชิงชาขึ้น
ตรงหนาเทวสถาน เม่ือวันพุธ แรม 4 ค่ํา เดือน 5 ปมะโรง พุทธศักราช 2327  พ่ือจะรักษาธรรม
เนียมการสรางพระนครตามอยางโบราณไว   โดยถือคติวาจะทําใหพระนครมีความมั่นคงแข็งแรง 
กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนเสาชิงชาในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ.2492   ใหเปนโบราณวัตถุสถานสําคัญของชาติ ประกาศ ณ  วันที่  18  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2492 
  2.8.5 พิพิธภัณฑราชทัณฑ 

 พิพิธภัณฑราชทัณฑ อยูดานถนนมหาไชยประกอบดวยอาคาร 4 หลังคือ ตึกศาล
อาญา ตึกรักษาการณ ตึกรานคากรมราชทัณฑและอาคารแดน 9 ภายในจัดแสดงเครื่องมือลงฑัณฑ
และวิวัฒนาการของการราชทัณฑไทย อาคารศาลอาญา แสดงเครื่องมือลงทัณฑ และวิธีประหาร
ชีวิตสมัยโบราณ รวมทั้งแสดงการประหารชีวิตในปจจุบัน อุปกรณเกี่ยวกับเรือนจําและการหลบหนี
ของนักโทษ  

 อาคารรักษาการณ แสดงภาพประวัติและอุปกรณเครื่องใชของเรือนจําพิเศษ
กรุงเทพมหานคร และเอกสารเกี่ยวกับประวัติการราชทัณฑในอดีต  

 อาคารรานคากรมราชทัณฑ จัดจําหนายสินคาราชทัณฑและของที่ระลึก  
 อาคารแดน 9 เปนเรือนนอนผูตองขังในอดีต แสดงสภาพการใชชีวิตประจําวันของ

นักโทษ ระบบการคุมขังและลักษณะอาคารตามแบบตะวันตก  
 พิพิธภัณฑราชทัณฑ จัดตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2482 รวบรวมวัตถุเกี่ยวกับการลงโทษและ

วัตถุโบราณจากเรือนจําตางๆ ทั่วประเทศ จัดแสดงที่เรือนจํากลางบางขวาง เม่ือมีการจัดตั้งศูนย
ฝกอบรมขาราชการราชทัณฑ บริเวณตรงขามเรือนจํากลางบางขวาง จึงไดขนยายมาจัดแสดงที่
อาคารศูนยฝกอบรมขาราชการราชทัณฑเม่ือ พ.ศ. 2515 และยายมาจัดแสดงที่สวนรมณีนาถเมื่อ
วันที่ พ.ศ. 2542 พรอมกับการเปดสวนสาธารณะอาคารพิพิธภัณฑราชทัณฑ ไดรับรางวัลอาคาร
อนุรักษดีเดน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2540 
  2.8.6  สนามหลวง 
  เม่ือแรกสรางกรุงเทพ ฯ  บริเวณนี้เปนทีท่ํานาของประชาชน  และใชเปนที่ตั้งเมรุเผา
ศพของเจานาย  จึงเรียกกันติดปากวา  “ทุงพระเมรุ”  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระราชดําริวานามนี้ไมเปนมงคล  จึงโปรดเกลา  ใหเรียกใหมวาทองสนามหลวง  และยกเลิกการทํา
นาในบริเวณนี้  ในสมัยพระบาทสมเด็จรพระจุลจอมเกลาอยูหัว โปรดเกลาฯ  ใหร้ือกําแพงปราการ
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ของวังดานทิศตะวันออกลง  และขยายพื้นที่สนามหลวงใหกวางดังเชนปจจุบัน  ทั้งยังโปรดเกลา  ฯ  
ใหปลูกตนมะขามไวโดยรอบสนามหลวงจํานวน  365  ตน  อีกดวย 
  2.8.7 สวนรมมณีนาถ 

 ในป  พ.ศ.  2432  รัชกาลที่  5  โปรดเกลา ฯ  ใหจัดซื้อที่ดินบริเวณน้ี  เพ่ือสราง
สถานคุมขังและอบรมผูตองโทษใหกลับตนเปนคนดีเม่ือสรางเสร็จจึงเรียกวา “กองมหนัตโทษหรือคุก
ใหม ”  ได มีการเปลี่ยนชื่อสถานที่ น้ีหลายครั้ ง   ในครั้ งหลังสุดได เปลี่ ยนเปน   “เ รือนจํา
กรุงเทพมหานคร” เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสสมเด็จพระนางเจาสิ ริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ  5  รอบ  ในป  2535  กรมราชทัณฑจึงทํา
การยายเรือนจําออกไปแลวจัดสรางสวนรมมณีนาถอันมีความหมายวา  “สวนแหงพระนางผูที่เปนที่
พ่ึง” ขึ้นแทน และในสวนรมมณีนาถมีประติมากรรมสังขสัมฤทธิ์ตั้งอยูกลางสระน้ําพุเฉลิมพระเกียรติ  
โดยอยูบนตําแหนงที่สูงที่สุดของสวน  สังขและพานหลอดวยโลหะทําผิวสัมฤทธิ์  ภายในบรรจุแผน
ยันตมหาโสฬสมงคลและสังของคจริงพระองคพระผูกอตั้ง 
  2.8.8 วังสราญรมย 

 แตเดิมน้ันสวนแหงน้ีเปนพระราชวังสราญรมย  ซ่ึงเปนที่ประทบัของเชื่อพระวงศและ
สถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะ  หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ.  2475  วังแหงน้ีเปลี่ยน
มาเปนของรัฐเพ่ือจัดตั้งสมาคมสโมสรคณะราษฎร  ตอมาถูกสงมอบใหเทศบาลกรงุเทพฯ ดูแล  พระ
ราชอุทยานแหงน้ีจึงถูกเปลีย่นแปลงใหกลายเปนสวนรกุขชาติ และสวนสาธารณะ  เพ่ือประชาชนจะ
ไดมีโอกาสใชประโยชนจากสวนแหงน้ี 
  2.8.9 อุทกทาน 
 อุทกทาน มีความหมายวา ใหทานดวยน้ํา (หรือใหนํ้าเปนทาน) เปนศาลตั้งอยูริมถนน           
ราชดําเนินใน ใกลโรงแรมรัตนโกสินทร และสะพานผานพิภพลีลา สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   เปนปูนปนรูปพระแมธรณีกําลังบีบมวยผม มีนํ้าสะอาดไหลออกมาจาก
ปลายมวยผม สามารถใชด่ืมกินได    อุทกทาน สรางจากพระราชดําริของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบ
รมราชินีนาถ เพ่ือแจกจายน้ําดื่มสะอาดบริสุทธิ์ใหผูคนทั่วไป โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัว   ขณะกําลังทรงพระยศเปนเจาฟาวชิราวุธฯอยูน้ัน    ไดพระราชทานคําแนะนําใหสราง       
อุทกทาน เปนรูปพระแมธรณีบีบมวยผม     ปนขึ้นดวยฝพระหัตถของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ         
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ รวมกับ พระยาจินดารังสรรค (พลับ) แลวเสร็จทําพิธีเปดใน 
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2460   ซ่ึงเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนยุคที่ขาวยากหมากแพง อุทกทานนี้ถูกชาวบานเขามา
ขโมยเอาอุปกรณทอนํ้าตางๆไป จนทําใหใชการไมได  และไดรับการซอมแซมใหใชไดเหมือนเดิม 
ในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  แตสถานที่น้ีก็ไมไดใชเปนที่แจกจายน้ําสะอาดอีกตอไป คงเหลือ
แตศาลศักดิ์สิทธิ์ ที่ใหผูคนมาสักการะบริเวณลานอุทกทาน เคยมีแผงขายหนังสือจํานวนหลายสิบ
ราน จนเปนแหลงขายหนังสือที่สําคัญ กอนที่จะถูกสํานักงานกรุงเทพมหานครใหยายไปอยูที่        
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สวนจตุจักร ในป พ.ศ. 2528รูปพระแมธรณีบีบมวยผม แสดงถึงความอุดมสมบูรณ จึงถูกใชเปน
สัญลักษณของหลายหนวยงาน รวมทั้งเปนเครื่องหมายของ การประปา และ พรรคประชาธิปตย                    
 2.8.10  ปากคลองตลาด 
  ปากคลองตลาด เปนตลาดขนาดใหญที่เรารูจักกันดีวาเปนแหลงขายสงผัก ผลไมสด  
รวมทั้งดอกไมสดนั้น  แตเดิมเคยเปนตลาดปลานี้ไดแปรสภาพเปนตลาดสดที่ขายสินคาเกษตรกรรม  
ที่เนนการคาสงผัก  ผลไม  และดอกไมสดมาจนถึงทุกวันนี ้
  2.8.11 พาหุรัด 
  ถนนพาหุรัดเปนถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหสรางขึ้นโดยทรงใชทรัพยสวนพระองคของสมเด็จพระเจาลกูเธอ เจาฟาพาหุรัดมณีมัย 
พระราชธิดาซึง่ประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ และสิ้นพระชนมขณะพระชันษา 
10 ป  จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางถนนขึ้นเพ่ืออุทิศสวนกศุลพระราชทานและพระราชทานนามถนนวา 
"ถนนพาหุรัด"  ทุกวันนี้ถนนพาหุรัด เปนยานที่มีสินคาที่มีใหเลือกสรรอยางมากมายและหลากหลาย
ทั้งผาตัด อุปกรณตัดเย็บ รวมไปถึงเสื้อผาสําเร็จรูปสารพัดชาติ ทั้งชดุไทย ชุดจีน โดยเฉพาะสาหรี 
นอกจากนี้พาหุรัดยังมีชุมชนเล็กๆทีย่ังคงดําเนินวิถีแบบภารตะอยู จนทําใหหลายๆคน ขนานนาม
ยานพาหุรัด วาเปนลิตเติล้ อินเดียเมืองไทย 

2.9  ศาลเจาในเขตพระนคร 
 2.9.1 ศาลเจาพอเสือ   
 ศาลเจาจีนแหงน้ีมีอายุและประวตัิศาสตรมายาวนานและเปนที่เคารพนับถือของชาว

จีนเปนจํานวนมาก  แตเดิมศาลเจาตั้งอยูที่ถนนบํารุงเมือง  เม่ือมีการขยายถนนในสมัยรัชกาลที่  4  
เพ่ือทําการสรางทางรถและสรางตึกแถวรมิถนนจึงโปรดใหพระยาโชฏึกราชเศรษฐ ี (เขียน)  
สรางใหมในทีดิ่นทรงพระราชทานให  คือ  ถนนตะนาวในปจจุบันอาคารหนาหลังคาเปนเครื่องไม
แบบหลังคาจนี  สันหลังคาเปนปูนปนรูปบุคคลสําคัญ  บานประตทูางเขาเขียนภาพสีทวารบาลแบบ
จีน  ภายในประดิษฐานเจาพอเสือ  เจาพอกวนอู  เจาแมทับทิม  ซุมที่ประดิษฐบานตกแตงดวยไม
แกะสลักปดทองเปนรูปมังกร  ปลาน้ําเตาและดาบ 

2.9.2.ศาลเจาพอหอกลอง 
ธรรมเนียมการสรางหอกลางของไทยมีมาตั้งแตสมัยกรงุสุโขทัย เพ่ือใชติดตอแจงสัญญาณ

แกราษฎร เม่ือรัชกาลที่  1 ทรงปราบดาภิเษก  ไทยยังคําศึกสงครามกับประเทศขางเคียงตลอดเวลา  
พระองคจึงโปรดเกลา ฯ  ใหสรางหอกลางขึ้นที่หนาพระเชตุพน ฯ  พรอมกับสรางกรุงรัตนโกสินทร
ในป  2325  โดยทําเลียนแบบหอกลางในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ในสมัยรัชกาลที่  5 โปรดเกลา ฯ  ใหร้ือหอกลองและศาลเจาที่อยูดานขางลง  เพ่ือจะใช
สรางพระราชอุทยานสวนเจาเชต ุ ตอมาไดมีการสรางศาลเจาและรปูเจาพอหอกลองขึ้นใหมใน
บริเวณกรมการรักษาดินแดนสวนหอกลางนั้นสรางขึ้นในป2525 อันเปนปที่กรุงรัตนโกสินทร
ครบรอบ  200  ป  
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  2.9.3  อนุสาวรียคนปหม ู
  อนุสาวรียคนปหมูสรางขึ้นในป พ.ศ.2456 เปนปที่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถ มีพระชนมายุ 50 พรรษา รูปหมูหมายถึงปกุน ซ่ึงเปนปพระราชสมภพของพระองค อนุสาวรีย
น้ีตั้งอยูบริเวณคลองคูเมืองเดิมริมคลองหลอด  ฝงตรงขามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  อนุสาวรีย

รูปหมูหรือชื่อเปนทางการวา”อนุสาวรียสหชาติ”  อันหมายถึงของผูเกิดปเดียวกัน  ออกแบบโดย
สมเด็จ ฯ เจาฟากรมพระยานิรศรานุวัดติวงศ เม่ือแรกนั้นใชแทนศิลาขนาดใหญมาซอนกันเปนฐาน  
ตัวหมูที่ตั้งอยูดานบนแทงศิลาหลอโดยโลหะ  ปจจุบันฐานศิลาถูกเปลี่ยนเปนปูนซีเมนต  และกอยก
ใหสูงขึ้นกวาเดิมลักษณะภูเขา ที่มาของการสรางอนุสาวรียรูปสัตวน้ีมีบันทึกไววาสมเด็จพระศรีพัชริ
นทรา  มีพระชนมายุครบ  50  พรรษา  ในป  พ.ศ. 2456  พระองคมีพระราชสมภพในปกุน  ในปวัน
เฉลิมพระชนมายุของพระองคในปน้ัน  สมเด็จ ฯ  เจาฟากรมพระยานริศนุวัดติวงศทรงรวมกับพระ
ยาพิพัฒนโกษา (เศเลสติโน  ซาเวียร)  และพระยาราชสงคราม  (กร  หงสกุล)  ซ่ึงเกิดปเดียวกันกับ
พระองคไดสรางอนุสาวรียน้ีถวาย 
  2.9.4 ศาลหลกเมือง 
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ไดโปรดเกลาใหกระทํา
พิธียกเสาหลักเมือง เม่ือวันอาทิตย เดือน 8 ขึ้น 10 ค่ํา ตรงกับวันที่ 21 เมษายน ปพุทธศักราช 
2325 เวลา 6.45 นาฬิกา การฝงเสาหลักเมืองมีพิธีรีตองตามพระตําราที่เรียกวา พระราชพิธีนคร
ฐาน ใชไมชัยพฤกษทําเปนเสาหลักเมือง ประกับดานนอกดวยไมแกนจันทนที่มี เสนผาศูนยกลางวัด
ที่โคนเสา 29 เซนติเมตร สูง 187 น้ิว กําหนดใหความสูงของเสาหลักเมืองอยูพนดิน 108 น้ิว ฝงลง
ในดินลึก 79 น้ิว มีเม็ดยอดรูปบัวตูม สวมลงบนเสาหลัก ลงรักปดทอง ลวงภายในไวเปนชองสําหรับ
บรรจุ  ดวงชะตาเมือง   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรด
เกลาให  ขุดเสาหลักเมืองเดิม และจัดสรางเสาหลักเมืองขึ้นใหมทดแทนของเดิมที่ชํารุด เปนแกนไม
สัก ประกับนอกดวยไมชัยพฤกษ 6 แผน สูง 108 น้ิว ฐานเปนแทนกวาง 70 น้ิว บรรจุดวงเมืองใน       
ยอดเสาทรงมัณฑที่มีความสูงกวา 5 เมตร และอัญเชิญหลักเมืองเดิม และหลักเมืองใหมประดิษฐาน
ในอาคารศาลหลักเมืองที่สรางใหม มียอดปรางค กออิฐฉาบปูนขาว ไดแบบอยางจากศาลหลักเมือง
กรุงศรีอยุธยา เม่ือปพุทธศักราช 2395  ศาลหลักเมืองไดรับการปฏิสังขรณอีกหลายครั้ง ในป        
พ.ศ. 2523  มีการบูรณะซอมแซมครั้งใหญ เพ่ือเตรียมการเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร       
ครบ 200 ป  พ.ศ.2525 ศาลหลักเมืองไดรับการบูรณะอยางสวยงาม ดานทิศเหนือจัดสรางซุม
สําหรับประดิษฐานเทพารักษทั้ง 5 คือเจาพอหอกลอง เจาพอเจตคุปต พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง 
และพระกาฬไชยศรี มีการจัดละครรํา ละครชาตรี ใหผูตองการบูชา วาจางรําบูชาศาลหลักเมือง         
อยูดานขาง 
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2.10 ปอมปราการในเขตพระนคร  
 2.10.1  ปอมพระสุเมร ุ

 ปอมปราการจัดสรางขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 แลวเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเปน
หน่ึงใน 14 ปอมที่จัดสรางขึ้นตามกําแพงพระนครชัน้นอกในสมัยแรก ซ่ึงไดแกปอมจักรเพชร ปอม
ผีเสื้อ ปอมพระจันทร ปอมพระอาทิตย ปอมพระสุเมรุ ปอมมหากาฬ ปอมมหาชัย ปอมมหาปราบ       
ปอมมหายักษ ปอมมหาฤกษ ปอมยุคนธร ปอมวสิันธร ปอมเสือทะยาน และสุดทายปอมหมูทะลวง 
ปจจุบันเหลือคงเพียงปอมพระสุเมรุและปอมมหากาฬเทานั้น ปอมอ่ืนๆ ทรุดโทรมจนรื้อทิ้งไป
หมดแลว ปอมพระสุเมรุมีลักษณะเปนทรงแปดเหลี่ยม มีฐาน 3 ชัน้ ฐานชั้นแรกมีบันไดทางขึ้นได
สองทางและมีทางเดินโดยรอบฐานชั้นน้ี กําแพงของฐานชั้นที่ 2 ทาํเปนรูปใบเสมา ประตูหนาตาง
เจาะเปนชองสี่เหลี่ยม และเจาะชองลมรูปวงโคงแหลม บริเวณผนังมีการเจาะชองปนโดยรอบ 
หลังคาเปนโครงไมฉาบปูน ภายในมีเชิงเทิน ชองยิงปน หองเก็บกระสุนดินดํา และอาวธุตางๆ เม่ือ
ปอมพระสุเมรุชํารุดทรุดโทรมลงมาก กรมศิลปากรจึงไดเขามาซอมแซมใหดูสงางาม โดยดูแบบจาก
รูปถายในสมยัรัชกาลที่ 5 ชื่อของ “สวนสันติชัยปราการ” น้ี แปลวา “มีปราการที่เปนเครื่องหมาย
แหงชัยชนะของสันติภาพ” เปนชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเมื่อคราวที่ได
มีการจัดทําโครงการบูรณะปอมพระสุเมรุและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนโดยรอบเปนสวนสาธารณะ ไดมี
การจัดสรางพระที่น่ังเพ่ือนอมเกลาฯถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
ครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานนามใหพระที่น่ัง
และสวนสาธารณะแหงน้ีไววา “สวนสันตชิัยปราการ 
   2.10.2 ปอมมหากาฬ 

 ปอมมหากาฬตั้งอยูที่สรางขึน้ในสมัยรัชกาลที่ 1 เปนปอมตามมุมหักของกําแพงพระ
นครชั้นนอก  สรางรายลอมแนวคลองรอบกรุงไปจนถงึแมนํ้าเจาพระยา มีลักษณะเปนรูป 8 เหลี่ยม    
ตรงกลางเปนเชิงเทินคลายปอมพระสุเมรุ แตปอมมหากาฬมีขนาดเล็กกวา เน่ืองจากตั้งอยูริมคลอง 
ซ่ึงความสําคญัในการปองกันนอยกวาทางริมแมนํ้าปอมมหากาฬ เปนชุมชนบริเวณชานเมือง     
พระนครชุมชนน้ีเปนชุมชนเกาแกที่อาศัยอยูริมกําแพงชั้นในของปอมมหากาฬซึ่งเปน1 ใน  14 ปอม
สําคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ไดโปรดใหสรางขึ้น ตอมาใน 
ปพ.ศ.2492 กรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน      และตอจากนั้นก็มีการบูรณะ          
อยางตอเน่ือง ในอดีตบริเวณชานเมืองกําแพงเคยเปนทาเรือสําหรับขุนนางและเจานายที่เดินทางมา
ตาม    ลําคลองเขาและออกไปนอกเมือง เพราะเปนบรเิวณที่จะตอไปยังที่อ่ืนตามคลองมหานาค 
คลองแสนแสบ และตามลําคลองโองอางไปยังรอบเมืองอ่ืนๆ สวนบริเวณภายนอกของแนวปอม
มหากาฬ คือ  ที่อยูอาศัยของขาราชบริพาร มีการปลูกสรางอาคาร เปนแนวยาวตลอด ตั้งแตสะพาน
ผานฟาลีลาศ จรดแนวคูคลองวัดเทพธิดาราม  
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2.11  อนุสาวรียในเขตพระนคร 
 2.11.1 อนุสาวรียประชาธปิไตย 
 อนุสาวรียประชาธิปไตยเร่ิมกอสราง เม่ือวันที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. 2448   ในสมัยจอม
พล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ออกแบบโดยหมอมหลวงปุน  มาลากุล ควบคุมการกอสราง  
จนแลวเสร็จโดย ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ศิลปนผูปนอนุสาวรยีคือนายสิทธเิดช แสงหิรัญ มีพิธี
เปดเม่ือวนัที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2483 โดยจอมพล   ป. พิบูลสงคราม  

 อนุสาวรียประชาธิปไตย เปนรูปหลอลอยตัว ประกอบดวย รูปเลมรัฐธรรมนูญในสมุด
ไทยประดิษฐานบนพานแวนฟาสรางดวยทองแดงมีความสูง 3 เมตร หนัก 4 ตัน ตั้งบนฐานรูปทรง
กลมดานบนโคงกลม ลานอนุสาวรียยกสูงมีบันไดโดยรอบ รอบนอกลานอนุสาวรยีมีครีบทรงแบน  
อยู 4 ทิศ ที่โคนครีบ  มีภาพแกะสลักลายปนนูน และมีร้ัวเตี้ยๆ กั้นโดยรอบลานอนุสาวรีย ร้ัวน้ีใชปน
ใหญโบราณจํานวน 75 กระบอก ฝงดินโผลทายกระบอกขึ้นมา เปนเสา คลองโซเชื่อมตอกัน 

  ครีบ 4 ดาน สูงจากแทนพ้ืน 24 เมตร มีรัศมียาว 24 เมตร หมายถึง วันที่ 24 ซ่ึงเปน
วันเปลีย่นแปลงการปกครอง 

    พานรัฐธรรมนูญ ซ่ึงตั้งอยูบนยอดปอมกลางตัวอนุสาวรีย สูง 3 เมตร หมายถึง เดือน 
3 หรือ เดือนเมษายน ตรงกับเดือนที่  มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยน้ัน และหมายถึง อํานาจ
อธิปไตยทั้ง 3 ภายใตรัฐธรรมนูญ (นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ)  

     ปนใหญจํานวน 75 กระบอก  (ปากกระบอกปนฝงลงดิน) โดยรอบฐานของอนุสาวรียที่
มีโซเหล็กรอยไวหมายถึงปที่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง(เลข 75 เปนเลขทายสองหลักของป 
พ.ศ. 2475) สวนโซที่รอยไวดวยกัน หมายถึงความสามัคคีพรอมเพรียงของคณะปฏิวัติ  
    ลายปนนูนที่ฐานครีบทั้ง 4 เนนถึงเรื่องราวการดําเนินงานของคณะราษฎรตอนที่ 
นัดหมายและแยกยายกันกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2475 

   พระขรรค 6 เลม ที่รายลอมรอบปอมกลางตัวอนุสาวรีย หมายถึง หลัก 6 ประการของ
คณะราษฎร คือ เอกราช ความสงบภายใน เสรีภาพ สิทธิเสมอภาค เศรษฐกิจ และการศึกษา  
    รัฐธรรมนูญที่วางเหนือพานคือ กฎหมายสูงสุดที่ใชปกครองประเทศตามระบอบ
ประชาธิปไตย   อนุสาวรียน้ีจึงไดชื่อวา “อนุสาวรียประชาธิปไตย” 
 2.11.2 อนุสรณสถานวีรชนประชาธิปไตย 

 ตั้งอยูตรงสี่แยกคอกวัว ริมถนนราชดําเนินกลาง อนุสรณแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึง
เหตุการณ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516  ซ่ึงนิสิต นักศึกษาและประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือเรียกรอง
ประชาธิปไตยจากรัฐบาลในสมัยน้ัน ทําใหมีการกอสรางอนุสรณสถานแหงน้ีขึ้น  อนุสรณสถานวีรชน
ประชาธิปไตยนี้เปนปฏิมากรรมที่มีฐานเปนทรงสี่เหลี่ยมชวงกลางสอบเขามียอดแหลมทรงสถูปสีทอง
มีความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ 14 เมตร  เปนสัญลักษณสื่อถึงไฟแหงการตอสูเพ่ือประชาธิปไตย
ที่ไมมีวันสิ้นสุด ตั้งอยูใจกลางลานอนุสรณสถาน 
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2.12  ถนนสําคัญในเขตพระนคร 

  2.12.1 ถนนสิบสามหาง 
 เดิมเปนถนนที่มีตึกแถวสิบสามหางตั้งอยู เปนตึกแถวรุนแรกสรางในสมัยรัชกาลที่ 4 

รัชกาลที่ 5  เปนแหลงจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปเครื่องประดับสตรี ซ่ึงในปจจุบันก็มิไดตางไปจากอดีต 

  2.12.2 ถนนราชดําเนิน  
     เปนถนนที่อยูติดกับโรงเรียนสตรวีิทยา ซ่ึงนับวาเปนถนนประวัตศิาสตรและเปนถนน

แหงความทรงจํานําสูวิถีประชาธิปไตยในอดีตวีรชนไทยรวมใจกันตอสูระบอบเผดจ็การดวยชีวติแล
คราบน้ําตาซึง่นํามาสูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขซ่ึง มี
ลําดับเหตุการณสําคัญดังตอไปน้ี 

 1. วันที่  14 มิถุนายน  พ.ศ.  2475 ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ ประชาธิปไตย  โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด   

 2. วันที่ 14  ตุลาคม  พ.ศ.  2516  “วันมหาวิปโยค”  เปนปรากฏการณทางการเมือง 
ครั้งยิ่งใหญที่สุดครั้งหน่ึงในประวัติศาสตรไทยวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.  2516    
 3. เหตุการณ    6   ตุลาคม  พ.ศ.  2519  ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ในป 

พ.ศ. 2519 มีความพยายามกลับประเทศไทย ของ จอมพลประภาส จารุเสถียร ในวันที่ 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2519 และการกลับประเทศไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร เม่ือวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2519 
หลังจากที่ทั้งสองไดเดินทางออกนอกประเทศหลังเหตุการณ 14 ตุลา 

 4. วันที่   17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2535   “พฤษภาทมิฬ”  ประชาชนพรอมใจกันลม
ลางระบอบเผด็จการทางทหาร 

 5. วันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2549   “ลมเผด็จการประชาธิปไตย” ทหารปฏิวัติลมลาง
ระบอบเผด็จการประชาธิปไตย (ระบอบทักษิณ)   

 ถนนราชดํา เนินจึ ง นับวา เปนถนนประวัติศาสตร   ที่ มีการตอสู เ พ่ือระบอบ
ประชาธิปไตยมาอยางตอเน่ือง  เปนระยะเวลาอันยาวนานจนถึงปจจุบัน  จารึกอยูในความทรงจํา
ของคนไทยทั้งชาติซ่ึงเปนประวัติศาสตรทีนักการศึกษานํามาเขียนตําราใหนักเรียนศึกษาในวิชา
ประวัติศาสตรนอกนี้ถนนราชดําเนินยังเปนสถานที่ประวัติศาสตรในการรวมฉลองพระราชพิธีสําคัญ
มากมาย  และเปนถนนสายที่พระบรมวงศานุวงศเสด็จพระราชดําเนินจึงนับเปนถนนประวติศาสตร
ในวาระและวโรกาสสําคัญตางๆมากมาย เชนงานเฉลิมฉลองกรุงเทพ 200 ป  งานเฉลิมฉลองใน
วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60  ป   
  2.12.3 ถนนขาวสาร 

 ถนนขาวสารเปนถนนที่นักทองเที่ยวตางชาติรูจักกันดี เปนจุดนัดพบของนักทองเที่ยว 
ทั่วโลก สองฝงถนนมีบานเชาราคาถูก หองพักชั่วคราว (Guest House) รานขายของที่ระลึก 
เครื่องประดับ  ถักผมแฟช่ัน  เสื้อผา รานอาหาร  รานหนังสือใหเชา รานอินเทอรเน็ต บริษัท
จําหนายตั๋วเครื่องบินราคาถูก และบรษิัททัวรตั้งเรียงรายอยูมากมาย ประเพณีไทยถนนขาวสาร 
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3. กลุมที่ 3  การประกอบอาชีพในแตละทองถิ่นทีย่ึดหลักการพึ่งพาตนเองและไดรับ   การ
พัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัย   

หมายถึงภูมิปญญาเกี่ยวกบัการประกอบอาชีพในแตละทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งตวัเอง และ
ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัยก็คือองคความรูที่เกิดจากสภาพการดําเนินชีวติและเพือ่
ความอยูรอดนํามาพัฒนาและคิดคนใหเกดิประโยชนสอดคลองกับวถิีชีวติในทองถิ่นของตนเอง   
การประกอบอาชีพในทองถิ่นโรงเรียนสตรีวทิยาประกอบดวย  รานจาํหนายธงบริเวณถนนวนัชาติ   
รานขนมไทยแมอุดม  รานขนมไทยชูถิน่  รานน้ําพริกนิตยา  รานอาหารอิสลามอาซีซะส ราน
กวยเตี๋ยวอรอยเด็ด    

3.1 อาชีพรานขนมไทย 
 3.1.1  รานขนมไทยแมอุดม 
  ประวตั ิ
  ชื่อ  นางอุดม  ปทมสูต  เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2464  ปจจุบันอายุ  86 ป  
เกิดที่  อ .ขลุง จ . จันทบุ รี รานตั้ งอยูที่ ถนนดินสอ เขตพระนคร หนาโรงเรียนสตรีวิทยา                     
บิดาชื่อ  นายเล็ก   มารดาชื่อ  จอก  ชินตวงศ 
สามีชื่อ  นายถนิม  ปทมสูต  ถึงแกกรรม มีธิดา  1  คน  ชื่อนางดารณี   ปทมสูต   
ปจจุบันแยกไปอยูที่อ่ืน นางอุดมอยูกับหลานๆ ซ่ึงเปนญาติมาชวยทาํขนมขาย 
  มูลเหตุจูงใจที่มาประกอบอาชีพ ขายขนมที่ถนนดินสอตั้งแตปพ.ศ.2499เน่ืองจากสามี
ถึงแกกรรมตนเองตองรับภาระเลี้ยงดูลูกสาวประกอบกับเคยมีความรูเกี่ยวกับการทําขนมไทยมา
จากคุณยายแดงซึ่งมีศักดิ์เปนยายเล็กคุณยายแดงเปนคนในหองเครื่องของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่พระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม   เม่ือเร่ิมประกอบการคาขายใหม ๆ ในป
พ.ศ. 2499 น้ันขายขนมใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาและชุมชนบวรรังสี โดยขายขาวตมมัด 
กลวยทอด  แตไมเปนที่นิยมจึงไดหันมาขายขนมไทยชนิดแรกๆ 4 อยางคือ 1.วุน 2.เปยกปูน 3.
ขาวเหนียวแดง 4. กาละแม  ตอมาขนมเหลานี้ก็มีคนทําขายมากขึ้นจึงไดหันมาทําขนมไทยประเภท
อ่ืน ๆ  คือ  ทองหยิบ  ฝอยทอง เม็ดขนุน  ทองหยอด  ขางเหนียวแกว  เผือกกวน  เปนตน แตเดิม
ไมมีชื่อรานแตลูกคาที่เคยมาซื้อก็จะบอกตอ ๆ กันไปวาอยูขางโรงเรียนสตรีวิทยาก็มาซื้อถูก  ตอมา
มีลูกจางคนหนึ่งซ่ึงเคยชวยทําขนมเห็นวามีคนนิยมและขายดี จึงไปเชารานใกล ๆ กันทําขนมขาย
บาง ลูกคาที่ไมเคยมาซื้อก็จะไปซื้อรานใหมน้ี  แตฝมือทําสูไมไดทําใหรานเสียชื่อเสียงนางสาว
ดารณี  ลูกสาว จึงไดไปทําปายชื่อรานขนมแมอุดม มาติดหนาราน  ตั้งแตน้ันมาลูกคามาซื้อกัน
มากมายที่อยูไกล ๆ ก็มาซื้อถูกราน  จึงไดทําขนมหลายอยางเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงปจจุบันน้ี 

รางวัลที่ไดรับ  รานแมอุดมไดรับการคัดเลือกผูประกอบอาชีพดีเดนกรุงเทพมหานคร  
ประจําป 2549-2550  (อุดม  ปทมสูต . (255, 17 กรกฏาคม). สัมภาษณโดย นุชลี  คลายวันเพ็ญ,ที่
รานขนมแมอุดม.))  
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 3.1.2 รานขนมไทยชูถ่ิน        
 ประวตั ิ
 ชื่อ นายสุรพงษ  ศิริวรรณชยั 
  เกิดวันที่ 29  เมษายน พ.ศ.2502  มีบตุรจํานวน  3 คน  ชาย 1 คน  หญิง   2 คน                     

เริ่มอาชีพปพ.ศ.2491   เริ่มจากคุณยาไดทําอาชีพขายแปงตางๆที่ใชในการทําขนมไทยและอาหาร
ไทย  เริ่มจาการผลิตแปงขาวเจา  แปงขาวเหนียว    ขายดีมาก   โดยคุณยาเปนผูคิดคนสูตร 

  และการผสมการผลิตตางๆ ตอมาเปนมรดกที่ถายทอดสืบตอกนัมาของวงศตระกูล 
จนถึงรุนปจจุบัน    

  ตอมาเริ่มผลิตขนมไทยในป 2499 โดยผลิต   และวุน  ทําใหรานเริ่มมีชื่อเสียงทางดาน
ขนมไทย   โดยขนมไทยทีส่รางชื่อเสียงใหกับรานชูถิ่นมากคือ ขนมสลิ่ม ตอมาปพ.ศ. 2510    ทาง
รานไดริเริ่มผลิตขนมขาวต ู ขนมชั้น  ขนมเปยกปูนและขนมตะโกเพ่ิมเติม   ก็ไดรบความนิยมดีและ
ทํายอดการจําหนายมากขึ้น สุรพงษ  ศริิวรรณชัย. (2551, 20  พฤศจิกายน).สัมภาษณโดย นุชลี  
คลายวันเพ็ญ,ที่รานขนมไทยชูถิ่น. 
   3.1.3  รานขนมเบื้องไทยหนาโรงเรียนสตรีวทิยา 

  ประวตั ิ
  ชื่อ  นางกรประภา    แยมอรุณ    เกิดเม่ือวันที่ 14    กรกฎาคม  พ.ศ.2501 

จํานวนบุตร   3   คน   ชาย   2  คน   หญิง 1  คน  
เริ่มอาชีพขนมเบื้องไทยโบราณ     โดยไดรับการสอนจากครอบครัวเปนมรดกทาง 
ภูมิปญญาไทยที่ครอบครวัสามีไดถายทอดใหนํามาทําทดลองจนเปนที่พอใจ จากนั้นนําออกจําหนาย
หนาโรงเรียนสตรีวทิยาตั้งแตปพ.ศ. 2530    ขนมเบื้องขายดีเปนที่รูจักทั่วไปการผลิตขนมเบื้อง 
ไดใชสูตรโบราณตามสูตรด้ังเดิมของไทย   ไสผลติเอง จําหนาย 2 ไส  ไสหวานและไสเค็ม                                 

  คติในการประกอบอาชีพ     จําหนาย ดัวยคุณธรรมมีคุณภาพ  รักษาชื่อเสียง  
  กรประภา  แยมอรุณ.  (2551, 22  ธันวาคม). สัมภาษณโดย นุชลี  คลายวันเพ็ญ,ที่

รานขนมเบื้อง. 
3.2 อาชีพอาหารในทองถิ่น  
มีผูประกอบอาชีพรานอาหารที่รักษาคุณภาพและมีชื่อเสียงมายาวนานในทองถิ่นเขต 

พระนครและสืบทอดการนําภูมิปญญาดานอาหารมาใชในการประกอบอาชีพมากมายหลายชนิดเชน   
รานน้ําพริกนิตยา  ภูมิปญญาดานอาหารไทย  รานอาหารอิสลามอาอีซะซ  อาหารอิสลามในชุมชน   
รานกวยเตี๋ยวอรอยเด็ดกวยเตี๋ยวเนื้อวัว ที่มีชื่อเสียงนานนับ 50 ป ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
   3.2.1 รานนํ้าพริกนิตยา     

 ตั้งอยูที่บางลาํภู จําหนายน้ําพริกไทยนานาชนิด ขนมตางๆอาหารไทยปรุงสําเรจ็ ให
เลือกซื้อมากมาย อาทิ แกงเหลอืง  แกงสม ผัดเผ็ดหมูปา ฯลฯ 
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 ประวตั ิ
  ชื่อ นางจุรีรัตน   เขียวเงิน เกิด วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2493 มีบุตรจํานวน  1  คน 
  ประวัติการประกอบอาชีพ  เร่ิมคาน้ําพริกไทยในปพ.ศ.2502 แตเดิมตั้งรานอยูที่

ตลาดน้ํา  จังหวัดนนทบุรี ตอมาการคาเปนที่รูจักและจําหนายไดดีจึงขยายสาขามายังบางลําพูตั้งแต
ป พ.ศ.2524 ผลิตนํ้าพริกไทยทุกชนิดโดยใชภูมิปญญาความรูดานอาหารไทยจากบรรพบุรุษสืบทอด
ตอๆกันมาจนถึงรุนปจจุบัน   การคิดคนสูตรมาจากมรดกทางภูมิปญญาไทยของครอบครัว   นํ้าพริก
ที่ผลิตขายไดรับความนิยมชมชอบของลูกคาวาเปนรสชาติด้ังเดิมของชาวไทยและขายดีทุกชนิด   
ปจจุบันรานนิตยาผลิตน้ําพริกสงออกตางประเทศดวย รานนิตยาเปนรานน้ําพริกที่มีชื่อเสียงมากและ
เปนที่ยอมรับในวงการดานอาหารไทย   จึงทําใหสื่อมวลชนหลายแหงเผยแพรเชน รายการตลาดสด
สนามเปา,รายการตองลอง,รายการซาแซบ  ชวงตะลอนชิม  ชอง 7และไดรับเกียรติบัตรจาก
กรุงเทพมหานครรานอาหารดีเดนดานสุขาภิบาลอาหาร   รับรองเกียรติบัตรรสชาติอรอยของหมอม
ราชวงศถนัดศรี 

  คติการประกอบอาชีพ   เนนคุณภาพ ซ่ือสัตยตอลูกคา  รักษาชือ่สียงและสืบทอด
ดํารงรักษามรดกทางภูมิปญญาไทย จุรีรัตน   เขียวเงิน. (2551, 20 ธันวาคม). สัมภาษณโดย นุชลี  
คลายวันเพ็ญ,ที่รานน้ําพริกนิตยาบางลําภู.  
 3.2.2 รานอาหารมุสลิมอาอีซะฮ 

  ประวตั ิ
  ชื่อ นางสมจิตร  สาราเปญ ปจจุบันอายุ 74  ป  มีบุตร 7 คน  ชย 4 คน  หญิง 3  คน 
  ประวตัิการประกอบอาชีพ 
  เริ่มขายตั้งแตอายุ 12  ป   ไดตํารับมาจากบิดาซึ่งเปนชาวอินโดนิเชีย เปนคนสอนให

ทําอาหารมุสลิม ในชวงแรกจําหนายอยูที่กรมแผนที่จากนั้นเปลี่ยนที่เร่ือยมาตั้งแต  เนติบัณฑิตสภา  
ตลาดยอดและทายสุดยายมาขายที่ถนนตานีใสเขตพระนครแหงน้ีจนถึงปจจุบันอาหารที่รานจําหนาย
มีหลายประเภทเชน   ขาวหมกไก   ขาวหมกเนื้อ ลูกชิ้นปง สลักแขก  กวยเตี๋ยวเนื้อวัว  เน้ือสเตะ 
ซุปหางวัว  ซุปไก    มัสม่ันไก   มัสม่ันเนื้อ   อาหารขึ้นชื่อของรานคือขาวหมกไก  ซุปหางวัว  
กวยเตี๋ยวเนื้อวัว    รานอาอีซะฮ ไดรับเกียรติจากบุคลสําคัญของประเทศไทยเชน  จอมพล ป.พิบูล
สงครามนายกรัฐมนตรี  , จอมพลสฤษดิ์  นายกรัฐมนตรี , จอมพลเผา   ศรียานนท ใหไปจัดเลี้ยงที่
บานในโอกาสวันสําคัญ 

 รานอาซีซะฮ เปนที่ยอมรับในวงการอาหารไดรับการเผยแพรทางสื่อมวลชนตางๆ
มากมายดังน้ีตลาดสดสนามเปา  100   เสนทางทํากนิ  หนังสือพิมพไทยรัฐ 

 คติในการประกอบการคา     อัชฌาศรัยดี  รสชาติฝมือคงที่  รวดเร็วทันใจ 
สมจิตร  สาราเปญ. (2551, 20 ธันวาคม). สัมภาษณโดย นุชลี  คลายวันเพ็ญ,ที่รานอาซีซะฮ.    
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   3.3.3 กวยเตีย๋วอรอยเด็ด 
  ประวตั ิ
  ชื่อ นายปยะพงษ   จันทรวงศ เกิด วันที่ 19  สิงหาคม พ.ศ.2510 

สถานภาพสมรส  ชื่อนางเอ้ืองฟา  จันทรวงศ  มีบุตรจํานวน 2 คน   
  ประวตัิการประกอบอาชีพ 
  เกิดมาในตระกูลเชื้อสายคนจีน    อาชีพกวยเตี๋ยวเนื้อเปนอาชีพของครอบครัวทางคุณ

พอ   ซ่ึงแตเดิมเปนของคุณยา สวนคุณพอเปนคนปรุงไดรับแตเงินเดือนรายไดที่ไดรับจากกําไรจะ
เปนสวนที่แบงจากครอบครัวเนื่องจากพี่นองอยูรวมกันมากมายหลายคน    รานอรอยเด็ดเปนราน
เกา 

ในยานบางลําพูการประกอบอาชีพกวยเตี๋ยวจึงเปนมรดกของครอบครัวตนเองเริ่มทํา
การคาตั้งแตอายุ  11 ป  รานอรอยเด็ดเปนรานที่มีชื่อเสียงมากรายไดตอวันจําไดวาจําหนายในราคา  
ชามละ 8 บาทแตไดรายไดถึงวันละ  2 หม่ืนบาท   ตอมาคุณยาเสียชีวิตรานจึงตกทอดมาเปนของ
คุณพอ     และในป 2545  คุณพอชราภาพมากจึงยกรานกวยเตี๋ยวอรอยเด็ดใหกับตน  ปจจุบันราน
อรอยเด็ดไดยายมาอยูถนนวันชาติ ซ่ึงปจจุบันเปนสถานที่รับจัดงานมงคลตางๆดวย  ก็ยังคงขายดี
และมีชื่อเสียงของยานถนน จนไดรับการออกอากาศรายการทีวี  เชน ตลาดสดสนามเปา เปนตน  

ปยะพงษ   จันทรวงศ. (2551, 25  ธันวาคม) สัมภาษณโดย นุชลี  คลายวันเพ็ญ, 
       ที่รานกวยเตี๋ยวอรอยเด็ด. 
หมายเหตุ  นอกจากนี้จากการสืบคนและรวบรวมรานอาหารที่มีชื่อเสียงในเขตพระนคร 

โดยฝายพัฒนาชุมขนชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตพระนคร  ดังตารางตอไปน้ี 
 

ตาราง 22 รายชื่อรานอาหารอรอยในเขตพระนคร 
 

รายชื่อรานอาหาร ประเภทอาหาร ที่อยู/เบอรโทร 
1.ขนมเบื้องแมประภา ขนมเบื้องไทย ถ.พระอาทิตย 

2.ขนมเปยะแมเอย ขนมเปยะ กระทรวงมหาดไทย  
โทร. 02-622-0588-9 

3.ครัวนพรัตน อาหารไทย 
 

103-132 ถ.พระอาทิตย แขวง
ชนะสงคราม กทม.  
โทร. 02-281-7578 

4.บานปลาสด อาหารไทย 114 ถ.พระอาทิตย แขวงชนะ
สงคราม เขตพระนคร กทม./
โทร. 02-629-3339 

 



               204 

ตาราง 22 (ตอ) 
 

  

รายชื่อรานอาหาร ประเภทอาหาร ที่อยู/เบอรโทร 
5.เซฟฟรัน เคก 86 ถ.พระอาทิตย แขวงชนะ 

สงคราม เขตพระนคร กทม. 
6.ตมยํากุง อาหารไทย 7,9 ตรอกมะยม ถ.ขาวสาร 

แขวงตลาดยอด เขตพระนคร 
กทม./โทร. 081-319-6557 

7.กินลมชมสะพาน อาหารไทย 11/6 ถ.สามเสน แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กทม./
โทร. 02-688-8383 

8.บานมยุรฉัตร อาหารเวียดนาม 237 ถ.สามเสน แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กทม./
โทร. 02-281-5628 

9.ผัดไทกุงสดนานา ผัดไท 152  ถ.สามเสน แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กทม. 

10.ภัตตาคารปูเฮา อาหารจีน 88/1-3 ถ.ศิริพงษ แขวงสําราญ
ราษฎร เขตพระนคร กทม. 

11.ยงฮ้ัว ภัตตาคาร อาหารจีน 101 ถ.ศิริพงษ แขวงสําราญ
ราษฎร เขตพระนคร กทม./โทร 
02-221-3412 

12.มิตรโกหยวน อาหาร สลัด 186 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงชา 
เขตพระนคร กทม. 

13.ชวนชิม อาหารไทย 188 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงชา 
เขตพระนคร กทม./โทร. 
02-224-1137 

14.เทียนซง อาหารจีน เปดยาง 168-170 ถ.ดินสอ แขวงเสา
ชิงชา เขตพระนคร กทม./โทร. 
02-224-4554 

15.นันฟา เปดยาง อาหารไทย 164 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงชา 
กทม./โทร. 02-233-5215 

16.มนตนมสด นมสด ขนมปงปง 160/2-3 ถ.ดินสอ  
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

รายชื่อรานอาหาร ประเภทอาหาร ที่อยู/เบอรโทร 
  แขวงเสาชิงชา เขตพระนกทม./

โทร.02-224-1989 
17.ส.หนาวัง สุกี้ 156/2 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงชา 

เขตพระนคร กทม. 
18.ติ่งเตี๋ยวเรอื กวยเตี๋ยวเรือ ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงชา     

เขตพระนคร กทม. 
19.ครัวอัปสร อาหารไทย ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงชา     

เขตพระนคร กทม. 
20.ขาวมันไกนายจิว ขาวมันไก ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงชา     

เขตพระนคร กทม./โทร.     
02-221-4814 

21.นิยมโภชนา ขาวหมูแดง 109 ถ.มหรรณพ แขวงเสา
ชิงชา โทรสาร 02-224-1196 

22.ภัตตาคารผานฟา อาหารไทย 550-552 ถ.พระสุเมรุ แขวง
บวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 

23.เมธาวลัย ศรแดง อาหารไทย 78/2 ถ.ราชดําเนินกลาง แขวง
บวรนิเวศ เขตพระนคร กทม./
โทร. 02-224-3080 

24.โรงแรมรัตนโกสินทร อาหารไทย 2 ราชดําเนินกลาง แขวงบวร
นิเวศ เขตพระนคร กทม./โทร. 
02-222-9111-26 

25.รานอาหาร บ.พูลสิน อาหารจีน เปดยาง 458 ถ.วิสุทธกิษัตริย แขวง 
บานพานถม เขตพระนคร 
กทม./โทร. 02-282-2728 

26.ทิพยสมัย ผัดไท 313-315 ถ.มหาไชย  
/โทร. 02-221-6284 

27.ปาทองโกเกลียว ปาทองโก บางลําพู โทร. 084-092-6271 

 
ที่มา: โฟกัสพระนคร. (2545). หนา 152-163. 
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นอกจากนี้ฝายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม เขตพระนคร ยังไดรวบรวมรายชื่อผูที่เปน
ภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่เขตพระนคร ซ่ึงเปนภูมิปญญาในดานตางๆ ดังมีรายชื่อตอไปน้ี 

 
ตาราง 23  รายชื่อผูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่เขตพระนคร 

 

ชื่อ-สกุล ภูมิปญญา/ผลงาน  
รางวลัที่ไดรับ 

ที่อยู 

1.นางบุญเรือน สมวัตน - ผัดไทบานพระอาทิตย ถนนพระอาทติย 
2.นางพนิจ รามสงฆ - ศิลปกรรมดานงานประดิษฐ 

- เปนวิทยากรของสํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพฯ ดานศิลปะประดษิฐ 
- เปนวิทยากรพิเศษของ กศน.  
เขตพระนครและบานมติรไมตรี กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ 

152 ตรอกวัดอินทรวิหาร แขวง
บางขุนพรหม เขตพระนคร 
กทม.10200 

3.นายอรุณ วรชุน - ประดิษฐบอดักไขมัน 73/1 ซ.สามเสน1 ถ.สามเสน 
แขวงวัดสามพระยา เขตพระ
นคร 

4.มล.ประทิม อิศรเสนา - ผูเชี่ยวชาญประวตัิศาสตรบริเวณ
ถนนพระอาทติย 
- กรรมการประชาคมบางลําพู 

50 ถ.พระสุเมรุ แขวงชนะ
สงคราม เขตพระนคร กทม. 
10200 

5.อ.สุดจิตต (ดุริย
ประณีต) อนันตกุล 

- ศิลปนแหงชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (คีตศิลปไทย) ป 
พ.ศ.2536 

มูลนิธิดุริยประณีต 83 ซ.สาม
เสน 1 ถ.ลําพู แขวงบางลําพู
บน เขตพระนคร กทม. 

6.นางอรศรี  ศิลป - จัดงานปดถนนพระอาทิตย เปนงาน
ถนนคนเดินเพ่ืออนุรักษ เผยแพรของ
โบราณ 
- เปนกรรมการสภาวัฒนธรรมเขต
พระนคร ป 2543-254 

ครัวนพรตัน 130 ถ.พระอาทิตย 
กทม. 10200 

7.คุณแมฟองจันทร เชียง
ทอง  

- เกียรติคุณ แด “นํ้าอบนางลอย” ที่
คงคุณภาพการผลิตและสามารถตอสู
แกจนจนประสบความสําเรจ็ 
- เกียรติคุณ จาก สูแลวรวย 

217.219,221,223 ถ.มหาไชย 
แขวงสําราญราษฎร เขตพระ
นคร กทม.10200 
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ตาราง 23 (ตอ) 
  

ชื่อ-สกุล ภูมิปญญา/ผลงาน  
รางวลัที่ไดรับ 

ที่อยู 

8.นางวราพร พาทยกุล - ผลิตเยาวชนใหมีความสามารถ
ในดานศิลปวฒันธรรมไทยเพื่อ
เผยแพรสูตางชาต ิ
- สรางเครื่องดนตรียอสวนที่
สามารถบรรเลงไดจริง 
- จัดการแสดงชุด “บุปผาราชินี” 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ 
- การแสดงชุดอัครศิลปน    พระ
เจาแผนดินหนึ่งเดียวในโลก 

170/5-6 ถ.สามเสน แขวงบาน
พานถม เขตพระนคร 10200 

9.นายเผด็จ มนตรีวตั - ผลิตเครื่องหวายและผลติภัณฑ
จักสานมากวา 100 ป 
 

รานนายเหมือน 422 ถ.มหา
ไชย เขตพระนคร กทม. 10200 

10.นายวัฒนา หงษเผือก - สรางถนน สะพานในชุมชนวัด
สามพระยา สรางทอระบายน้ํา- 
สงเสริมการจัดกิจกรรม
นันทนาการใหกับชุมชน เพ่ือเปน
การอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม 

65 ถ.สามพระยา แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร 

11.นายสันต ิเหลืองจินดา - เปดกิจการรานเพชร ส.เพชร
มณีมากกวา 40 ป มีสาขากวา 9 
สาขาทั้งในและตางประเทศ 
- สรางความเขมแข็งและสามัคคี
ใหแกชุมชน 
- เปนผูริเริ่มโครงการถนนธงชาติ 
ณ ถนนขาวสาร 

23 ถ.ตะนาว แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร กทม. 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

ชื่อ-สกุล ภูมิปญญา/ผลงาน  
รางวลัที่ไดรับ 

ที่อยู 

12.นายเตื้อง ธนโกเศศ 
 
 

- ประธานชุมชนวัด 
- สรางความเขมแข็งและความ
สามัคคีในชุมชนวัดใหมอมตรส 
 

 

 
ที่มา: ฝายพัฒนาชุมขนชมุชนและสวัสดิการสังคม เขตพระนคร    
 

ตาราง 24  ผลิตภัณฑ OTOP ในเขตพระนคร 
 

ชื่อ-สกุล ประเภทผลิตภัณฑ เบอรโทร 
1.น.ส.นลินี ทองแท กรอบรูปประดิษฐ 02-629-0175-6 
2.นายม้ิง ตรีรัตนธรรม สรอยรอยดวยมือ 02-226-4030, 02623-7578-9 
3.น.ส.ปติมน ตั้งวิรุฬห  เฟอรนิเจอรไมจําลอง 02-623-6293 
4.นางสมถวิล นาถวิริยะกลุ ชุดอุบะ เพชรซีก แหวน 02-623-6293 
5.นายดิสรณ มาริษชัย ขนมเปยะแอนดพาย 02-6220588-9 
6.น.ส.สาคร กิจทรานนท งานทองฉลุลาย 02-629-1491 
7.นายจักรพงษ คงปญญา งานพิมพภาพลงวสัดุดวย

เทคโนโลยีใหมลาสุด 
02-628-6501 

8.น.ส.สมศรี เสมสมบูรณ กลวยอบมวนรสชาเขียว 085-116-8815 
9.นางกฤชวรรณ ทนงคงสวัสดิ ์ รองเทาหนังสตร ี 02-224-1331 

 
ที่มา: แหลงเดิม. (2545). หนา 62. 
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ตาราง  25  ขอมูลชุมชนเขตพระนครที่มีภูมิปญญาทองถิ่น   

ลําดับที ่ ชุมชน/ที่ตัง้  ภูมิปญญา 

1  ชุมชนมัสยิดบานตึกดิน  

ที่ตั้ง ซอยดําเนินกลางเหนือ  แขวงบวรนิเวศ  

เบอรโทรศัพท  02-2802819  

การทําทองคําเปลว  

2  ชุมชนวัดอินทรวิหาร  

ที่ตั้ง ตรอกวัดอินทรวิหาร  แขวงขุนพรหม  

เบอรโทรศัพท  02-2815123  

การทําดอกไมใยบัว  

3  ชุมชนตรอกศลิป-ตรอกตึกดิน                  
ที่ตั้ง  ตรอกศิลป  แขวงบวรนิเวศ  ถนน
มหรรณพ  แขวงเสาชิงชา  
เบอรโทรศัพท  02-2243986,  09-7688560  

-การทําศิลปะประดิษฐจากสิ่งของ
เหลือใช     (โมบายจากขวดน้ํา
โพลาลิส)  

- การรอยมาลัยดอกมะลิสด  
4  ชุมชนแพรงภูธร                                         

ที่ตั้ง  ซอยแพรงภูธร  แขวงบวรนิเวศ               
ถนนแพรงภูธร  แขวงศาลเจาพอเสือ              
เบอรโทรศัพท  02-2230399,  02-2217612, 
02-2213954  

- การปรุงยาแผนโบราณ  

- การนวดแผนโบราณ  

- การแปรรูปสมุนไพร  

- ประดิษฐแซกโซโฟนไมไผ  

- อาหารไทย, อาหารจีน  

- รานสมองหมู  

- รานไอศครีม  

-รานปลาทองโกเสวย  

รานขนมเบื้องโบราณ   
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ตาราง 25  (ตอ) 

ลําดับที ่ ชุมชน/ที่ตัง้  ภูมิปญญา 

5  

   

ชุมชนวัดใหมอมตรส                                   
ที่ตั้ง  ซอยวัดใหมอมตรส  แขวงบานพานถม 
หลังวัดสังเวช  ถนนลําพู                               
เบอรโทรศัพท  02-2820972, 02-2211439  

   

- การแทงหยวก  

- การทําบุหงารําไฝ  

- ตุกตาเปลือกขาวโพด  

อาหารจิ๋ว  

กวยเตี๋ยวสุโขทัย  
6  ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธุ                     

ที่ตั้ง  สําราญราษฎร ตรงขามศาลาจงพิพัฒนสุข 
วัดเทพธิดาราม                                     
เบอรโทรศัพท  02-2227207-8  

การทําเครื่องสังฆภัณฑ  

7  ชุมชนเขียนนวิาสน-ไกแจ                              
ที่ตั้ง  ซอยมัสยิดจักรพงษ  แขวงชนะสงคราม 
ถนนพระอาทติย  แขวงชนะสงคราม                
เบอรโทรศัพท  02-2821978,  02-2817578  

-  การทําชางทองโบราณ  

-  รานอาหารครัวนพรตัน  

8  ชุมชนบานพานถม                                      
ที่ตั้ง  ซอยปรินายก 5  แขวงบานพานถม  

- การทําเครื่องเงิน  

9  ชุมชนทาเตียน                                           
ที่ตั้ง ซอยทาเตียน ถนนมหาราช                     
แขวงพระบรมมหาราชวัง   ถนนมหาไชย  
แขวงสําราญราฏร      ถนนจักรเพชร  แขวง       
วังบูรพาภิรมย เบอรโทรศพัท  02-2224657,  
02-2229705   09-3447663  

- ยาแผนโบราณ  

- อาหารไทยประเภทน้ําพริก  

10 ชุมชนวัดสังเวชฯ                                        
ที่ตั้ง  ถนนลําพู  แขวงวัดสามพระยา               
ซอยวัดสังเวช  แขวงวัดสามพระยา ซอยสาม
เสน  แขวงวัดสามพระยา                              
เบอรโทรศัพท  02-2808920,  02-2815015  

- บานดนตรีไทย  

- ขนมเบื้องญวน  

- การทําขนมเบื้องไทย  

- การทําขนมอบทุกประเภท  
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ตาราง 25 (ตอ) 

ลําดับที ่ ชุมชน/ที่ตัง้  ภูมิปญญา 

11  ชุมชนมัสยิดจักรพงษ                                   
ที่ตั้ง  ซอยมัสยิดจักรพงษ  แขวงชนะสงคราม 
ถนนลําพ ู  แขวงวัดสามพระยา  
เบอรโทรศัพท  02-6295236  

- การทําชางทองโบราณ  

-  ขนมไทย  

12  ชุมชนวัดสามพระยา                                    
ที่ตั้ง  ถนนสามเสน3  แขวงวัดสามพระยา  

การทําขาวตมนํ้าวุน  

ที่มา:http://www.dusit.ac.th สืบคนเม่ือ  10 กุมภาพันธ 2553. 

3.4 อาชีพทําธง 
บริเวณถนนพระสุเมรุเปนแหลงผลิตและจําหนายธงที่ใชในเทศกาลสําคัญตางๆ ซ่ึงเปน

อาชีพที่ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการตัดเย็บ จัดทําอันนํามาซึ่งรายไดใหแกชุมชนเปนอยางดี 
3.4.1 รานธงบวรไตรรงค 

 ประวตั ิ
 ชื่อ นางประไพ    แซเบ    เกิด  วันที่  9  เดือน13   อายุ  78 ป 
มีบุตรจํานวน  5 คน  ชาย 2  คน    หญิง   3  คน 
  
 มูลเหตุในการประกอบอาชีพ 
 แตเดิมเปนคนรับจางเย็บธงมานานประมาณ  30  ป  ตอมาเริ่มสนใจเนื่องจากมีคนขอ

ซ้ือธง  ปพ.ศ. 2506 จึงเซงรานในราคา  25,000  บาท  เร่ิมผลิตธงจําหนายในชวงแรกขายเฉพาะ
เทศกาลและในวันสําคัญตางๆ  ตอมาเริ่มขายอยางอ่ืนเพ่ิมเติมเชนกรอบรูป,พุม,กรวยดอกไม  ,โคม 
และจําหนายทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ  

 สิ่งประทับใจในอาชีพขายธง      
 การจําหนายธงเปนอาชีพที่ทําความสวยงามใหแกบานเมือง  มีสวนในการแสดงความ

จงรักภักดี และการมีสวนรวมในกิจกรรมวันสําคัญตางๆ  ที่สําคัญเปนการสงเสริมใหประชาชน   คน
ไทยไดแสดงพลังความรักความสามัคคีตอชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย จึงประทับในอาชีพน้ี
และวันที่ทําใหเกิดความประทับใจในอาชีพ  คือวันที่สําคัญจําหนายธงไดดีมากไมอยากจะลืมเลือน  
มี   3  ครั้ง  ดังน้ี 

 1.วันที ่  14  ตุลาคม พ.ศ. 2516  วันมหาวิปโยคเปนชวงที่ขายธงดีมาก        
ประชาชน  นิสิต  นักศึกษา นักเรียน  รวมชุมนุมเรียกรองประชาธิปไตย  เปนชวงที่ทางราน
จําหนายธงไดดีมาก    ธงเล็กๆไมพอจําหนาย 
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  2. ปพ.ศ. 2525   ปฉลองกรุงเทพมหานคร  200  ป    
     3. ป พ.ศ. 2542  ในหลวงทรงมีพระชนมายุครบ  5  รอบ  หรือครบ  60  พรรษา

นับเปนปที่ขายธงไดดีที่สุดในชีวิต ขายดีจนตองปดรานหนีลูกคาเพราะของไมมีขาย  จึงเกิดความ
ประทับใจในเหตุการณอยางยิ่ง  เพราะรูสึกปลาบปลื้มใจในพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ และรูซ้ึงถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย  ดีใจที่รานเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมให
ประชาชนคนไทยไดแสดงพลังความรักความสามัคคีตอชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย 

 การผลิตธงเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตอมาทางรานก็สงเสริมใหชุมชนมีรายได 
โดยแมบานไดมารับธงไปเย็บจึงนับเปนการสงเสริมรายไดในทองถิ่น   ปจจุบันมีแมบานที่เปน
สมาชิกรับธงที่รานไปเย็บเพ่ือนํามาจําหนาย  จํานวน  30 - 40   ครัวเรือน   

ประไพ   แซเบ.  สัมภาษณ. (2551, 21  พฤศจิกายน) สัมภาษณโดย นุชลี คลายวนัเพ็ญ, 
ที่รานธงบวรไตรรงค 

 3.4.2 รานธงวันชาต ิ
 ประวตั ิ
 ชื่อ นางทิพวรรณ  โรจนสถาพรกิจ    เกิดเม่ือวันที่  1  มกราคม พ.ศ. 2496   

ปจจุบันอายุ 58  ป        มีบุตรจํานวน   1  คน     
 เริ่มอาชีพขายธงในปพ.ศ. 2519 มูลเหตุการณทําอาชีพจําหนายธง  ดวยเพราะธงเปน

ตัวแทนสัญลักษณ  ของชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซ่ึงตนเอง  ก็มีความศรัทธาในเรื่องตางๆ
เหลานี้  การจําหนายธงเริ่มจากบรรพบุรุษในตระกูล เปนผูเริ่มอาชีพน้ีไว  ตอมาไดสืบสานตอจากรุน
สูรุนจนถึงปจจุบัน  รานธงวันชาติ  ออกแบบ  และตัดเย็บเอง  โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยูในแถบชาน
เมือง   ในปจจุบันไดพัฒนาชุมชนโดยมีกลุมแมบานมารับธงไปเย็บ ประมาณ  30  ครัวเรือน   ซ่ึง
เปนการเสริมสรางรายไดใหแกชุมชน   รานธงวันชาติ  จัดจําหนายธงในราคายอมเยาว   จึงมีลูกคา
มากมายหลายจังหวัด  ซ่ึงแตละหนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศมาอุดหนุนสินคาทาง
รานอยางตอเน่ือง     

 ความประทบัใจในการจําหนายธง 
  ในการทําอาชพีจําหนายธงไดมีความรูสึกประทับใจมากที่สุดในชวีิตคือ  ปพ.ศ.2549 

ปในหลวงครองราชยครบ 60  ป  ในปน้ันจําหนายธงไดตั้งแตตนปโดยมีการโทรสั่งจองทุกวัน 
 โรงงานผลิตตองเพ่ิมการทํางานลวงเวลาใหแกพนักงานเย็บทําธงทุกขนาดจําหนายได

ทุกขนาดออกแบบสินคาใดๆก็จําหนายไดหมด  และทางรานไดทําการผลิตเสื้อตราสัญลักษณ
จําหนาย              

 ซ่ึงทางรานภาคภูมิใจมากเพราะเปนรานเดียวที่จําหนายเสื้อตราสัญลักษณในหลวง
ครองราชยครบ 60  ปในราคา 200  บาท   ไดรับการประชาสัมพันธชมเชยจาก  จส. 100  แนะนํา
ใหมาซื้อเสื้อตราสัญลักษณไดที่รานประชาชนแหมาซื้อตองเขาแถวจําหนายดีมาก   จึงนับเปนปที่
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ขายดีที่สุดในชีวติเกิดความประทับใจในเหตุการณอยางยิ่งเพราะรูสึกปลาบปลื้มใจในพระบารมขีอง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และรูซ้ึงถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย 

ทิพวรรณ  โรจนสถาพรกิจ. (2551, 22  ธันวาคม) สัมภาษณโดย นุชลี  คลายวันเพ็ญ, 
       ที่รานธงวันชาต.ิ 
 
3.5 อาชีพทําหมวก 
รานทําหมวกเกาแก  ตั้งอยูถนนดินสอ  แชวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร  ตั้งแตสมัยการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475   ชางไทยโบราณ ทําหมวกทหาร  ตาํรวจ   ดังมีประวัตติอไปน้ี 
ประวตัิ   
ชื่อ นายพงษพันธ  งามพงษ    เกิดวันที ่21  พ.ศ. 2495                       
ประวตัิการประกอบอาชีพ     
ครอบครัวงามพงษ   เปนตระกูลทําหมวก  2  ชั่วอายุคน  โดยเริ่มจาก นายสนิท  งาม

พงษ  บิดาซึ่งเดิมเปนชางวางสายเคเบิ้ล  แตหันมาสนใจเรืองการทําหมวก  หลังจากไดรูจกคุนเคย
กับชาวอินเดียที่มาตั้งรานทําหมวกกะโลเม่ือ 60 กวาปกอน  จึงใชวิธีครูลักพักจําจนสามารถนําวิชาที่
ไดมาตั้งรานทําหมวกขึ้นที่กระทรวงมหาดไทยชื่อรานวัฒนมาลา  และทําแตหมวกกะโลเพียงอยาง
เดียว 
 ตอมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475  รานวัฒนมาลาจึงยายมาตั้งที่บริเวณ
ถนนดินสอตรงขามโรงเรียนสตรีวิทยา  จึงเปลี่ยนเปนรานมาลาพานิชจนกระทั่งถึงสมัย จอมพลป.   
พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี  หมวกฝรั่งจึงเปนที่นิยม รานมาลาพานิชจึงทําหมวกตางๆเพิ่มขึ้น   
ตอมาสมัยจอมพลสฤษด์ิ   ธนะรัตน ขึ้นบริหารประเทศเครื่องแบบของขาราชการทหารและตํารวจ
บางหนวยเริ่มเปลี่ยนจากหมวกกะโลเปนหมวกแกปอยางที่เรียกทางการในสมัยน้ันวา ทรงหมอตาล 

ปจจุบันรานมาลาพานิชเปนยุคของบุตรชายนายพงษพันธ  งามพงษ    โดยมีนองชาย 
นายพงษพร  พงษพัฒน และพอพล  ที่รวมกันดูแลสานศิลปาชีพแขนงนี้  โดยทําหมวกทุกชนิด 
ทั้งของนายทหาร  ตํารวจ  ขาราชการ  ซ่ึงเปนงานหลักของราน  

ความภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิต    
รานมาลาพานิชความภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวติ   คือการไดรับการไววางพระราชหฤทัย

ในการประกอบพระมาลาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯตั้งแตรัชกาลที่ 7  จนถึงรัชกาลปจจุบัน
และรวมถีงสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคนอกจากนี้ทาง
รานยังถือเปนเกียรติประวตัใินโอกาสคนสําคัญของประเทศชาติไดสั่งและตัดใชหมวกที่รานดังน้ี พระ
ยาพหล  พยหุเสนา  นายกรัฐมนตรีในคณะราษฎร จอมพลป.  พิบูลสงคราม  อดีตนายกรฐัมนตรี   
และปลัดกระทรวงกลาโหม  ผูบัญชาการทหารสูงสุดทุกสมัย    
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งานที่ผลิตทุกชิ้นทางรานทาํดวย “Hand  made”  นอกจากทําหมวกขาราชการแลว
ปจจุบันยังไดรับทําหมวกประกอบละคร  ภาพยนตรตางๆเชน  ละครเวที   ภาพยนตรเรื่องพระ
นเรศวร 

รวมทั้งหมวกแบบพระมาลาประดับหุนขีผ้ึ้ง,พระราชานุสาวรียรัชกาลตางๆ   (ลลนา ปกษ
หลัง กรกฎาคม  2535 หนา 15-16)     ชางไทยทําหมวกตระกูล งามพงษไดชวยกันสืบทอดอนุรักษ
ภูมิปญญาดานอาชีพแขนงชางไทยทําหมวกจนถึงปจจุบัน 

พงษพงษ  งามพงษ. (2552, 23 กุมภาพันธ) สัมภาษณโดย นุชลี  คลายวันเพ็ญ,  
          ที่รานมาลาพานิช. 
3.6 อาชีพทําเครื่องสังฆภัณฑ 

 ยานเสาชิงชา ใกลวัดสุทัศนฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปนยานรานขายเครื่องสังฆ
ภัณฑและสินคาที่ใชในศาสนพิธีที่ครบครันที่สุดยานหน่ึง ตลอดแนวถนนรวมไปถึงในตรอกซอกซอย
นอยใหญ การขายเครื่องสังฆภัณฑที่น่ีมีมานานเกือบรอยปลึกเขาไปดานหลังตึกแถวมีโรงหลอพระ 
ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมขนาดยอม ทําการเย็บผาสบง จีวร สังฆาฏิ ทําสิ่งของเครื่องใชพระภิกษุ เชน
ตาลปตร ตูพระธรรมโตะหมูบูชาพอทําเสร็จก็สามารถสงไปขายที่ตึกแถวดานหนาไดทันที  
        นอกจากนี้ ชุมชนใกลๆ กันเชนชุมชนบานบาตร ก็ตีบาตรพระสงมาขาย และชุมชน
บานสายที่อยูบริเวณตรงขามวัดเทพธิดารามติดกับถนนมหาไชย ก็ทําสายรัดประคด เข็มขัดสําหรับ
พระภิกษุไวคาดเอวหรือที่ชาวบานเรียกวาสายรัดเอว สงมาขายเชนกัน ยานเสาชิงชาจึงนับวาเปน
แหลงธุรกิจการคาเครื่องสังฆภัณฑ  (อังคาร. 2545: 72) 
 
4.  กลุมที่  4  แนวคิด  หลกัปฏิบัติการ  เทคโนโลยีใหม  ที่ชาวบานนํามาดัดแปลงใชในชมุชน
อยางเหมาะสมกับสภาพความเปนอยู 

4.1  การผลิตเครื่องดนตรีไทย 

 
 

 

 

 
ภาพประกอบ 8  ชุมชนดนตรีไทย ชาวบานที่เกาแกกวารอยป ณ บานบางลําพ ู

  
        ที่มา : สาระทองถิ่นโรงเรียนวัดบวรนิเวศ. (2551) หนา 55 
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ชุมชนดนตรีไทย ชาวบานที่เกาแกกวารอยป ณ บานบางลําพูขางวดัสังเวช  ทําการผลิต
เครื่องดนตรีไทยใชภูมิปญญาอนุรักษศิลปและวิธีการผลิตด้ังเดิม    แตใชเทคโนโลยีในการผลิต
ปจจุบัน  นอกจากการผลิตจําหนายแลว  ชุมชนดนตรีไทยสอนดนตรีไทย  เชน ระนาด  ขิม  ซออู  
ซอดวง  และนํานักเรียนแสดงในงานสําคัญตางๆที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร  เชนการแสดงดนตรี
ไทย ณ สวนสันติชัยปราการ เน่ืองในงานลอยกระทงเปนตน  (สาระทองถิ่นโรงเรียนวัดบวรนเิวศ. 
2551: 55) 

 4.2  การผลิตขนมไทย 

                                                                                                   
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ  9   การใชเทคโนโลยีในการผลิตขนมไทย 
 
ถายเม่ือวันที่    20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 

         รานขนมไทยแมอุดม    การใชเทคโนโลยีในการผลิตขนมไทยโดยคิดคนออกแบบ
เครื่องกวนไสขนม      เครื่องโมใชในการผลิตขนมไทยตางๆ 

 4.2.1 การผลิตแปงตางๆรานชูถ่ิน 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 10  การใชเครื่องจักรกลผลิตแปงทอดกรอบ,แปงสาลี,แปงหอยทอย 
      ถายเม่ือวันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.2551 
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  รานชูถิ่น ใชแนวคิด  หลักปฏิบัติการ  เทคโนโลยีใหม  ในการผลิตแปงตางๆ 
โดยการออกแบบการใชเครือ่งจักรกลในการผลิตแปงทอดกรอบ,แปงสาลี,แปงหอยทอด 
  4.2.2 เทคนิคการผลิตเครือ่งถม 

 เครื่องถมของไทยทั้งในสมยัอยุธยาและรตันโกสินทร ไดทํากันมาอยางตอเน่ือง  
ในกรุงเทพมหานครมีหมูบานชื่อ บานพานถม ใกลสะพานเฉลิมวนัชาติ ถนนพระสุเมรุ มีอาชีพทํา
เครื่องถมขายทั้งหมูบาน หมูบานนี้อพยพมาจากนครศรีธรรมราชในสมัยราชกาลที ่1เครื่องถม 

 ในอดีตมีความสําคัญตอชีวิตของคนไทยเปนอยางมาก เพราะในสมัยกอนไมมี
ผลิตภัณฑทําจากอะลูมิเนียม ขันถมจึงมีบทบาทในกิจกรรมของผูคนสมัยน้ัน  เชน เปนภาชนะใส
ของทําบุญตักบาตร   ภาชนะใสนํ้าในเทศกาลสงกรานต ชาวบานในชุมชนทุกบานจึงมักรับจางทํา
พานถม ขันถมกันเปนสวนใหญลายที่นิยมคือ ลายกนก 

 ประมาณ 30-40ปที่ผานมาชุมชนเริ่มขยายตัว ความหลากหลายทางอาชีพมีมากขึ้น 
ชาวบานหันไประกอบอาชีพอ่ืนประกอบกับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องถม   มีการนํากรรมวิธีที่
ทันสมัยมาใชแทนงานฝมือเชน การแกะสลักลายใชแมพิมพ ใชเครื่องปมทําลวดลายไดงดงามและ
รวดเร็วกวาเดิม อีกทั้งความนิยมในการใชเครื่องถมลดลง คนนิยมใชอลูมิเนียมมากกวา ชาวบานจึง
คอยๆเลิกทําเครื่องถม แมในปจจุบันคนในชุมชนบานพานถมมิไดประกอบอาชีพทําเครื่องถมแต
เครื่องถมก็ยังปรากฏใหเห็นอยู  เน่ืองจากชางฝมือทําเครื่องถมจากนครศรีธรรมราชไดตั้งหลักแหลง
อยู ณ ชุมชนบานพานถมแหงน้ี และไดเปดกิจการทําเครื่องถมที่ชื่อวา ไทยนคร 

 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
                      ภาพประกอบ 11  ปาเล็กชางฝมือทําเครื่องถมชุมชนบานพานถม 
 

         ที่มา: แหลงเดิม. (2551). หนา 111. 
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ภาพประกอบ 12  เทคนิคและเทคโนโลยชีาวบานนํามาดัดแปลงใชในชุมชนตวัอยางฝมือเครื่องถม 
      ชุมชนบานพานถม 

  
      ที่มา: แหลงเดิม. (2551). หนา 89-90. 

 
การนําเทคนิคและเทคโนโลยีชาวบานในการทําเครื่องถม 
กรรมวิธีในการทําเครื่องถมมี 5 ข้ันตอน คือ 
1. การทําน้ํายาถม ใชโลหะ 3 ชนิดคือ ตะกัว่ ทองแดง เงิน หลอมรวมกันในเบาหลอม ซัด

ดวยกํามะถันเหลืองใหโลหะผสมขึ้นสีดํา  แลวนําไปบดจนละเอียด เรียกผลละเอียดนี้วา "นํ้ายาถม" 
นํ้ายาถมที่ดีจะมีสีดําขึ้นเงาเหลือบสีเงิน 

2. การเคาะขึน้รูป เปนการเตรียมรูปทรงโลหะ การเคาะขึ้นรูปจะมีแมแบบหรือหุน ขัดผิว
โลหะใหเรียบดวยกระดาษทรายน้ํา 

3. การแกะสลัก การแกะสลักจะเขยีนลวดลายทั้งหมดดวยหมึกกอน แลวจึงสลกัลายให
เปนรองลึกบรเิวณที่แกะสลกัเปนรองคือบริเวณที่จะใสนํ้ายาถมลาย ลายที่นิยมไดแก ลายไทย เชน 
ลายกนก กระจังดอกไม 

4. การถมลาย การใสนํ้ายาถมตองใสใหเต็ม เกลี่ยใหเสมอกัน และเปาใหความรอนดวย
เครื่องเปาแลนความรอนจะทําใหนํ้ายาทีถ่มละลายไหลเกาะติดกับโลหะเงิน 

5. ขัดแตงลาย ผิวของโลหะเมื่อถูกความรอน อาจจะขรุขระหยาบเปนเม็ด ดวยน้ํายาถม
หรือนํ้าประสานกระเด็นตองขัดดวยกระดาษทรายใหผิวโลหะเรียบสะอาด แลวขัดซ้ําดวยถานไมเน้ือออน
ใหผิวขึ้นเงา หากลวดลายที่ปรากฏเข็งไมออนชอย ชางแกะจะแกะตอเติมลายเสนเบา ๆ บนโลหะได
อีกเรียกวาการแกะนี้วา "แกะแร"  แลวขัดใหขึ้นเงาเปนมันดวยผานุมผสมยาดิน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เร่ือง   การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
คําชี้แจง    

1. แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด 
การเรียนการสอนของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 1  ที่ตั้งอยูในเขตพระนคร 
  

     2.   แบบสอบถาม มี  2  ตอน  คือ 
  ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2  การ นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 2 ดาน 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู   และ ดานการวัดประเมินผลการเรยีนรู แบงออกเปน 2 ตอน 
   2.1 แบสอบถามการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่น 4  กลุม มาใช 
ในการจัดการเรียนการสอน   
   2.2 แบบสอบถาม  ระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน 
การสอน 

2. ในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี จะไมมีผลกระทบตอสถานศึกษาของทาน กรุณาตอบ 
แบบสอบถามทุกตอน ทุกขอ และพิจารณาใหตรงกับความเปนจริง  คําตอบของทานทําใหได 
สารสนเทศเกีย่วกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน สามารถใชเปนขอมูล
สําหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นในเขตพระนคร  
 
 ขอขอบพระคณุทานอยางสูงที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี 
 
                                                                                            
 

                                                                     ผูวิจัย                
                                                       นางนุชลี    คลายวันเพ็ญ 

      นิสิตปริญญาโท วิชาเอกการบริหารการศกึษา 
                                                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูทําวิจัยจึงไดกําหนดนิยามหรือความหมายของศัพท
เฉพาะตาง  ๆ ไวดังน้ี 
 1.  ภูมิปญญาทองถิ่น     หมายถึง  ความรู  ที่เกิดขึ้น  โดยผานกระบวนการสั่งสมจาก
ประสบการณในวิถชีีวติของชาวบาน     ซ่ึงเปนองคความรู    ที่ชาวบานหรือชมุชนคิดคนขึน้เอง  
และมีกระบวนการถายทอดเปนมรดกทางสังคมและเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา  และนําองค
ความรูน้ันมาแกปญหาหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับกาลสมัย  เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวติไดอยาง
สงบสุข  ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นแบงเปน   4   กลุมดังน้ี 
  1.1 กลุมที่ 1 คติ ความคิด  ความเชื่อ หลักการที่เปนพ้ืนฐานขององคความรู
หมายถึง  คติความเชื่อแบบพุทธศาสนา  คติความเชื่อแบบคริสตศาสนา คติความเชื่อแบบศาสนา
พราหมณคติความเชื่อแบบศาสนาอิสลาม และความเชื่อสวนบคุคล 
  1.2  กลุมที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  หมายถึงผลงานหรือ
กิจกรรมที่เกิดจากความคิดของชาวบานที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาแหงการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิต
ความเปนอยูที่ได รับการถายทอดสืบตอกันมา  เชนประเพณีครอบครัว   ประเพณีชุมชน   
ศิลปกรรมพื้นบาน   เพลงพื้นบาน  กาลเลนพ้ืนบาน งานถัก  งานทอ  เครื่องปนดินเผา   
การแกะสลัก    งานโลหะ  งานกอสราง  ภาพเขียนตางๆ  เปนตน 
  1.3 กลุมที่ 3 การประกอบอาชีพทองถิ่นหมายถึง  การจักสานการแกะสลัก  การทํา
เกษตรแบบดั้งเดิมโดยไมใชปุยเคมีหรือวิทยาศาสตร  สมุนไพรเปนตน 
  1.4  กลุมที่ 4  แนวคิด หลักปฏิบัติหรือเทคโนโลยีชาวบาน  หมายถึง  สิ่งที่ชาวบาน 
คิดขึ้นเอง หรือนํามาประยุกตใชเชนการเกษตรแบบไรนาสวนผสม เทคนิคการทดน้ําเขานาการ 
นําพลังงานจากธรรมชาติมาใช เคล็ดลับการหลอ การบัดกรี  หรือการปลูกพืชเลี้ยงสัตวใหโตเรว็   
เปนตน 
                  2. การนําภูมิปญญาทองถิน่มาใช หมายถึงการนําประเภทของภูมิปญญาทองถิน่องค
ความรูของชาวบานใน  4 กลุมและการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู 
2 ดาน ไดแก  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และดานการประเมินผลการเรียนรู  ดังตอไปน้ี 
  2.1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึงการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
โดยศึกษาวิเคราะหหลักสูตร   ออกแบบเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น  การสํารวจและบันทึกขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่น    การจัดทําแฟมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น  ศึกษาวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
วิเคราะหเน้ือหาสาระ  เพ่ือกําหนดการสอน   การเขียนแผนการสอน,กําหนดรายละเอียดเนื้อหาที่
สอน  นํามาจัดทําสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ  สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อกิจกรรมการนํามาเปนวิทยากร
และ การนํานักเรียนไปศึกษาแหลงภูมิปญญาทองถิ่น 
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  2.2 ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู  หมายถึง  กระบวนการตัดสินความรู
ความสามารถและทักษะตาง ๆ ของผูเรียน   โดยครูผูสอนกําหนดวิธีการประเมินผลและสราง
เครื่องมือในการประเมินผลอยางหลากหลาย  ดวยวิธีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
assessment)  ดังน้ี    การสังเกต\    การสัมภาษณ   การตรวจงานจากแบบฝกหัด ผลงาน
ภาคปฏิบัติ โครงการ/โครงงานตางๆ   การรายงานตนเองของนักเรียน การประเมินตนเอง  การ
ตรวจบันทึกจากผูที่เกี่ยวของหรือการประเมินจาก  ครู เจาของภูมิปญญา ผูปกครอง เพ่ือน        
การใชขอสอบ และการประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน 
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ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง    โปรดขีดเครื่องหมาย     ลงในชอง     หนาขอความทีต่รงกับขอมูลของทาน 
 
1.  ทานปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนโรงเรียน 

   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตรยิ                  โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ 

   โรงเรียนวัดราชบพธิ                              โรงเรียนวัดบวรนเิวศ 

    โรงเรียนวัดสังเวช                 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

    โรงเรียนสตรวีิทยา                     
 
2.  ทานปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู 

   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                  ภาษาตางประเทศ 

   ภาษาไทย                                              คณิตศาสตร 

    วิทยาศาสตร                      ศิลปศกึษา 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                        สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
3. ระดับการศกึษา 

  ปริญญาตรี 
  สูงกวาปริญญาตรี 

 
4.  ประสบการณการทํางาน 

  นอยกวา    10   ป       

  10  -  20   ป 

  มากกวา   20   ป 
 
 
 
 



 223

ตอนที่ 2    
    คําชี้แจง   แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนซึ่ง 
มี  2 ดาน คือ 1. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  2. ดานการประเมินผลการเรียนรู       
โปรดขีดเครื่องหมาย       ลงในชองที่ทานนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช 
 
   ตอนที่  2.1  ในการจัดการเรียนการสอน ที่ทานไดนําประเภทภมิูปญญาทองถิ่นนํามาใช 
ในการจัดการเรียนการสอนดานใดในหัวขอตอไปน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ดาน) 
 

การนํามาใชใน 
การจัดการเรียนการสอน 

ขอ 
ประเภทภูมิปญญาทองถิ่น 

 ดานการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู 

ดานการ
ประเมินผลการ

เรียนรู 

หมายเหตุ 

1. 
 
 
 

 

กลุม  1  คติ   ความคิด  ความเชื่อ 
หลักการที่เปนพ้ืนฐานองคความรู 
ที่เกิดจากการสั่งสมกันมา  
1.1 คติ คําพังเพย สํานวน 
1.2 พิธีกรรมของชุมชน 
1.3 ความเชื่อแบบพิธีพราหมณ 
1.4 ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร 
1.5 การไหวครู  ครอบครู บูชาครู 
1.6 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
1.7 นิทาน ตํานานพื้นบาน 
1.8 ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาต ิ
 

 
 
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
..................... 

 
 
.....................
.....................
.....................
..................... 
..................... 
..................... 
……………..
……………..
…………….. 

 

2. กลุม 2  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีม
ประเพณีที่เปนแบบแผนของการดําเนินชีวิต 
ที่ปฏิบตัิสืบทอดกันมา 
2.1 วิธีการดําเนินชีวติชองชุมชน  เชนการ
แตงกาย มารยาท 
2.2 ประเพณีครอบครัว เชนการโกนจุก  
การบวช การทําบุญบาน 

 
 
 
…………….. 
 
..................... 

 
 
 
..................... 
 
.................... 
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การนํามาใชใน 
การจัดการเรียนการ

สอน ขอ 
ประเภทภูมิปญญาทองถิ่น 

 ดานการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู 

ดานการ
ประเมินผล
การเรียนรู 

หมายเหต ุ

 2.3 ประเพณีทางศาสนา เชนวัน 
เขาพรรษา ประเพณีสงกรานต 
2.4 ประเพณีทองถิ่นในรอบ 12 เดือน 
2.5 การเลนพ้ืนบาน 
2.6 เพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก 
2.7 ศิลปกรรมพื้นบาน เชน  งานแกะสลัก, ถัก 
สาน ทอ, เครื่องปนดินเผา เปนตน 
2.8 ศิลปกรรมสถาปตยกรรม เชน วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง บานพระอาทิตย 
2.9 สิ่งกอสรางทางประวตัิศาสตร  ปอมพระสุเมรุ   
ปอมมหากาฬ 
2.10 สถานทีส่ําคัญเชน อนุสาวรีย ประชาธิปไตย 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

................. 
 
..................
..................
..................
.................. 
 
.................. 
 
.................. 
 
.................. 

................. 
 
..................
..................
..................
.................. 
 
.................. 
 
................. 
 
.................. 

 

 กลุม 3   การประกอบอาชพี 
ในทองถิ่นที่ยดึหลักการพึ่งตนเองและไดรับการ
พัฒนาใหเหมาะสมกาลสมยั 
3.1  การทอผา 
3.2  การทอเสื่อจากวัสดุตาง ๆ  
3.3  การปรุงอาหารหรือขนมไทยพื้นบาน 
3.4  การจักสาน 
3.5 การแกะสลักไมการทําเฟอรนิเจอร 
3.6  การทําหมวก 
3.7  การทําธง 
3.8  การทําเครื่องสังฆภัณฑ 
3.9 การเจียรเพชร  พลอย 
3.10 การทําเกษตรแบบดั้งเดิม 
3.11 การทําเครื่องมือประกอบอาชีพในทองถิ่น 
3.12 การปลูกพืชหมุนเวียน 

 
 
 
..................
..................
..................
................. 
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
.................. 

 
 
 
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
................. 
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การนํามาใชใน 
การจัดการเรียนการสอน 

ขอ 
ประเภทภูมิปญญาทองถิ่น 

 ดานการจัด
กิจกรรม 
การเรียนรู 

ดานการ
ประเมินผล 
การเรียนรู 

หมายเหตุ 

4 กลุม 4  แนวคิด หลักปฏิบตัิเทคโนโลยีใหม
ที่ชาวบานนํามาดัดแปลงใชในชุมขนอยาง
เหมาะสมกับสภาพการเปนอยู 
4.1 การทําเกษตรทฤษฏีใหม 
4.2 การทดน้ํา การนําพลังงานน้ํามาใช 
4.3 การประดิษฐเครื่องใช เครื่อง 
ทุนแรงเพื่อการประกอบอาชีพ 
4.4 การปลูกพืชเศรษฐกิจ 
4.5 การทําไวนจากผลผลิตทางการเกษตร 
4.6 การทําเครื่องถม  เครื่องเงิน  เครื่องทอง 

 
 
 
.....................
..................... 
..................... 
 
.....................
.................... 
..................... 
 

 
 
 
.....................
..................... 
..................... 
 
.....................
..................... 
..................... 
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ตอนที่ 2.2  โปรดขีดเครื่องหมาย       ลงในชองระดับการใชโดยพิจารณาจากการวิธีการใช 
ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัด
ประเมินผลการเรียนรู  
1. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ทานไดปฏิบัติดําเนินการนาํภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน   โดยใชวิธีการในขอ
ตอไปน้ีในระดบัใด    

ระดับการใช  
ที่ 

 
การใชภูมิปญญาทองถิ่น มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
  1 ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร       
2 ออกแบบเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น          
3 การสํารวจและบันทึกขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น         
4 การจัดทําแฟมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น        
5 ศึกษาวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาวิเคราะห

เน้ือหาสาระ  เพ่ือกําหนดการสอน 
     

6 การเขียนแผนการสอน,กําหนดรายละเอียด
เน้ือหาที่สอน   

     

7. นํามาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ เชน ใบความรู  ใบงาน        
8. นํามาจัดทําสื่ออีเล็คโทรนิคส เชน คอมพิวเตอร

ชวยสอน  Power point    
     

9. นํามาเปนสื่อกิจกรรม  เชน การจัดทัศนศกึษา  
การจัดนิทรรศการ  การทําโครงการ  การสาธิต 

     

10 นําสื่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนแหลง
เรียนรูสิ่งกอสราง  อุทยานประวตัิศาสตรมาจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

     

11. นําสื่อบุคลเชน พระสงฆ ขาราชการพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ปราชญชาวบานมาจัดกิจกรรม 
การเรียนรู 

     

12. ดําเนินการสํารวจรายละเอียดขอมูล 
ภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือนํามาเปนวิทยากร /นํา
นักเรียนไปศกึษาภูมิปญญาทองถิ่น 
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ระดับการใช  
ที่ 

 
การใชภูมิปญญาทองถิ่น มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
13. .การทําหนังสือราชการขออนุญาตหัวหนา

สถานศึกษา /การติดตอวทิยากรทองถิ่น/
เบิกจายคาตอบแทนวทิยากร 

     

14 .การรายงานผูบังคับบญัชาหลังจากการนํา
นักเรียนไปศกึษาภูมิปญญาทองถิ่น 

     

       
 ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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2.ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู          
  ในการวัดประเมินผลการเรียนรู การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน ทานไดใชวิธ ี
การวัดประเมินผลและสรางเครื่องมือประเมินผลโดยใชการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic 
assessment)  ในหัวขอตอไปน้ีระดับใด 
 

ระดับการใช  
ที่ 

 
การใชภูมิปญญาทองถิ่น 

 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

   1 การสังเกตพฤติกรรมผูเรียนขณะรวมกิจกรรม          
2 การสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลพฤติกรรมดาน

ความคิด ความรูสึก กระบวนการขั้นตอนใน
การทํางาน    

     

3 การตรวจงานจากแบบฝกหัด ผลงาน
ภาคปฏิบัติ โครงการ/โครงงานตางๆ    

     

4 การรายงานตนเองของนักเรียนโดยใหนักเรียน
เขียนบรรยายหรือตอบคําถามที่ครูสรางขึน้  

     

5 การประเมินตนเอง      
6 การประเมินจากบันทึกขอมูลผูที่เกี่ยวของเชน 

ครู เจาของภูมิปญญา ผูปกครอง เพ่ือน         
     

7 การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง 
เพ่ือวัดความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์   

     

8 การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน      
 
ขอเสนอแนะ      
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคณุทุกทานเปนอยางสูง                    
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมอื 
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                     รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ สุภากิจ 
   อาจารยภาควิชาการบรหิารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ 
   อาจารยภาควิชาการบรหิารการศึกษา   
   คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย ออนม่ัง 
   อาจารยภาควิชาบัณฑิตศึกษา  
   คณะบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
4. อาจารย ดร. นิตย รัตนโรจนวาณิช 
   ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษา 
 
5. อาจารย ดร.จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน 
   อาจารยภาควิชาการบรหิารการศึกษา   
   คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อพัฒนาเครื่องมือวจิัย 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขออนุเคราะหเพือ่การวิจัย 
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ภาคผนวก ช 
ตารางคารอยละของการนําประเภทภมูิปญญาทองถิ่น 
มาใชในการจัดการเรียนการสอนรายกลุมและรายดาน 
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ตาราง 26     คารอยละ ของการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่น กลุม 1 คติ ความเชื่อหลักการทีเ่ปน 
     พ้ืนฐานองคความรูที่เกดิจากการสั่งสมกันมา    มาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน  
     มัธยมศึกษา ในเขตพระนคร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานการวัดประเมินผลการเรียนรู 
     รายขอ 
 

ดานการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู 

ดานการวัดประเมินผล 
การเรียนรู 

 
ประเภทภูมิปญญาทองถิ่น 

 

(n=248) รอยละ (n=248) รอยละ 

1. กลุม 1 คติ ความเชื่อหลักการ 
ที่เปนพ้ืนฐานองคความรูที่เกิดจาก
การสั่งสมกันมา  

    

1.1 คติ คําพังเพย สํานวน 202 81.5 32 12.9 
1.2 พิธีกรรมของชุมชน 212 85.5 15 6.1 
1.3 ความเชื่อแบบพิธีพราหมณ 213 85.9 11 4.4 
1.4 ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร 192 77.4 13 5.2 
1.5 การไหวครู  ครอบครู บูชาครู 210 84.7 45 18.1 

  1.6 การประกอบพธิีกรรมทางศาสนา 231 93.1 40 16.1 
1.7 นิทาน ตํานานพื้นบาน 210 84.7 51 20.6 
1.8 ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาต ิ 182 73.4 37 14.9 

รวม 207 83.3 31 12.3 

  
 จากตาราง 26 แสดงวา การนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่น กลุม 1 คติ ความเชื่อหลักการ  
ที่เปนพ้ืนฐานองคความรูที่เกิดจากการสั่งสมกันมา มาใชในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.3  เม่ือพิจารณารายขอพบวาดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูนําเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาใชมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.1  
 
 
 
 
 
 
 



 250

ตาราง  27  คารอยละ ของการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่น กลุม 2 คติ ความเชือ่หลักการที่เปน 
     พ้ืนฐานองคความรูที่เกดิจากการสั่งสมกันมา    มาใชในการจัดการเรียนการสอนของครู  
     โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดประเมินผล 
     การเรียนรูรายขอ 
 

ดานการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู 

ดานการวัดประเมินผล 
การเรียนรู 

 
ประเภทภูมิปญญาทองถิ่น 

 

(n =248) รอยละ (n =248) รอยละ 

กลุม 2  คติ ความเชื่อหลักการที่เปนพ้ืนฐาน
องคความรูที่เกิดจากการสั่งสมกันมา 

    

2.1 วิธีการดําเนินชีวติของชุมชนเชนการ
แตงกายมารยาท 

215 86.7 162 65.3 

2.2 ประเพณีครอบครัวเชน       
 การโกนจุก 

220 88.6 157 63.3 

2.3 ประเพณีทางศาสนาเชนวันสําคัญทาง
ศาสนา 

235 94.7 162 65.3 

2.4 ประเพณีทองถิ่นในรอบ 12 เดือน 200 80.6 150 60.5 
2.5 การเลนพ้ืนบาน 225 90.7 151 60.9 
2.6 เพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก 226 91.1 130 52.4 
2.7 ศิลปกรรมพื้นบานเชนการแกะสลัก ถัก 
สาน ทอ เครื่องปนดินเผาเปนตน 

198 79.8 145 58.4 

2.8 ศิลปกรรม  สถาปตยกรรม เชนวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง  
บานพระอาทติย 

233 93.9 121 48.4 

2.9 สิ่งกอสรางทางประวตัิศาสตร เชนปอม
พระสุเมรุ   ปอมมหากาฬ 

212 85.4 121 48.4 

2.10 สถานทีส่ําคัญ เชนอนุสาวรีย  
ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ

235 94.7 122 49.1 

รวม 220 88.6 142 57.2 
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       จากตาราง  27 แสดงวา การนําภูมิปญญาทองถิ่นกลุม 2 คติ ความเชื่อหลักการที่เปนพ้ืนฐาน
องคความรูที่เกิดจากการสั่งสมกันมา มาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู มากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.6 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไดนําประเพณีทางศาสนา เชนวันสําคัญทางศาสนา และสถานที่สําคัญ เชน อนุสาวรีย 
พิพิธภัณฑ มาใชมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.7  
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ตาราง 28  คารอยละ ของการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่น กลุม 3 การประกอบอาชีพในทองถิ่น  
      ที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง และไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกาลสมัยมาใชในการจัดการเรียนการ 
      สอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานการวัด 
      ประเมินผลการเรียนรู 
 

ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

ดานการวัดประเมินผล
การเรียนรู 

 
ประเภทภูมิปญญาทองถิ่น 

 

(n =248) รอยละ  (n 
=248) 

รอยละ 

กลุม 3 การประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึด
หลักการพึ่งตนเอง และไดรับการพัฒนาให
เหมาะสมกาลสมัย 

    

3.1 การทอผา 157 63.3 11 4.4 
3.2 การทอเสื่อจากวัสดุตางๆ 151 60.9 15 6.1 
3.3 การปรุงอาหารหรือขนมพื้นบานไทย 190 76.6 151 60.9 
3.4 การจักสาน 162 65.3 32 12.9 
3.5 การแกะสลักไมทําเฟอรนิเจอร 151 60.9 11 4.4 
3.6  การทําหมวก 146 58.8 15 6.1 
3.7 การทําธง 162 65.3 13 5.2 
3.8 การทําเครื่องสังฆภัณฑ 151 60.9 11 4.4 
3.9 การเจียรนัยเพชร พลอยเครื่องประดับ 162 65.3 11 4.4 
3.10 การทําเกษตรแบบดั้งเดิม 162 65.3 45 18.1 
3.11 การทําเครื่องมือประกอบอาชีพใน 
       ทองถิ่น 

143 57.6 40 16.1 

3.12 การปลูกพืชหมุนเวียน 146 58.8 37 14.9 
รวม 143 63.3 33 13.2 

  
 จากตาราง 28 แสดงวา การนําภูมิปญญาทองถิ่น กลุม 3 การประกอบอาชีพในทองถิ่น 
ที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง และไดรับการพฒันาใหเหมาะสมกาลสมัย มาใชในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวม ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.3เม่ือพิจารณารายขอพบวา ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดนําการปรุงอาหารหรือขนมพื้นบานไทยมาใชมากที่สดุ คิดเปนรอยละ 
76.6 และรอยละ 65.3 ตามลําดับ 
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ตาราง  29   คารอยละ ของการนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่น กลุม 4 แนวคิด หลกัปฏิบัต ิ
      เทคโนโลยีใหมที่ชาวบานนํามาดัดแปลงใชในชุมชนอยางเหมาะสมกับสภาพการเปนอยูมาใช 
      ในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร ดานการจัดกิจกรรม 
      การเรียนรู  ดานการวัดประเมินผลการเรียนรูรายขอ 
 

ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู 

ดานการวัดประเมินผล
การเรียนรู 

 
ประเภทภูมิปญญาทองถิ่น 

   

(n=248) รอยละ (n=248) รอยละ 

กลุม 4 แนวคดิ  หลักปฏิบัติเทคโนโลยีใหม 
ที่ชาวบานนํามาดัดแปลงใชในชุมชนอยาง
เหมาะสมกับสภาพการเปนอยู 

    

4.1 การทําเกษตรทฤษฏีใหม 198 79.8 45 18.1 
4.2 การการทดน้ํา การนําพลังนํ้ามาใช 162 65.3 40 16.1 
4.3 การประดิษฐเครื่องใช เครื่องทุนแรงเพื่อ
การประกอบอาชีพ 

167 67.3 32 12.9 

4.4 การปลูกพืชเศรษฐกิจ 162 65.3 45 18.1 
4.5 การทําไวนจากผลผลิตทางการเกษตร 165 66.5 32 12.9 
4.6 การทําเครื่องถม  เครื่องเงิน  เครื่องทอง 167 67.3 30 12.1 

              รวม 170.2 68.6 37.3 15.0 

  
 จากตาราง 29 แสดงวา การนําภูมิปญญาทองถิ่นกลุม 4 แนวคิด หลกัปฏิบัตเิทคโนโลยี
ใหมที่ชาวบานนํามาดัดแปลงใชในชุมชนอยางเหมาะสมกับสภาพการเปนอยู  มาใชในการจัดการ
เรียนการสอนโดยรวม ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.6 เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดนําการทําเกษตรทฤษฎีใหมมาใชมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 79.8 และรอยละ 65.3 ตามลําดับ 
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