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“ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้

เขาท�างานมาหลายชั่วคนแล้ว

เขามีความเฉลียวฉลาด

เขารู้ว่าตรงไหนควรท�ากสิกรรม

เขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้

แต่ที่เสียก็เพราะ
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กาลเวลาที่ผ่านไปได้พิสูจน์แล้วว่า “ภูมิปัญญา” ไม่เคยล้าสมัย 
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ซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นปัจจยัพื้นฐานส�าคญัที่สุดของสงัคม 

ให้ม่ันคง ดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
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 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า เป็นพื้นฐานส�าคัญ 

ในการด�ารงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและการประกอบอาชีพให้สอดคล้อง

กับวิถีชีวิต สังคม และธรรมชาติ โดยมีการแสดงออกทั้งในทางนามธรรม 

และรูปธรรม มีส่วนส�าคัญในการพัฒนาระบบการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง 

ทุกยุคสมัย ก่อให้เกดิการสร้างระบบการผลติเกษตรที่เหมาะสม สร้างเครื่องมอื 

เครื่องใช้ ในการท�ามาหากิน ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ รวมทั้ง 

การแปรรูป จึงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศมาตลอด 

ถึงแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่จะพัฒนาต่อเนื่อง 

และตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย แต่สิ่งเหล่านี้มีต้นทุนการน�ามา 

ใช้ประโยชน์ ขณะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่ชุมชนมีสะสมอยู่แล้ว  

จงึถอืเป็นรากฐานส�าคญัในการพฒันาคนและระบบการเกษตรของประเทศทีค่วร

ให้ความส�าคญักบัการพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่อย่างต่อเนือ่ง เพือ่การอนุรกัษ ์

และพฒันาต่อยอดให้เกดิการใช้ประโยชน์ในงานส่งเสรมิการเกษตรอย่างแพร่หลาย 

ความส�าคัญของภูมปิัญญาท้องถิ่น

พธิปีักตาแฮก จังหวัดสระบุรี

พธิขีอบคุณพชืพรรณธัญญาหาร

และสายน�้า จังหวัดอุตรดติถ์
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 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือ (Traditional Knowledge)  

หมายถงึ องค์ความรู้ ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนของคนในท้องถิ่น 

ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน 

หรือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและถ่ายทอด 

สืบต่อกันมา ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ปรับตัว และด�ารงชีวิต 

ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ให้เหมาะสมกับ 

ยุคสมัยอย่างเป็นเอกลักษณ์หรอือัตลักษณ์ของพื้นที่ 

 ภูมิปัญญาอาจแสดงออกมาทั้งในรูปที่เป็นนามธรรม เช่น โลกทัศน ์

ความคิด ความเชื่อ หรือปรัชญาในการด�าเนินชีวิตและในเชิงรูปธรรม 

เช่น เทคโนโลยี การท�ามาหากิน การเกษตร ศิลปะ และเครื่องมือเครื่องใช้  

ซึง่ในด้านเกษตรกรรมจะเกีย่วข้องกบัระบบเกษตร ด้านพชื ด้านสัตว์ ด้านประมง 

ผลติภัณฑ์และแปรรูป เครื่องมอืเครื่องใช้ทางการเกษตร ประเพณวีัฒนธรรม

และด้านอื่นๆ  

ความหมายของภูมปิัญญาท้องถิ่น

นาขาวัง จังหวัดฉะเชงิเทรา

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมปิัญญาท้องถิ่นในงานส่งเสรมิการเกษตร



ลักษณะส�าคัญของภูมปิัญญาท้องถิ่น

ช้างไถนา อมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ ปลูกข้าวล้มตอซัง จังหวัดปทุมธานี

 ๑. เป็นความรูแ้บบองค์รวมทีเ่กดิจากการเชือ่มโยงความรูห้รอืกจิกรรม

ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวถิชีวีติ

 ๒. เป็นวิถีความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาต ิ

และคนกับสิ่งเหนอืธรรมชาติ

 ๓. มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) คือ เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย 

และมพีัฒนาการอยู่ตลอดเวลา

 ๔. มวีัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน

 ๕. มลีักษณะเฉพาะหรอืเอกลักษณ์ในตัวเอง
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 ประเภทหรอืการจัดกลุม่ของภมูปัิญญาท้องถิน่ 

มกีารจัดแบ่งได้หลายลักษณะ เช่น 

การจัดแบ่งลักษณะที่	๑
 ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม ได้แก่ มโนทัศน์  

การตระหนักรูว้ธิคีดิ ความเชือ่ ปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ 

ของผู้คน 

การแบ่งประเภทภูมปิัญญาท้องถิ่น

การเพาะเลี้ยงด้วงกว่าง 
จังหวัดเชยีงราย

 ภมูปัิญญาทีเ่ป็นรปูธรรม ได้แก่ เทคโนโลยกีารท�ามาหากนิ การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แพทย์พื้นบ้านและการดูแลสุขภาพ 

การเกษตร ศลิปะ หตัถกรรม สถาปัตยกรรม เครือ่งมอื และเครือ่งใช้ต่างๆ ฯลฯ

การจัดแบ่งลักษณะที่	๒
 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความอยู่รอดหรือชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งได้แก่

ปัจจัยสี่ คอื อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย 

 	อาหารไทย มีองค์ประกอบหลักเป็นผักพื้นบ้านหรือสมุนไพรที่มี

สรรพคุณเสริมหรือต้านทานฤทธิ์กัน มีความเหมาะสมกลมกลืนทั้งในด้าน 

คุณประโยชน์และฤดูกาลบรโิภค 

 	ยารักษาโรค เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ชาวบ้านใช้ทั้งรักษาอาการ 

เจ็บป่วยและดูแลสุขภาพ

 	เครื่องนุ่งห่ม มีการเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านและวิธีการนุ่งที่เหมาะสม 

กบัสภาพอากาศ โดยมลีายผ้าและวธิกีารถกัทอที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิน่

 	ที่อยู่อาศัย มีรูปแบบและโครงสร้างที่เหมาะกับสภาพแวดล้อม

ประโยชน์ใช้สอย และความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละภูมภิาค
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 ภูมปิัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยกีารท�ามาหากนิ เช่น การจักสาน  

หัตถกรรม การย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ การก�าจัดศัตรูพืชแบบพื้นบ้าน  

และการท�าเครื่องมอืเครื่องใช้ต่างๆ 

 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม  ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ 

และต�านานต่างๆ 

 	ประเพณีและพิธีกรรม เช่น บุญบั้งไฟ การบวชป่า การผูกเสี่ยว 

และท�าขวัญต่างๆ 

 	ต�านาน ความเชื่อ เช่น บัง้ไฟพญานาค

 	การละเล่นพื้นบ้าน เช่น เต้นก�าร�าเคยีว ฯลฯ

การจัดแบ่งลักษณะที่	๓	
 ภูมิปัญญาของตัวบุคคล (Individual wisdom) เป็นความรู ้ 

ความสามารถ ความคิด วิธีการ ของบุคคล เช่น ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม  

จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเรื่องนวเกษตร ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์  

จากจังหวัดบุรรีัมย์ ในเรื่องการปรับใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

 ภูมิปัญญาของชุมชน (Local wisdom) เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสม 

และสืบทอดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจากรุ ่นสู ่รุ ่นจนกลายเป็นค่านิยม 

ของชมุชน ไม่มตีวับคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นเจ้าของ อาจเรยีกได้อกีนยัหนึง่ว่าเป็น

ภูมิปัญญานิรนาม เช่น การทอผ้าแพรวาชุมชนชาวผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์  

การท�าไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 ภมูปัิญญาในภาพรวมของประเทศ (National wisdom) เป็นภมูปัิญญา

ที่บ่งบอกองค์ความรู้หรือความสามารถ

ของคนในภาพรวมของประเทศ เช ่น 

ภูมิป ัญญาอาหารไทย สมุนไพรไทย  

ผ้าไหมไทย และมวยไทย เป็นต้น
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ข้าวดอยพันธุ์บอืโปะโละ 

จังหวัดเชยีงใหม่

 เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นพลวัตที่เปลี่ยนแปลงได ้

ตามสภาวะแวดล้อม กาลเวลา และกระแสวัฒนธรรมใหม่ ดังนั้น จึงต้องมี

แนวทางในการจัดการภูมปิัญญา เพื่อให้ภูมปิัญญาที่ดนีัน้คงอยู่ หรอืปรับปรุง 

ให้เหมาะสมกับยุคสมัย การจัดการภูมปิัญญาม ี๔ แนวทาง ดังนี้

	 ๑.	อนุรักษ์	(Conservation) 
  เพื่อให้ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมีความส�าคัญต่อชุมชนแต่ก�าลัง 

จะหายไปคงอยู่ต่อไป เช่น การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ ์

สามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน

การจัดการภูมปิัญญาท้องถิ่น

กรอเส้นไหมใส่หลอด ผ้าทอกระเหรี่ยงพบพระ

ได้การอนุรักษ์ภูมปิัญญาจะเกดิขึ้นได้เมื่อ

   ชุมชนมีความภาคภูมิใจ 

และเหน็ความส�าคญั ต้องการสร้างคณุค่า

ให้ปรากฏและสบืสานให้คงอยู่

   มมีูลค่าเป็นแรงจูงใจ

 ๒.	รื้อฟื้น	(Recovery)
  เพื่อให้ภูมิปัญญาที่ส�าคัญหรือมีคุณค่าแต่หายไปแล้วถูกน�ากลับมาใช้ใหม่  

และมีโอกาสประยุกต์ให้ร่วมสมัยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น ลายผ้าทอ 

พื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นหายไป เมื่อท�าการค้นหา รื้อฟื้นและสร้าง 

ชิ้นงานใหม่บนฐานภูมปิัญญาเดมิจะท�าให้เกดิมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้
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ผ้าครามนาคู จังหวัดกาฬสนิธุ์ ผ้าฝ้ายย้อมดนิ จังหวัดสุโขทัย

	 ๓.	ประยุกต์	(Modification) 
  เพื่อให้ภูมิปัญญานั้นเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่ โดยคงไว้ซึ่ง

แนวคดิหรอืฐานความรู้เดมิ เช่น หัตถกรรมจากไม้ไผ่ ประยุกต์ใหม่เป็นการใช้ 

ผักตบชวาในแหล่งที่มผีักตบชวาเป็นจ�านวนมาก เป็นต้น

	 ๔.	พัฒนาต่อยอด	(Development) 
  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น โดยการผสมผสานองค์ความรู้ 

สากลเข้ากบัภูมปัิญญาเดมิ อาจเรยีกได้ว่าเป็นการสร้างภมูปัิญญาใหม่หรอืสิง่ใหม่  

(นวัตกรรม : Innovation) เป็นการสร้างทางเลือกที่ช่วยให้การใช้ประโยชน์ 

ในสงัคมปัจจบุนัได้สะดวกสบายขึ้นโดยไม่ท�าลายล้างคณุค่า หรอืรากเหง้าเดมิ

เช่น สีย้อมจากธรรมชาติได้มีการพัฒนาเป็นผงส�าเร็จรูป และมีกรรมวิธี 

ในการย้อมที่ง่ายกว่าวิธีดั้งเดิม หรือสมุนไพรพื้นบ้านที่ผลิตในรูปแคปซูล  

หรอืปลาร้าผงปลาร้าก้อนที่สะดวกต่อการบรโิภค และการพกพาไปยังที่ต่างๆ
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 การจัดการ	หรอื	การพัฒนา	ภูมปิัญญาท้องถิ่น มกีระบวนการเรยีนรู้ 

เป็นพื้นฐานและมขีัน้ตอนการด�าเนนิงาน ดังนี้ 

 ๑.	รวบรวม	

  	ภมูปัิญญาท้องถิน่มอียูม่ากมาย ต้องเกบ็รวบรวมและจัดหมวดหมู่  

   อย่างเป็นระบบ

  	การเกบ็รวบรวมท�าได้หลายวธิ ีเช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์  

   การจัดเวทีชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านผู ้รู ้ในชุมชนมีส่วนร่วม 

   ในการให้ข้อมูล

  	การจัดหมวดหมู ่  จัดได ้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ 

   ของการน�าไปใช้ประโยชน์ เช่น 

	 	 	 	จัดตามกลุ่มของภูมิปัญญา เช่น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับ 

    การท�ามาหากนิ ภมูปัิญญาทีเ่กีย่วกบัประเพณแีละวฒันธรรม 

	 	 	 	จดัตามแหล่งของภมูปัิญญา เช่น ภมูปัิญญาของภาค จงัหวดั  

    และชุมชน

การเก็บสาหร่ายไกน�้าจดื จังหวัดน่าน
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 ๒.	 วิเคราะห์ เพื่อดูว ่าภูมิป ัญญานั้นควรอนุรักษ์ หรือรื้อฟื ้น 

หรอืประยกุต์ หรอืพฒันาต่อยอด โดยพจิารณาจากความเหมาะสม ความส�าคญั  

การใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้ และโอกาสของการพัฒนา

	 ๓.	 กลั่นกรอง จัดล�าดับและคัดเลือกภูมิปัญญาเพื่อด�าเนินการต่อ

(อนุรักษ์ รื้อฟื้น ประยุกต์ หรือ พัฒนาต่อยอด) โดยเน้นการได้ประโยชน์ 

ของชุมชนเจ้าของเรื่องเป็นล�าดับแรก 

	 ๔.	พัฒนา เป็นเทคโนโลยทีี่ใช้ได้กว้างขึ้น 

	 ๕.	ทดสอบ ความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นหรือสภาวะแวดล้อม 

ที่จะน�าภูมปิัญญานัน้ไปใช้ประโยชน์ 

	 ๖.	เผยแพร่ขยายผล ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการขยายผลเฉพาะกลุ ่ม  

(Specific group target) หรอืขยายผลในวงกว้าง (Mass communication) 

	 ๗.	สร้างเครอืข่าย	การด�าเนนิงานเพื่อให้เกดิการเชื่อมโยง ผนกึก�าลัง 

และแบ่งงานกันตามศักยภาพ และบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

น�้าอ้อยก้อน จังหวัดเชยีงใหม่ แปรรูปหม่อนไหม จังหวัดชัยภูมิ
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การคุ้มครองภูมปิัญญาท้องถิ่น

 ภมูปัิญญาเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาทีผู่ค้ดิค้นสร้างสรรค์ควรได้รบัสทิธิ์

ประโยชน์จากภาครัฐในแง่การคุ้มครองและดูแลไม่ให้มีผู้ละเมิดการคุ้มครอง

ทรัพย์สนิทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับภูมปิัญญา โดยมกีรมทรัพย์สนิทางปัญญา

กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการคุ้มครองภูมิปัญญา

ตามกฎหมาย ได้แก่

 ลขิสทิธิ ์หมายถงึ สทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวหรอืสทิธพิเิศษในงานที่สร้างสรรค์

ผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิ์เพียงผู้เดียว หากผู้อื่นจะใช้ประโยชน์ต้องขออนุญาต  

เช่น ลายผ้าและการแสดงวรรณกรรม

 สิทธิบัตร หมายถึง ความคุ้มครอง การประดิษฐ์หรือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ให้ผู้ประดิษฐ์มีสิทธิ์ที่จะผลิตสินค้าจ�าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว 

อายุการคุ้มครองสทิธบิัตรการประดษิฐ์ และสทิธบิัตรการออกแบบผลติภัณฑ์ 

๒๐ ปีและ ๑๐ ปีตามล�าดับ สิ่งประดษิฐ์ที่ได้จดสทิธบิัตรแล้ว เช่น กังหันชัยพัฒนา  

และน�า้มันไบไอดเีซล

 อนุสิทธิบัตร เป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีขอบเขตการคุ้มครอง 

เช่นเดยีวกับสทิธบิตัรการประดษิฐ์ แต่เป็นการประดษิฐ์ทีม่เีทคนคิไม่สงูมากนกั

มอีายุการคุ้มครอง ๖ ปี

 สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ หมายถงึ สญัลกัษณ์ หรอืสิง่อืน่ใดทีใ่ช้เรยีกหรอื

ใช้แทนแหล่งภูมศิาสตร์ และสามารถบ่งบอกว่าสนิค้าทีเ่กดิจากแหล่งภูมศิาสตร์นัน้ 

เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ 

ดงักล่าว เช่น ข้าวหอมมะลทิุง่กลุาร้องไห้ ผ้าไหมยกดอกล�าพนู ส้มโอนครชยัศร ี 

และไข่เคม็ไชยา เป็นต้น การคุม้ครองสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ตามกฎหมาย ถอืเป็น 

สิทธิชุมชน จะต้องเป็นชื่อที่เป็นที่รู ้จักของผู้บริโภคและมีการใช้กันมาแล้ว 

ไม่ใช่สิ่งที่สามารถคดิขึ้นใหม่ เพื่อน�ามาขอขึ้นทะเบยีนได้

ภาพ : ส�านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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แนวคดิการจัดการความรู้ภูมปิัญญา
ในงานส่งเสรมิการเกษตร

 แนวคดิในการจดัการความรูภ้มูปัิญญา ด้วยการสร้างเวทหีรอืกจิกรรม 

ให้สมาชิกในชุมชนได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทดลอง 

หาวธิกีารน�าความรูใ้หม่ ๆ  มาพฒันา และขยายเครอืข่าย ความสมัพนัธ์ด้วยการ 

ร่วมมอืกับบคุคลภายนอก ได้แก่ นกัวชิาการของภาครฐั ภาคเอกชน โดยยดึฐาน 

ความรู้ของชุมชนเป็นหลัก เรียนรู้จากการปฏิบัติ จัดการในลักษณะเรียบง่าย 

เป็นธรรมชาต ิค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งมลีักษณะเด่นอยู่ที่ปัญญาปฏบิัติ

 องค์ประกอบในการจัดการความรู้ภูมปิัญญา

 ๑. องค์ความรู ้  เป็นองค์ความรูข้องชมุชนมไิด้เกดิขึ้นลอย ๆ  แต่เกดิจาก 

การที่สังคมมีระบบคิดหรืออุดมการณ์ของชุมชนเป็นตัวก�ากับองค์ความรู้ 

ให้สมาชกิในชุมชนได้น�าไปใช้อย่างเหมาะสม ประสบการณ์ของบคุคล และชมุชน

ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกดิองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ 

 ๒. กระบวนการได้มาซึง่องค์ความรู ้  กระบวนการทีก่่อเกดิภูมปัิญญา 

มีความส�าคัญและควรเน้นมากกว่าตัวเนื้อหาภูมิปัญญา เป็นหลักการที่ต้อง 

คิดกันในแง่ของการน�าภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ หรือเป็นสิ่งที่น�ามาปรับใช้ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสังคมหรอืพัฒนาอาชพี

 ๓. เป้าหมายหรือทิศทางของการพัฒนา การน�าความรู้ไปใช้ หรือ

ผลกระทบจากความรู้ และกระบวนการนั้น ๆ  ซึง่ถอืว่าเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญั 

เพราะจะสะท้อนกระบวนทศัน์ วธิคีดิ ทีก่�าหนดวธิกีารในเรือ่งต่าง ๆ  ของชมุชน

หรอืสังคม
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 ๑. ยดึชุมชนเป็นตัวตัง้

 ๒. การมสี่วนร่วม

 ๓. กระบวนการกลุ่ม

 ๔. การหาภาคคีวามร่วมมอื

วธิกีารจัดการความรู้ของชุมชน สามารถจ�าแนกได้ดังนี้

 ๑. การฟื้นฟูความรู้ภูมปิัญญาที่มอียู่เดมิ 

 ๒. การสกัดความรู้ที่มอียู่ในตัวบุคคลและกลุ่ม

 ๓. การใช้วทิยากร หรอืเทคโนโลยทีี่เหมาะสมจากภายนอก

 ๔. การสร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของบุคคล กลุ่ม และชุมชน

 ๕. การจัดระบบจัดเก็บความรู้

เทคนคิการจัดการความรู้จากภูมปิัญญาท้องถิ่น

การท�าลูกชก อ�าเภอเมอืงพังงา  

จังหวัดพังงา
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การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับภูมปิัญญาท้องถิ่น

 การท�าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมูลค่าสูง หรือก่อให้เกิดประโยชน์ได ้

ประกอบด้วยขัน้ตอนด�าเนนิงานดังนี้

 ๑.	การเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นภูมิปัญญาสากล  

เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างม่ันใจ สามารถพิสูจน์และตรวจสอบ 

โดยใช้ตรรกะ เหตุผลและระบบคิดได้อย่างแม่นย�าและชัดเจน มีคุณลักษณะ 

ในเชงิวชิาการที่เป็นสากล ได้แก่ 

   การสร้างภาพปรากฏของภมูปัิญญาท้องถิน่ต้นแบบ เพือ่ก�าหนด

เป้าหมายในการน�าไปใช้ประโยชน์ อาทเิช่น ต้นแบบการพึ่งพาตนเอง ต้นแบบ

เชงิพาณชิย์ หรอืต้นแบบในด้านความมั่นคง

   การค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นคัดเลือกเพื่อการปรับเปลี่ยน  

โดยการคัดเลือกที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ  

   การเปรยีบเทยีบระหว่างภมูปัิญญาท้องถิน่ต้นแบบกับภมูปัิญญา

ท้องถิ่นคัดเลือก แสดงให้เห็นถึงความเหมือนหรือความแตกต่าง และสร้าง 

ความเข้าใจรายละเอยีดชดัเจนมากยิง่ขึ้น โดยการเปรยีบเทยีบในประเดน็ส�าคญั 

ได้แก่ ความจ�าเป็น ความส�าคัญ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม

   การสร้างเสริมคุณลักษณะให้กับภูมิปัญญาคัดเลือก ให้ม ี

คุณลักษณ์เป็นต้นแบบที่ชัดเจนหรอืดกีว่าเดมิตามหลักวชิาการและสมัยนยิม 

   การสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัภมูปัิญญาใหม่ โดยการศกึษาพสิจูน์

และยืนยันถึงคุณค่าและการมีประโยชน์ ได้แก่ การสร้างเป็นมาตรฐาน  

การใช้ระบบการประกันคุณภาพ และการใช้ระบบการรับรองคุณภาพ
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	 ๒.	การส่งเสรมิภมูปัิญญาท้องถิน่ให้มกีารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

คอื การสนับสนุนและส่งเสรมิให้มกีารน�าภูมปิัญญาท้องถิ่น รวมถงึภูมปิัญญา

ท้องถิน่ใหม่ทีเ่กดิจากการดดัแปลง/ปรบัเปลีย่นไปใช้ประโยชน์จรงิอย่างต่อเนือ่ง 

มแีนวทางการปฏบิัต ิได้แก่

   การส่งเสรมิให้มกีารใช้ภูมปัิญญาท้องถิน่อยา่งต่อเนือ่ง โดยการ 

สร้างการยอมรบัในภูมปัิญญาท้องถิน่ เพือ่ให้เหน็ความส�าคญัของการน�าไปใช้

ประโยชน์ สร้างความเชื่อมั่นโดยสาธิตและสนับสนุนการใช้ประโยชน์  

มีการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ และรณรงค ์

หรอืการปลูกฝังสบืทอดสู่บุคคลและชุมชน

   การสบืทอดและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่งและเป็นวงจร โดยการ

อนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพเช่นเดิม การฟื้นฟูกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่าง 

ต่อเนื่องสบืไป การดัดแปลงและพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นใหม่

   การสร้างเสรมิปัจจัยสนบัสนนุให้มกีารใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ง

โดยการสร้างเสรมิบรรยากาศทีช่่วยสนบัสนุนหรอืเปิดโอกาสการน�าภมูปัิญญา

ท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ ในระดับบุคคลหรือครัวเรือน เกิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  

การแบ่งปัน ความสามัคคีและวัฒนธรรมองค์กร ในระดับกลุ่มหรือชุมชน  

และการจัดการความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ในระดับสังคม

14 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมปิัญญาท้องถิ่นในงานส่งเสรมิการเกษตร



 การน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรสามารถ 

ด�าเนนิการได้ในทุกขัน้ตอนของการผลติจนถงึการจ�าหน่ายสนิค้าเกษตร

 	ในระยะการสร้างผลิตผล เกี่ยวข ้องกับการเลือกใช ้พันธุ  ์

ปัจจัยการผลติที่ด ีการคัดเลอืกปรับสภาพแวดล้อมที่ด ีการปลูกและดูแลรักษาที่ด ี

และการเก็บเกี่ยวผลติผลที่ดี

 	ในระยะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผล เกี่ยวข้องกับการ 

คัดเกรดผลิตผลที่ดี การมีกระบวนการผลิตที่ดี การแปรรูปที่ดี การท�าให้มี 

สารออกฤทธิ์ที่ด ีและการท�าให้มรีสชาตทิี่ดี

 	ในระยะการตลาดในเชิงพาณิชย์ เกี่ยวข้องกับการบรรจุหีบห่อที่ด ี

การท�าให้สินค้ามีคุณภาพคงทนดี การท�าให้มีเรื่องราวที่ดี การท�าให้ม ี

ตราสนิค้าที่ดี

ประโยชน์ของภูมปิัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร

การเตรยีมดนิปลูกถั่วลสิง จังหวัดสงิห์บุรีมะขามป้อมแป้นสยาม จังหวัดกาญจนบุรี

พันธุ์ข้าวโพดแปดแถว จังหวัดราชบุรี
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 ภูมปัิญญาท้องถิน่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทกุระดับ	ได้แก่

	 ๑.	ระดับบุคคล/ครอบครัว	 

สร้างประโยชน์ในเรือ่งรายได้ ผลตอบแทน 

ในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับ

ธรรมชาติ สภาพพื้นที่ และการมีชีวิต 

ความเป็นอยู่ที่ดี

	 ๒.	ระดับกลุม่/ชมุชน สร้างประโยชน์ในเรือ่งการรวมกลุม่ประสานพลงั

การเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ และความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน เกิดเครือข่ายอาชีพ 

เกิดบรรทัดฐาน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

ของชุมชน

	 ๓.	ระดับสังคม/ประเทศ สร้างประโยชน์ในเรื่องการเกิดความสมดุล

ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ท�าให้สังคม 

เกิดเสถียรภาพที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์แห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา 

ทอ้งถิน่ ประเทศเกดิความเข้มแข็งทางสังคม และมคีวามม่ันคงทางดา้นอาหาร 
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