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ค าน า 
 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล เป็นการเรียนท่ีมุ่งให้นักศึกษา ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมตามท่ีคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาก าหนด ดังนั้นเพื่อให้
การศึกษาในระบบดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาสารัตถะและ
วิทยวิธีทางภาษาไทย จึงได้จัดท าแผนกิจกรรมการศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาใช้เป็น
คู่มือประกอบการศึกษาชุดวิชานี้ 
 แผนกิจกรรมการศึกษาจะประกอบด้วยโครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา วิธีการศึกษางานท่ี
ก าหนดให้ท า การส่งงาน การเสนอผลงาน การเข้ารับการสัมมนาเสริม ตลอดจนการประเมินผล
การเรียน ดังนั้นแผนกิจกรรมการศึกษาจึงมีความส าคัญมาก นักศึกษาควรศึกษาแผนดังกล่าว
ก่อนท่ีจะศึกษาเนื้อหาชุดวิชา 
 คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะศึกษาแผนกิจกรรม
อย่างละเอียด และปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนดครบถ้วน เพื่อท่ีจะได้รับความรู้และประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ชุดวิชาก าหนดไว้ 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา  22746  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  22746  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย 

FOUNDATION AND METHODOLOGIES IN THAI LANGUAGE 
 
1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 1.1  วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหา หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม เพื่อ
ใช้ในการสอน 
  2) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของหลักสูตรภาษาไทย ตลอดจนพัฒนาและ
ออกแบบหลักสูตร 
  3) เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ทางภาษาท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 
  4) เพื่อให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษาไทย 
  5) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ เลือกใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
การเรียนการสอนภาษาไทย 
 
 1.2 ค าอธิบายชุดวิชา 
  การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของหลักสูตรภาษาไทย การพัฒนาและ
ออกแบบหลักสูตร ทฤษฎีการสอนภาษา การจัดการระบบการเรียนรู้ทางภาษา รูปแบบและเทคนิค
การสอนภาษาไทย การออกแบบสื่อการเรียนรู้ การเลือกใช้ภูมิปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ การสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนภาษาไทย การศึกษา
แหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย การวิเคราะห์ เลือกใช้และ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาไทย และการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย 
 
 1.3   รายชื่อหน่วยการสอน 
 หน่วยท่ี  1 พัฒนาการการสอนภาษาไทย 
 หน่วยท่ี  2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนภาษา 
 หน่วยท่ี  3 เทคนิคการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 หน่วยท่ี  4 เทคนิคการสอนวรรณคดี 
 หน่วยท่ี  5 การใช้ภาษา 
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 หน่วยท่ี  6 การศึกษาลักษณะภาษาไทย 
 หน่วยท่ี  7 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม 
 หน่วยท่ี  8  การศึกษาคติชนในบริบททางสังคม 
  หน่วยท่ี  9  การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น 
 หน่วยท่ี  10  การใช้ภาษาไทยมาตรฐานของผู้ใช้ภาษาไทยท้องถิ่น 
 หน่วยท่ี  11  ภาษากับวัฒนธรรม 
 หน่วยท่ี  12 การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดี 
 หน่วยท่ี  13 เทคนิคการวัดและประเมินผลทางภาษา 
 หน่วยท่ี  14 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและหลักการพัฒนา 

หลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
 หน่วยท่ี  15 งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย 
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1.4  โครงสร้างเนื้อหาสาระของชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 * เอกสารเพิ่มเติมเรื่อง แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณธรรมส าหรับครู 

ชุดวชิา  สารัตถะและ 
วทิยวธีิทางภาษาไทย 

กลุ่มท่ี  1  พฒันาการและเทคนิคการสอนภาษาไทย 
หน่วยท่ี  1     พฒันาการการสอนภาษาไทย 
หน่วยท่ี  2     ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
หน่วยท่ี  3     เทคนิคการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
หน่วยท่ี  4     เทคนิคการสอนวรรณคดี 

กลุ่มท่ี  2  หลักภาษา การใช้ภาษา และวรรณคด ี
หน่วยท่ี  5     การใชภ้าษา 
หน่วยท่ี  6     การศึกษาลกัษณะภาษาไทย 
หน่วยท่ี  7     การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม 

กลุ่มท่ี  3   คติชน วรรณกรรมท้องถิ่น ภาษาถิ่นและภาษา 
                  กับวัฒนธรรม 
หน่วยท่ี  8     การศึกษาคติชนในบริบททางสังคม 
หน่วยท่ี 9      การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 
หน่วยท่ี  10      การใชภ้าษาไทยมาตรฐานของผูใ้ชภ้าษาไทยถ่ิน 
หน่วยท่ี  11   ภาษากบัวฒันธรรม 

กลุ่มท่ี  4  หลักสูตร ส่ือ การวัดและการประเมินผล  
และวิจัยเกี่ยวกบัการเรียนการสอนภาษาไทย 

หน่วยท่ี  12    การผลิตและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
                        ภาษาและวรรณคดี 
       *       เอกสารเพ่ิมเติม 
หน่วยท่ี  13     เทคนิคการวดัและประเมินผลทางภาษา 
หน่วยท่ี  14     การศึกษาวิเคราะห์องคป์ระกอบและ 
                        หลกัการพฒันาหลกัสูตรภาษาไทยระดบั 
                        มธัยมศึกษา 
หน่วยท่ี  15    งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทย 
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2.  วิธีการศึกษา 

 2.1  การเตรียมตัว 
  นักศึกษาควรวางแผนการศึกษา ชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย  
โดยวางแผนให้ครอบคลุมกิจกรรม ต่อไปนี้ 

1)  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาจ านวน   4  เล่ม  โดยควรศึกษาแต่ละหน่วยให้
สัมพันธ์กันและศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ 

2)  ศึกษาแนวการศึกษา  จ านวน  2  เล่ม และปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ใน
แนวการศึกษา 

3)  ศึกษาสาระจากสื่อโสตทัศน์และวีดิทัศน์ ท่ีจัดเตรียมไว้ให้บริการ ณ ศูนย์วิทย
บริการ และแถบบันทึกเสียงท่ีจัดส่งให้นักศึกษา 

4)  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสืออ่านประกอบจากศูนย์วิทยบริการและแหล่ง
ค้นคว้าอื่น ๆ  

5)  ท างานท่ีก าหนดให้ดังรายละเอียดข้อ  3  หน้า  9 - 10 

  ข้อมูลประกอบการวางแผน 
 1)  นักศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคปลาย ปีการศึกษา  2561  ตั้งแต่  15  

มีนาคม  2562  ถึง  15  กรกฎาคม  2562 
 2)  นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา

ประมาณ  12  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

  ข้อเสนอแนะ 
   นักศึกษาควรเตรียมตัวและวางแผนการศึกษาชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทาง

ภาษาไทย โดยก าหนดเป็นตารางการศึกษาตลอดท้ังภาค เพื่อจะให้แบ่งเวลาในการเรียนได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2.2   การด าเนินการศึกษา 
         นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามแผนที่ได้วางไว้ในข้อ 1 โดยครอบคลุมกิจกรรม
ต่อไปนี ้

 1)  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
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 2)  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาท้ัง 15 หน่วย และเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง แหล่งเรียนรู้ 
(ภาคผนวก 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภาคผนวก 3)  และคุณธรรมของครู (ภาคผนวก 4) และด าเนิน
กิจกรรมตามแนวการศึกษา ท้ังนี้ควรท ากิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 

 3)  ศึกษาสาระจากสื่อโสตทัศน์และวีดิทัศน์ และแถบบันทึกเสียง  ซึ่งมุ่งเสริมเนื้อหา
สาระจากท่ีได้เสนอไว้ในหน่วยการสอนท้ัง  15  หน่วยในประมวลสาระชุดวิชา 

 4)  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จากหนังสืออ่านประกอบท่ีเสนอแนะไว้ในแนวการศึกษา 
และหนังสืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาให้มากยิ่งขึ้น 

 5)  ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา   
(ดังรายละเอียด ข้อ  3) 

 6)  เข้าร่วมสัมมนาเสริม รวม  2  ครั้ง ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
ดังนี ้

    สัมมนาเสริม  ครั้งท่ี  1        วันท่ี  11-12  พฤษภาคม  2562 
    สัมมนาเสริม  ครั้งท่ี  2        วันท่ี  15 – 16  มิถุนายน  2562 
  7)  ศึกษาประเด็นอภิปรายจากแผนกิจกรรม (ภาคผนวก 5) เพือ่เตรียมน าเสนอและ
ร่วมแสดงความคิดเห็นกับนักศึกษาในกลุ่ม 

 8)  เข้าสอบประจ าภาคปลายปีการศึกษา 2561   ณ   สนามสอบตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
3.  รายละเอียดของงาน 
 รายงานท่ีก าหนดให้ท ามี 2  เรื่อง 

  ขอให้นักศึกษาท ารายงานและเขียนปกรายงานตามรูปแบบท่ีให้เป็นตัวอย่างใน 
ภาคผนวก 1 หน้า  15  พร้อมท้ังจัดท าส าเนา เพื่อให้อาจารย์สัมมนาเสริม  1 ชุด และส าเนาให้
นักศึกษาท่ีเข้ามาสัมมนาเสริมในศูนย์เดียวกัน 

 3.1 รายงานเรื่องที่  1 

เรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะหร์ูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  
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วิธีการ  

1. ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจาก
แหล่งค้นคว้าและแหล่งเรียนรู้(วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และ website ฯลฯ) แล้ว
เลือกมา 1 รูปแบบ โดยเรียบเรียงหลักการ แนวคิด และขั้นตอนหรือวิธีการดังกล่าวอย่าง
ละเอียด 

2. วิเคราะห์ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนจากรูปแบบท่ีเลือกในข้อ 1 โดยอธิบายให้ชัดเจน 
 3.2  รายงานเรื่องที่  2  

เรื่อง   ผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์ เพื่อใหน้ักศึกษาเสนอผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

วิธีการ   
  1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ประมวล

สาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย หน่วยท่ี  8-15 และเอกสารเพิ่มเติม 
  2.  น ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเลือกไว้ในรายงานเรื่องท่ี 1 แล้วน ามาจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน ใช้เวลา 2 คาบ โดยเขียนวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน แสดง
ขั้นตอนการสอนอย่างละเอียดและชัดเจน 
  3. จัดท าใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบและแบบประเมิน 
  4. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนท้ังในด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ 
4.  การส่งงาน 

4.1  รายงานเรื่องท่ี  1  รายงานเรื่อง  “การวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยท่ี 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” 

ก าหนดส่ง 11 พฤษภาคม  2562     (ส่งด้วยตนเองเมื่อเข้าร่วมการสัมมนาเสริม ครั้ง 1) 
 4.2  รายงานเรื่องท่ี  2  รายงานเรื่อง  “ผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ” 

ก าหนดส่ง 15 มิถุนายน 2562  (ส่งด้วยตนเองเมื่อเข้าร่วมการสัมมนาเสริม ครั้ง 2) 
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5  การเตรียมเสนอผลงาน 
 รายงานท้ัง  2  เรื่อง จะต้องน าเสนอในการสัมมนาเสริม ดังนั้น นักศึกษาจึงควรเตรียมตัว
ดังนี้ 

5.1   เตรียมอุปกรณ์ เพื่อประกอบการเสนอผลงาน  ได้แก่  โปรแกรม  word 
5.2   เตรียมประเด็นท่ีจะน าเสนอ การน าเสนอรายงานแต่ละเรื่องใช้เวลาไม่เกิน  15  นาที 

 5.3   เตรียมอภิปรายประเด็นปัญหาท่ีน าเสนอร่วมกับเพื่อนนักศึกษา 
 

6  การสัมมนาเสริม 
 ในการเรียนชุดวิชา  22746  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย  นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการ
สัมมนาเสริม  2  ครั้ง ๆ ละ  12  ชั่วโมง  ณ  สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และได้แจ้งให้นักศึกษา
ทราบ 
 มหาวิทยาลัยถือว่าการเข้ารับการสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมบังคับในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

6.1   การเตรียมตัวเข้ารับการสัมมนาเสริม 
  1)  ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษา โดย 
  การสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1  ศึกษาเนื้อหา กลุ่มท่ี 1  หน่วยท่ี 1-4  และ เนื้อหากลุ่มท่ี   
2   คือ  หน่วยท่ี   5  -  7 
  การสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2  ศึกษาเนื้อหา กลุ่มท่ี  3  หน่วยท่ี  8  -  11  และเนื้อหา
กลุ่มท่ี   4    คือ  หน่วยท่ี   12  -  15 
  2)  เตรียมการน าเสนอผลงาน 

6.2   ก าหนดการสัมมนาเสริม 
  ครั้งท่ี  1  วันท่ี  11 – 12  พฤษภาคม   2562   ณ  ศูนย์สัมมนาเสริม 
  ครั้งท่ี  2  วันท่ี  15 – 16 มิถุนายน  2562      ณ ศูนย์สัมมนาเสริม 
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ตารางการสัมมนาเสริม  ชุดวิชา  22746  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย 
ครั้งที่  1  วันที่  11 – 12  พฤษภาคม  2562 
 ครั้งที่  2  วันที่  15 – 16  มิถุนายน 2562 

 
ครั้งที่       เวลา 

วัน 
9.00-9.15 9.20-12.00 12.00-

13.00 
13.00-16.00 

1 
หน่วยท่ี 

1-7  

เสาร์   
11  พค. 62 

นักศึกษา - 
อาจารย์
สัมพันธ์ 

อาจารย์และ 
นักศึกษา
ร่วมกัน
อภิปราย 

พัก -   อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกัน
อภิปราย   (ต่อ) 

อาทิตย์   
12 พค. 62 

เสนอรายงานเรื่องท่ี  1  
 

พัก -  อภิปราย 
-  นักศึกษาและอาจารย์
สัมมนาเสริมร่วมกัน
อภิปรายเพื่อเตรียม    
การท ารายงานเรื่องท่ี  2   
“ผลการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ” 

2 
หน่วยท่ี 
8-15 

เสาร์   
15 มิ.ย. 62 

นักศึกษา-
อาจารย์
สัมพันธ์ 

อาจารย์และ
นักศึกษา
ร่วมกัน
อภิปราย 

พัก -  อภิปราย 
-  นักศึกษาและอาจารย์
สัมมนา 
    เสริมร่วมกันอภิปราย 
(ต่อ) 

อาทิตย์ 
16 มิ.ย. 62 

เสนอรายงานเรื่องท่ี  2 
“ผลการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ” 

พัก  
เสนอรายงานเรื่องท่ี  2  
(ต่อ) 

 
 



13 
 

 

7.  การประเมินการเรียน 
 การประเมินการเรียนชุดวิชา  22746  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย จะประเมินจาก  
(1)  งานท่ีก าหนดให้ท าและกิจกรรมระหว่างเข้าร่วมสัมมนาเสริม  และ  (2)  การสอบไล่ประจ าภาค
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 7.1  งานท่ีก าหนดให้ท าและการเข้าร่วมสัมมนาเสริม  ก าหนดคะแนนร้อยละ  40  โดยจะ
ประเมินจาก 

1)  งานท่ีก าหนดให้ท า  ประเมินจาก 
-  เนื้อหาสาระ ความถูกต้อง ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง 
-  คุณภาพการน าเสนอรายงาน ความน่าสนใจ การใช้เวลาให้เหมาะสม 
-  การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบปัญหา 

ข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
2)  การเข้าร่วมสัมมนาเสริม ประเมินจาก 

-  การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
-  การมีส่วนให้ข้อคิดเห็น และข้อสรุปท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม  
-  ผลท่ีได้จากการสัมมนาเสริม 

7.2  การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  ก าหนดคะแนนร้อยละ  60  ประเมินโดยใช้ข้อสอบ
แบบอัตนัย 
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ภาคผนวก 

   1. แบบฟอร์มใบปะหน้างานท่ีก าหนดให้ท า 
   2. แหล่งเรียนรู้ 
   3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   4. คุณธรรมจริยธรรม 
   5. ประเด็นอภิปราย 
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1. แบบฟอร์มใบปะหน้างานที่ก าหนดให้ท า 
 
 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชา 
ชุดวิชา  22746  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย 
 
 
 

รายงานฉบับท่ี ……….. 
ภาคการศึกษา  ………… 

 
 
 
ชื่องาน  เรื่อง  …………………………………………. 
 
 
 
ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา  …………………………………. 
เลขประจ าตัวนักศึกษา  …………………………. 
สถานท่ีเข้ารับการสัมมนาเสริม  ……………………………. 
วันสัมมนาเสริม 
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2. แหล่งการเรียนรู้ 
 

2.1 ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ 
ค าว่า แหล่งความรู้ เป็นค าท่ีมีความหมายกว้าง มีผู้รู้และนักวิชาการใช้ค าเรียกท่ีแตกต่าง

กันออกไป เช่น แหล่งความรู้ แหล่งวิชาการในชุมชน แหล่งวิทยาการในชุมชน แหล่งสื่อการสอนใน
ชุมชน ทรัพยากรชุมชน แหล่งการศึกษานอกโรงเรียน แหล่งวิทยากรการศึกษานอกโรงเรียน แม้การ
เรียกจะแตกต่างกันแต่ความหมายคล้ายคลึงกัน 

กู๊ด (Good 1973 : 496) ได้ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ไว้ว่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึง
สถาบันและองค์การต่าง ๆ บุคคลท่ีมีความสามารถในท้องถิ่น วัสดุต่าง ๆ และอ านาจท้ังหลายท่ีมี 
อิทธิพลต่อนักเรียนโดยตรงและโดยทางอ้อม 

นิโคลส์ (Nichols 1971 : 341) ก็ได้ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ไว้ว่า แหล่งเรียนรู้
ส าหรับโรงเรียนนั้นประกอบด้วยประชาชน สถานท่ี สิ่งต่าง ๆ และกิจกรรมท้ังหลายท่ีน ามาใช้ใน
การศึกษาของนักเรียนเพื่อให้เป็นพลเมืองดี 

ลัดดา ศุขปรีดี (2523 : 30) ก็ได้ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อย่างท่ีมีอยู่ในชุมชนซึ่งครูและนักเรียนน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่น สถานท่ีราชการ สวนครัว 
แม่น้ า ล าธาร โรงงานอุตสาหกรรม บุคลากรท่ีน ามาใช้เป็นวิทยากร เป็นต้น 

ชม ภูมิภาค (2524 : 246) ก็ได้ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ไว้ว่า เป็นสถานท่ีทาง
ภูมิศาสตร์ สถานภาพทางสังคมของชุมชน รวมท้ังแหล่งวิทยาการประเภทบุคคล แหล่งวิทยาการนั้น
อาจหมายถึงแหล่งวิทยากรท่ีชุมชนอันเป็นสถานศึกษาตั้งอยู่ และชุมชนอื่นท่ีมีความเกี่ยวข้องด้วย 

อมรา เล็กเริงสินธุ์ (2528 : 162) ก็ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า แหล่งเรียนรู้ได้ว่า 
แหล่งเรียนรู้ก็คือ สถานท่ีท่ีมีวิชาการท่ีจะให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้ท่ีศึกษาได้ ท้ังนี้แหล่งท่ีเป็น
วิทยาการนี้มิใช่แต่จะเป็นสถานท่ีเพียงอย่างเดียว ยังหมายถึงบุคลากรและวัตถุต่าง ๆ ท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้นตลอดจนสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติ 

สรุปได้ว่าแหล่งเรียนรู้ หมายถึง สิ่งท่ีมีอยู่ในชุมชนและเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าทางการศึกษาท่ี
โรงเรียน หรือบุคลากรทางการศึกษาสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้ ซึ่งจะรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
สถานท่ีทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม สถานท่ีทางศาสนา สถานท่ีราชการ สถาน
ประกอบการ การสื่อสาร โทรคมนาคมและสื่อสิ่งพิมพ์ และบุคคลส าคัฐในชุมชน 

2.2 ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหง่ชาติ 2542 :  

14) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ในหมวด 4 แนวการการจัดการศึกษามาตรา 25 ว่า “รัฐ
ต้องส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ       ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน    วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ” 

กรมการฝึกหัดครู (2530 : 89-90) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ต่อการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

1) ชุมชนทุกแห่งมีแหล่งเรียนรู้มากมายหลาย ๆ อย่างต่าง ๆ กัน ซึ่งสามารถน ามาใช้ใน
การเรียนการสอนได้ รวมท้ังแหล่งในโรงเรียนและห้องเรียนด้วย 

2) การมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน แต่มิได้มีการน ามาใช้ก็ไม่มี
ประโยชน์ แต่จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อครูน ามาใช้ 

3) ครูต้องรู้จักวิธีการใช้แหลง่เรียนรู้เป็นอย่างดี เพราะถ้าเอามาใช้ไม่ถูกวิธีย่อมมีโทษ
มากกว่าประโยชน์ 

4) ผลของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีพึงปรารถนา คือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ส่วน
ใหญ่นักเรียนได้มาร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเกิดเมื่อนักเรียนเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ต้น โดยการกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจในบทบาทของการเตรียมตัวครู การอภิปรายในชั้นเรียน หลังจากการใช้แหล่งเรียนรู้
แล้ว การประยุกต์หรือการน าความรู้ท่ีได้ไปลองปฏิบัติ ลองไปท าดูอันเป็นกิจกรรมติดตามผล 

5) การท่ีจะใช้แหล่งการเรียนรู้ได้ผลมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความสนใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อโรงเรียน ความต้องการของนักเรียนท่ีจะเรียนรู้ จะเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง
และความสามรถในการท างานร่วมกัน ระหว่างนักเรียนต่อนักเรียน และนักเรียนต่อครู และต่อ
ประชาชนด้วย 

ชาญชัย ศรีไสยเพชร (2528 : 101) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีต่อครู
และนักเรียน ดังนี้ 

1) การใช้แหล่งเรียนรู้ช่วงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมนและชีวิตประจ าวันของเด็ก เด็กสามารถน าเอาความรู้จากโรงเรียนมาใช้กับชุมชนใน
ชีวิตจริงท่ีตนอาศัย อันเป็นพื้นฐานส าหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียนทุกโรงเรียนทุก
ระดับชั้น 
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2) ช่วยให้ครูและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ และน าความรู้ท่ีได้จาก
ชุมชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และน ามาช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น โดยการอภิปราย ทดสอบ และทบทวนได้อีกในห้องเรียน ซึ่ง
ท าให้แก้ปัญหาบางอย่างท่ีเกิดขึ้นและอาจจะท าให้เกิดปัญหาใหม่ท่ีมีผลต่อการจัดกิจกรรมต่อไปอีก 

3) ช่วยแก้ปัญหาให้ครูเกี่ยวกับการขาดแคลนแหล่งความรู้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ใน
การเรียนการสอน 

4) ช่วยท าให้บทเรียนสนุกสนานน่าสนใจเพราะเด็กได้ร่วมกิจกรรมและเปลี่ยนบรรยากาศ
จากสภาพเดิม ๆ จากห้องเรียน 

5) เปิดการเปิดโอกาสให้แก่สังคมส่วนอื่นได้มีส่วนร่วมในการให้การปรึกษาแก่นักเรียนอีก
ด้วย 

6) เป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับสภาวะแวดล้อมท้ังหลาย เพื่อให้มีความสุข
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้สัมผัสชีวิต
และความเป็นอยู่จริง ๆ ของสังคม 

7)  เป็นการสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม 

8) ท าให้นักเรียนมีความรู้กว้างขวางขึ้น มีประสบการณ์ตามหลักสูตรและความมุ่งหมาย
ของการศึกษา 

9) การใช้แหล่งชุมชนในการเรียนการสอน จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในวิชาสังคม
ศึกษาในสภาพการณ์วามความเป็นจริง 

นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ (2533 : 15) กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการจัด
การศึกษา ดังนี้ 

1) การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งท่ีช่วยเสริมการเรียน
การสอน เช่น กิจกรรมหลักสูตร การทัศนศึกษาในโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือ ศาสนสถาน 
การศึกษาพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ฯลฯ 

2) การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งท่ีช่วยให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงหรือลงมือปฏิบัติจริงได้ เช่น กิจกรรมพัฒนาชุมชน การฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการด้านแก้เครื่องยนต์ การประดิษฐ์เครื่องใช้ประเภทโต๊ะ เก้าอี้ การท าอาหาร ขนม การท า
ดอกไม้ประดิษฐ์ ฯลฯ 
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3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตท่ี
ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธ์เพื่อหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาโดยไม่จ ากัดเพศ และวัย เช่น การ
อ่านหนังสือพิมพ์ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ การดูโทรทัศน์ การ
สนทนากับผู้รู้ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ 

อุ่นตา นพคุณ (2543 : 1-4) กล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีจ าแนกตามแหล่งก าเนิด และแหล่ง
เรียนรู้ทางสังคม สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

1) ได้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเพิ่มขึ้น เช่น การเดินป่า การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สถานท่ีทาง
ประวัติศาสตร์ ท าให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมจากวิชาทีได้เรียนโดยการสังเกต จดบันทึกเสนอรายงาน
เกี่ยวกับความรู้ทีได้รับ 

2) เป็นแหล่งท่ีปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม เช่น การไปค้นคว้าท่ีศูนย์วัฒนธรรมหรือชมศิลปะ
จากสถานท่ีทางศาสนาหรือโบราณสถานต่าง ๆ เห็นความงดงามและความศรัทธาของศาสนิก ก็จะ
เกิดเจตคติว่าคนโบราณเป็นผู้มีภูมิปัญญา เกิดความรู้สึกภูมิใจและความหวงแหน คิดท่ีจะด ารงรักษาไว ้

3) แหล่งฝึกทักษะฝีมือในภาคปฏิบัติ เช่น เมื่อเรียนการช่างต่าง ๆ การโรงแรมการ
ท่องเท่ียว ถ้ามีแหล่งทักษะท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้นักเรียน ก็ส่งนักเรียนไปฝึกงานได้ หรือถ้าเรียนศิลปะ
ภาคทฤษฎี เช่น การวาดรูปแล้ว ให้นักเรียนออกไปนอกสถานท่ี เช่น โบราณสถาน ศาสนสถาน หรือ
แหล่งธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อฝึกหัดการวาดภาพ 

4) แหล่งสืบทอดความรู้และอนุรักษ์ความรู้ของชุมชนไว้ เช่น แหล่งการเรียนรู้ในสังคม
เป็นแหล่งท่ีช่วยปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรู้จักด ารงชีวิตให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

กล่าวได้ว่า แหล่งเรียนรู้เป็นการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ท าให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์จริง อีกท้ังยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการ
ท างานร่วมกันของสถานศึกษาและชุมชน อันจะเป็นแนวทางไปสู่การเห็นคุณค่า และอนุรักษ์ 
ทรัพยากรในชุมชน 

2.3 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
 การจ าแนกประเภทแหล่งการเรียนรู้นั้น มีผู้จัดแบ่งไว้แตกต่างกันโดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ 
เช่น แบ่งตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้ แบ่งตามแหล่งก าเนินของแหล่งเรียนรู้ แบ่งตามวัตถุประสงค์
ของการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 นิโคลส์ (Nichols 1971 : 342-343) ได้แบ่งประเภทของงแหล่งเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
 1) ผู้ช านาญการพิเศษ เป็นผู้ท่ีมีความช านาญ เช่น นักดนตรี จิตรกร ฯลฯ 
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 2) พ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียน เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุด ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วบุคคล 
เหล่านี้จะอยู่รอบ ๆ โรงเรียน ครูอาจพานักเรียนไปพบได้ 
 3) องค์การของผู้แทน เป็นบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของสมาคม เทศบาล และหน่วยงาน อื่น 

ๆ 
 4) ผู้แทนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 5) ผู้แทนรัฐบาล เช่น ต ารวจ สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น 
 6) คณะกรรมการให้การศึกษาแห่งประชาชน เช่น ครู เป็นต้น 
 7) ทรัพยากรธรรมชาติ 

8) สิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมีคุณค่าทางการศึกษาและเป็นสิ่งท่ีส าคัญในการสอน และการ
เรียนรู้ ได้แก่ เครื่องบิน กระดานด า เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

เนลสัน (Nelson 1992 : 196-216) ได้กล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ไว้ดังนี้ 
1) สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
2) แหล่งน้ า 
3) การขนส่งอาหาร 
4) ศูนย์สุขภาพ 
5) ด้านการศึกษา 
6) โรงงานอุตสาหกรรม 
7) การคมนาคมขนส่ง 
8) ระบบการสื่อสาร 
9) งานมหรสพ 
10) การปกครองท้องถิ่น 
11) ป่าช้า 
หวน พินธุพันธ์ (2529 : 88-89) ได้แบ่งประเภทของแหล่งการเรียนรู้ไว้ 4 ประเภท 

ด้วยกันคือ 
1) แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ซึ่งจะครอบคลุมท้ังสิ่งทีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ดิน 

หิน แร่ ภูเขา แม่น้ า ล าคลอง ทะเล ชายทะเล หินปะการัง สัตว์ป่า สัตว์น้ า เป็นต้น และยังมีต้นไม้ท่ี
มนุษย์ปลูกขึ้นก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้แต่ละชุมชนย่อมจะมีไม่
เหมือนกัน เช่น ชุมชนท่ีอยู่ใกล้ทะเล ก็มีชายทะเล สัตว์น้ า หินปะการัง เป็นต้น ส่วนชุมชนท่ีอยู่ใกล้
ภูเขา ก็จะมีภูเขา ป่าไม้ หินต่าง ๆ และล าธารเป็นต้น 
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2) แหล่งเรียนรู้บุคคล ทุกชุมชนย่อมมีบุคคลต่าง  ๆ มากมาย นับตั้งแต่ชาวบ้าน 
ผู้ปกครองนักเรียน คนเฒ่าคนแก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นางผดุงครรภ์ ผู้สื่อข่าวสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (ผสส.)     อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ เกษตร
จังหวัด นายแพทย์ ครูอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา และบุคคลอื่น ๆ อีกมากมาย 

3) แหล่งเรียนรู้ประเภทสถาบัน ในเรื่องสถาบันทางสังคมท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนนั้น สถาบัน
หลายประเภท เช่น สถาบันการปกครอง สถาบันอนามัย สถาบันการศึกษา สถาบันนันทนาการ  
สถาบันเศรษฐกิจ และ สถาบันศาสนา เป็นต้น ซึ่งแต่ละชุมชนมักจะมีสถาบันเหล่านั้น 

4) แหล่งเรียนรู้ประเภทวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในแต่ละชุมชนมักจะมีวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็น
ของตนเอง ดังรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1) ศิลปะพื้นบ้าน เช่น เครื่องจักสาน เครื่องมือท านาประเภทไถ คราด เกวียน   
บ้านเรือนไทย ประเภทเครื่องผูก เครื่องสับ เป็นต้น 

4.2) การละเล่นพื้นบ้าน เช่น ตะกร้อ ตี่จับ มอญซ่อนผ้า เป็นต้น 
4.3) เพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงเหย่ย เพลงอีแซว เพลงบอก เพลง

โคราช ล าตัด เพลงกล่อมเด็ก เป็นต้น 
4.4) นิทานพื้นบ้าน เช่น เรื่องปลาบู่ทอง นางสิบสอง ตาเถรยายชี เป็นต้น 
4.5) ยาพื้นบ้าน เช่น พืชผล พืชผักต่าง ๆ สมุนไพรต่าง ๆ เป็นต้น 
4.6) ภูมินามวิทยา คือประวัติหมู่บ้านต าบลในชุมชน ซึ่งจะต้องมีประวัติหรือความ

เป็นมาของหมู่บ้าน ต าบล ว่าท าไมจึงมีชื่อเช่นนั้น 
4.7) ปริศนาค าทาย ในกลุ่มบุคคลแต่ละชุมชน มักจะมีปริศนาค าทาย ทายกันเล่นอยู่

เสมอ เช่น ทายกันว่ามีสี่หู สี่ขา ตานับไม่ถ้วน (ยอ) มีหู มีงา มีตารอบตัว (ลอบ) สูงเทียมฟ้า ต่ ากว่า
หน้านิดเดียว (ภูเขา) เป็นต้น 

4.8) ค าพังเพย ภาษิต เช่น รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี เกลือเป็นหนอน ตีตนก่อนไข้ เป็นต้น 
4.9)  ประเพณี เช่น งานบวชนาค งานศพ งานแต่งงาน เป็นต้น 

นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ (2533 : 15-28) ได้จ าแนกแหล่งเรียนรู้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1) แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล เป็นบ่อเกิดหรือศูนย์รวมของวิชาความรู้ท่ีเป็นบุคคลใน

ชุมชน เป็นผู้คิดค้น จดจ า ถ่ายทอด และสร้างสรรค์วิทยาการต่าง ๆ มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
และต่อเนื่องไปถึงอนาคต ทรัพยากรประเภทบุคคลยังแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท 

1.1) ประเภทบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นทางการ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนากร ครู 
แพทย์ประจ าต าบล ฯลฯ 
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1.2) ประเภทบุคคลท่ีเป็นตามสถานะและบทบาทในสังคม เช่น ผู้น าทางศาสนา ผู้น า
ชุมชน ผู้อาวุโส ฯลฯ 

1.3) ประเภทบุคคลท่ีเป็นโดยการงานอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทหาร ต ารวจ 
เกษตรกร ฯลฯ 

1.4) ประเภทบุคคลท่ีเป็นความสามารถเฉพาะตัว เช่น ศิลปิน งานฝีมือ ผู้รู้ผู้ปฏิบัติที่
เรียนรู้ค้นคว้ามามาก ฯลฯ 

1.5) ประเภทบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผู้รู้ หรือผู้อาวุโสซึ่งเป็นท่ีเคารพ นับ
ถือของชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน ศิลปินพื้นบ้านท้ังด้านหัตถกรรม จิตรกรรม ดนตรี การละเล่น ฯลฯ 

2) แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เป็น
ประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการศึกษาหาความรู้ท้ังในส่วนท่ีช่วยให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของ มนุษย์ 
สิทธิ และสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อความเข้าใจสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่ ได้อย่างดี
ท่ีสุด แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

2.1) ประเภทท่ีมนุษย์พยายามให้คงความเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด เช่น อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติภูหลวง ฯลฯ 

2.2) ประเภทท่ีมนุษย์เข้าไปเสริมเติมแต่งแต่ก็ยังพยายามให้คงความเป็นธรรมชาติมาก
ท่ีสุด เช่น วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

2.3) ประเภทท่ีมนุษย์เข้าไปดัดแปลง ปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาหรือ
เพือ่ความเพลิดเพลิน เช่น สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ 

3) แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ เป็นตัวกลางท่ีเป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งท่ีเป็นวัสดุอุปกรณ์ท่ี
บุคคลสามารถไปศึกษาค้นคว้า หรือรับถ่ายทอดความรู้ทางการเห็น การฟัง หรือท้ังการฟังและการ
เห็น มี 2 ประเภทคือ 

3.1) สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อเก่าแก่ที่สุดสามารถให้ความรู้แก่มวลชนได้กว้างขวางสามารถ
กระจายข่าวสารได้รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวนมาก อ่านได้ทันทีท่ีต้องการ เช่น 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือเล่ม โปสเตอร์ ป้ายประกาศ แผ่นพับ จุลสาร ฯลฯ 

3.2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อท่ีอาศัยเทคนิคด้านอิเล็กทรอนิกส์สร้างสารในรูปของ
เสียงและภาพท้ังภายนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สารเหล่านี้บุคคลสามารถรับรู้ท้ังการได้ยินและการ
มองเห็น มี 2 พวก คือ สื่อท่ีให้เสียง เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และท่ีให้ท้ัง
ภาพและเสียง เช่น วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ 
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4) แหล่งเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานท่ี เป็นวัตถุและอาคารสถานท่ีท่ีเป็นประชา
ชนในชุมชนได้ศึกษา ค้นคว้า และแสวงหาความรู้ ประเภทท่ีชุมชนคุ้นเคยและมีโอกาสได้ใช้      
ประโยชน์อย่างจริงจัง นอกเหนือจากสถาบันการศึกษาแล้วอาจเป็นศาสนสถาน โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ สถานประกอบการธุรกิจ ห้องสมุดประชาชน ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
พิพิธภัณฑ์ และอุทยานการศึกษา 

ศรีสุดา จริยากูล (2545 : 188-189) ได้จ าแนกแหล่งเรียนรู้ เพื่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) จ าแนกตามลักษณะทางรูปธรรมและนามธรรม จะน ามาใช้ประโยชน์การศึกษาได้ดังนี้ 
1.1) ลักษณะทางรูปธรรม เช่น แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นด้วยตา 

เช่น การศึกษาเรื่องส่วนประกอบของต้นไม้ ถ้าเพียงแต่ฟังครูอธิบายในห้องอาจจะเข้าใจไม่ขัดเจน ถ้า
ครูอธิบายส่วนประกอบของต้นไม้แล้วน านักเรียนให้ไปสังเกตนอกห้องเรียน นักเรียนจะเข้าใจได้โดย
ไม่ต้องท่องจ า และนักเรียนอาจจะได้เรียนรู้บางอย่างจากต้นไม้โดยการสังเกตของนักเรียนเองก็ได้ 

1.2) ลักษณะทางนามธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ ความ
ช านาญการ ท้ังหมดนี้เป็นนามธรรมและเป็นสิ่งท่ีสัมผัสด้วยใจ การให้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสด้วยการ
ดูจากของจริงในแหล่งเรียนรู้มากกว่าการอ่านจากตัวหนังสือ จะท าให้นักเรียนได้ซึมซับลงในจิตใจ 
มองเห็นคุณค่าของทรัพยากรจนเกิดการประพฤติปฏิบัติตาม ก็เท่ากับได้ใช้ทรัพยากรชุมชนท่ีมีอยู่ให้
เป็นประโยชน์ในการศึกษาของนักเรียน 

2) จ าแนกตามแหล่งก าเนิด อันได้แก่ แหล่งก าเนิดจากธรรมชาติและแหล่งก าเนิดจาก
สังคม 

2.1) แหล่งก าเนิดจากธรรมชาติ หรือแหล่งเรียนรู้จากทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ประเภทแรก คือ ทรัพยากรหมุนเวียน ได้แก่ ทรัพยากรเมื่อถูกน าไปใช้ประโยชน์แล้ว
สามารถมีขึ้นได้อีกในระยะไม่นานนัก เกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ หรือมนุษย์ช่วยสร้างเสริมขึ้นใหม่ 
เช่น ดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และอาหารชนิดต่าง ๆ ของมนุษย์ ประเภทท่ีสอง คือ ทรัพยากร
สูญเสีย เป็นทรัพยากรท่ีใช้บริโภคแล้วหมดสิ้นไป เช่น แร่ธาตุ เชื้อเพลิงบางชนิด 

ทรัพยากรท่ีเป็นแหล่งก าเนิดจากธรรมชาติ เราจะน ามาจัดการเรียนการสอนได้ โดยจัด
ให้นักเรียนศึกษาจากแหล่งท่ีเป็นของจริง เช่น การสังเกตดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ จากการพาไปเดินป่า 
หรือน าของจริงมาให้เรียนในห้องเรียน 

2.2) แหล่งก าเนิดจากสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ 
สถานท่ีทางประวัติศาสตร์ สถานประกอบการ ห้องสมุด สถาบันการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรม สถานท่ี
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ทางศาสนาเช่น โบสถ์ วัด มัสยิด หรือโบราณสถานต่าง ๆ และแหล่งการเรียนรู้ในสังคม เช่น บ้าน ท่ี
ท างานเพื่อน สื่อมวลชน สถานท่ีท่องเท่ียว 

3) จ าแนกตามวัตถุประสงค์การจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งท่ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนและบุคคลท่ัวไปได้ศึกษา เช่น ท้องฟ้าจ าลอง โรงเรือนเพาะช า ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืช
หายาก สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น 

2.4 การใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอน 
การน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ประกอยการเรียนการสอนนั้นมีวิธีการหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการ

จัดการเรียนการสอนในแต่ละท้องถิ่น และสภาพของแหล่งเรียนรู้ 
คุ๊ก และโอเซ่น (Cook and Olsen 1953 : 1076) ได้ระบุลักษณะการใช้แหล่งทรัพยากร

ในชุมชนว่าเท่าท่ีปฏิบัติมานั้น ได้แก่ การศึกษาวัสดุ เอกสารต่าง ๆ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ การเชิญ
วิทยากรมาบรรยายในโรงเรียน การสัมภาษณ์ผู้แทนในชุมชน การศึกษานอกสถานท่ี การส ารวจ
ชุมชน การตั้งค่ายพักแรม การท าหน้าท่ีในการบริการประชาชน และการหาประสบการณ์จากการ
ฝึกงาน 

เคนเวอธตี้ (Kenworthy 1962 : 167) ก็ได้แบ่งลักษณะการใช้แหล่งชุมชนวนการเรียน
การสอนไว้ดังนี้ 

1) จัดทัศนศึกษา เช่น ไปทัศนศึกษาโรงงาน กิจการธุรกิจ พิพิธภัณฑ์ 
2) การศึกษาชุมชน โดยการศึกษาประวัติชุมชน กระบวนการทางสังคม อาชีพ ฯลฯ 

เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ในปัญหาของชุมชนท่ีมีปัญหาต่อชาติและปัญหาของโลกได้ 
3) การสัมภาษณ์และการให้ออกเสียงลงคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ  
4) การเชิญวิทยากรมาบรรยายในห้องเรียนหรือในโรงเรียน 
5) การให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เช่น การพานักเรียนไปดูการพิพากษาในศาล 
6) การจัดหาทรัพยากรส าหรับมาใช้ในห้องเรียน เช่น หนังสือ รูปภาพ ข่าว 
7) โครงการบริการสังคม 
8) การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร 

และกิจกรรมอื่น ๆ 
9) การให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการท างานและฝึกงาน เพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนคิด

และต้องการจะท าอะไรเมื่อออกจากโรงเรียนไปแล้ว 
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3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผู้ให้ความหมายท้ังค าว่า     

ภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นความรู้ 

ความสามารถ (ราชบัณฑิตยสถาน 2542 : 826) 
ประเวศ วะสี (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2537 : 6) ระบุว่า ภูมิ 

แปลว่า แผ่นดิน ภูมิปัญญาจึงหมายถึง ปัญญาท่ีผูกติดกับแผ่นดินหรือท้องถิ่นในขณะท่ี เสรี พงศ์พิศ 
กล่าวว่า ตามศัพท์แล้ว ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นเพ รากฐาน ของความรู้ของชาวบ้าน โดยเป็นความรู้
ท่ีเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีเอกภาพ เพราะการมีชีวิตอย่างท่ีรู้เป็นความรู้ท่ีมาจากการ
ด าเนินชีวิต 

ในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือบางครั้งเรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านนั้น 
ประเวศ วะสี (2536 : 21) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นสะสมมาจากประสบการณ์ของชีวิต สังคม 
ในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีต่างกัน ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม 

เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540 : 11-12) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ 
ความคิด ความเชื่อ ความสามรถ ความชัดเจน ท่ีกลุ่มชนได้จากประสบการณ์ท่ีส่งสมไว้ในการปรับตัว
และด ารงชีพในระบบนิเวศน์หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม
ท่ีได้มีการพัฒนาสืบสารกันมา ภูมิปัญญาเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจน 
ท่ีเป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ีกลุ่มชนชั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ 
และได้แลกเปลี่ยนสร้างสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มอื่น ชนอื่น จากพื้นท่ีสิ่งแวดล้อมอื่นท่ีได้มีการ
ติดต่อสัมพันธ์แล้วรับหรือปรับเปลี่ยนน ามาสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ในสิ่งและบริบทและ
บริบททางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น 

ส่วนค าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกวิทย์ ณ ถลาง (2536 : ค าชี้แจง) ให้ความหมายของ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างกระชับและง่ายต่อความเข้าใจว่าเป็นวิวัฒนาการของคนหลายชั่วอายุคนใน
การปรับตัวและแก้ปัญหาต่าง ๆ จนกลายเป็นท่ีมาของความสันทัดจัดเจน ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ 
ศาสนา วิธีท ามาหากิน และศาสตร์ศิลป์นานาประการ 

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญ (ม.ป.ป. : 6) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือแนวทาง
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีชาวบ้านคิดท าได้เอง
เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ท้ังหมดของชาวบ้าน ท่ีสั่งสมกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมี
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ลักษณะเชื่อมโยงกันได้ทุกสาขาวิชาด้วยการใช้เหตุผล มีขั้นตอน โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่น ามาใช้
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินวิถีชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างกลมกลืนและเหมาะสม 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2545 : 36) ได้ก าหนดความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่า 
หมายถึง ความรู้ความสามารถท่ีชาวบ้านสั่งสม สืบทอดกันมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตัว เรียนรู้ 
และเป็นความรู้ท่ีสังคมยอมรับจนกระท่ังมีการสืบทอดไปยังคนรุ่นใหม่ ๆ ต่อ ๆ กันไป ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นความรู้ท่ีมีอยู่ท่ัวไปในสังคม ชุมชน และตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นเพื่อการศึกษาและ
น าไปใช้ต้องเป็นท่ีรู้จักกันเกิดการยอมรับถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น พอจะสรุปความหมายของ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรอบรู้ของคนในท้องถิ่นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เรื่องราวการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นท้ังจากประสบการณ์
ตรง และการเรียนรู้ในสังคม รวมท้ังการได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาและ
การด าเนินชีวิต ท้ังของรายบุคคลและของสังคม 

3.2 ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อภิชาต ทองอยู่ (2528 : 18) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต

และความอยู่รอดของผู้คนในท้องถิ่น การท่ีชาวบ้านสามารถรักษาหมู่บ้าน และคงสภาพท้องถิ่นได้ 
สืบมาช้านานจนถึงปัจจุบัน เพราะชาวบ้านมีการแสวงหาทางออก ตอบสนองต่อสิ่งท่ีท้าทาย มีการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ตามกาลเวลา และสภาพแวดล้อมอยู่ตอลดเวลา                  
การท่ีสามารถด ารงสิ่งเหล่านั้นอยู่ได้ต้องอาศัย ภูมิปัญญาของตัวเอง 

“การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีเกิดกับชาวบ้านนั้นรุนแรงและรวดเร็วมาก แต่ยังไม่
สามารถท าลายสถาบันหมู่บ้านได้ มรกดทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านยังมีอยู่ และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่
เพราะการเก็บจัดหารวบรวม ประหนึ่งเป็นโบราณสถาน วัตถุ และสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
หากแต่ด ารงอยู่เพราะตัวชาวบ้านเอง” 

ส่วนเทิดศักดิ์ โคหนองบัว (2536 : 9) ได้สรุปความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ว่า 
1) ช่วยให้สมาชิกชุมชนในหมู่บ้านด ารงชีวิตร่วมกันอยู่ได้อย่างสงบสุข 
2) ช่วยสร้างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม 
3) ช่วยให้ผู้คนด ารงตนและปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอัน

เกิดจากสังคมภายนอก 
4) เป็นประโยชน์ต่อการท างานพัฒนาชนบทของเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ

ก าหนดท่าทีการท างานให้กลมกลืนกับชาวบ้านยิ่งขึ้น 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความส าคัญต่อท้องถิ่นในการด ารงรักษาวัฒนธรรม ตลอดจน
สามารถด ารงตนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก 
 3.3 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เสรี พงศ์พิศ (2529 : 145-146) จัดแบ่งว่า ภูมิปัญญา มี 2 ประเภท คือ 
1) ภูมิปัญญาท่ีเป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ ปรัชญาในการด าเนินชีวิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน 
2) ภูมิปัญญาท่ีเป็นรูปธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การท ามาหา

กิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี และอื่น ๆ  
วิชิต นันทสุวรรณ (อ้างถึงใน เทิดศักดิ์ โคหนองบัว 2536 : 6) ได้จ าแนกประเภทของภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
1) ภูมิปัญญาจากการใช้ชีวิตในธรรมชาติ ได้แก่ การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ การ

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ ในลักษณะกฎเกณฑ์ท่ีพึงปฏิบัติความเชื่อต่อธรรมชาติ
และสิ่งท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ เช่น เรื่อง “ผี” ตามสถานท่ีส าคัญ ๆ ได้แก่ ผีไร่ ผีนา ผีป่า ผีภูเขา ผี
แหล่งน้ า ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาวะสมดุลของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติ 

2) ภูมิปัญญาจากประสบการณ์การอยู่ร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้สมาชิกมีพฤติกรรมตามแบบ
แผนของสังคม มีกฎเกณฑ์บอกว่าอะไรดี อะไรไม่ดี มีระบบความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติเป็นหลัก เช่น ความเชื่อต่อผีบรรพบุรุษ ได้แก่ ผีปู่ตา ผีปู่ย่า ผีพ่อแม่ เป็นต้น 

3) ภูมิปัญญาจากประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น จากการท ามาหากิน การรักษาโรค ต่าง 
ๆ 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยศึกษานิเทศก์ 
กรมสามัญศึกษา ม.ป.ป. : 8-25) ได้จัดหมวดหมู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในส่วนของงาน
ศิลปวัฒนธรรมไว้ดังนี้ 

1) หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และศาสนา ได้แก่ ความเชื่อปรัชญา ศาสนา
และลัทธิ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม การปกครอง การปลูกฝังและ
การสืบทอดประเพณี 

2) หมวดภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ ข่าวสาร วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ และหลักภาษา 
ภาษาถิ่นและภาษาต่างกลุ่ม นิทานและภูมินาม ความเรียงและฉันทลักษณ์ ปริศนาค าทาย วาทการ 
และ ภาษิต 
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3) หมวดศิลปะและโบราณคดี ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
โบราณคดี การวางผังเมือง และวัฒนธรรมสถาน 

4) หมวดการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ การขับร้องและดนตรี     
ระบ าร าฟ้อน มหรสพ เพลงเด็กและเพลงกล่อมเด็ก เพลงปฏิพากย์ การละเล่นพื้นบ้าน กีฬา 
นันทนาการ การท่องเท่ียว และธุรกิจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

5) หมวดชีวิตความเป็นอยู่และวิทยาการ ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ ท่ีอยู่อาศัย คหกรรม-
ศาสตร์ การสาธารณสุข ชีวประวัติ วิทยากร และการอาชีพ 

ต่างออกไปหลายด้านหลายสาขา โดยส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจ าแนก
ภูมิปัญญาไทย เป็น 10 ประเภท ดังนี้ 

1) สาขาเกษตรกรรม หมายถึงความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และ
เทคนิคด้านการเกสรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพา
ตนเองในภาวการณ์ต่าง ๆได้ 

2) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ในการ
แปรรูปผลิตผล เพื่อชะลอการน าเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด 
และเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการท่ีท าให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ 

3) สาขาแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 

4) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จาก
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

5) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการ
สะสมและบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ท้ังท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพื่อส่งเสริมชีวิตความ
เป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 

6) สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิต
ของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

7) สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น 
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น 
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8) สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานของ
องค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาท และหน้าท่ีของ
องค์การ เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมงพื้นบ้าน เป็นต้น 

9) สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษาท้ัง
ภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดท้ังด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การ
จัดท าสารานุกรรม ภาษาถิ่น การปริวรรต หนังสือโบราณ การฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของ
ท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น 

10) สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์และปรับใช้
หลักธรรมค าสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมท่ีมีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติ
ปฏิบัติ ให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม 

กรมวิชาการ (2551) ได้จ าแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 10 ประเภท ดังนี้ 
1) ภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ภูมิปัญญาประเภทนี้จะมีลักษณะท่ีแตกต่าง

กันไปแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากมีพื้นฐานทางความเชื่อในศาสนาท่ีแตกต่างกัน ส าหรับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้น ได้มีส่วนสร้างสรรค์สังคม 
โดยการผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 

2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม เนื่องจากประเพณีและพิธีกรรม
เป็นสิ่งท่ีดีงามท่ีคนในท้องถิ่นสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มขวัญและก าลังใจคนในสังคม ภูมิ
ปัญญาประเภทนี้จึงมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากประเพณี
และพิธีกรรมท่ีส าคัญในประเทศไทยล้วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของคนไทยล้วนเกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคมแทบท้ังสิ้น 

3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะต่าง ๆ โดยการ
น าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หลังจากนั้นได้สืบทอด โดยการพัฒนาอย่างไม่
ขาดสาย กลายเป็นศิลปะท่ีมีคุณค่าเฉพาะถิ่น 

4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน นอกจากมนุษย์จะน าอาหารมา
บริโภคเพื่อการอยู่รอดแล้ว มนุษย์ยังได้น าเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช้เพื่อให้
อาหารท่ีมีมากเกินความต้องการสามรถเก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีก
ประเภทหนึ่งท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิต นอกจากนั้นยังน าผักพื้นบ้านชนิดต่าง ๆ มาบริโภคอีกด้วย 

5) ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการละเล่นพื้นฐาน การละเล่นถือว่าเป็นการผ่อนคลาย
โดยเฉพาะในวัยเด็กซึ่งชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยส่วนใหญ่จะใช้
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อุปกรณ์ในการละเล่นท่ีประดิษฐ์มากจาก ธรรมชาติซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับธรรมชาติ และ
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างกลมกลืน 

6) ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศไทยมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายซึ่ง
เกิดจากการสร้างสรรค์ของแต่ละภาคเราสามารถพบหลักฐานจากร่องรอยของศิลปวัฒนธรรมท่ี
ปรากฏกระจายอยู่ท่ัวไป เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
เทคนิค ความคิด ความเชื่อของบรรพบุรุษเป็นอย่างดี 

7) ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาประเภทนี้ส่วนมากแสดงออกถึง
ความสนุกสนาน และยังเป็นคติสอนใจส าหรับคนในสังคม ซึ่งมีส่วนแตกต่างกันออกไปตามโลกทัศน์
ของคนในภาคต่าง ๆ  

8) ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาประเภทนี้เกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ของคนในอดีตและถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่าง
มากเพราะถือว่าเป็นปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับมนุษย์ หากได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมจะเป็น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้ 

9) ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรมเทคโนโลยีและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ี
เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภาคนั้นถือเป็นการประดิษฐ์กรรมและหัตถกรรมชั้นเยี่ยมซึ่ง
ปัจจุบันไม่ได้รับความสนใจในการพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาประเภทนี้เท่าท่ีควร หากมีการเรียนรู้
และสืบทอดความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรมและหัตถกรรมให้แก่เยาวชน จะเป็นการรักษาภูมิ
ปัญญาของบรรพชนได้อีกทางหนึ่ง 

10) ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีเกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ              
เนื่องจากคนไทยมีอาชีพท่ีเกี่ยวกับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านา ท าไร่ จึงท าให้เกิด ภูมิ
ปัญญาท่ีเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมในการด ารงชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหรืออ้อนวอนเพื่อให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกและเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การเกษตรท่ัวทุกภูมิภาคของไทย 

3.4 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดการเรียนการสอน 
 ประเวศ วะสี (2536 : 30-31) ได้เสนอแนวทางการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าระบบ 

การศึกษาของชาติ ดังนี้ 
 1) ประกาศเป็นนโยบายให้ระบบการศึกษาท้ังหมด ศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ และทะนุบ ารุง

ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
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2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพิมพ์หนังสือและสื่อในรูปอื่น ๆ ท่ีว่าด้วยภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ให้มีจ านวนมากและมีคุณภาพเหมาะสม โดยให้น ามาใช้ในการศึกษาทุกระดับ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบการศึกษาทุกระดับ ท าการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ท าการศึกษาวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง 

4) ให้มีการสร้างต าราท้องถิ่น ทุกวันนี้โรงเรียนต่าง ๆ ใช้ต าราท่ีแตกต่างไปจาก 
ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ ควรเปิดโอกาสให้ครูท่ีอยู่ในท้องถิ่นสร้างต าราจากความรู้ และใช้ใน 
ท้องถิ่นของตนเพื่อท าให้การศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่นมากขึ้น และท าให้ชาติมีพลังความรู้จาก 
ของจริงท่ัวประเทศ 
 5) ปรับโรงเรียนประถมศึกษาท่ีอยู่ในชุมชน อย่างน้อยส่วนหนึ่งให้เป็นโรงเรียนชุมชน 
โดยท าหน้าท่ี 3 อย่าง คือ 
  5.1) ศึกษาให้เข้าใจชุมชนตามท่ีกล่าวในข้อ 3 
  5.2) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาชุมชน 

5.3) ให้การศึกษาทุกรูปแบบเพื่อชุมชน และดึงทรัพยากรชุมชนจากหน่วยราชการ 
อื่น ๆ  จากภาครัฐและเอกชนเข้ามาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ท่ัวประเทศ  
(ประเวศ วะสี 2536 : 30-31) 

ส าหรับการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนนั้น หน่วยศึกษานิเทศก์ กรม
สามัญศึกษา (ม.ป.ป. : 38-39) ได้เสนอการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 

1) การจัดท ารายวิชาใหม่เพิ่มเติม ซึ่งสามารถท าได้ทั้งกลุ่มวิชาบังคับแกน บังคับ 
เลือก และกลุ่มวิชาเลือกเสรี โดยจัดท ารายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น 

2) การเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาในรายวิชาท่ีมีอยู่แล้ว โดยสามารถจัดท าได้ในทุกรายวิชา 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิชาบังคับแกน บังคับเลือก หรือเลือกเสรี เพราะเนื้อหารายวิชาท่ีระบุไว้ใน 
หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร เป็นเพียงสื่อหรือเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ 
สอนให้บรรลุประสงค์ ดังนั้นจึงควรยึดจุดประสงค์เป็นหลัก ส่วนเนื้อหาของรายวิชาสามารถ 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 3) การจัดท าสื่อเสริม เช่น การจัดท าหนังสือเรียน หนังสือประกอบการสอน คู่มือการ 
สอน หนังสือเสริมบทเรียนท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 4) การพัฒนากระบวนการเรียน คือ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 
สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น 
 5) การก าหนดกิจกรรมเสริม โดยการก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
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ความต้องการของท้องถิ่น 
 จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสาระส าคัญในการจัดการศึกษาของชาติดังระบุไว้ใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 ท่ีว่า การ 
จัดการศึกษาต้องเน้นความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
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5.  ประเด็นอภิปราย 
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1) จงเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กับ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

2) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ควรจะใช้ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนแบบใด  

จงวิเคราะห์และแสดงเหตผุลประกอบ  

3) การสอนภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ควรน าเทคนิคการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารไปใช้อย่างไร   

4) รูปแบบการสอนวรรณคดีท่ีเน้นด้านวัฒนธรรมเน้นด้านภาษาและเน้นพัฒนาการ

ของผู้เรียน รูปแบบใดสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก

ท่ีสุด 

5) การสอนภาษาไทยในโรงเรียนพบปัญหาการอ่านและการเขียนอย่างไรบ้าง จง

อภิปรายและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว 

6) การสอนหลักการใช้ภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาครอบคลุมเนื้อหาใดบ้าง การใช้

แนวคิดทางภาษาศาสตร์ จะช่วยแก้ปัญหาในการสอนภาษาไทยประเด็นใด 

7) การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นเพียงการสอนทักษะการอ่านและพิจารณา

หนังสือเท่นั้นหรือไม่ การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมในระดับมัธยมศึกษาควร

เน้นประเด็นใดบ้าง 

8) ท่านคิดว่าจะน าคติชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการเรียนการ

สอนภาษาไทยอย่างไร จงอภิปรายและยกตัวอย่างประกอบ 

9) ท่านจะช่วยแก้ปัญหาสภาพวรรณกรรมท้องถิ่นที่ก าลังจะสูญเสียไปได้อย่างไร 

10) นักเรียนของท่านมีปัญหาการใช้ภาษามาตรฐานหรือไม่อย่างไร หากมีปัญหาท่าน

ควรแก้ไขอย่างไร 

11) การสอนภาษากับวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ท.1.1 ท่ีว่า เข้าใจธรรมชาติ

ของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
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ทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ควรมีแนวทางอย่างไรและ

สามารถจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ใดบ้าง 

12) การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้

ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ครูควรจัดท าและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ประเภทใดบ้าง 

ตลอดจนมีแนวทางผลิตและใช้ส่ือการสอนอย่างไร 

13) การวัดและประเมินผลทางภาษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก

ท่ีสุด ควรด าเนินการอย่างไร 

14) คุณธรรมและจริยธรรมเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับครูภาษาไทยหรือไม่ ให้

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของครูภาษาไทยใน

ปัจจุบัน 

15) จงอภิปรายแนวโน้มการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย 

 


