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แนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร   

อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

The Guidelines of local Wisdom Integration for the Administration of 

Thakhanthowittayakhan School, Thakhantho District, Kalasin Province 

 

ธมตญา  นาเมืองรักษ์1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาสภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) ศึกษาสภาพ

ปัจจุบันในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์           

3) เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัด

กาฬสินธุ์ เป็นการการวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  

(Document)  ข้อมูลภาคสนาม  (Field  Study)  ใช้วิธีการสำรวจเบื้องต้น  การสัมภาษณ์  การสังเกต  และการสนทนากลุ่ม  

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต  แบบสำรวจ  กลุ่มประชากรที่ใช ้ กลุ่มผู้รู้  (Key  Informants) กลุ่มผู้ปฏิบัติ  

(Casual  Informant)  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป  (General Informant)  ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพภูมิปัญญาไทยทั่วไปและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีทั้งหมด 9 ด้าน คือ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้าน

การแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและ

วรรณกรรม ด้านศาสนาและประเพณี  และด้านโภชนาการ 2) สภาพทั่วไปของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียน

การสอนที่โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  มีทั้งด้านบริหารจัดการ ด้านการเงิน การประชุมร่วมกันระหว่างครู คณะกรรมการ

ผู้ปกครองนักเรียน อันนำไปสู่การพัฒนาหลักสตูรทั้ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระภาษาไทย  

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคม

ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระ  สุขศึกษาและพลศึกษา  โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรงจากผู้รู้ในท้องถิ่น          

ให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานเป็นหมู่คณะ  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนที่สอดคล้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว

แล้ว ในการบูรณาการภูมิปัญญาชุมชน สู่การเรียนการสอนของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้มีการจัดทำแผนการเรยีนรู้      

การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมในแต่ละสาระวิชา การดำเนินการเรียนการสอน

ในแต่ละเรื่องมีอุปกรณ์ประกอบการสอน มีวิธีการขั้นตอนในการสอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการและขั้นวัดผล

ประเมินผล โดยสรุปออกมาเป็นผลดี และอุปสรรคปัญหา เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป 

 โดยสรุป  โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  ได้นำภูมิปัญญาของชุมชนท่าคันโททุกประเภทมาจัดการเรียนการสอนในทุก

สาระการเรียนรู้  ทั้ง  8  กลุ่มสาระ  โดยความร่วมมือร่วมใจระหว่างครูและผู้ปกครอง  จนได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ 

 

คำสำคัญ : แนวทางการบูรณาการ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร   
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Abstract 

 The purposes  of  this  research  were  : 1)  to  study  the  background  of  local  of  Thakhantho  

community,  Kalasin  Province  2)   to study current situations of the  use of local  wisdom for the  

Admistration of Thakhanthowittayakhan  School,  Thakantho district, Kalasin Province and  3) to study  the  

guidelines  of  local  wisdom  integration for the administration of Thakhanthowittayakhan School, 

Thakhantho  District,  Kalasin  Province.  The  data  of  this  cultural  qualitative  research  were  collected  

through  documentary  and  field  studies.  A  basic  survey,  an  interview,  an  observation,  and  a  focus  

group  were  used  for  collecting  data.  Research  instruments  were  an  interview  form  and  an  

observation  form.  A  research  sample  were  a  group  of  key  informants,  a  group  of  casual  

informants  and  a  group  of  general  informant.   

 The  research  results  have  revealed  as  follows  : 

    General  Thai  wisdom  and  local  wisdom  of  Thakhantho  community,  Kalasin  Province  

consists  of  a  field  are  agriculture,  industry  and  handicraft,  traditional  Thai  medicine,  natural  

environmental  management,  community  fund  and  business,  art,  linguistics  and  literature,  religion  

and  tradition,  and  nutrition. 

    Local  wisdom  is  generally  used  for  the  administration  of  Thakhantho  Wittayakhan  

School  such  as  school  administration,  finance,  and  a  meeting  of  teachers  and  students  parents.  

This  wisdom  leads to the  development  of  school  curriculum  consisting  of  8  subject  groups  are  a  

subject  group  of  mathematic  a  subject  group  of  Thai,  a  subject  group  of  science,  a  subject  

group  of  art,  a  subject  group  of  career  and  technology,  a  subject  group  of  foreign  languages,  a  

subject  group  of  social  studies,  religion  and  culture,  and  a  subject  group  of  health  and  physical  

education.  The  integration  of  local  wisdom  for  the  school’s  administration  is  conducted  through  

a  direct  application  of  learned  persons’  wisdom  a  team  operation  of  students,  the  students’  

participation  in  community  activities  that  are  consistent  with  the  8  subject  groups. 

    As  for  the  integration  of  community  wisdom  for  the  instruction  of  

Thakhanthowittayakhan  School,  the  local  wisdom  is  integrated  appropriately  into  lesson  plans  of  

each  subject.  Instructive  instruments  are  applied  for  learning  arrangement  of  each  subject.  The  

stages  of  instruction  consist  of  3  stage  are  a  stage  of  preparation,  a  stage  of  operation,  and  a  

stage  of  evaluation.  The  results  are  summarized  into  advantages  and  difficulties  in  order  to  seek  

for  the  ways  to  improve  wrong  things  that  will  appear  in  the  next  chance. 

   In  conclusion,  Thakhanthowittayakhan  School  applied  all  the  types  of  Thakhantho  

community’  s  wisdom  for  managing  the  instruction  of  8  subject  groups  through  the  cooperation  

of  teachers  and  students’  parents  and  its  result  is  satisfactory.   

 

Keywords : The Guidelines Integration, Local Knowledge,  Thakhanthowittayakarn  School 
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บทนำ 

ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนความรู้ของประชาชนในสังคม

ที่รับรู้และเข้าใจร่วมกันว่าภูมิปัญญานั้นเรียกต่างๆ กัน เช่น

ภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป็นต้น ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีได้มีการกล่าวถึงและมีความสําคัญมาก

ในยุคปัจจุบัน  ภูมิปัญญาจัดเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ม ี

ความสําคัญยิ่งของมนุษย์ สิ่งดังกล่าวสั่งสมงอกงามขึ้นจาก

ความรอบรู้ ประสบการณ ์ผนวกด้วยความเฉียบคมในการ

หยั่งรู้อย่างลุ่มลึก เพื่อการปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากรและ

องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มพูนคุณค่าขึ้นอย่างสอดคล้อง

และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของชุมชน ท้องถ่ิน และสังคม

ของตน ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นความรู้ ความคิดความสามารถ 

ความเจนจัดของกลุ่มชนได้จากประสบการณ์ในสังคมด้วย

การปรับตัว และดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมทางสังคม

วัฒนธรรมกับกลุ่มอื่น จากพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการ

ติดต่อสัมพันธ์กันและรับเอาหรือปรับเปล่ียนมาใช้ประโยชน์ 

หรือแก้ป ัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคม

วัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินนั้น ๆ ภูมิปัญญาเป็นทั้งศาสตร์

และศิลป์ของการดำเนินชีวิต  ถ่ายทอดสืบต่อกันมาช้านาน

จนกระท่ังถึงปัจจุบัน องค์ความรู้ของภูมิปัญญาคือส่วนท่ีเป็น

ศาสตร์สำหรับส่วนที่เป็นศิลป์คือ เป็นความรู้ที่มีคุณค่าทั้งดี

และงาม และผู้คนคิดค้นขึ้นมา ไม่ใช้สมองเพียง อย่างเดียว

แต่ด้วยอารมณ์ ความรู้สึก และจิตวิญญาณ ดังน้ันภูมิปัญญา

ท้องถ่ินจึงเป็นความเข้าใจเก่ียวกับโลกและชีวิตท่ีสัมพันธ์กับ

ว ิธ ีค ิด  ว ิถ ีปฏ ิบ ัต ิ และว ิธ ีให ้ค ุณค ่าของกล ุ่มชน  (ชวน        

เพชรแก้ว,  2547:  200)   

ภ ูม ิป ัญญ าท ้องถ ิ่น เป ็นความร ู้ท ี่เก ิดจาก

ประสบการณ ์ในช ีว ิตของคนผ ่านกระบวนการศ ึกษา 

สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกเป็นองค์

ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง 

จัดว่าเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการ

เรียนรู้ การแก้ปัญหาจัดการและการปรับตัวในการดำเนิน

ชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไป

ในสังคม ชุมชนและในตัวผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพื่อ

ศ ึกษา และนำมาใช้ก ็จะเป ็นท ี่ร ู้จ ักก ันเก ิดการยอมรับ 

ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้  

(วิมล จิโรจพันธุ์, ประชิด สกุณะพัฒน ์และอุดม เชยกีวงศ์

,2548: 140)   

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญ ในการ

เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาในลักษณะ

ทุนนิยม  อันเป็นกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่ผ่านมาโดยมี

การนำความรูส้มัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนานั้น ทำให้ได้

บทเรียนการพัฒนาประเทศตามแบบสมัยใหม่  ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่างๆ มากมาย เช ่น  ท ้องถ ิ่นชนบทถูกด ูด

ทรัพยากรไปสู่เมืองใหญ่  ทรัพยากร  ธรรมชาติถูกทำลาย  

ถูกครอบงำความรู้และสติปัญญาจากส่วนกลาง ทำให้

สังคมขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นต้น สภาพดังกล่าว

ส่งผลให้เกิดการสูญเสียภูมิปัญญาดั้งเดิม ทำให้สถาบัน

ครอบครัวและสถาบันอื่นๆ ของสังคมอ่อนแอลง ปัญหา

ต่าง ๆ  เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรุนแรง มีผู้ได้เปรียบ

และเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด เป็นผลให้สังคมประสบ

ภาวะวิกฤต (ชวน เพชรแก้ว, 2547: 5) 

 จากภาวะวิกฤตดังกล่าว จึงทำให ้เร ื่องราว

เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านได้รับ

ความสนใจจากองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรภาครัฐ องค์กร

เอกชน และองค์กรชุมชนท้องถิ่น  หรือองค์กรชาวบ้าน  

หากพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ

แผนการศึกษาแห่งชาติจะพบว่าต่างก็กำหนดแนวทาง

เกี่ยวกับการดำเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญา

ชาวบ้านไว้อย่างชัดเจน คือ ยอมรับและให้ความสำคัญ

เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชวน  เพชรแก้ว,  2547:  6)  

เพื่อให้คนไทยได้สติหันมาทำความรู้จัก ทำความเข้าใจภูมิ

หลังและรากเหง้าของตนเองให้มากขึ้น  มิใช่ทวนกระแส

ความเจริญหรือย้อนยุค  หันกลับไปหลงใหลได้ปลื้มกบั

ชีวิตในอดีต แต่เป็นปฏิกิริยาเชิงสร้างสรรค์  เพื่อให้คนไทย 

สังคมไทย ดำรงอยู่และก้าวหน้าต่อไปอย่างมีดุลยภาพให้

ทันโลก  ขณะเดียวกันก็เป็นตัวของตัวเองอย่างมีศักดิ์ศร ี 

มีความเชื่อมั่น  และความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของเรา

เองในการพัฒนาคนหรือการให้การศึกษากับคน เพื่อก้าว

ไปในอนาคตไม่เพียงแต่เราจะต้องรอบรู้วิทยาการใหม่ๆ 

เท่านั้น เราจำเป็นต้องรู้จักตนเอง  เข้าใจภูมิปัญญาส่ังสมอัน

ได้ส่ังสมสืบสานกันมาช้านาน (เอกวิทย์ ณ ถลาง,  2540:  8) 

	
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

ได ้ให ้ความสำคัญในการนำภูม ิป ัญญาท้องถิ่นและภูม ิ

ปัญญาไทยมาใช้ในการเรียนการสอน โดยระบุไว้ในมาตรา 

23(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิ

ปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา  และมาตรา 57  

ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน

ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยนำประสบการณ์

ความรอบรู้ ความชำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่

ส่งเสริมและ    สนับสนุนการจัดการศึกษา (สำนักงานคณะ   

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2542:  23) การจัดการ

ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  

2551  และหลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมการให้ผู้เรียน

เรียนด้วยตนเอง หลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อถ่ายทอดภูม ิป ัญญาท้องถิ่นที่แท ้จริง  การนำ      

ภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นมาใช ้ในการจ ัดการเร ียนการสอน

หมายถ ึง  การนำคต ิน ิยม  ความเช ื่อ  หรือหล ักการ

พื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมและสืบทอดกันมาแต่บรรพ

กาล หรือขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ  และจริยธรรมที่

แสดงให้เห็นถึงความเจริญงดงาม  และความเป็นระเบียบ

แบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  หรือวิธีการการ

ประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่บรรพบุรุษเคยทำกันมาก่อน

อย่างต่อเนื่องหรือเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่

ชาวบ ้านเก ิดข ึ้นเอง ที่สอดคล้องก ับเน ื้อหาสาระของ

หลักสูตร มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรม            

การเร ียนการสอน  สามารถนำไป ใช ้ในช ีว ิตจร ิงได ้ 

ซึ่งกระบวนการสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติและเป็นการเรียนรู้

มากกว่ารูปแบบ  ต้องพยายามไปให้ลึกถึงจิตวิญญาณหรือ

ต ัวค ุณค ่า โดยหล ักส ูตรสถานศ ึกษาม ีจ ุดม ุ่งหมายจ ัด

การศ ึกษาเพ ื่อช ีว ิตม ุ่งส ่งเสร ิมค ุณภาพของพลเม ือง          

ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน

ชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีความรู้  ความเข้าใจและเห็น

ค ุณค ่าในศ ิลปว ิทยาการว ัฒนธรรมขนบธรรมเน ียม

ประเพณี  ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  มีความรักความ

ผูกพันในท้องถิ่นประกอบกับมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ครอบครัว ท้องถิ่น และประเทศชาติ (ชัชวาล ทองดีเลิศ,  

2547:  19)  การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียน

การสอนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นไม่ควรมองที่บุคคลหรือกิจกรรมแต่ควรมองที่ระบบ

ความคิดของชาวบ้าน  การสั่งสมความรู้ ศึกษาสภาพของ

ชาวบ ้าน  การส ั่งสมความร ู้ศ ึกษ าสภาพของส ังคม

สภาพแวดล้อมว่ามีปัจจัยเหตุผล  มีเกณฑ์อย่างไรที่จะทำ

ให้เกิดความคิดนั้นพยายามวิเคราะห์หาปัจจัยร่วมของ

ประเด็นต่างๆ และที่สำคัญมีการถ่ายทอดและมีการเรียนรู้

อย่างไร ซึ่งการศึกษาควรจะเข้าไปจัดระบบการถ่ายทอด

ของชาวบ้านโดยเฉพาะเนื้อหาข้อมูลที่มีอยู่แล้วตามศูนย์

ข้อมูลท้องถิ่นต่างๆ 

 การเรียนการสอนเป็นกระบวนการสื่อสาร

ความรู ้ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็น ตลอดจนเจต

คต ิ ซ ึ่งอ าจท ำ ได ้ห ล าย ว ิธ ี แล ะอ าจ ใช ้เค ร ื่อ งม ือ

ประกอบการสอนต่างๆ อีกมากมาย โดยมีการจัดการ

เร ียนร ู้ท ี่เน ้นผ ู้เร ียนเป ็นสำค ัญ  ให ้ผ ู้เร ียนม ีท ั้งความร ู้ 

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พ ึงประสงค์และสามารถ

ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข จึงจำเป็นต้องพัฒนา

ศักยภาพ ความสามารถของ ผู้เรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้มี

นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การนำ

แหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนวิทยากรท้องถิ่น 

ภูม ิป ัญญาท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวน     

การเร ียนการสอน  จ ึงเป ็นว ิถ ีท างหน ึ่งท ี่จะช ่วยให ้

กระบวนการเรียน การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายได้ตามที่

ต้องการ ซึ่งการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ มาใช้

ในหลักสูตรการเรียน เป็นกิจกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความ

เชื่อที่ว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง

เรียนรู้ เป็นชุดความรู้ในชุมชนที่มีการใช้เพื่อการดำเนินวิถี

ชีวิตที่ได้ผลมาในอดีต สามารถดำรง  ความสันติสุขแก่

บุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมีดุลยภาพอยู่

ร่วมกับธรรมชาต ิ  และสิ่งแวดล้อมได้อย่างผสมกลมกลืน

เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้เน้นการมีส่วนร่วม

ของ ชุมชน โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้เชื่อมโยงชุด

ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษาเข้าสู่

หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ในแต่ละท้องถิ่น 

 ความรู้และแหล่งเรียนรู้มีอยู่มากมาย  จึงเป็น

เร ื่อ งยากท ี่ผ ู้ท ำการสอนจะต ิดตามไปสอนได ้หมด          
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บทนำ 

ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนความรู้ของประชาชนในสังคม

ที่รับรู้และเข้าใจร่วมกันว่าภูมิปัญญานั้นเรียกต่างๆ กัน เช่น

ภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป็นต้น ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีได้มีการกล่าวถึงและมีความสําคัญมาก

ในยุคปัจจุบัน  ภูมิปัญญาจัดเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ม ี

ความสําคัญยิ่งของมนุษย์ สิ่งดังกล่าวสั่งสมงอกงามขึ้นจาก

ความรอบรู ้ประสบการณ ์ผนวกด้วยความเฉียบคมในการ

หยั่งรู้อย่างลุ่มลึก เพื่อการปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากรและ

องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มพูนคุณค่าขึ้นอย่างสอดคล้อง

และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของชุมชน ท้องถ่ิน และสังคม

ของตน ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นความรู้ ความคิดความสามารถ 

ความเจนจัดของกลุ่มชนได้จากประสบการณ์ในสังคมด้วย

การปรับตัว และดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมทางสังคม

วัฒนธรรมกับกลุ่มอื่น จากพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการ

ติดต่อสัมพันธ์กันและรับเอาหรือปรับเปล่ียนมาใช้ประโยชน์ 

หรือแก้ป ัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคม

วัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินนั้น ๆ ภูมิปัญญาเป็นทั้งศาสตร์

และศิลป์ของการดำเนินชีวิต  ถ่ายทอดสบืต่อกันมาช้านาน

จนกระท่ังถึงปัจจุบัน องค์ความรู้ของภูมิปัญญาคือส่วนท่ีเป็น

ศาสตร์สำหรับส่วนที่เป็นศิลป์คือ เป็นความรู้ที่มีคุณค่าทั้งดี

และงาม และผู้คนคิดค้นขึ้นมา ไม่ใช้สมองเพียง อย่างเดียว

แต่ด้วยอารมณ์ ความรู้สึก และจิตวิญญาณ ดังน้ันภูมิปัญญา

ท้องถ่ินจึงเป็นความเข้าใจเก่ียวกับโลกและชีวิตท่ีสัมพันธ์กับ

ว ิธ ีค ิด  ว ิถ ีปฏ ิบ ัต ิ และว ิธ ีให ้ค ุณค ่าของกล ุ่มชน  (ชวน        

เพชรแก้ว,  2547:  200)   

ภ ูม ิป ัญญ าท ้องถ ิ่น เป ็นความร ู้ท ี่เก ิดจาก

ประสบการณ ์ในช ีว ิตของคนผ ่านกระบวนการศ ึกษา 

สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกเป็นองค์

ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง 

จัดว่าเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการ

เรียนรู้ การแก้ปัญหาจัดการและการปรับตัวในการดำเนิน

ชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไป

ในสังคม ชุมชนและในตัวผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพื่อ

ศ ึกษา และนำมาใช้ก ็จะเป ็นท ี่ร ู้จ ักก ันเก ิดการยอมรับ 

ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้  

(วิมล จิโรจพันธุ์, ประชิด สกุณะพัฒน์ และอุดม เชยกีวงศ์

,2548: 140)   

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญ ในการ

เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาในลักษณะ

ทุนนิยม  อันเป็นกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่ผ่านมาโดยมี

การนำความรูส้มัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนานั้น ทำให้ได้

บทเรียนการพัฒนาประเทศตามแบบสมัยใหม่  ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่างๆ มากมาย เช ่น  ท ้องถ ิ่นชนบทถูกด ูด

ทรัพยากรไปสู่เมืองใหญ่  ทรัพยากร  ธรรมชาติถูกทำลาย  

ถูกครอบงำความรู้และสติปัญญาจากส่วนกลาง ทำให้

สังคมขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นต้น สภาพดังกล่าว

ส่งผลให้เกิดการสูญเสียภูมิปัญญาดั้งเดิม ทำให้สถาบัน

ครอบครัวและสถาบันอื่นๆ ของสังคมอ่อนแอลง ปัญหา

ต่าง ๆ  เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรุนแรง มีผู้ได้เปรียบ

และเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด เป็นผลให้สังคมประสบ

ภาวะวิกฤต (ชวน เพชรแก้ว, 2547: 5) 

 จากภาวะวิกฤตดังกล่าว จึงทำให ้เร ื่องราว

เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านได้รับ

ความสนใจจากองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรภาครัฐ องค์กร

เอกชน และองค์กรชุมชนท้องถิ่น  หรือองค์กรชาวบ้าน  

หากพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ

แผนการศึกษาแห่งชาติจะพบว่าต่างก็กำหนดแนวทาง

เกี่ยวกับการดำเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญา

ชาวบ้านไว้อย่างชัดเจน คือ ยอมรับและให้ความสำคัญ

เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชวน  เพชรแก้ว,  2547:  6)  

เพื่อให้คนไทยได้สติหันมาทำความรู้จัก ทำความเข้าใจภูมิ

หลังและรากเหง้าของตนเองให้มากขึ้น  มิใช่ทวนกระแส

ความเจริญหรือย้อนยุค  หันกลับไปหลงใหลได้ปลื้มกบั

ชีวิตในอดีต แต่เป็นปฏิกิริยาเชิงสร้างสรรค์  เพื่อให้คนไทย 

สังคมไทย ดำรงอยู่และก้าวหน้าต่อไปอย่างมีดุลยภาพให้

ทันโลก  ขณะเดียวกันก็เป็นตัวของตัวเองอย่างมีศักดิ์ศร ี 

มีความเชื่อมั่น  และความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของเรา

เองในการพัฒนาคนหรือการให้การศึกษากับคน เพื่อก้าว

ไปในอนาคตไม่เพียงแต่เราจะต้องรอบรู้วิทยาการใหม่ๆ 

เท่านั้น เราจำเป็นต้องรู้จักตนเอง  เข้าใจภูมิปัญญาส่ังสมอัน

ได้ส่ังสมสืบสานกันมาช้านาน (เอกวิทย์ ณ ถลาง,  2540:  8) 

	
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

ได ้ให ้ความสำคัญในการนำภูม ิป ัญญาท้องถิ่นและภูม ิ

ปัญญาไทยมาใช้ในการเรียนการสอน โดยระบุไว้ในมาตรา 

23(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิ

ปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา  และมาตรา 57  

ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน

ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยนำประสบการณ์

ความรอบรู้ ความชำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่

ส่งเสริมและ    สนับสนุนการจัดการศึกษา (สำนักงานคณะ   

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2542:  23) การจัดการ

ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  

2551  และหลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมการให้ผู้เรียน

เรียนด้วยตนเอง หลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อถ่ายทอดภูม ิป ัญญาท้องถิ่นที่แท ้จริง  การนำ      

ภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นมาใช ้ในการจ ัดการเร ียนการสอน

หมายถ ึง  การนำคต ิน ิยม  ความเช ื่อ  หรือหล ักการ

พื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมและสืบทอดกันมาแต่บรรพ

กาล หรือขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ  และจริยธรรมที่

แสดงให้เห็นถึงความเจริญงดงาม  และความเป็นระเบียบ

แบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  หรือวิธีการการ

ประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่บรรพบุรุษเคยทำกันมาก่อน

อย่างต่อเนื่องหรือเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่

ชาวบ ้านเก ิดข ึ้นเอง ที่สอดคล้องก ับเน ื้อหาสาระของ

หลักสูตร มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรม            

การเร ียนการสอน  สามารถนำไป ใช ้ในช ีว ิตจร ิงได ้ 

ซึ่งกระบวนการสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติและเป็นการเรียนรู้

มากกว่ารูปแบบ  ต้องพยายามไปให้ลึกถึงจิตวิญญาณหรือ

ต ัวค ุณค ่า โดยหล ักส ูตรสถานศ ึกษาม ีจ ุดม ุ่งหมายจ ัด

การศ ึกษาเพ ื่อช ีว ิตม ุ่งส ่งเสร ิมค ุณภาพของพลเม ือง          

ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน

ชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีความรู้  ความเข้าใจและเห็น

ค ุณค ่าในศ ิลปว ิทยาการว ัฒนธรรมขนบธรรมเน ียม

ประเพณี  ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  มีความรักความ

ผูกพันในท้องถิ่นประกอบกับมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ครอบครัว ท้องถิ่น และประเทศชาติ (ชัชวาล ทองดีเลิศ,  

2547:  19)  การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียน

การสอนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศกึษาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นไม่ควรมองที่บุคคลหรือกิจกรรมแต่ควรมองที่ระบบ

ความคิดของชาวบ้าน  การสั่งสมความรู ้ศึกษาสภาพของ

ชาวบ ้าน  การส ั่งสมความร ู้ศ ึกษ าสภาพของส ังคม

สภาพแวดล้อมว่ามีปัจจัยเหตุผล  มีเกณฑ์อย่างไรที่จะทำ

ให้เกิดความคิดนั้นพยายามวิเคราะห์หาปัจจัยร่วมของ

ประเด็นต่างๆ และที่สำคัญมีการถ่ายทอดและมีการเรียนรู้

อย่างไร ซึ่งการศึกษาควรจะเข้าไปจัดระบบการถ่ายทอด

ของชาวบ้านโดยเฉพาะเนื้อหาข้อมูลที่มีอยู่แล้วตามศูนย์

ข้อมูลท้องถิ่นต่างๆ 

 การเรียนการสอนเป็นกระบวนการสื่อสาร

ความรู ้ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็น ตลอดจนเจต

คต ิ ซ ึ่งอ าจท ำ ได ้ห ล าย ว ิธ ี แล ะอ าจ ใช ้เค ร ื่อ งม ือ

ประกอบการสอนต่างๆ อีกมากมาย โดยมีการจัดการ

เร ียนร ู้ท ี่เน ้นผ ู้เร ียนเป ็นสำค ัญ  ให ้ผ ู้เร ียนม ีท ั้งความร ู้ 

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พ ึงประสงค์และสามารถ

ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข จึงจำเป็นต้องพัฒนา

ศักยภาพ ความสามารถของ ผู้เรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้มี

นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การนำ

แหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนวิทยากรท้องถิ่น 

ภูม ิป ัญญาท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวน     

การเร ียนการสอน  จ ึงเป ็นว ิถ ีท างหน ึ่งท ี่จะช ่วยให ้

กระบวนการเรียน การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายได้ตามที่

ต้องการ ซึ่งการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ มาใช้

ในหลักสูตรการเรียน เป็นกิจกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความ

เชื่อที่ว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง

เรียนรู้ เป็นชุดความรู้ในชุมชนที่มีการใช้เพื่อการดำเนินวิถี

ชีวิตที่ได้ผลมาในอดีต สามารถดำรง  ความสันติสุขแก่

บุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมีดุลยภาพอยู่

ร่วมกับธรรมชาต ิ  และสิ่งแวดล้อมได้อย่างผสมกลมกลืน

เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้เน้นการมีส่วนร่วม

ของ ชุมชน โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้เชื่อมโยงชุด

ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษาเข้าสู่

หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ในแต่ละท้องถิ่น 

 ความรู้และแหล่งเรียนรู้มีอยู่มากมาย  จึงเป็น

เร ื่อ งยากท ี่ผ ู้ท ำการสอนจะต ิดตามไปสอนได ้หมด          
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ต ้อ งส ร ้า ง ให ้น ัก เร ีย น เป ็น บ ุค ค ล แห ่งก าร เร ีย น ร ู้            

เพื่อติดตาม  ค้นคว้าหาความรู้ที่มีอยู่มากมายนั้น  การที่

จะทำให ้น ักเร ียนเป ็นบ ุคคลแห่งการเร ียนรู้ได ้น ั้นต ้อง

เริ่มต้นจากทุนที่เป็นฐานความรู้ที่นักเรียนมีอยู่เชื่อมโยง

ไปสู่แหล่งเรียนรู้ไกลตัวในโลกกว้างจากแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้

ตัวที่สุด  คือ  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นดังนั้นบทบาทของ

โรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับท้องถิ่น 

และเช ื่อมโยงส ู่ความร ู้ท ี่เป ็นสากลในท ้องถ ิ่นม ีส ิ่งด ีด ี

มากมายที่ถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ท้องถิ่นเป็นที่ที่

นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตลอดชีวิต นักเรียนได้เรียนรู้

เรื่องราวต่าง ๆ ของประเทศและของโลกมากมาย หลาย

เรื่องที่มีไม่มีโอกาสได้นำมาใช้ประโยชน์ นอกจากใช้เพื่อ

การสอบ  การให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเด็นในท้องถิ่นอย่าง

ลึกซึ้ง  ได้เช ื่อมโยงความรู้เก ี่ยวกับท้องถิ่นสู่ความเป็น

สากล ย่อมช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย ยิ่ง

หากให้นักเรียนได้นำความรู้มาใช้เพื่อสร้างสรรค์พัฒนา

ท้องถิ่นด้วยแล้วย่อมเกิดประโยชน์มากมาย (สำนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  2542:  1) 

 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขที่ 130 

หมู่ 5 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รหัสไปรษณีย์ 46190  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภท

สหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 24  จัดการศึกษาและดำเนินนโยบายต่างๆ  ของ

โรงเรียนตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและจัด

การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ปีพุทธศักราช 2551 ให้

เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 พระราชบัญญัต ิการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ซึ่งได้กำหนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต้อง

เป ็นไปเพ ื่อพ ัฒนาคนไทยให ้เป ็นมน ุษย ์ท ี่สมบ ูรณ ์ ทั้ง

ร ่างกาย จ ิตใจ  สต ิป ัญญา  ความร ู้และค ุณธรรม ม ี

จร ิยธรรมและว ัฒนธรรมแห ่งความเป ็น ไทยในการ

ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เปิด

โอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการเรียนรู้

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารเป็น

แหล่งเรียนรู้  ชุมชนมีส่วนร่วม  พัฒนาบุคลากร  และ

ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม

นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันเทคโนโลยี

เป ็นโรงเร ียนของช ุมชน  จ ัดการเร ียนการสอนต ั้งแต ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,015  คน  มีการดำเนินงาน

จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นสายงานคือด้านการ

บริหาร ด้านวิชาการ  และด้านธุรการ  มีบุคลากรทั้งหมด 

6 7  คน  โด ยแบ ่ง เป ็น ด ้าน บ ร ิห าร  จ ำน วน  5  คน            

ด้านวิชาการ จำนวน  50  คน และด้านธุรการจำนวน     

12  คน   

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้ม ีการนำภูม ิ

ปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ทำให้โรงเรียนพบกับปัญหาในการเลือกภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับผู้เรียน หลักสูตร เนื้อหาวิชา และ

ค ุณสมบ ัต ิของภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่น  ป ัญหาการเตร ียม

ครูผู้สอน ผู้เรียน สื่อการเรียนการสอน การเตรียมการสอน

ล่วงหน้า ปัญหาการขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ์ในการฝึก

ปฏ ิบ ัต ิงาน  งบประมาณ ไม ่เพ ีย งพอ  การเบ ิกจ ่าย

ค ่าตอบแทนย ุ่งยากล ่าช ้า จ ึงทำให ้ผ ู้ว ิจ ัยสนใจท ี่จะ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบันและ

ปัญหา และการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญา

โลกาภิวัตน์ ในการดำเนินงานของโรงเรียน  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาภูมิปัญญา

ท ้องถ ิ่นก ับ ในการดำเน ินงานของโรงเร ียนท ่าค ัน โท      

วิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์   

 2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  

อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์   

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการภูมิปัญญา

ท้องถิ่นกับในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยา

คาร  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์   

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

งานว ิจ ัยน ี้ เป ็นการว ิจ ัย เช ิงค ุณ ภาพทาง

ว ัฒ น ธรรม (Cultural Qualitative Research) โด ย เก ็บ

	
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document) ข้อมูลภาคสนาม 

(Field  Study) ใช้วิธีการสำรวจเบ้ืองต้น การสัมภาษณ์ การ

สังเกต  และการสนทนากลุ่ม นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา

คำตอบตามความมุ่งหมายของการวิจัย ระยะเวลาในการวิจัย

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  2557  เป็นต้นไป พื้นที่ทำการวิจัย

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 100 คน ประกอบด้วย

กล ุ่มผ ู้ร ู้ (Key Informant) จำนวน  5 คน  กล ุ่มผ ู้ปฏ ิบ ัต ิ  

(Casual  Informant) จำนวน  90  คน  และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ท่ัวไป (General Informants)จำนวน  5  คน    

 

ผลการวิจัย 

ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

เขตพื้นท ี่โรงเร ียนท่าค ันโทวิทยาคาร อำเภอท่าค ันโท 

จังหวัดกาฬสินธุ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในเขตพื้นที่เป็นความรู้

ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่

น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ความรู้

เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ 

และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือ

แบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา

เป็นความรู้ที่มีคุณธรรม สอนให้คนเป็นคนดี สอนให้คน

เคารพธรรมชาต ิรู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไมท่ำลาย 

ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนที่ล่วงลับไปแล้วภูมิปัญญา

ชาวบ้านเป็นความรู้เรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา 

การจ ับส ัตว ์ การทอผ ้า ทอเส ื่อ การสานตะกร ้าและ

เครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่ ด้วยหวาย การทำเครื่องปั้นดินเผา การ

ทำเครื่องมือทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีศิลปะดนตรี 

การฟ้อนรำ และการละเล่นต่าง ๆ การรักษาโรคด้วยวิธี

ต่าง ๆ เช่น การใช้ยาสมุนไพร การนวด เป็นต้น ภูมิปัญญา

เหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ 

และถ่ายทอดมาให้เรามีวิธีการหลายอย่างที่ทำให้ความรู้

เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบันด้วยวิธีการอนุรักษ์ 

การบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงามนี้ไว้ 

 1. การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การเรียนการ

สอนของโรงเร ียนเป ็นการนำคต ิน ิยม ความเช ื่อหร ือ

หลักการพื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา 

หร ือขนมธรรมเน ียมประเพณ  ีศ ิลปะและจร ิยธรรม          

ที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบ

แบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาสาระมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรม

การเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย คน แนวคิดชาวบ้าน 

ผลงานชาวบ้าน  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในเขต

พื้นที่โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประกอบไปด้วย  

  1.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ คติ ความ

เชื่อ และหลักการพื้นฐาน เรื่องที่เกี่ยวกับ คต ิความเชื่อ 

และหลักการพ ื้นฐาน เป ็นความรู้ท ี่เก ิดจากการสั่งสม 

ถ่ายทอดกันมา ได้แก่การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของแต่

ละท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการพึ่งพา

ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อการยังชีพ เช่น ชุมชนภูเขา มี

ความเชื่อเรื่องผีป่า เจ้าป่า เทพารักษ์ ผู้ที่อยู่ตามพื้นราบจะ

เชื่อในเรื่อง พระภูมิเจ้าที่ พระภูมินา การสู่ขวัญ การให้

ความเคารพแม่โพสพ ผู้ที่อยู่ตามแม่น้ำ มักจะเชื่อในเรื่อง

ของแม่ย่านางเรือ เป็นต้น ความคิด ความเชื่อ เหล่านี้จะ

นำมาสู่การพัฒนาชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การตั้ง

ธนาคารแห่งชีวิตเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน โดยยึดหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา การจัดพิธีกรรมบวชต้นไม้ การจัดตั้งป่า

สมุนไพร ธนาคารผ้า กลุ่มทอผ้า กลุ่มชาปนกิจ เป็นต้น 

  1.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเรื่องราว

แนวความคดิ  หล ักการปฏ ิบ ัต  ิและเทคโนโลย  ีเป ็น

เรื่องราวแนวความคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ท ี่ช าวบ ้านน ำม าใช ้ใน ช ุม ชน  ซ ึ่ง เป ็น อ ิท ธ ิพ ลขอ ง

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การ

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ โดยจัดระบบถ่ายเทน้ำ

และคิดสูตรอาหารปลาขึ้นมาเอง การประดิษฐ์เครื่องนวด

ข้าวแบบประหยัด เป็นต้น 

  1.3 เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ เป็น

เรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

เช ่น  ป ระ เพณ ีก ารบ วชน าค เข ้าพ รรษ า  แต ่งงาน 

นอกจากน ั้นย ังม ีศ ิลปกรรมพ ื้นบ ้านท ี่แสดงให ้เห ็นถ ึง

ความสำเร็จของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ 

เช ่น งานจักสาน และงานทอกระเป๋าลิเพาภาคใต้ สื่อ

จ ันทรบูร เครื่องจ ักรสานต่างๆ เครื่องป ั้นด ินเผา งาน

แกะสลัก งานปั้น งานหล่อด้วยโลหะ การก่อสร้างอาคารที่
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ต ้อ งส ร ้า ง ให ้น ัก เร ีย น เป ็น บ ุค ค ล แห ่งก าร เร ีย น ร ู้            

เพื่อติดตาม  ค้นคว้าหาความรู้ที่มีอยู่มากมายนั้น  การที่

จะทำให ้น ักเร ียนเป ็นบ ุคคลแห่งการเร ียนรู้ได ้น ั้นต ้อง

เริ่มต้นจากทุนที่เป็นฐานความรู้ที่นักเรียนมีอยู่เชื่อมโยง

ไปสู่แหล่งเรียนรู้ไกลตัวในโลกกว้างจากแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้

ตัวที่สุด  คือ  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นดังนั้นบทบาทของ

โรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับท้องถิ่น 

และเช ื่อมโยงส ู่ความร ู้ท ี่เป ็นสากลในท ้องถ ิ่นม ีส ิ่งด ีด ี

มากมายที่ถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ท้องถิ่นเป็นที่ที่

นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตลอดชีวิต นักเรียนได้เรียนรู้

เรื่องราวต่าง ๆ ของประเทศและของโลกมากมาย หลาย

เรื่องที่มีไม่มีโอกาสได้นำมาใช้ประโยชน์ นอกจากใช้เพื่อ

การสอบ  การให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเด็นในท้องถิ่นอย่าง

ลึกซึ้ง  ได้เช ื่อมโยงความรู้เก ี่ยวกับท้องถิ่นสู่ความเป็น

สากล ย่อมช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย ยิ่ง

หากให้นักเรียนได้นำความรู้มาใช้เพื่อสร้างสรรค์พัฒนา

ท้องถิ่นด้วยแล้วย่อมเกิดประโยชน์มากมาย (สำนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  2542:  1) 

 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขที่ 130 

หมู่ 5 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รหัสไปรษณีย์ 46190  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภท

สหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 24  จัดการศึกษาและดำเนินนโยบายต่างๆ  ของ

โรงเรียนตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและจัด

การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ปีพุทธศักราช 2551 ให้

เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 พระราชบัญญัต ิการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ซึ่งได้กำหนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต้อง

เป ็นไปเพ ื่อพ ัฒนาคนไทยให ้เป ็นมน ุษย ์ท ี่สมบ ูรณ ์ ทั้ง

ร ่างกาย จ ิตใจ  สต ิป ัญญา  ความร ู้และค ุณธรรม ม ี

จร ิยธรรมและว ัฒนธรรมแห ่งความเป ็น ไทยในการ

ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เปิด

โอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการเรียนรู้

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารเป็น

แหล่งเรียนรู้  ชุมชนมีส่วนร่วม  พัฒนาบุคลากร  และ

ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม

นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันเทคโนโลยี

เป ็นโรงเร ียนของช ุมชน  จ ัดการเร ียนการสอนต ั้งแต ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,015  คน  มีการดำเนินงาน

จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นสายงานคือด้านการ

บริหาร ด้านวิชาการ  และด้านธุรการ  มีบุคลากรทั้งหมด 

6 7  คน  โด ยแบ ่ง เป ็น ด ้าน บ ร ิห าร  จ ำน วน  5  คน            

ด้านวิชาการ จำนวน  50  คน และด้านธุรการจำนวน     

12  คน   

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้ม ีการนำภูม ิ

ปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ทำให้โรงเรียนพบกับปัญหาในการเลือกภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับผู้เรียน หลักสูตร เนื้อหาวิชา และ

ค ุณสมบ ัต ิของภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่น  ป ัญหาการเตร ียม

ครูผู้สอน ผู้เรียน สื่อการเรียนการสอน การเตรียมการสอน

ล่วงหน้า ปัญหาการขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ์ในการฝึก

ปฏ ิบ ัต ิงาน  งบประมาณ ไม ่เพ ีย งพอ  การเบ ิกจ ่าย

ค ่าตอบแทนย ุ่งยากล ่าช ้า จ ึงทำให ้ผ ู้ว ิจ ัยสนใจท ี่จะ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบันและ

ปัญหา และการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญา

โลกาภิวัตน์ ในการดำเนินงานของโรงเรียน  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาภูมิปัญญา

ท ้องถ ิ่นก ับ ในการดำเน ินงานของโรงเร ียนท ่าค ัน โท      

วิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์   

 2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  

อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์   

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการภูมิปัญญา

ท้องถิ่นกับในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยา

คาร  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์   

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวจิ ัยน ี้ เป ็นการว ิจ ัย เช ิงค ุณ ภาพทาง

ว ัฒ น ธรรม (Cultural Qualitative Research) โด ย เก ็บ

	
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document) ข้อมูลภาคสนาม 

(Field  Study) ใช้วิธีการสำรวจเบ้ืองต้น การสัมภาษณ์ การ

สังเกต  และการสนทนากลุ่ม นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา

คำตอบตามความมุ่งหมายของการวิจัย ระยะเวลาในการวิจัย

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  2557  เป็นต้นไป พื้นที่ทำการวิจัย

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 100 คน ประกอบด้วย

กล ุ่มผ ู้ร ู้ (Key Informant) จำนวน  5 คน  กล ุ่มผ ู้ปฏ ิบ ัต ิ  

(Casual  Informant) จำนวน  90  คน  และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ท่ัวไป (General Informants)จำนวน  5  คน    

 

ผลการวิจัย 

ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

เขตพื้นท ี่โรงเร ียนท่าค ันโทวิทยาคาร อำเภอท่าค ันโท 

จังหวัดกาฬสินธุ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในเขตพื้นที่เป็นความรู้

ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่

น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ความรู้

เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ 

และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือ

แบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา

เป็นความรู้ที่มีคุณธรรม สอนให้คนเป็นคนด ีสอนให้คน

เคารพธรรมชาต ิรู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไมท่ำลาย 

ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนที่ล่วงลับไปแล้วภูมิปัญญา

ชาวบ้านเป็นความรู้เรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา 

การจ ับส ัตว ์ การทอผ ้า ทอเส ื่อ การสานตะกร ้าและ

เครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่ ด้วยหวาย การทำเครื่องปั้นดินเผา การ

ทำเครื่องมือทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีศิลปะดนตรี 

การฟ้อนรำ และการละเล่นต่าง ๆ การรักษาโรคด้วยวิธี

ต่าง ๆ เช่น การใช้ยาสมุนไพร การนวด เป็นต้น ภูมิปัญญา

เหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ 

และถ่ายทอดมาให้เรามีวิธีการหลายอย่างที่ทำให้ความรู้

เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบันด้วยวิธีการอนุรักษ์ 

การบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงามนี้ไว้ 

 1. การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การเรียนการ

สอนของโรงเร ียนเป ็นการนำคต ิน ิยม ความเช ื่อหร ือ

หลักการพื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา 

หร ือขนมธรรมเน ียมประเพณ  ีศ ิลปะและจร ิยธรรม          

ที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบ

แบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาสาระมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรม

การเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย คน แนวคิดชาวบ้าน 

ผลงานชาวบ้าน  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในเขต

พื้นที่โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประกอบไปด้วย  

  1.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ คต ิความ

เชื่อ และหลักการพื้นฐาน เรื่องที่เกี่ยวกับ คต ิความเชื่อ 

และหลักการพ ื้นฐาน เป ็นความรู้ท ี่เก ิดจากการสั่งสม 

ถ่ายทอดกันมา ได้แก่การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของแต่

ละท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการพึ่งพา

ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อการยังชีพ เช่น ชุมชนภูเขา มี

ความเชื่อเรื่องผีป่า เจ้าป่า เทพารักษ ์ผู้ที่อยู่ตามพื้นราบจะ

เชื่อในเรื่อง พระภูมิเจ้าที่ พระภูมินา การสู่ขวัญ การให้

ความเคารพแม่โพสพ ผู้ที่อยู่ตามแม่น้ำ มักจะเชื่อในเรื่อง

ของแม่ย่านางเรือ เป็นตน้ ความคิด ความเชื่อ เหล่านี้จะ

นำมาสู่การพัฒนาชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การตั้ง

ธนาคารแห่งชีวิตเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน โดยยึดหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา การจัดพิธีกรรมบวชต้นไม้ การจัดตั้งป่า

สมุนไพร ธนาคารผ้า กลุ่มทอผ้า กลุ่มชาปนกิจ เป็นต้น 

  1.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเรื่องราว

แนวความค ิด  หล ักการปฏ ิบ ัต ิ และเทคโนโลย ี เป ็น

เรื่องราวแนวความคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ท ี่ช าวบ ้านน ำม าใช ้ใน ช ุม ชน  ซ ึ่ง เป ็น อ ิท ธ ิพ ลขอ ง

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การ

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ โดยจัดระบบถ่ายเทน้ำ

และคิดสูตรอาหารปลาขึ้นมาเอง การประดิษฐ์เครื่องนวด

ข้าวแบบประหยัด เป็นต้น 

  1.3 เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ เป็น

เรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

เช ่น  ป ระ เพณ ีก ารบ วชน าค เข ้าพ รรษ า  แต ่งงาน 

นอกจากน ั้นย ังม ีศ ิลปกรรมพ ื้นบ ้านท ี่แสดงให ้เห ็นถ ึง

ความสำเร็จของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ 

เช ่น งานจักสาน และงานทอกระเป๋าลิเพาภาคใต้ สื่อ

จ ันทรบูร เครื่องจ ักรสานต่างๆ เครื่องป ั้นด ินเผา งาน

แกะสลัก งานปั้น งานหล่อด้วยโลหะ การก่อสร้างอาคารที่
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อยู่อาศัย ภาพเขียนบนผนัง การฟ้อนรำ และเพลงพื้นบ้าน 

เป็นต้น 

  1.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเป็นเรื่อง

การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น การประกอบอาชีพใน

ท้องถิ่นได้ร ับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสมัย เป ็นการ

ดำเนินชีวิตที ่เคยถูกครอบงำจากสภาพแวดล้อม พ่อค้าคน

กลาง ระบบเศรษฐกิจ ระบบโรงงาน กลับสู่การเกษตรที่

อาศัยความสมดุลทางธรรมชาต ิสามารถยืนหยัดต่อสู้กับ

ความล้มเหลวกับการล้มละลายทางสังคม เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมได้อย่างภูม ิใจด้วยกำลังกาย และการสั่งสม

ประสบการณ ์ กำล ังป ัญญา เช ่น  การทำเกษตรแบบ

ผสมผสาน การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง การทำสวน

สมุนไพรและการแพทย์แผนโบราณ 

  2. การนำภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสู่การดำเนินงาน

ของโรงเรียน เป็นการนำคตินิยม ความเชื่อหรือหลักการ

พื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา หรือขนม

ธรรมเนียมประเพณ ีศิลปะและจริยธรรม ที่แสดงออกถึง

ความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบแบบแผนที่เคย

ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมา

ให ้น ัก เร ียนได ้เร ียนร ู้ตามข ั้นตอนก ิจกรรมการเร ียน 

การสอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

และจากการศ ึกษาบร ิบทโรงเร ียนและช ุมชน  ผ ู้ว ิจ ัย 

ผู้บริหารและคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ประชุม

ระดมสมองกันเพื่อหาแนวทางการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่นำมาดำเนินงานของโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ต้อง

ประกอบไปด้วย การดำเนินงานของโรงเรียน 4 ด้าน คือ 

ด้านการบริหาร การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 

  2.1 การบริหาร ในการดำเนินงานด้าน

การบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดทำ

นโยบายในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และขับเคลื่อน

ในสถานศึกษาและการบูรณาการในแผนการปฏิบัติงาน

ประจำปี การดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน

ประจำป  ีการติดตามประเมินผล รวมไปถึงการติดตาม

ประเมินผลการพัฒนานโยบาย แผนงานในการขับเคลื่อน

การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

  2.2  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน ในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่มา

ใช ้ในการพ ัฒนาหลักส ูตรข ั้นพ ื้นฐานของสถานศึกษา  

มีความเป็นไปได้ในรูปของการบูรณาการและสามารถ

บูรณาการได้ทุกสาระการเรียนรู้ซึ่ง คณะครูทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้และผู้บริหารต่างก็มีความเห็นว่าเหมาะสมส่วน

ใหญ  ่ และซึ่งการบูรณาการนั้นควรใช้ภ ูม ิป ัญญา ด้าน

ความเช ื่อ ความเช ื่อด ้านเกษตรกรรม ความเช ื่อด ้าน

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ความเชื่อด้านการแพทย์แผน

ไทย ความเชื่อ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ความเชื่อด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ความ

เชื่อด้านศิลปกรรม ความเชื่อด้านภาษาและวรรณกรรม 

ความเชื่อด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ความเชื่อ 

ด้านโภชนาการ ความเชื่อด ้านองค์กรชุมชน และการ

จัดการเรียนการสอน  ควรใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เข้า

มาใช ้ในการจัดก ิจกรรมการเร ียนรู้โดยศ ึกษาปราชญ ์

ชาวบ้านที่มีอยู่ในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การกำหนดกระบวนการจัดการเร ียนรู ้การถ ่ายทอด

ความรู้ และการวัดผลประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้  

  3 . การจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนาผ ู้เร ียน  ในการ    

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่

ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละช่วงชั้น ให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ และนำไปปฏิบัติตนได้อย่างสมดุลพร้อมนำมาปรับ

ใช้ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม  

  สภาพปัจจุบันในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่า

คันโท จังหวัดกาฬสินธุ ์

  1. ด้านการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยการ

บริหาร วิชาการ งบประมาณการบริหารงานทั่วไป ผล

การศึกษาพบว่า มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในแต่ละ

ด้านที่ส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัด

ก ิจการการเร ียนการสอน  การดำเน ินการตามแผน 

โครงการกิจกรรมแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกัน สัมพันธ์กัน    

มีการต ิดตามแผนงาน โครงการ ที่ม ีการส ่งเสร ิมการ     

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนกาสอน รวมถึงการ

นำผลติดตามไปพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรมทั้ง 4 
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อยู่อาศัย ภาพเขียนบนผนัง การฟ้อนรำ และเพลงพื้นบ้าน 

เป็นต้น 

  1.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเป็นเรื่อง

การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น การประกอบอาชีพใน

ท้องถิ่นได้ร ับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสมัย เป ็นการ

ดำเนินชีวิตที ่เคยถูกครอบงำจากสภาพแวดล้อม พ่อค้าคน

กลาง ระบบเศรษฐกิจ ระบบโรงงาน กลับสู่การเกษตรที่

อาศัยความสมดุลทางธรรมชาต ิสามารถยืนหยัดต่อสู้กับ

ความล้มเหลวกับการล้มละลายทางสังคม เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมได้อย่างภูม ิใจด้วยกำลังกาย และการสั่งสม

ประสบการณ ์ กำล ังป ัญญา เช ่น  การทำเกษตรแบบ

ผสมผสาน การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง การทำสวน

สมุนไพรและการแพทย์แผนโบราณ 

  2. การนำภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสู่การดำเนินงาน

ของโรงเรียน เป็นการนำคตินิยม ความเชื่อหรือหลักการ

พื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา หรือขนม

ธรรมเนียมประเพณ ีศิลปะและจริยธรรม ที่แสดงออกถึง

ความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบแบบแผนที่เคย

ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมา

ให ้น ัก เร ียนได ้เร ียนร ู้ตามข ั้นตอนก ิจกรรมการเร ียน 

การสอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

และจากการศ ึกษาบร ิบทโรงเร ียนและช ุมชน  ผ ู้ว ิจ ัย 

ผู้บริหารและคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ประชุม

ระดมสมองกันเพื่อหาแนวทางการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่นำมาดำเนินงานของโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ต้อง

ประกอบไปด้วย การดำเนินงานของโรงเรียน 4 ด้าน คือ 

ด้านการบริหาร การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 

  2.1 การบริหาร ในการดำเนินงานด้าน

การบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดทำ

นโยบายในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และขับเคลื่อน

ในสถานศึกษาและการบูรณาการในแผนการปฏิบัติงาน

ประจำปี การดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน

ประจำปี การติดตามประเมินผล รวมไปถึงการติดตาม

ประเมินผลการพัฒนานโยบาย แผนงานในการขับเคลื่อน

การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

  2.2  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน ในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่มา

ใช ้ในการพ ัฒนาหลักส ูตรข ั้นพ ื้นฐานของสถานศึกษา  

มีความเป็นไปได้ในรูปของการบูรณาการและสามารถ

บูรณาการได้ทุกสาระการเรียนรู้ซึ่ง คณะครูทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้และผู้บริหารต่างก็มีความเห็นว่าเหมาะสมส่วน

ใหญ  ่ และซึ่งการบูรณาการนั้นควรใช้ภ ูม ิป ัญญา ด้าน

ความเช ื่อ ความเช ื่อด ้านเกษตรกรรม ความเช ื่อด ้าน

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ความเชื่อด้านการแพทย์แผน

ไทย ความเชื่อ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ความเชื่อด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ความ

เชื่อด้านศิลปกรรม ความเชื่อด้านภาษาและวรรณกรรม 

ความเชื่อด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ความเชื่อ 

ด้านโภชนาการ ความเชื่อด ้านองค์กรชุมชน และการ

จัดการเรียนการสอน  ควรใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เข้า

มาใช ้ในการจัดก ิจกรรมการเร ียนรู้โดยศ ึกษาปราชญ ์

ชาวบ้านที่มีอยู่ในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การกำหนดกระบวนการจัดการเร ียนรู ้การถ ่ายทอด

ความรู้ และการวัดผลประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้  

  3 . การจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนาผ ู้เร ียน  ในการ    

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่

ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละช่วงชั้น ให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ และนำไปปฏิบัติตนได้อย่างสมดุลพร้อมนำมาปรับ

ใช้ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม  

  สภาพปัจจุบันในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่า

คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  1. ด้านการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยการ

บริหาร วิชาการ งบประมาณการบริหารงานทั่วไป ผล

การศึกษาพบว่า มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในแต่ละ

ด้านที่ส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัด

ก ิจการการเร ียนการสอน  การดำเน ินการตามแผน 

โครงการกิจกรรมแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกัน สัมพันธ์กัน    

มีการต ิดตามแผนงาน โครงการ ที่ม ีการส ่งเสร ิมการ     

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนกาสอน รวมถึงการ

นำผลติดตามไปพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรมทั้ง 4 

	
ด้านที่ส ่งเสริมการบูรณาการภูม ิป ัญญาท้องถิ่นในการ

ดำเนินงาน  

  1.1 ด้านการบริหาร ได้จัดมีนโยบายการ

นำไปปฏ ิบ ัต ิในการบ ูรณาการภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นมา

ข ับเคล ื่อนในสถานศึกษา และบ ูรณาการในแผนงาน

ปฏิบ ัต ิงานประจำปี การดำเน ินงานตามนโยบายและ

แผนปฏิบัติงานประจำปี ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้

ในการทำงานของฝ่าย มีการติดตามการดำเนินการตาม

นโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีการบูรณาการ     

ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ 

  1.2 ด้านการวิชาการ จากการจัดประชุม 

ร่วมกันระหว่างครู คณะกรรมการ ผู้ปกครองในแต่ละฝ่าย

ได้ดำเนินการมีแผนงาน/โครงการ กิจกรรมด้านวิชาการ

ต ่างๆ  ท ี่ส ่งเสร ิมบ ูรณาการภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่น  ศ ึกษา

วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ 

ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีใน

หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย

และคุณลักษณะที่พ ึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการ

เน ื้อหาสาระท ั้งในกลุ่ม สาระการเร ียนรู้เด ียวก ันและ

ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม นำ

หลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหาร

จ ัดการใช ้หล ักส ูตรให ้เหมาะสมน ิเทศ ต ิดตามการใช ้

หลักสูตร ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร ปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้อย่างเหมาะสม 

  1.3 ด้านงบประมาณ ได้มีการดำเนินงานมี

ก ารวางแผนการบ ร ิห ารจ ัด ก ารงบป ระม าณ ของ

สถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตระหนักถึงความประหยัด มี

การนำแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการบริหาร

จ ัด ก าร เพ ื่อ เก ิด ป ระ โยชน ์ส ุด  ได ้ด ำ เน ิน ก ารแผน

งบประมาณของสถานศึกษาสอดคล้องก ับภ ูม ิป ัญญา

ท ้องถ ิ่นที่มีอยู่ ม ีการต ิดตามผลการดำเน ินงานและ

งบประมาณของสถานศึกษา และนำผลที่ได้มาพัฒนาและ

ปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณให้เหมาะสม 

  1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป มีการจัด

แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและประสานสัมพันธ์ชุมชนที่มี

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

เรียนรู้ของนักเรียน 

  2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกาเรียน

การสอน ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรนั้น 

ทุกกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีการดำเนินงานโดยการ

จัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทุกระดับชั้น มีการนิเทศติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์

วิจัยเพื่อพัฒนาการนำไปสู่การจัดการเรียนการสอน  ต้อง

คำนึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการ

สอน สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การ

วัดผลประเมินการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งผลปรากฏดังนี้ 

  กล ุ่ม ส าระการ เร ียน ร ู้ได ้ม ีก ารจ ัดท ำ

หลักสูตร การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหน่วยการ

เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้  การ

จัดกิจกรรมนักเรียน การวัดและประเมินผล นั้นมีการ

วางแผน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการนำหน่วยการ

เรียนรู้ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาวิเคราะห์ 

วิจัยให้มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการภูมิปัญญา

ท้องถิ่น แต่การดำเนินการหลักสูตร ต้องคำนึงหลักการนำ

ภูมิปัญญามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอนนั้น ต้องคำนึงถึง สภาพการนำภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับกิจกรรมการ

เรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม การปรับรายละเอียด

เนื้อหา ปรับปรุงและเลือกใช้สื่อการเรียน การจัดทำสื่อ

การเรียนการสอนใหม ่การจัดทำคำอธิบายรายวิชา นำ

กลุ่มต่างๆของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน  ด้านการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมี

การประชุมคณะกรรมการให้เช้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่

น ำมาใช ้ ม ีการปร ับก ิจกรรมการเร ียนการสอนให ้

สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และ มีข้อมูลพื้นฐานกับสภาพ

ท ้องถ ิ่น  เช ่นอาช ีพ  เศรษฐก ิจ  ประเพณ ีว ัฒนธรรม       

ทร ัพยาการ  ม ีการปร ับรายละเอ ียดของเน ื้อหาให ้
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สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น  มีการจัดทำ

สื่อเอกสารหรือหนังสือพิมพ์ที่มีในท้องถิ่น ปรับปรุงและ

เลือกใช้สื่อที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น 

และส่วนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม่ ต้อง

วิเคราะห์จ ุดประสงค์ของหลักสูตรที่ทำข้ึนใหม่ มีเน้ือหา

ซ้ำซ้อนกับของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ สื่อที่จัดทำขึ้น

ใหม่สอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่นหาง่าย ราคาถูก

น่าสนใจ  และมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่บูรณาการภูมิ

ป ัญญาท้องถ ิ่น และสอดคล้องก ับหลักส ูตร และด้าน

กิจกรรมนักเรียน มีแผนงาน โรงการส่งเสริมการบูรณาการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดก ิ จกรรม

ล ูก เส ือ  เนตรนาร ี  ยุวกาชาด หรือผู้บำเพ็ญประโยชน ์

ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง

ช ุมน ุม  ชมรม  ม ีการประย ุกต ์ใช ้ภ ูม ิป ัญญ าท ้องถ ิ่น 

วัฒนธรรม หลักคำสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรม

นักเรียน  ด้านการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ดำเนินการ

จ ัดทำเคร ื่องม ือและประเม ินผลท ี่หลากหลาย  และ

สอดคล ้องก ับว ัตถ ุประสงค ์ของหน ่วยการเร ียนร ู้ท ี่       

บูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายงานผลการประเมินและ

นำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

บูรณาการ จัดแสดง เผยแพร ่ประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ 

  3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมี

การดำเนินงานการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ จาก

การสัมภาษณ์ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้พบว่า มีการ

ทำแผนงาน โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่มีการบูรณาการ        

ภูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นเข ้ามาใช ้ มีการต ิดตามประเม ินผล

กิจกรรมนักเรียน นำผลการติดตามมาปรับปรุง พัฒนา

กิจกรรมนักเรียนที่มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ปรับใช้ และบูรณาการในเรื่อง กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณะประโยชน์  ผลการบูรณาการภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเข้ามาใช้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนา

สถานศึกษา ชุมขนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน นำผลมา

ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  แนวทางการบ ูรณ าการใช ้ภ ูม ิป ัญญา

ท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 

อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่ามี  

การกำหนดนโยบายการจัดการศึกษามีการบูรณาการ     

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ เป็นนโยบายสำคัญ พัฒนา

ความร ู้ความเข ้าใจแก ่บ ุคลากร ท ั้งผ ู้บร ิหาร คร ูและ

คณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนโดยใช้

หลักภูมิป ัญญาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ 

ความเข้าใจให้แก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทบทวนหรือปรับปรุง

โครงสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการการบูรณาการ    

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำปรับปรุงหรือเพิ่มเติมโครงการ

กิจกรรม และปรับแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ

สถานศึกษา  

  จ ัดท ำก าร เร ียน ก ารสอนตามหล ัก ส ูต ร

สถานศึกษา เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให ้ 

เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล           

และรายงานผลการดำเนินงาน  ให้ผู้ปกครองและชุมชน

เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาใน แต ่ล ะ ข ั ้ น ต อน โดย

แ น ว ท า ง ก า ร บูรณาการใช้ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ่นในการ

ดำเนินงานของของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอ    

ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 

คือ ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาหลกัสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน และด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ตามรายละเอียดดังนี้ 

  ด ้านการบร ิห ารป ัจจ ัยสำค ัญ ท ี่ส ุด ใน

ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาในการบูรณาการ   

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียน

ท่าคันโทวิทยาคาร พบว่า ผู้บริหารมีส่วนผลักดันที่สำคัญ

และแรงบ ันดาลใจท ี่ผ ู้บ ร ิหารม ุ่งพ ัฒนาการบร ิหาร

สถานศึกษามุ่งพัฒนาสถานศึกษาโดยเห็นความสำคัญของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาบูรณาการในการดำเนินการ 

โดยแนวทางบ ูรณาการภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ่นเข ้ามาใช ้ใน

โรงเรียนนั้น อาทิเช่น การกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ ์

การประสานทีมงาน ความสามารถในการครองใจคร  ู
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สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น  มีการจัดทำ

สื่อเอกสารหรือหนังสือพิมพ์ที่มีในท้องถิ่น ปรับปรุงและ

เลือกใช้สื่อที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น 

และส่วนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม่ ต้อง

วิเคราะห์จ ุดประสงค์ของหลักสูตรที่ทำข้ึนใหม่ มีเน้ือหา

ซ้ำซ้อนกับของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ สื่อที่จัดทำขึ้น

ใหม่สอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่นหาง่าย ราคาถูก

น่าสนใจ  และมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่บูรณาการภูมิ

ป ัญญาท้องถ ิ่น และสอดคล้องก ับหลักส ูตร และด้าน

กิจกรรมนักเรียน มีแผนงาน โรงการส่งเสริมการบูรณาการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดก ิ จกรรม

ล ูก เส ือ  เนตรนาร ี  ยุวกาชาด หรือผู้บำเพ็ญประโยชน ์

ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง

ช ุมน ุม  ชมรม  ม ีการประย ุกต ์ใช ้ภ ูม ิป ัญญ าท ้องถ ิ่น 

วัฒนธรรม หลักคำสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรม

นักเรียน  ด้านการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ดำเนินการ

จ ัดทำเคร ื่องม ือและประเม ินผลท ี่หลากหลาย  และ

สอดคล ้องก ับว ัตถ ุประสงค ์ของหน ่วยการเร ียนร ู้ท ี่       

บูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายงานผลการประเมินและ

นำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

บูรณาการ จัดแสดง เผยแพร่ ประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ 

  3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมี

การดำเนินงานการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ จาก

การสัมภาษณ์ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้พบว่า มีการ

ทำแผนงาน โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่มีการบูรณาการ        

ภูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นเข ้ามาใช ้ มีการต ิดตามประเม ินผล

กิจกรรมนักเรียน นำผลการติดตามมาปรับปรุง พัฒนา

กิจกรรมนักเรียนที่มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ปรับใช้ และบูรณาการในเรื่อง กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณะประโยชน  ์ ผลการบูรณาการภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเข้ามาใช้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนา

สถานศึกษา ชุมขนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน นำผลมา

ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  แนวทางการบ ูรณ าการใช ้ภ ูม ิป ัญญา

ท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 

อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่าม  ี 

การกำหนดนโยบายการจัดการศึกษามีการบูรณาการ     

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ เป็นนโยบายสำคัญ พัฒนา

ความร ู้ความเข ้าใจแก ่บ ุคลากร ท ั้งผ ู้บร ิหาร คร ูและ

คณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนโดยใช้

หลักภูมิป ัญญาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ 

ความเข้าใจให้แก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทบทวนหรือปรับปรุง

โครงสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการการบูรณาการ    

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำปรับปรุงหรือเพิ่มเติมโครงการ

กิจกรรม และปรับแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ

สถานศึกษา  

  จ ัดท ำก าร เร ียน ก ารสอนตามหล ัก ส ูต ร

สถานศึกษา เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให  ้

เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล           

และรายงานผลการดำเนินงาน  ให้ผู้ปกครองและชุมชน

เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาใน แต ่ล ะ ข ั ้ น ต อน โดย

แ น ว ท า ง ก า ร บูรณาการใช้ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ่นในการ

ดำเนินงานของของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอ    

ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 

คือ ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาหลกัสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน และด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ตามรายละเอียดดังนี้ 

  ด ้านการบร ิห ารป ัจจ ัยสำค ัญ ท ี่ส ุด ใน

ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาในการบูรณาการ   

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียน

ท่าคันโทวิทยาคาร พบว่า ผู้บริหารมีส่วนผลักดันที่สำคัญ

และแรงบ ันดาลใจท ี่ผ ู้บ ร ิหารม ุ่งพ ัฒนาการบร ิหาร

สถานศึกษามุ่งพัฒนาสถานศึกษาโดยเห็นความสำคัญของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาบูรณาการในการดำเนินการ 

โดยแนวทางบ ูรณาการภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ่นเข ้ามาใช ้ใน

โรงเรียนนั้น อาทิเช่น การกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ ์

การประสานทีมงาน ความสามารถในการครองใจคร  ู

	
นักเรียน และชุมชน การติดตามงานอย่างเป็นระบบ ให้

กำลังใจสามารถคุยได้ทุกเรื่อง ส่งผลให้ทางโรงเรียนมีการ

ใช ้แหล่งเร ียนรู้ภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ่นอย่างค ุ้มค ่าและเก ิด

ประโยชน์สูงสุด และมีการขยายผลการดำเนินงานไปสู่

ครัวเรือนของนักเรียน ชุมชน เช่น การออม การปลูกพืช

สวนครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก ่เป็นต้น ทั้งนี้มี

ก ารวางแผนต ิด ต าม  ผลการด ำ เน ิน งาน โดยผ ่าน

กระบวนการเยี่ยมบ้านของคณะครู และผู้บริหารอย่าง

สม่ำเสมอ กระบวนการบริหารจัดการทุกอย่าง เป็นการนำ

สิ่งต ่างๆ ที่ม ีอย ู่ในภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ่นมาจัดการให ้เก ิด

ประโยชน ์บูรณาการให้เกิดความหลากหลาย อาทิ การ

ปลูกต้นไม้และพืชผัก การตกแต่งห้องเรียนถ้วยวัสดุภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ เป็นต้น โดยหลักการบูรณาการ มี

การวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล สภาพจริงและนำไปกำหนด

เป็นวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ อย่างมี

หลักการและหลักวิชาการ มีการจัดสรรงบประมาณแต่ละ

โครงการตามความเหมาะสม จัดบุคลากรให้ทำงานตาม

ความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ กิจกรรมทุกอย่าง

ที่จัดเป็นไปตามหลักเหตุผลและความมีประโยชน์ 

  ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรูพ้บว่าครูส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิด

วิเคราะห์ให้เข้าถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ชุมชนที่มีอยู่ การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ 

ภูมิปัญญา โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้ฝึกคิดฝึก

แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หรือร่วมกับกลุ่มนักเรียนด้วยกัน 

โดยสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาในหลักสูตร และ

กิจกรรมการเรียนการสอน เต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ทั้งอยู่

ในโรงเร ียนและช ุมชน การเร ียนการสอนเร ิ่มต ้นจาก      

ภูมิปัญญาที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อการสอนที่ผลิตจากภูมิปัญญา

ท ้องถ ิ่น สามารถพ ึ่งตนเองได ้ และสอนให ้บ ูรณาการ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดทำหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ในโรงเรียนของคณะครู คณะกรรมการสถานศ ึกษา 

ผู้ปกครองรวมไปถึงนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

ซึ่งจะเห็นได้จาก ครูส ่วนใหญ่มีแผนการจัดการเรียนรู้

บ ูรณาการภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นท ี่ตนเองสอนตามความ

เหมาะสมกับระยะเวลา จำนวนกิจกรรม ตามกำลังและ

ศักยภาพของตนเอง จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับ

โครงการ มีความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ใช ้แหล่งเร ียนรู้ภ ูม ิป ัญญา

ท้องถิ่นที่มีอยู่ตามอัตภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นและของ

นักเรียนโดยการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับหลักทาง

วิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีการจัดกิจกรรมและวัตถุประสงค์

และเป้าหมายชัดเจนบอกเหตุผลได้ 

  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด ซึ่งถือว่าเป็น

กิจกรรมหลักที่มีกิจกรรมย่อยๆ เสริมเข้ามาอีก เช่น การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต การรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรม

ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ได้อย่างกลมกลืน  

กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการการประหยัดและออม 

กิจกรรมสอนให้เด ็กเป ็นจิตอาสาและดำเน ินชีว ิตตาม

ปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่ กิจกรรมสร้างระบบดูแลนักเรียน

ให้มีส่วนร่วมกับชุมชน อาท  ิกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม     

ฝึกให้เด็กจิตอาสาพึ่งพาตนเองและดูแลผู้อื่น 

 

สรุปผล 

  ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

เขตพื้นท ี่โรงเร ียนท่าค ันโทวิทยาคาร อำเภอท่าค ันโท 

จ ังหว ัดกาฬส ินธ ุ์ภ ูม ิป ัญญาชาวบ ้านในเขตพ ื้นท ี่เป ็น 

ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย 

ญาติพ ี่น ้อง หรือผู้ม ีความรู้ในหมู่บ ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ 

ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณ

พ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จัก

ช่วยเหลือแบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่เป็น

ภูมิปัญญาเป็นความรู้ท ี่ม ีคุณธรรม สอนให้คนเป็นคนดี 

สอนให้คนเคารพธรรมชาติ รู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดย

ไม่ทำลาย ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนที่ล่วงลับไปแล้ว

ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นความรู้เรื่องการทำมาหากิน เช่น 

การจับปลา การจับส ัตว ์ การทอผ้า ทอเส ื่อ การสาน

ต ะ ก ร ้า แ ล ะ เครื่องใช ้ด ้วยไม ้ไผ ่ ด ้วยหวาย  การทำ 

เคร ื่อ งป ั้นด ิน เผา  การทำเคร ื่อ งม ือทางการเกษตร 

นอกจากนี้ยังมีศิลปะดนตรี การฟ้อนรำ และการละเล่น

ต่าง ๆ การรักษาโรคด้วยวิธีต่างๆ เช่นการใช้ยาสมุนไพร 
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การนวด เป็นต้น ภูมิปัญญาเหล่าน้ีเป็นความรู้ความสามารถที่

บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดมาให้เรามีวิธีการ

หลายอย่างที่ทำให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคม

ปัจจุบันด้วยวิธีการอนุรักษ์ การบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงาม โดย

การนำภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นมาส ู่การเร ียนการสอนของ

โรงเรียนเป็นการนำคตินิยม ความเชื่อหรือหลักการพื้นฐาน

ที่เก ิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา หรือขนมธรรม

เนียมประเพณ ีศิลปะและจริยธรรม ที่แสดงออกถึงความ

เจริญงอกงามและความเป็นระเบียบแบบแผนที่เคยยึดถือ

ปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาให้

นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน 

ซึ่งประกอบไปด้วย คน แนวคิดชาวบ้าน ผลงานชาวบ้าน   

  สภาพปัจจุบันในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ด้านการ

บร ิห าร  ซ ึ่งป ระกอบ ไปด ้วย  การบร ิห าร  ว ิช าการ 

งบประมาณ  การบริหารงานทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า มี

แผนงาน  โครงการ ก ิจกรรมในแต ่ละด ้านท ี่ส ่งเสร ิม    

การบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดกิจการการเรียน

การสอน การดำเนินการตามแผน โครงการกิจกรรมแต่ละ

ฝ่ายให้สอดคล้องกัน สัมพันธ์กัน มีการติดตามแผนงาน 

โครงการ  ที่มีการส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส ู่การเรียนกาสอน รวมถึงการนำผลติดตามไปพัฒนา

แผนงาน  โครงการ  ก ิจกรรมท ั้ง  4  ด ้านท ี่ส ่ง เสร ิม       

การบ ูรณาการภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่น ในการดำเน ินงาน        

ส ่วนด ้านการพ ัฒนาหล ักส ูตรและการจ ัดการเร ียน 

การสอน ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรนั้น 

ทุกกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีการดำเนินงานโดยการ

จ ัดทำหน ่วยการเร ียนร ู้ท ี่ม ีการบ ูรณาการภ ูม ิป ัญญา 

ท้องถ ิ่นท ุกระด ับช ั้น มีการน ิเทศต ิดตาม ประเม ินผล  

และวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการนำไปสู่การจัดการเรียน

การสอน  ต้องคำนึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่

การเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา

ท ้องถ ิ่น การวัดผลประเม ินการจ ัดการเร ียนการสอน 

นอกจากนี้ด ้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีการ

ดำเนินงานการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

กิจกรรมเพ ื่อส ังคมและสาธารณะประโยชน  ์จากการ

สัมภาษณ์ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีการทำ

แผนงาน โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่มีการบูรณาการ

ภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นเข ้ามาใช ้ มีการต ิดตามประเม ินผล

กิจกรรมนักเรียน นำผลการติดตามมาปรับปรุง พัฒนา

กิจกรรมนักเรียนที่มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ปรับใช้ และบูรณาการในเรื่อง กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณะประโยชน  ์ ผลการบูรณาการภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเข้ามาใช้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนา

สถานศึกษา ชุมขนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน นำผลมา

ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 แนวทางการบูรณาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่า

คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่ามีการกำหนด

นโยบายการจ ัดการศ ึกษาม ีการบ ูรณาการภ ูม ิป ัญญา

ท้องถิ่นเข้ามาใช้ เป็นนโยบายสำคัญ พัฒนาความรู้ความ

เข้าใจแก่บ ุคลากร ทั้งผ ู้บริหาร ครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษา และส่งเสริมให ้ปฏ ิบ ัต ิตนโดยใช ้หล ักภ ูม ิ

ปัญญาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจ

ให้แก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างและ

พัฒนาการบริหารจัดการการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดทำปรับปรุงหรือเพิ่มเติมโครงการกิจกรรม และปรับ

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา จัดทำการ

เร ียนการสอนตามหล ักส ูตรสถานศ ึกษา  เสร ิมสร ้าง

บรรยากาศและสภาพแวดล ้อมให ้เอ ื้อต ่อการเร ียนร ู้ 

จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ

ดำเนินงาน  ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมโครงการจัด

การศึกษาในแต่ละขั้นตอน  

 

อภิปรายผล 

ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

เขตพื้นท ี่โรงเร ียนท่าค ันโทวิทยาคาร อำเภอท่าค ันโท 

จังหวัดกาฬสินธุ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในเขตพื้นที่เป็นความรู้

ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่

น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ความรู้

	
เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ 

และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือ

แบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา

เป็นความรู้ที่มีคุณธรรม สอนให้คนเป็นคนดี สอนให้คน

เคารพธรรมชาต ิรู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไม่ทำลาย 

ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนที่ล่วงลับไปแล้วภูมิปัญญา

ชาวบ้านเป็นความรู้เรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา 

การจ ับส ัตว ์ การทอผ ้า ทอเส ื่อ การสานตะกร ้าและ

เครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่ ด้วยหวาย การทำเครื่องปั้นดินเผา การ

ทำเครื่องมือทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีศิลปะดนตรี 

การฟ้อนรำ และการละเล่นต่าง ๆ การรักษาโรคด้วยวิธี

ต่างๆ เช่น การใช้ยาสมุนไพร การนวด เป็นต้น ภูมิปัญญา

เหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ 

และถ่ายทอดมาให้เรามีวิธีการหลายอย่างที่ทำให้ความรู้

เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบันด้วยวิธีการอนุรักษ์ 

การบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงาม โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

สู่การเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นการนำคตินิยม ความ

เชื่อหรือหลักการพื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอด

กันมา หรือขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม 

ที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบ

แบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาสาระมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรม

การเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย คน แนวคิดชุมชน

และผลงานช ุมชนสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของกฤษดา  

ยศชวัฐ  (2546:  105)  ได้วิจัยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น

เข ้าส ู่โร ง เร ีย น   ก รณ ีศ ึก ษ าจ ังห ว ัด ราชบ ุร ี  ด ้าน

ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับโอ่งม ังกร  หนังใหญ่วัดขนอน  

และผ้าจกนิท-ญวน  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้าน

คิดค้นเพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  

โดยมีกระบวนการสั่งสมกลั่นกรองและสืบทอดต่อกันมา

ยาวนาน  การนำภูม ิป ัญญาท้องถิ่นเข้ามาถ่ายทอดใน

โรงเร ียนระด ับข ั้นพ ื้นฐาน   เป ็นกระบวนการม ุ่งปล ูก

จิตสำนึกใหเ้กิดความภูมิใจในรากเหง้าของตน ทำให้เด็กที่

จบการศึกษาออกไปมีส่วนรับผิดชอบและมีความสามารถ

ที่จะสร้างสรรค์สังคมได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Relic  (2001:  288)  ได้ศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญา

ท ้องถ ิ่นประเภทบ ุคคลท ี่เป ็นร ูปแบบหนึ่งของการจ ัด

ก ิจกรรมการเร ียนการสอนท ี่น ิยมก ันในช ั้นเร ียนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า การเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่

ม ีอาช ีพแตกต ่างก ันมาถ ่ายทอดประสบการณ ์ให ้ก ับ

นักเรียนในชั้นเรียนและมีการเปิดโอกาสให้ซักถามกันอย่าง

กว้างขวาง 

สภาพปัจจุบันในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ด้านการ

บร ิห าร  ซ ึ่งป ระกอบ ไปด ้วย  การบร ิห าร  ว ิช าการ 

งบประมาณ  การบริหารงานทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า    

มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในแต่ละด ้านท ี่ส ่งเสริม

การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดกิจการการเรียน

การสอน การดำเนินการตามแผน โครงการกิจกรรมแต่ละ

ฝ่ายให้สอดคล้องกัน สัมพันธ์กัน มีการติดตามแผนงาน 

โครงการ  ที่มีการส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

สู่การเรียนการสอน รวมถึงการนำผลติดตามไปพัฒนา

แผนงาน โครงการ กิจกรรมท ั้ง 4 ด้านท ี่ส ่งเสริมการ   

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงาน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ (2541:  111)     

ได้ศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ใน โร ง เร ีย น ป ระถมศ ึก ษ า   ส ังก ัด ส ำน ัก งาน ก าร

ประถมศึกษาจังหวัดช ัยภ ูม ิ  กรณ ีศ ึกษากลุ่มไทยลาว  

ผลการวิจัยพบว่า  สภาพปัจจุบันมีแนวนโยบายกำหนดให้

มีการปรับปรุงระบบหลักสูตรเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ

ความต ้อ งก ารของท ้อ งถ ิ่น   ให ้ผ ู้บ ร ิห ารม ีอ ำน าจ            

นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการศึกษาพัฒนาครูให้มีความรู้

ความเข ้าใจในการผสมผสานภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นก ับ

วิทยาการสมัยใหม่  ส่วนด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดกาเรียนการสอน ในการดำเนินงานด้านการพัฒนา

หล ักส ูตรน ั้น ท ุกกล ุ่มกล ุ่มสาระการเร ียนร ู้ต ้องม ีการ

ดำเน ิน งาน โดยการจ ัดทำหน ่วยการเร ียนร ู้ท ี่ม ีการ       

บูรณาการภูม ิป ัญญาท้องถิ่นท ุกระดับชั้น มีการนิเทศ

ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์วิจ ัยเพื่อพัฒนาการ

นำไปส ู่การจ ัดการเร ียนการสอน   ต ้องคำน ึงถ ึงการ     

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน สื่อและ

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การวัดผลประเมิน

การจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนควรมีการดำเนินงานการแนะแนวและระบบ
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การนวด เป็นต้น ภูมิปัญญาเหล่าน้ีเป็นความรู้ความสามารถที่

บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดมาให้เรามีวิธีการ

หลายอย่างที่ทำให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคม

ปัจจุบันด้วยวิธีการอนุรักษ์ การบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงาม โดย

การนำภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นมาส ู่การเร ียนการสอนของ

โรงเรียนเป็นการนำคตินิยม ความเชื่อหรือหลกัการพื้นฐาน

ที่เก ิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา หรือขนมธรรม

เนียมประเพณ ีศิลปะและจริยธรรม ที่แสดงออกถึงความ

เจริญงอกงามและความเป็นระเบียบแบบแผนที่เคยยึดถือ

ปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาให้

นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน 

ซึ่งประกอบไปด้วย คน แนวคิดชาวบ้าน ผลงานชาวบ้าน   

  สภาพปัจจุบันในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ด้านการ

บร ิห าร  ซ ึ่งป ระกอบ ไปด ้วย  การบร ิห าร  ว ิช าการ 

งบประมาณ  การบริหารงานทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า มี

แผนงาน  โครงการ ก ิจกรรมในแต ่ละด ้านท ี่ส ่งเสร ิม    

การบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดกิจการการเรียน

การสอน การดำเนินการตามแผน โครงการกิจกรรมแต่ละ

ฝ่ายให้สอดคล้องกัน สัมพันธ์กัน มีการติดตามแผนงาน 

โครงการ  ที่มีการส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส ู่การเรียนกาสอน รวมถึงการนำผลติดตามไปพัฒนา

แผนงาน  โครงการ  ก ิจกรรมท ั้ง  4  ด ้านท ี่ส ่ง เสร ิม       

การบ ูรณาการภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่น ในการดำเน ินงาน        

ส ่วนด ้านการพ ัฒนาหล ักส ูตรและการจ ัดการเร ียน 

การสอน ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรนั้น 

ทุกกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีการดำเนินงานโดยการ

จ ัดทำหน ่วยการเร ียนร ู้ท ี่ม ีการบ ูรณาการภ ูม ิป ัญญา 

ท้องถ ิ่นท ุกระด ับช ั้น มีการน ิเทศต ิดตาม ประเม ินผล  

และวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการนำไปสู่การจัดการเรียน

การสอน  ต้องคำนึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่

การเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา

ท ้องถ ิ่น การวัดผลประเม ินการจ ัดการเร ียนการสอน 

นอกจากนี้ด ้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีการ

ดำเนินงานการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

กิจกรรมเพ ื่อส ังคมและสาธารณะประโยชน  ์จากการ

สัมภาษณ์ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีการทำ

แผนงาน โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่มีการบูรณาการ

ภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นเข ้ามาใช ้ มีการต ิดตามประเม ินผล

กิจกรรมนักเรียน นำผลการติดตามมาปรับปรุง พัฒนา

กิจกรรมนักเรียนที่มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ปรับใช้ และบูรณาการในเรื่อง กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณะประโยชน์  ผลการบูรณาการภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเข้ามาใช้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนา

สถานศึกษา ชุมขนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน นำผลมา

ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 แนวทางการบูรณาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่า

คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่ามีการกำหนด

นโยบายการจ ัดการศ ึกษาม ีการบ ูรณาการภ ูม ิป ัญญา

ท้องถิ่นเข้ามาใช้ เป็นนโยบายสำคัญ พัฒนาความรู้ความ

เข้าใจแก่บ ุคลากร ทั้งผ ู้บริหาร ครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษา และส่งเสริมให ้ปฏ ิบ ัต ิตนโดยใช ้หล ักภ ูม ิ

ปัญญาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ

ให้แก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างและ

พัฒนาการบริหารจัดการการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดทำปรับปรุงหรือเพิ่มเติมโครงการกิจกรรม และปรับ

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา จัดทำการ

เร ียนการสอนตามหล ักส ูตรสถานศ ึกษา  เสร ิมสร ้าง

บรรยากาศและสภาพแวดล ้อมให ้เอ ื้อต ่อการเร ียนร ู้ 

จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ

ดำเนินงาน  ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมโครงการจัด

การศึกษาในแต่ละขั้นตอน  

 

อภิปรายผล 

ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

เขตพื้นท ี่โรงเร ียนท่าค ันโทวิทยาคาร อำเภอท่าค ันโท 

จังหวัดกาฬสินธุ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในเขตพื้นที่เป็นความรู้

ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่

น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ความรู้

	
เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ 

และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือ

แบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา

เป็นความรู้ที่มีคุณธรรม สอนให้คนเป็นคนด ีสอนให้คน

เคารพธรรมชาต ิรู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไม่ทำลาย 

ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนที่ล่วงลับไปแล้วภูมิปัญญา

ชาวบ้านเป็นความรู้เรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา 

การจ ับส ัตว ์ การทอผ ้า ทอเส ื่อ การสานตะกร ้าและ

เครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่ ด้วยหวาย การทำเครื่องปั้นดินเผา การ

ทำเครื่องมือทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีศิลปะดนตรี 

การฟ้อนรำ และการละเล่นต่าง ๆ การรักษาโรคด้วยวิธี

ต่างๆ เช่น การใช้ยาสมุนไพร การนวด เป็นต้น ภูมิปัญญา

เหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ 

และถ่ายทอดมาให้เรามีวิธีการหลายอย่างที่ทำให้ความรู้

เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบันด้วยวิธีการอนุรักษ์ 

การบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงาม โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

สู่การเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นการนำคตินิยม ความ

เชื่อหรือหลักการพื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอด

กันมา หรือขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม 

ที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบ

แบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาสาระมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรม

การเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย คน แนวคิดชุมชน

และผลงานช ุมชนสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของกฤษดา  

ยศชวัฐ  (2546:  105)  ได้วิจัยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น

เข ้าส ู่โร ง เร ีย น   ก รณ ีศ ึก ษ าจ ังห ว ัด ราชบ ุร ี  ด ้าน

ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับโอ่งม ังกร  หนังใหญ่วัดขนอน  

และผ้าจกนิท-ญวน  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้าน

คิดค้นเพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  

โดยมีกระบวนการสั่งสมกลั่นกรองและสืบทอดต่อกันมา

ยาวนาน  การนำภูม ิป ัญญาท้องถิ่นเข้ามาถ่ายทอดใน

โรงเร ียนระด ับข ั้นพ ื้นฐาน   เป ็นกระบวนการม ุ่งปล ูก

จิตสำนึกใหเ้กิดความภูมิใจในรากเหง้าของตน ทำให้เด็กที่

จบการศึกษาออกไปมีส่วนรับผิดชอบและมีความสามารถ

ที่จะสร้างสรรค์สังคมได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Relic  (2001:  288)  ได้ศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญา

ท ้องถ ิ่นประเภทบ ุคคลท ี่เป ็นร ูปแบบหนึ่งของการจ ัด

ก ิจกรรมการเร ียนการสอนท ี่น ิยมก ันในช ั้นเร ียนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า การเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่

ม ีอาช ีพแตกต ่างก ันมาถ ่ายทอดประสบการณ ์ให ้ก ับ

นักเรียนในชั้นเรียนและมีการเปิดโอกาสให้ซักถามกันอย่าง

กว้างขวาง 

สภาพปัจจุบันในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ด้านการ

บร ิห าร  ซ ึ่งป ระกอบ ไปด ้วย  การบร ิห าร  ว ิช าการ 

งบประมาณ  การบริหารงานทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า    

มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในแต่ละด ้านท ี่ส ่งเสริม

การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดกิจการการเรียน

การสอน การดำเนินการตามแผน โครงการกิจกรรมแต่ละ

ฝ่ายให้สอดคล้องกัน สัมพันธ์กัน มีการติดตามแผนงาน 

โครงการ  ที่มีการส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

สู่การเรียนการสอน รวมถึงการนำผลติดตามไปพัฒนา

แผนงาน โครงการ กิจกรรมท ั้ง 4 ด้านท ี่ส ่งเสริมการ   

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงาน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ (2541:  111)     

ได้ศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ใน โร ง เร ีย น ป ระถมศ ึก ษ า   ส ังก ัด ส ำน ัก งาน ก าร

ประถมศึกษาจังหวัดช ัยภ ูม ิ  กรณ ีศ ึกษากลุ่มไทยลาว  

ผลการวิจัยพบว่า  สภาพปัจจุบันมีแนวนโยบายกำหนดให้

มีการปรับปรุงระบบหลักสูตรเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ

ความต ้อ งก ารของท ้อ งถ ิ่น   ให ้ผ ู้บ ร ิห ารม ีอ ำน าจ            

นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการศึกษาพัฒนาครูให้มีความรู้

ความเข ้าใจในการผสมผสานภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นก ับ

วิทยาการสมัยใหม่  ส่วนด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดกาเรียนการสอน ในการดำเนินงานด้านการพัฒนา

หล ักส ูตรน ั้น ท ุกกล ุ่มกล ุ่มสาระการเร ียนร ู้ต ้องม ีการ

ดำเน ิน งาน โดยการจ ัดทำหน ่วยการเร ียนร ู้ท ี่ม ีการ       

บูรณาการภูม ิป ัญญาท้องถิ่นท ุกระดับชั้น มีการนิเทศ

ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์วิจ ัยเพื่อพัฒนาการ

นำไปส ู่การจ ัดการเร ียนการสอน   ต ้องคำน ึงถ ึงการ     

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน สื่อและ

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การวัดผลประเมิน

การจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนควรมีการดำเนินงานการแนะแนวและระบบ
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ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์จากการสัมภาษณ์ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

พบว่า มีการทำแผนงาน โครงการแนะแนวและระบบดูแล

ช ่วยเหล ือน ักเร ียน เพ ื่อสน ับสน ุนการดำเน ินช ีว ิตท ี่ม ี   

การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ มีการติดตาม

ประเมินผลกิจกรรมนักเรียน นำผลการติดตามมาปรับปรุง 

พัฒนาก ิจกรรมน ักเร ียนท ี่ม ีการบ ูรณาการภ ูม ิป ัญญา

ท้องถิ่นมาปรับใช้ และบูรณาการในเรื่อง กิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน์ โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ผลการบูรณาการภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

พ ัฒ น าสถ าน ศ ึกษ า  ช ุม ขน ด ้าน เศ รษ ฐก ิจ  ส ังค ม 

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน 

นำผลมาปรับปรุงเพ ื่อให ้เหมาะสมในการจัดก ิจกรรม

พ ัฒนาผ ู้เร ียน  สอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของสำน ักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547:  42-43)     

ได้วิจัยการศึกษาสภาพการจัดการเรยีนรู้  ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียน

เครือข่ายผลการวิจัยพบว่า  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้

เร ียนจากประสบการณ ์จร ิงเร ียงลำด ับ   3 อ ันด ับค ือ       

ให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ศึกษาดูงานหรือทัศน

ศึกษานอกสถานที่ และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ชุมชนโดยเชิญบุคคลตัวอย่างมาเป็นวิทยากร 

 แนวทางการบูรณาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอ    

ท ่าค ันโท  จ ังหว ัดกาฬส ินธ ุ์ ผลการศ ึกษาพบว่าม ีการ

กำหนดนโยบายการจ ัดการศ ึกษาม ีการบ ูรณ าการ          

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ เป็นนโยบายสำคัญ พัฒนา

ความร ู้ความเข ้าใจแก ่บ ุคลากร ท ั้งผ ู้บร ิหาร คร ูและ

คณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนโดยใช้

หลักภูม ิป ัญญาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ 

ความเข้าใจให้แก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทบทวนหรือปรับปรุง

โครงสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการการบูรณาการ    

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำปรับปรุงหรือเพิ่มเติมโครงการ

กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ

สถานศ ึกษา จ ัดทำการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตร

สถานศึกษา  เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้

เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผลการดำเนินงาน  ให้ผู้ปกครองและชุมชน

เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาในแต่ละขั้นตอน สอดคล้อง

ก ับงานว ิจ ัยของสำน ักงานกองท ุนสน ับสน ุนการว ิจ ัย  

(2545:  99-103) ได้ศึกษารูปแบบกระบวนการถ่ายทอด

ภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่น โดยช ุมชนเพ ื่อการเร ียนการสอน  

กรณ ีศ ึกษ าโรงเร ียนบ ้าน โนนส ูงดอนหล  ี  จ ังห ว ัด

มหาสารคาม  พบว่า  การจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถ

เรียนรู้ได้จากสถานที่ต่างๆ ที่มีอยู่ในชนบทที่อยู่ใกล้ชิดตัว

น ักเรียน  มีพ ่อครู  แม่ครู  ที่ม ีความถนัดในสาขาวิชา  

นอกจากวิชาท ี่เร ียนรู้ในโรงเรียนซึ่งเป ็นประเพณ ีของ

ท้องถิ่นซึ่งต้องดำรงสืบไป  การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

เดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ

ท้องถิ่นได้  การค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน  

เพ ื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ให ้น ักเรียนสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมี

ความสุข  อีกทั้งเป็นการค้นหาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน

อย่างหลากหลาย  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นอกจากนั้นยังพบว่า  ครู  นักเรียน  

ชุมชน  ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกิด

ภูมิปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และทางโรงเรียนได้รับ

การยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าจะได้จัดกิจกรรมตาม

นโยบายการศึกษาแห่งชาต ิ และความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเร ียนก ับช ุมชนม ีความเข ้มเข ็งมากข ึ้น   กระบวน       

การเรียนการสอนหรือการถ่ายทอดโดยชุมชนมีความ

เข้มแข็งมากขึ้น  กระบวนการเรียนการสอนหรือการ

ถ่ายทอดโดยชุมชนถือว่าเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูปกติ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  

และชุมชน 
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ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์จากการสัมภาษณ์ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

พบว่า มีการทำแผนงาน โครงการแนะแนวและระบบดูแล

ช ่วยเหล ือน ักเร ียน เพ ื่อสน ับสน ุนการดำเน ินช ีว ิตท ี่ม ี   

การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ มีการติดตาม

ประเมินผลกิจกรรมนักเรียน นำผลการติดตามมาปรับปรุง 

พัฒนาก ิจกรรมน ักเร ียนท ี่ม ีการบ ูรณาการภ ูม ิป ัญญา

ท้องถิ่นมาปรับใช้ และบูรณาการในเรื่อง กิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน์ โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ผลการบูรณาการภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

พ ัฒ น าสถ าน ศ ึกษ า  ช ุม ขน ด ้าน เศ รษ ฐก ิจ  ส ังค ม 

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน 

นำผลมาปรับปรุงเพ ื่อให ้เหมาะสมในการจัดก ิจกรรม

พ ัฒนาผ ู้เร ียน  สอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของสำน ักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547:  42-43)     

ได้วิจัยการศึกษาสภาพการจัดการเรยีนรู้  ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียน

เครือข่ายผลการวิจัยพบว่า  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้

เร ียนจากประสบการณ ์จร ิงเร ียงลำด ับ   3 อ ันด ับค ือ       

ให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ศึกษาดูงานหรือทัศน

ศึกษานอกสถานที่ และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ชุมชนโดยเชิญบุคคลตัวอย่างมาเป็นวิทยากร 

 แนวทางการบูรณาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอ    

ท ่าค ันโท  จ ังหว ัดกาฬส ินธ ุ์ ผลการศ ึกษาพบว่าม ีการ

กำหนดนโยบายการจ ัดการศ ึกษาม ีการบ ูรณ าการ          

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ เป็นนโยบายสำคัญ พัฒนา

ความร ู้ความเข ้าใจแก ่บ ุคลากร ท ั้งผ ู้บร ิหาร คร ูและ

คณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนโดยใช้

หลักภูม ิป ัญญาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ 

ความเข้าใจให้แก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทบทวนหรือปรับปรุง

โครงสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการการบูรณาการ    

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำปรับปรุงหรือเพิ่มเติมโครงการ

กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ

สถานศ ึกษา จ ัดทำการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตร

สถานศึกษา  เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้

เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผลการดำเนินงาน  ให้ผู้ปกครองและชุมชน

เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาในแต่ละขั้นตอน สอดคล้อง

ก ับงานว ิจ ัยของสำน ักงานกองท ุนสน ับสน ุนการว ิจ ัย  

(2545:  99-103) ได้ศึกษารูปแบบกระบวนการถ่ายทอด

ภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่น โดยช ุมชนเพ ื่อการเร ียนการสอน  

กรณ ีศ ึกษ าโรงเร ียนบ ้าน โนนส ูงดอนหล  ี  จ ังห ว ัด

มหาสารคาม  พบว่า  การจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถ

เรียนรู้ได้จากสถานที่ต่างๆ ที่มีอยู่ในชนบทที่อยู่ใกล้ชิดตัว

น ักเรียน  มีพ ่อครู  แม่ครู  ที่ม ีความถนัดในสาขาวิชา  

นอกจากวิชาท ี่เร ียนรู้ในโรงเรียนซึ่งเป ็นประเพณ ีของ

ท้องถิ่นซึ่งต้องดำรงสืบไป  การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

เดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ

ท้องถิ่นได้  การค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน  

เพ ื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ให ้น ักเรียนสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมี

ความสุข  อีกทั้งเป็นการค้นหาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน

อย่างหลากหลาย  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นอกจากนั้นยังพบว่า  ครู  นักเรียน  

ชุมชน  ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกิด

ภูมิปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และทางโรงเรียนได้รับ

การยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าจะได้จัดกิจกรรมตาม

นโยบายการศึกษาแห่งชาติ  และความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเร ียนก ับช ุมชนม ีความเข ้มเข ็งมากข ึ้น   กระบวน       

การเรียนการสอนหรือการถ่ายทอดโดยชุมชนมีความ

เข้มแข็งมากขึ้น  กระบวนการเรียนการสอนหรือการ

ถ่ายทอดโดยชุมชนถือว่าเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูปกติ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  

และชุมชน 
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