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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
ปัจ จุบ ัน ในการใช้ภ ูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ในการดำเนิน งานของโรงเรีย นท่าคัน โทวิท ยาคาร อำเภอท่าคัน โท จังหวัด กาฬสิน ธุ์
3) เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นการการวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
(Document) ข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ใช้วิธีการสำรวจเบื้องต้น การสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสำรวจ กลุ่มประชากรที่ใช้ 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 อันนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคม
ศาสนาและวัฒ นธรรม และกลุ่ม สาระ สุข ศึก ษาและพลศึก ษา โดยการนำภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น โดยตรงจากผู้รู้ในท้อ งถิ่น
ให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนที่สอดคล้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว
แล้ว ในการบูรณาการภูมิปัญ ญาชุมชน สู่การเรียนการสอนของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้
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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นิสิตปริญญาโท, สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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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
ภูมิปัญญาเป็นพื้นความรู้ของประชาชนในสังคม
ที่รับรู้และเข้าใจร่วมกันว่าภูมิปัญญานั้นเรียกต่างๆ กัน เช่น
ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้มีการกล่าวถึงและมีความสําคัญมาก
ในยุค ปัจ จุบ ัน ภูม ิป ัญ ญาจัด เป็น ทุน ทางวัฒ นธรรมที่ม ี
ความสําคัญยิ่งของมนุษย์ สิ่งดังกล่าวสั่งสมงอกงามขึ้นจาก
ความรอบรู้ ประสบการณ์ ผนวกด้วยความเฉียบคมในการ
หยั่งรู้อย่างลุ่มลึก เพื่อการปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากรและ
องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มพูนคุณค่าขึ้นอย่างสอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
ของตน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ ความคิดความสามารถ
ความเจนจัดของกลุ่มชนได้จากประสบการณ์ในสังคมด้วย
การปรับ ตัว และดำรงชีว ิต ในสภาพแวดล้อ มทางสังคม
วัฒนธรรมกับกลุ่มอื่น จากพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการ
ติดต่อสัมพันธ์กันและรับเอาหรือปรับเปลี่ยนมาใช้ประโยชน์
หรือ แก้ป ัญ หาในด้า นสิ่งแวดล้อ มและบริบ ททางสังคม
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ภูมิปัญญาเป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ของการดำเนินชีวิต ถ่ายทอดสืบต่อกันมาช้านาน
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน องค์ความรู้ของภูมิปัญญาคือส่วนที่เป็น
ศาสตร์สำหรับส่วนที่เป็นศิลป์คือ เป็นความรู้ที่มีคุณค่าทั้งดี
และงาม และผู้คนคิดค้นขึ้นมา ไม่ใช้สมองเพียง อย่างเดียว
แต่ด้วยอารมณ์ ความรู้สึก และจิตวิญญาณ ดังนั้นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจึงเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่สัมพันธ์กับ
วิธ ีค ิด วิถ ีป ฏิบ ัต ิ และวิธ ีใ ห้ค ุณ ค่า ของกลุ่ม ชน (ชวน
เพชรแก้ว, 2547: 200)
ภูม ิป ัญ ญ าท้อ งถิ่น เป็น ความรู้ท ี่เ กิด จาก
ประสบการณ์ใ นชีว ิต ของคนผ่า นกระบวนการศึก ษา
สังเกต คิด วิเคราะห์จ นเกิด ปัญ ญาและตกผลึก เป็น องค์
ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง
จัดว่าเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการ
เรียนรู้ การแก้ปัญหาจัดการและการปรับตัวในการดำเนิน
ชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไป
ในสังคม ชุมชนและในตัวผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพื่อ
ศึก ษา และนำมาใช้ก ็จ ะเป็น ที่ร ู้จ ัก กัน เกิด การยอมรับ
ถ่ายทอด และพัฒ นาไปสู่ค นรุ่น ใหม่ต ามยุค ตามสมัย ได้
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(วิมล จิโรจพันธุ์, ประชิด สกุณะพัฒน์ และอุดม เชยกีวงศ์
,2548: 140)
ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญ ในการ
เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒ นาในลักษณะ
ทุนนิยม อันเป็นกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่ผ่านมาโดยมี
การนำความรูส้ มัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนานั้น ทำให้ได้
บทเรียนการพัฒนาประเทศตามแบบสมัยใหม่ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่า งๆ มากมาย เช่น ท้อ งถิ่น ชนบทถูก ดูด
ทรัพยากรไปสู่เมืองใหญ่ ทรัพยากร ธรรมชาติถูกทำลาย
ถูก ครอบงำความรู้แ ละสติป ัญ ญาจากส่ว นกลาง ทำให้
สังคมขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นต้น สภาพดังกล่าว
ส่งผลให้เกิด การสูญ เสีย ภูม ิป ัญ ญาดั้งเดิม ทำให้ส ถาบัน
ครอบครัวและสถาบันอื่นๆ ของสังคมอ่อนแอลง ปัญ หา
ต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรุนแรง มีผู้ได้เปรียบ
และเสีย เปรีย บอย่างเห็น ได้ช ัด เป็น ผลให้ส ังคมประสบ
ภาวะวิกฤต (ชวน เพชรแก้ว, 2547: 5)
จากภาวะวิก ฤตดัง กล่า ว จึง ทำให้เรื่อ งราว
เกี่ยวกับ ภูม ิป ัญ ญาท้องถิ่น หรือภูม ิป ัญ ญาชาวบ้านได้รับ
ความสนใจจากองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรภาครัฐ องค์กร
เอกชน และองค์ก รชุม ชนท้อ งถิ่น หรือ องค์ก รชาวบ้าน
หากพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึก ษาแห่งชาติจ ะพบว่า ต่า งก็ก ำหนดแนวทาง
เกี่ยวกับการดำเนินงานภูมิปัญ ญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญ ญา
ชาวบ้านไว้อ ย่างชัด เจน คือ ยอมรับ และให้ค วามสำคัญ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชวน เพชรแก้ว, 2547: 6)
เพื่อให้คนไทยได้สติหันมาทำความรู้จัก ทำความเข้าใจภูมิ
หลังและรากเหง้าของตนเองให้มากขึ้น มิใช่ทวนกระแส
ความเจริญ หรือ ย้อ นยุค หัน กลับ ไปหลงใหลได้ป ลื้ม กับ
ชีวิตในอดีต แต่เป็นปฏิกิริยาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้คนไทย
สังคมไทย ดำรงอยู่และก้าวหน้าต่อไปอย่างมีดุลยภาพให้
ทันโลก ขณะเดียวกันก็เป็นตัวของตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรี
มีความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของเรา
เองในการพัฒนาคนหรือการให้การศึกษากับคน เพื่อก้าว
ไปในอนาคตไม่เพียงแต่เราจะต้องรอบรู้วิท ยาการใหม่ๆ
เท่านั้น เราจำเป็นต้องรู้จักตนเอง เข้าใจภูมิปัญญาสั่งสมอัน
ได้สั่งสมสืบสานกันมาช้านาน (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540: 8)
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สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาแห่งชาติ
ได้ใ ห้ค วามสำคัญ ในการนำภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น และภูม ิ
ปัญญาไทยมาใช้ในการเรียนการสอน โดยระบุไว้ในมาตรา
23(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิ
ปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา และมาตรา 57
ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน
ให้ม ีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยนำประสบการณ์
ความรอบรู้ ความชำนาญ และภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น มาใช้
เพื่อ ให้เกิด ประโยชน์ท างการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่
ส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดการศึกษา (สำนักงานคณะ
กรรมการการศึก ษาแห่งชาติ, 2542: 23) การจัด การ
ศึก ษาตามหลัก สูต รการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช
2551 และหลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมการให้ผู้เรียน
เรีย นด้วยตนเอง หลักของการจัด กิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อ ถ่า ยทอดภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ที่แ ท้จ ริง การนำ
ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น มาใช้ใ นการจัด การเรีย นการสอน
หมายถึง การนำคติน ิย ม ความเชื่อ หรือ หลัก การ
พื้น ฐานที่เกิด จากการสั่งสมและสืบ ทอดกัน มาแต่บ รรพ
กาล หรือขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ และจริยธรรมที่
แสดงให้เห็นถึงความเจริญงดงาม และความเป็นระเบียบ
แบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา หรือวิธีการการ
ประกอบอาชีพ ในท้องถิ่น ที่บ รรพบุรุษ เคยทำกัน มาก่อน
อย่างต่อเนื่องหรือเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่
ชาวบ้า นเกิด ขึ้น เอง ที่ส อดคล้อ งกับ เนื้อ หาสาระของ
หลัก สูต ร มาให้น ัก เรีย นได้เรีย นรู้ต ามขั้น ตอนกิจ กรรม
การเรีย นการสอน สามารถนำไปใช้ใ นชีว ิต จริง ได้
ซึ่งกระบวนการสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติและเป็นการเรียนรู้
มากกว่ารูปแบบ ต้องพยายามไปให้ลึกถึงจิตวิญญาณหรือ
ตัว คุณ ค่า โดยหลัก สูต รสถานศึก ษามีจ ุด มุ่ง หมายจัด
การศึก ษาเพื่อ ชีว ิต มุ่ง ส่ง เสริม คุณ ภาพของพลเมือ ง
ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิต ได้อ ย่างมีค วามสุข มีค วามรู้ ความเข้าใจและเห็น
คุณ ค่า ในศิล ปวิท ยาการวัฒ นธรรมขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความรักความ
ผูกพันในท้องถิ่นประกอบกับมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว ท้องถิ่น และประเทศชาติ (ชัชวาล ทองดีเลิศ,
2547: 19) การนำภูมิป ัญ ญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียน

การสอนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไม่ควรมองที่บุคคลหรือกิจกรรมแต่ควรมองที่ระบบ
ความคิดของชาวบ้าน การสั่งสมความรู้ ศึกษาสภาพของ
ชาวบ้า น การสั่ง สมความรู้ศ ึก ษาสภาพ ของสัง คม
สภาพแวดล้อมว่ามีปัจจัยเหตุผล มีเกณฑ์อย่างไรที่จะทำ
ให้เกิด ความคิด นั้น พยายามวิเคราะห์ห าปัจ จัย ร่ว มของ
ประเด็นต่างๆ และที่สำคัญมีการถ่ายทอดและมีการเรียนรู้
อย่างไร ซึ่งการศึกษาควรจะเข้าไปจัดระบบการถ่ายทอด
ของชาวบ้านโดยเฉพาะเนื้อหาข้อมูลที่มีอยู่แล้วตามศูนย์
ข้อมูลท้องถิ่นต่างๆ
การเรีย นการสอนเป็น กระบวนการสื่อ สาร
ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็น ตลอดจนเจต
ค ต ิ ซ ึ่ง อ าจ ท ำได ้ห ล าย วิธ ี แ ล ะ อ าจ ใช ้เ ค รื่อ งม ือ
ประกอบการสอนต่า งๆ อีก มากมาย โดยมีก ารจัด การ
เรีย นรู้ท ี่เ น้น ผู้เ รีย นเป็น สำคัญ ให้ผ ู้เ รีย นมีท ั้ง ความรู้
คุณ ธรรมจริย ธรรม ค่า นิย มที่พ ึง ประสงค์แ ละสามารถ
ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข จึงจำเป็นต้องพัฒนา
ศักยภาพ ความสามารถของ ผู้เรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้มี
นิส ัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรีย น แสวงหาความรู้ได้ด ้วยตนเอง การนำ
แหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนวิทยากรท้องถิ่น
ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น มาใช้ป ระโยชน์ใ นการจัด กระบวน
การเรีย นการสอน จึง เป็น วิถ ีท างหนึ่ง ที่จ ะช่ว ยให้
กระบวนการเรีย น การสอนบรรลุจ ุด มุ่งหมายได้ต ามที่
ต้องการ ซึ่งการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ มาใช้
ในหลักสูตรการเรียน เป็นกิจกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความ
เชื่อที่ว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง
เรียนรู้ เป็นชุดความรู้ในชุมชนที่มีการใช้เพื่อการดำเนินวิถี
ชีว ิต ที่ได้ผ ลมาในอดีต สามารถดำรง ความสัน ติส ุข แก่
บุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมีดุลยภาพอยู่
ร่วมกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างผสมกลมกลืน
เป็นกระบวนการพัฒ นาหลักสูตรที่ได้เน้นการมีส่วนร่วม
ของ ชุมชน โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้เชื่อมโยงชุด
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษาเข้าสู่
หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในแต่ละท้องถิ่น
ความรู้และแหล่งเรียนรู้มีอยู่มากมาย จึงเป็น
เรื่อ งยากที่ผ ู้ท ำการสอนจะติด ตามไปสอนได้ห มด
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ต ้อ งส ร้า งให ้น ัก เรีย น เป ็น บ ุค ค ล แ ห ่ง ก ารเรีย น รู้
เพื่อติดตาม ค้นคว้าหาความรู้ที่มีอยู่มากมายนั้น การที่
จะทำให้น ัก เรีย นเป็น บุค คลแห่ง การเรีย นรู้ไ ด้น ั้น ต้อ ง
เริ่มต้น จากทุน ที่เป็น ฐานความรู้ท ี่น ักเรียนมีอยู่เชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งเรียนรู้ไกลตัวในโลกกว้างจากแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้
ตัวที่ส ุด คือ แหล่งเรีย นรู้ในท้อ งถิ่น ดังนั้น บทบาทของ
โรงเรีย นที่จ ะจัด การเรีย นการสอนเชื่อ มโยงกับ ท้อ งถิ่น
และเชื่อ มโยงสู่ค วามรู้ท ี่เ ป็น สากลในท้อ งถิ่น มีส ิ่ง ดีด ี
มากมายที่ถ่ายทอดกัน มาอย่างต่อเนื่อง ท้องถิ่น เป็น ที่ท ี่
นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตลอดชีวิต นักเรียนได้เรียนรู้
เรื่องราวต่าง ๆ ของประเทศและของโลกมากมาย หลาย
เรื่องที่มีไม่มีโอกาสได้นำมาใช้ประโยชน์ นอกจากใช้เพื่อ
การสอบ การให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเด็นในท้องถิ่นอย่าง
ลึก ซึ้ง ได้เชื่อ มโยงความรู้เกี่ย วกับ ท้อ งถิ่น สู่ค วามเป็น
สากล ย่อมช่วยให้น ักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย ยิ่ง
หากให้น ัก เรีย นได้น ำความรู้ม าใช้เพื่อ สร้างสรรค์พ ัฒ นา
ท้อ งถิ่น ด้วยแล้วย่อ มเกิด ประโยชน์ม ากมาย (สำนัก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542: 1)
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 130
หมู่ 5 ตำบลท่าคัน โท อำเภอท่าคัน โท จังหวัด กาฬสิน ธุ์
รหัสไปรษณีย์ 46190 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภท
สหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 จัด การศึก ษาและดำเนิน นโยบายต่า งๆ ของ
โรงเรียนตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและจัด
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ปีพุทธศักราช 2551 ให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 พระราชบัญ ญัต ิก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ซึ่งได้กำหนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต้อง
เป็น ไปเพื่อ พัฒ นาคนไทยให้เป็น มนุษ ย์ท ี่ส มบูร ณ์ ทั้ง
ร่า งกาย จิต ใจ สติป ัญ ญา ความรู้แ ละคุณ ธรรม มี
จริย ธรรมและวัฒ นธรรมแห่ง ความเป็น ไทยในการ
ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เปิด
โอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารเป็น
แหล่งเรีย นรู้ ชุม ชนมีส ่ว นร่ว ม พัฒ นาบุค ลากร และ
ผู้เรียนให้มีคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณ ธรรม
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นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี
เป็น โรงเรีย นของชุม ชน จัด การเรีย นการสอนตั้ง แต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,015 คน มีการดำเนินงาน
จัด การเรีย นการสอนโดยแบ่ง เป็น สายงานคือ ด้า นการ
บริหาร ด้านวิชาการ และด้านธุรการ มีบุคลากรทั้งหมด
6 7 ค น โด ย แ บ ่ง เป ็น ด ้า น บ ริห าร จ ำน วน 5 ค น
ด้า นวิช าการ จำนวน 50 คน และด้า นธุร การจำนวน
12 คน
โรงเรีย นท่า คัน โทวิท ยาคาร ได้ม ีก ารนำภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ทำให้โรงเรียนพบกับปัญหาในการเลือกภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อให้ตรงกับ ผู้เรียน หลักสูตร เนื้อหาวิชา และ
คุณ สมบัต ิข องภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ปัญ หาการเตรีย ม
ครูผู้สอน ผู้เรียน สื่อการเรียนการสอน การเตรียมการสอน
ล่วงหน้า ปัญ หาการขาดแคลนวัส ดุ อุป กรณ์ในการฝึก
ป ฏ ิบ ัต ิง าน งบ ป ระมาณ ไม่เ พ ีย งพ อ การเบ ิก จ่า ย
ค่า ตอบแทนยุ่ง ยากล่า ช้า จึง ทำให้ผ ู้ว ิจ ัย สนใจที่จ ะ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบันและ
ปัญหา และการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญา
โลกาภิวัตน์ ในการดำเนินงานของโรงเรียน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาประวัต ิค วามเป็น มาภูม ิป ัญ ญา
ท้อ งถิ่น กับ ในการดำเนิน งานของโรงเรีย นท่า คัน โท
วิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยา
คาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจ ัย นี้ เป็น การวิจ ัย เชิง คุณ ภาพทาง
วัฒ น ธรรม (Cultural Qualitative Research) โด ย เก ็บ
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รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document) ข้อมูลภาคสนาม
(Field Study) ใช้วิธีการสำรวจเบื้องต้น การสัมภาษณ์ การ
สังเกต และการสนทนากลุ่ม นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา
คำตอบตามความมุ่งหมายของการวิจัย ระยะเวลาในการวิจัย
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป พื้นที่ทำการวิจัย
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 100 คน ประกอบด้วย
กลุ่ม ผู้ร ู้ (Key Informant) จำนวน 5 คน กลุ่ม ผู้ป ฏิบ ัต ิ
(Casual Informant) จำนวน 90 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั่วไป (General Informants)จำนวน 5 คน
ผลการวิจัย
ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญ ญาท้องถิ่นใน
เขตพื้น ที่โ รงเรีย นท่า คัน โทวิท ยาคาร อำเภอท่า คัน โท
จังหวัดกาฬสินธุ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในเขตพื้นที่เป็นความรู้
ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่
น้อ ง หรือ ผู้ม ีค วามรู้ในหมู่บ ้านในท้อ งถิ่น ต่าง ๆ ความรู้
เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่
และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
เป็น ความรู้ท ี่มีคุณ ธรรม สอนให้คนเป็น คนดี สอนให้คน
เคารพธรรมชาติ รู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไม่ทำลาย
ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนที่ล่วงลับไปแล้วภูมิปัญ ญา
ชาวบ้านเป็นความรู้เรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา
การจับ สัต ว์ การทอผ้า ทอเสื่อ การสานตะกร้า และ
เครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่ ด้วยหวาย การทำเครื่องปั้นดินเผา การ
ทำเครื่องมือทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีศิลปะดนตรี
การฟ้อนรำ และการละเล่นต่าง ๆ การรักษาโรคด้วยวิธี
ต่าง ๆ เช่น การใช้ยาสมุนไพร การนวด เป็นต้น ภูมิปัญญา
เหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์
และถ่ายทอดมาให้เรามีวิธีการหลายอย่างที่ทำให้ความรู้
เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบันด้วยวิธีการอนุรักษ์
การบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงามนี้ไว้
1. การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การเรียนการ
สอนของโรงเรีย นเป็น การนำคติน ิย ม ความเชื่อ หรือ
หลัก การพื้น ฐานที่เกิด จากการสั่งสมหรือ สืบ ทอดกัน มา

หรือ ขนมธรรมเนีย มประเพณี ศิล ปะและจริย ธรรม
ที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบ
แบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย คน แนวคิดชาวบ้าน
ผลงานชาวบ้าน โดยภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ที่เกิด ขึ้น ในเขต
พื้นที่โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประกอบไปด้วย
1.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ คติ ความ
เชื่อ และหลักการพื้นฐาน เรื่องที่เกี่ยวกับ คติ ความเชื่อ
และหลัก การพื้น ฐาน เป็น ความรู้ท ี่เกิด จากการสั่ง สม
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
แนวความคิด หลัก การปฏิบ ัต ิ และเทคโนโลยี เป็น
เรื่องราวแนวความคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ท ี่ช าวบ ้า น น ำม าใช้ใ น ชุม ชน ซ ึ่ง เป ็น อ ิท ธิพ ล ข อ ง
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การ
เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ โดยจัดระบบถ่ายเทน้ำ
และคิดสูตรอาหารปลาขึ้นมาเอง การประดิษฐ์เครื่องนวด
ข้าวแบบประหยัด เป็นต้น
1.3 เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ เป็น
เรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
เช ่น ป ระเพ ณ ีก ารบ วช น าค เข ้า พ รรษ า แ ต ่ง งาน
นอกจากนั้น ยัง มีศ ิล ปกรรมพื้น บ้า นที่แ สดงให้เห็น ถึง
ความสำเร็จของภูมิป ัญ ญาที่สืบ ทอดกัน มาหลายชั่วอายุ
เช่น งานจัก สาน และงานทอกระเป๋า ลิเพาภาคใต้ สื่อ
จัน ทรบูร เครื่อ งจัก รสานต่า งๆ เครื่อ งปั้น ดิน เผา งาน
แกะสลัก งานปั้น งานหล่อด้วยโลหะ การก่อสร้างอาคารที่
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อยู่อาศัย ภาพเขียนบนผนัง การฟ้อนรำ และเพลงพื้นบ้าน
เป็นต้น
1.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเป็นเรื่อง
การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น การประกอบอาชีพใน
ท้อ งถิ่น ได้ร ับ การพัฒ นาให้เหมาะสมกับ สมัย เป็น การ
ดำเนินชีวิตที่ เคยถูกครอบงำจากสภาพแวดล้อม พ่อค้าคน
กลาง ระบบเศรษฐกิจ ระบบโรงงาน กลับสู่การเกษตรที่
อาศัยความสมดุลทางธรรมชาติ สามารถยืนหยัดต่อสู้กับ
ความล้มเหลวกับการล้มละลายทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒ นธรรมได้อ ย่า งภูม ิใจด้ว ยกำลัง กาย และการสั่ง สม
ประสบการณ์ กำลัง ปัญ ญา เช่น การทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน การเกษตรแบบพึ่ง พาตนเอง การทำสวน
สมุนไพรและการแพทย์แผนโบราณ
2. การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การดำเนินงาน
ของโรงเรียน เป็นการนำคตินิยม ความเชื่อหรือหลักการ
พื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา หรือขนม
ธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ที่แสดงออกถึง
ความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบแบบแผนที่เคย
ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมา
ให้น ัก เรีย นได้เ รีย นรู้ต ามขั้น ตอนกิจ กรรมการเรีย น
การสอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้
และจากการศึก ษาบริบ ทโรงเรีย นและชุม ชน ผู้ว ิจ ัย
ผู้บริหารและคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ประชุม
ระดมสมองกันเพื่อหาแนวทางการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่นำมาดำเนินงานของโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ต้อง
ประกอบไปด้วย การดำเนินงานของโรงเรียน 4 ด้าน คือ
ด้านการบริหาร การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
2.1 การบริห าร ในการดำเนิน งานด้าน
การบริห ารสถานศึก ษา ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย การจัด ทำ
นโยบายในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และขับเคลื่อน
ในสถานศึกษาและการบูรณาการในแผนการปฏิบ ัติงาน
ประจำปี การดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี การติด ตามประเมิน ผล รวมไปถึงการติด ตาม
ประเมินผลการพัฒนานโยบาย แผนงานในการขับเคลื่อน
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของสถานศึกษา
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2.2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่มา
ใช้ใ นการพัฒ นาหลัก สูต รขั้น พื้น ฐานของสถานศึก ษา
มีค วามเป็น ไปได้ในรูป ของการบูร ณาการและสามารถ
บูรณาการได้ทุกสาระการเรียนรู้ซึ่ง คณะครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และผู้บริหารต่างก็มีความเห็นว่าเหมาะสมส่วน
ใหญ่ และซึ่ง การบูร ณาการนั้น ควรใช้ภ ูม ิป ัญ ญา ด้า น
ความเชื่อ ความเชื่อ ด้า นเกษตรกรรม ความเชื่อ ด้า น
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ความเชื่อด้านการแพทย์แผน
ไทย ความเชื่อ ด้านการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความเชื่อด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ความ
เชื่อด้านศิลปกรรม ความเชื่อด้านภาษาและวรรณกรรม
ความเชื่อ ด้านปรัช ญา ศาสนา และประเพณี ความเชื่อ
ด้า นโภชนาการ ความเชื่อ ด้า นองค์ก รชุม ชน และการ
จัดการเรียนการสอน ควรใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เข้า
มาใช้ใ นการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้โ ดยศึก ษาปราชญ์
ชาวบ้านที่มีอยู่ในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การกำหนดกระบวนการจัด การเรีย นรู้ การถ่า ยทอด
ความรู้ และการวัดผลประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้
3. การจัด กิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย น ในการ
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละช่วงชั้น ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และนำไปปฏิบัติตนได้อย่างสมดุลพร้อมนำมาปรับ
ใช้ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม
สภาพปัจจุบ ัน ในการใช้ภ ูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ใน
การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่า
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
1. ด้านการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยการ
บริห าร วิช าการ งบประมาณการบริห ารงานทั่ว ไป ผล
การศึกษาพบว่า มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในแต่ละ
ด้านที่ส ่งเสริม การบูรณาการภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น สู่ก ารจัด
กิจ การการเรีย นการสอน การดำเนิน การตามแผน
โครงการกิจกรรมแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกัน สัมพันธ์กัน
มีก ารติด ตามแผนงาน โครงการ ที่ม ีก ารส่ง เสริม การ
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนกาสอน รวมถึงการ
นำผลติดตามไปพัฒ นาแผนงาน โครงการ กิจกรรมทั้ง 4
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ด้า นที่ส ่ง เสริม การบูร ณาการภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ในการ
ดำเนินงาน
1.1 ด้านการบริหาร ได้จัดมีนโยบายการ
นำไปปฏิบ ัต ิใ นการบูร ณ าการภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น มา
ขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษา และบูร ณาการในแผนงาน
ปฏิบ ัต ิง านประจำปี การดำเนิน งานตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติงานประจำปี ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้
ในการทำงานของฝ่าย มีการติดตามการดำเนิน การตาม
นโยบายและแผนปฏิบ ัต ิก ารประจำปีท ี่ม ีก ารบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
1.2 ด้านการวิชาการ จากการจัดประชุม
ร่วมกันระหว่างครู คณะกรรมการ ผู้ปกครองในแต่ละฝ่าย
ได้ดำเนินการมีแผนงาน/โครงการ กิจกรรมด้านวิชาการ
ต่า งๆ ที่ส ่ง เสริม บูร ณาการภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ศึก ษา
วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของสังคม ชุม ชนและท้องถิ่น วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และประเมิน สถานภาพสถานศึก ษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีใน
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และคุณ ลัก ษณะที่พ ึง ประสงค์โดยพยายามบูร ณาการ
เนื้อ หาสาระทั้ง ในกลุ่ม สาระการเรีย นรู้เดีย วกัน และ
ระหว่า งกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ต ามความเหมาะสม นำ
หลัก สูต รไปใช้ในการจัด การเรีย นการสอนและบริห าร
จัด การใช้ห ลัก สูต รให้เ หมาะสมนิเทศ ติด ตามการใช้
หลักสูตร ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร ปรับปรุง
และพัฒ นาหลัก สูต รที่ส ่งเสริม การบูรณาการภูม ิป ัญ ญา
ท้องถิ่นให้อย่างเหมาะสม
1.3 ด้านงบประมาณ ได้มีการดำเนินงานมี
ก ารวางแผ น ก ารบ ริห ารจัด ก ารงบ ป ระม าณ ขอ ง
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตระหนักถึงความประหยัด มี
การนำแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการบริหาร
จัด ก ารเพ ื่อ เก ิด ป ระโย ช น ์ส ุด ได ้ด ำเน ิน ก ารแ ผ น
งบประมาณของสถานศึก ษาสอดคล้อ งกับ ภูม ิป ัญ ญา

ท้อ งถิ่น ที่มีอยู่ มีก ารติด ตามผลการดำเนิน งานและ
งบประมาณของสถานศึกษา และนำผลที่ได้มาพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณให้เหมาะสม
1.4 ด้า นการบริห ารงานทั่ว ไป มีก ารจัด
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและประสานสัมพันธ์ชุมชนที่มี
แหล่งเรียนรู้ภ ูมิป ัญ ญาท้องถิ่น เพื่อเป็น การส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกาเรียน
การสอน ในการดำเนิน งานด้านการพัฒ นาหลัก สูต รนั้น
ทุกกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีการดำเนินงานโดยการ
จัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทุกระดับชั้น มีการนิเทศติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์
วิจัยเพื่อพัฒนาการนำไปสู่การจัดการเรียนการสอน ต้อง
คำนึงถึงการบูรณาการภูมิป ัญ ญาท้องถิ่นสู่การเรียนการ
สอน สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
วัดผลประเมินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลปรากฏดังนี้
กลุ่ม สาระการเรีย น รู้ไ ด้ม ีก ารจัด ท ำ
หลักสูตร การบูรณาการภูมิปัญ ญาท้องถิ่นกับหน่วยการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ การ
จัด กิจ กรรมนัก เรีย น การวัด และประเมิน ผล นั้น มีก าร
วางแผน นิเทศ ติด ตาม ประเมิน ผลการนำหน่ว ยการ
เรียนรู้ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาวิเคราะห์
วิจัยให้มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น แต่การดำเนินการหลักสูตร ต้องคำนึงหลักการนำ
ภูมิป ัญ ญามาใช้ในการพัฒ นาหลักสูตรและกิจกรรมการ
จัด การเรียนการสอนนั้น ต้องคำนึงถึง สภาพการนำภูม ิ
ปัญ ญาท้อ งถิ่น มาใช้ ไม่ว ่าจะเป็น การปรับ กิจ กรรมการ
เรีย นการสอนหรือ กิจ กรรมเสริม การปรับ รายละเอีย ด
เนื้อ หา ปรับ ปรุงและเลือ กใช้ส อื่ การเรียน การจัด ทำสื่อ
การเรียนการสอนใหม่ การจัด ทำคำอธิบ ายรายวิชา นำ
กลุ่มต่างๆของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ด้านการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมี
การประชุม คณะกรรมการให้เช้า ใจเกี่ย วกับ หลัก สูต รที่
นำมาใช้ มีก ารปรับ กิจ กรรมการเรีย นการสอนให้
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และ มีข้อมูลพื้นฐานกับสภาพ
ท้อ งถิ่น เช่น อาชีพ เศรษฐกิจ ประเพณ ีว ัฒ นธรรม
ทรัพ ยาการ มีก ารปรับ รายละเอีย ดของเนื้อ หาให้
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สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น มีการจัดทำ
สื่อเอกสารหรือหนังสือพิมพ์ที่มีในท้องถิ่น ปรับปรุงและ
เลือกใช้สื่อที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น
และส่ว นการจัด ทำสื่อ การเรีย นการสอนขึ้น ใหม่ ต้อ ง
วิเคราะห์จ ุด ประสงค์ข องหลัก สูต รที่ท ำขึ้นใหม่ มีเนื้อหา
ซ้ำซ้อนกับของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ สื่อที่จัดทำขึ้น
ใหม่ส อดคล้อ งกับ ทรัพ ยากรในท้อ งถิ่น หาง่าย ราคาถูก
น่าสนใจ และมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่บูรณาการภูมิ
ปัญ ญาท้อ งถิ่น และสอดคล้อ งกับ หลัก สูต ร และด้า น
กิจกรรมนักเรียน มีแผนงาน โรงการส่งเสริมการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิ จ กรรม
ลู ก เสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์
ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
ชุม นุม ชมรม มีก ารประยุก ต์ใ ช้ภ ูม ิป ัญ ญ าท้อ งถิ่น
วัฒ นธรรม หลัก คำสอนทางศาสนาในการจัด กิจ กรรม
นักเรียน ด้านการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนในการบูร ณาการภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ได้ด ำเนิน การ
จัด ทำเครื่อ งมือ และประเมิน ผลที่ห ลากหลาย และ
สอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ข องหน่ว ยการเรีย นรู้ท ี่
บูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายงานผลการประเมินและ
นำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
บูรณาการ จัดแสดง เผยแพร่ ประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมี
การดำเนิน งานการแนะแนวและระบบดูแ ลช่ว ยเหลือ
ผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ จาก
การสัมภาษณ์ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีการ
ทำแผนงาน โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่มีการบูรณาการ
ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น เข้า มาใช้ มีก ารติด ตามประเมิน ผล
กิจ กรรมนัก เรีย น นำผลการติด ตามมาปรับ ปรุง พัฒ นา
กิจกรรมนักเรียนที่มีการบูรณาการภูมิปัญ ญาท้องถิ่นมา
ปรับ ใช้ และบูร ณาการในเรื่อ ง กิจ กรรมเพื่อ สังคมและ
สาธารณประโยชน์ โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์ ผลการบูร ณาการภูม ิป ัญ ญา
ท้องถิ่นเข้ามาใช้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนา
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สถานศึก ษา ชุม ขนด้า นเศรษฐกิจ สัง คม สิ่ง แวดล้อ ม
วัฒ นธรรม มีร ะบบติด ตามผลการดำเนิน งาน นำผลมา
ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนวทางการบูร ณ าการใช้ภ ูม ิป ัญ ญ า
ท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
อำเภอท่าคัน โท จังหวัด กาฬสิน ธุ์ ผลการศึก ษาพบว่ามี
การกำหนดนโยบายการจัด การศึก ษามีก ารบูร ณาการ
ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น เข้ามาใช้ เป็น นโยบายสำคัญ พัฒ นา
ความรู้ค วามเข้า ใจแก่บ ุค ลากร ทั้ง ผู้บ ริห าร ครูแ ละ
คณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนโดยใช้
หลัก ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ประชาสัม พัน ธ์เผยแพร่ค วามรู้
ความเข้าใจให้แก่ผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนหรือปรับ ปรุง
โครงสร้า งและพัฒ นาการบริห ารจัด การการบูร ณาการ
ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น จัด ทำปรับ ปรุงหรือ เพิ่ม เติม โครงการ
กิจกรรม และปรับแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา
จ ัด ท ำก ารเรีย น ก ารส อ น ต าม ห ล ัก ส ูต ร
สถานศึกษา เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อ มให้
เอื้อ ต่อ การเรีย นรู้ จัด ระบบนิเทศ ติด ตาม ประเมิน ผล
และรายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้ปกครองและชุมชน
เข้าร่วมโครงการจัด การศึก ษาใน แ ต ่ ล ะ ข ั ้ น ต อ น โด ย
แ น ว ท า ง ก า ร บูร ณาการใช้ภ ูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ในการ
ดำเนิน งานของของโรงเรีย นท่าคัน โทวิท ยาคาร อำเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ ด้า นการบริห าร ด้า นการพัฒ นาหลัก สูต รและการ
จัด การเรีย นการสอน และด้า นการจัด กิจ กรรมพัฒ นา
ผู้เรียน ตามรายละเอียดดังนี้
ด้า นการบริห ารปัจ จัย สำคัญ ที่ส ุด ใน
ความสำเร็จในการบริห ารสถานศึก ษาในการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียน
ท่าคันโทวิทยาคาร พบว่า ผู้บริหารมีส่วนผลักดันที่สำคัญ
และแรงบัน ดาลใจที่ผ ู้บ ริห ารมุ่ง พัฒ นาการบริห าร
สถานศึกษามุ่งพัฒนาสถานศึกษาโดยเห็นความสำคัญของ
ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ที่ม ีอ ยู่ม าบูรณาการในการดำเนิน การ
โดยแนวทางบูร ณาการภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น เข้า มาใช้ใ น
โรงเรียนนั้น อาทิเช่น การกำหนดนโยบาย แผนกลยุท ธ์
การประสานทีม งาน ความสามารถในการครองใจครู

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

นักเรียน และชุมชน การติดตามงานอย่างเป็นระบบ ให้
กำลังใจสามารถคุยได้ทุกเรื่อง ส่งผลให้ทางโรงเรียนมีการ
ใช้แ หล่ง เรีย นรู้ภ ูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น อย่า งคุ้ม ค่า และเกิด
ประโยชน์ส ูงสุด และมีก ารขยายผลการดำเนิน งานไปสู่
ครัวเรือนของนักเรียน ชุมชน เช่น การออม การปลูกพืช
สวนครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ เป็นต้น ทั้งนี้มี
ก ารวางแผ น ต ิด ต าม ผ ล ก ารด ำเน ิน งาน โด ยผ ่า น
กระบวนการเยี่ย มบ้านของคณะครู และผู้บ ริห ารอย่าง
สม่ำเสมอ กระบวนการบริหารจัดการทุกอย่าง เป็นการนำ
สิ่ง ต่า งๆ ที่ม ีอ ยู่ใ นภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น มาจัด การให้เกิด
ประโยชน์ บูรณาการให้เกิดความหลากหลาย อาทิ การ
ปลูก ต้น ไม้และพืชผัก การตกแต่งห้อ งเรียนถ้วยวัสดุภ ูม ิ
ปัญ ญาท้องถิ่นที่มีอยู่ เป็นต้น โดยหลักการบูรณาการ มี
การวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล สภาพจริงและนำไปกำหนด
เป็น วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนปฏิบ ัติราชการ อย่างมี
หลักการและหลักวิชาการ มีการจัดสรรงบประมาณแต่ละ
โครงการตามความเหมาะสม จัดบุคลากรให้ทำงานตาม
ความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ กิจกรรมทุกอย่าง
ที่จัดเป็นไปตามหลักเหตุผลและความมีประโยชน์
ด้านการพัฒ นาหลัก สูต รและการจัด การ
เรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้พบว่าครูส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ให้เข้าถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนที่มีอยู่ การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญา โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้ฝึกคิดฝึก
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หรือร่วมกับกลุ่มนักเรียนด้วยกัน
โดยสอดแทรกภูมิปัญ ญาท้องถิ่นเข้ามาในหลักสูตร และ
กิจกรรมการเรียนการสอน เต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ทั้งอยู่
ในโรงเรีย นและชุม ชน การเรีย นการสอนเริ่ม ต้น จาก
ภูมิปัญญาที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อการสอนที่ผลิตจากภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่น สามารถพึ่ง ตนเองได้ และสอนให้บ ูร ณาการ
ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น มาร่ว มจัด ทำหลัก สูต รและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนของคณะครู คณะกรรมการสถานศึก ษา
ผู้ปกครองรวมไปถึงนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ซึ่ง จะเห็น ได้จ าก ครูส ่ว นใหญ่ม ีแ ผนการจัด การเรีย นรู้
บูร ณาการภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ที่ต นเองสอนตามความ
เหมาะสมกับ ระยะเวลา จำนวนกิจกรรม ตามกำลังและ

ศักยภาพของตนเอง จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับ
โครงการ มีความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการในการจัด
กิจ กรรมการเรีย นการสอน ใช้แ หล่ง เรีย นรู้ภ ูม ิป ัญ ญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ตามอัตภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นและของ
นักเรียนโดยการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับหลักทาง
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดกิจกรรมและวัตถุประสงค์
และเป้าหมายชัดเจนบอกเหตุผลได้
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด ซึ่งถือว่าเป็น
กิจกรรมหลักที่มีกิจกรรมย่อยๆ เสริมเข้ามาอีก เช่น การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรม
ที่บูรณาการภูมิปัญ ญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ได้อย่างกลมกลืน
กิจกรรมเกี่ยวกับ การส่งเสริม การการประหยัดและออม
กิจ กรรมสอนให้เด็ก เป็น จิต อาสาและดำเนิน ชีว ิต ตาม
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่ กิจกรรมสร้างระบบดูแลนักเรียน
ให้ม ีส ่ว นร่ว มกับ ชุม ชน อาทิ กิจ กรรมเข้า ค่า ยคุณ ธรรม
ฝึกให้เด็กจิตอาสาพึ่งพาตนเองและดูแลผู้อื่น
สรุปผล
ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญ ญาท้องถิ่นใน
เขตพื้น ที่โ รงเรีย นท่า คัน โทวิท ยาคาร อำเภอท่า คัน โท
จัง หวัด กาฬสิน ธุ์ภ ูม ิป ัญ ญาชาวบ้า นในเขตพื้น ที่เ ป็น
ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย
ญาติพ ี่น ้อ ง หรือ ผู้ม ีค วามรู้ในหมู่บ ้า นในท้อ งถิ่น ต่า ง ๆ
ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณ
พ่อแม่ และผู้มีพ ระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จัก
ช่วยเหลือแบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่เป็น
ภูม ิป ัญ ญาเป็น ความรู้ท ี่ม ีค ุณ ธรรม สอนให้ค นเป็น คนดี
สอนให้คนเคารพธรรมชาติ รู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดย
ไม่ทำลาย ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนที่ล่วงลับไปแล้ว
ภูมิปัญ ญาชาวบ้านเป็นความรู้เรื่องการทำมาหากิน เช่น
การจับ ปลา การจับ สัต ว์ การทอผ้า ทอเสื่อ การสาน
ต ะ ก ร ้า แ ล ะ เครือ่ งใช้ด ้ว ยไม้ไผ่ ด้ว ยหวาย การทำ
เครื่อ งปั้น ดิน เผา การทำเครื่อ งมือ ทางการเกษตร
นอกจากนี้ยังมีศิลปะดนตรี การฟ้อนรำ และการละเล่น
ต่าง ๆ การรักษาโรคด้วยวิธีต่างๆ เช่นการใช้ยาสมุนไพร
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การนวด เป็นต้น ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่
บรรพบุรุษ ได้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดมาให้เรามีวิธีการ
หลายอย่างที่ท ำให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคม
ปัจจุบันด้วยวิธีการอนุรักษ์ การบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงาม โดย
การนำภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น มาสู่ก ารเรีย นการสอนของ
โรงเรียนเป็นการนำคตินิยม ความเชื่อหรือหลักการพื้นฐาน
ที่เกิด จากการสั่ง สมหรือ สืบ ทอดกัน มา หรือ ขนมธรรม
เนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ที่แสดงออกถึงความ
เจริญงอกงามและความเป็นระเบียบแบบแผนที่เคยยึดถือ
ปฏิบ ัต ิส ืบ ทอดกัน มา ที่ส อดคล้อ งกับ เนื้อ หาสาระมาให้
นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน
ซึ่งประกอบไปด้วย คน แนวคิดชาวบ้าน ผลงานชาวบ้าน
สภาพปัจจุบ ัน ในการใช้ภ ูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ใน
การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ด้านการ
บ ริห าร ซึ่ง ป ระกอบ ไป ด้ว ย การบ ริห าร วิช าการ
งบประมาณ การบริหารงานทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า มี
แผนงาน โครงการ กิจ กรรมในแต่ล ะด้า นที่ส ่ง เสริม
การบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดกิจการการเรียน
การสอน การดำเนินการตามแผน โครงการกิจกรรมแต่ละ
ฝ่ายให้ส อดคล้อ งกัน สัม พัน ธ์ก ัน มีก ารติด ตามแผนงาน
โครงการ ที่มีการส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่ก ารเรีย นกาสอน รวมถึง การนำผลติด ตามไปพัฒ นา
แผน งาน โครงการ กิจ กรรมท ั้ง 4 ด้า น ท ี่ส ่ง เสริม
การบูร ณ าการภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ในการดำเนิน งาน
ส่ว นด้า นการพัฒ นาหลัก สูต รและการจัด การเรีย น
การสอน ในการดำเนิน งานด้านการพัฒ นาหลัก สูต รนั้น
ทุกกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีการดำเนินงานโดยการ
จัด ทำหน่ว ยการเรีย นรู้ท ี่ม ีก ารบูร ณาการภูม ิป ัญ ญา
ท้อ งถิ่น ทุก ระดับ ชั้น มีก ารนิเทศติด ตาม ประเมิน ผล
และวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการนำไปสู่การจัดการเรียน
การสอน ต้องคำนึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
การเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่น การวัด ผลประเมิน การจัด การเรีย นการสอน
นอกจากนี้ด ้า นการจัด กิจ กรรมพัฒ นาผู้เรีย นควรมีก าร
ดำเนินงานการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
กิจ กรรมเพื่อ สัง คมและสาธารณะประโยชน์ จากการ
สัมภาษณ์ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีการทำ
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แผนงาน โครงการแนะแนวและระบบดูแ ลช่ว ยเหลือ
นักเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่มีการบูรณาการ
ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น เข้า มาใช้ มีก ารติด ตามประเมิน ผล
กิจ กรรมนัก เรีย น นำผลการติด ตามมาปรับ ปรุง พัฒ นา
กิจกรรมนักเรียนที่มีการบูรณาการภูมิปัญ ญาท้องถิ่นมา
ปรับ ใช้ และบูร ณาการในเรื่อ ง กิจ กรรมเพื่อ สังคมและ
สาธารณประโยชน์ โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์ ผลการบูร ณาการภูม ิป ัญ ญา
ท้องถิ่นเข้ามาใช้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนา
สถานศึก ษา ชุม ขนด้า นเศรษฐกิจ สัง คม สิ่ง แวดล้อ ม
วัฒ นธรรม มีร ะบบติด ตามผลการดำเนิน งาน นำผลมา
ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนวทางการบูรณาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่า
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่ามีการกำหนด
นโยบายการจัด การศึก ษามีก ารบูร ณาการภูม ิป ัญ ญา
ท้องถิ่นเข้ามาใช้ เป็นนโยบายสำคัญ พัฒนาความรู้ความ
เข้า ใจแก่บ ุค ลากร ทั้ง ผู้บ ริห าร ครูแ ละคณะกรรมการ
สถานศึก ษา และส่ง เสริม ให้ป ฏิบ ัต ิต นโดยใช้ห ลัก ภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างและ
พัฒนาการบริหารจัดการการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัด ทำปรับ ปรุงหรือ เพิ่ม เติม โครงการกิจ กรรม และปรับ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา จัดทำการ
เรีย นการสอนตามหลัก สูต รสถานศึก ษา เสริม สร้า ง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อ มให้เ อื้อ ต่อ การเรีย นรู้
จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดำเนินงาน ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมโครงการจัด
การศึกษาในแต่ละขั้นตอน
อภิปรายผล
ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญ ญาท้องถิ่นใน
เขตพื้น ที่โ รงเรีย นท่า คัน โทวิท ยาคาร อำเภอท่า คัน โท
จังหวัดกาฬสินธุ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในเขตพื้นที่เป็นความรู้
ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่
น้อ ง หรือ ผู้ม ีค วามรู้ในหมู่บ ้านในท้อ งถิ่น ต่าง ๆ ความรู้
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เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่
และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
เป็น ความรู้ท ี่มีคุณ ธรรม สอนให้คนเป็น คนดี สอนให้คน
เคารพธรรมชาติ รู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไม่ทำลาย
ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนที่ล่วงลับไปแล้วภูมิปัญ ญา
ชาวบ้านเป็นความรู้เรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา
การจับ สัต ว์ การทอผ้า ทอเสื่อ การสานตะกร้า และ
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
และผลงานชุม ชนสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของกฤษดา
ยศชวัฐ (2546: 105) ได้วิจัยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข ้า ส ู่โ รงเรีย น ก รณ ีศ ึก ษ าจ ัง ห วัด ราช บ ุร ี ด ้า น
ศิล ปวัฒ นธรรมเกี่ย วกับ โอ่ง มัง กร หนัง ใหญ่ว ัด ขนอน
และผ้าจกนิท-ญวน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้าน
คิดค้นเพื่อแก้ปัญ หาในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
โดยมีกระบวนการสั่งสมกลั่นกรองและสืบทอดต่อกันมา
ยาวนาน การนำภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น เข้า มาถ่า ยทอดใน
โรงเรีย นระดับ ขั้น พื้น ฐาน เป็น กระบวนการมุ่ง ปลูก
จิตสำนึกให้เกิดความภูมิใจในรากเหง้าของตน ทำให้เด็กที่
จบการศึกษาออกไปมีส่วนรับผิดชอบและมีความสามารถ
ที่จะสร้างสรรค์สังคมได้ และสอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ
Relic (2001: 288) ได้ศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญ ญา
ท้อ งถิ่น ประเภทบุค คลที่เป็น รูป แบบหนึ่ง ของการจัด

กิจ กรรมการเรีย นการสอนที่น ิย มกัน ในชั้น เรีย นของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า การเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่
มีอ าชีพ แตกต่า งกัน มาถ่า ยทอดประสบการณ์ใ ห้ก ับ
นักเรียนในชั้นเรียนและมีการเปิดโอกาสให้ซักถามกันอย่าง
กว้างขวาง
สภาพปัจจุบ ัน ในการใช้ภ ูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ใน
การดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ด้านการ
บ ริห าร ซึ่ง ป ระกอบ ไป ด้ว ย การบ ริห าร วิช าการ
งบประมาณ การบริห ารงานทั่วไป ผลการศึก ษาพบว่า
มีแ ผนงาน โครงการ กิจ กรรมในแต่ล ะด้า นที่ส ่ง เสริม
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดกิจการการเรียน
การสอน การดำเนินการตามแผน โครงการกิจกรรมแต่ละ
ฝ่ายให้ส อดคล้อ งกัน สัม พัน ธ์ก ัน มีก ารติด ตามแผนงาน
โครงการ ที่มีการส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่ก ารเรีย นการสอน รวมถึงการนำผลติด ตามไปพัฒ นา
แผนงาน โครงการ กิจ กรรมทั้ง 4 ด้า นที่ส ่ง เสริม การ
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงาน สอดคล้อง
กับ งานวิจ ัย ของเวกวรพัน ธ์ ฉ่ำ สัน เทีย ะ (2541: 111)
ได้ศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ใน โรงเรีย น ป ระ ถ ม ศ ึก ษ า ส ัง ก ัด ส ำน ัก งาน ก าร
ประถมศึก ษาจัง หวัด ชัย ภูม ิ กรณีศ ึก ษากลุ่ม ไทยลาว
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันมีแนวนโยบายกำหนดให้
มีการปรับปรุงระบบหลักสูตรเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
ค วาม ต้อ งการของท ้อ งถิ่น ให ้ผ ู้บ ริห ารม ีอ ำน าจ
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการศึกษาพัฒนาครูให้มีความรู้
ความเข้า ใจในการผสมผสานภูม ิป ัญ ญ าท้อ งถิ่น กับ
วิทยาการสมัยใหม่ ส่วนด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัด กาเรีย นการสอน ในการดำเนิน งานด้า นการพัฒ นา
หลัก สูต รนั้น ทุก กลุ่ม กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ต ้อ งมีก าร
ดำเนิน งานโดยการจัด ทำหน่ว ยการเรีย นรู้ท ี่ม ีก าร
บูร ณาการภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ทุก ระดับ ชั้น มีก ารนิเทศ
ติด ตาม ประเมิน ผล และวิเคราะห์ว ิจ ัย เพื่อ พัฒ นาการ
นำไปสู่ก ารจัด การเรีย นการสอน ต้อ งคำนึง ถึง การ
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การวัดผลประเมิน
การจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมีการดำเนินงานการแนะแนวและระบบ
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ดูแ ลช่วยเหลือ ผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ จากการสัมภาษณ์ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
พบว่า มีการทำแผนงาน โครงการแนะแนวและระบบดูแล
ช่ว ยเหลือ นัก เรีย น เพื่อ สนับ สนุน การดำเนิน ชีว ิต ที่ม ี
การบูรณาการภูม ิป ัญ ญาท้องถิ่น เข้ามาใช้ มีการติดตาม
ประเมินผลกิจกรรมนักเรียน นำผลการติดตามมาปรับปรุง
พัฒ นากิจ กรรมนัก เรีย นที่ม ีก ารบูร ณาการภูม ิป ัญ ญา
ท้อ งถิ่น มาปรับ ใช้ และบูร ณาการในเรื่อ ง กิจ กรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ผลการบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
พ ัฒ น าส ถ าน ศ ึก ษ า ช ุม ข น ด ้า น เศ รษ ฐก ิจ ส ัง ค ม
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน
นำผลมาปรับ ปรุง เพื่อ ให้เหมาะสมในการจัด กิจ กรรม
พัฒ นาผู้เ รีย น สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของสำนัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน (2547: 42-43)
ได้วิจัยการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
การศึก ษาขั้น พื้น ฐานของโรงเรีย นนำร่อ งและโรงเรีย น
เครือข่ายผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรีย นจากประสบการณ์จ ริง เรีย งลำดับ 3 อัน ดับ คือ
ให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ศึกษาดูงานหรือทัศน
ศึก ษานอกสถานที่ และเรีย นรู้จ ากภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ใน
ชุมชนโดยเชิญบุคคลตัวอย่างมาเป็นวิทยากร
แนวทางการบูรณาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การดำเนิน งานของโรงเรีย นท่า คัน โทวิท ยาคาร อำเภอ
ท่า คัน โท จัง หวัด กาฬสิน ธุ์ ผลการศึก ษาพบว่า มีก าร
กำหนดนโยบายการจัด การศึก ษามีก ารบูร ณ าการ
ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น เข้ามาใช้ เป็น นโยบายสำคัญ พัฒ นา
ความรู้ค วามเข้า ใจแก่บ ุค ลากร ทั้ง ผู้บ ริห าร ครูแ ละ
คณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนโดยใช้
หลัก ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ประชาสัม พัน ธ์เผยแพร่ค วามรู้
ความเข้าใจให้แก่ผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนหรือปรับ ปรุง
โครงสร้า งและพัฒ นาการบริห ารจัด การการบูร ณาการ
ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น จัด ทำปรับ ปรุงหรือ เพิ่ม เติม โครงการ
กิจ กรรม และปรับ แผนกลยุท ธ์แ ละแผนปฏิบ ัต ิก ารของ
สถานศึก ษา จัด ทำการเรีย นการสอนตามหลัก สูต ร

42

สถานศึกษา เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้
เอื้อ ต่อ การเรีย นรู้ จัด ระบบนิเทศ ติด ตาม ประเมิน ผล
และรายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้ปกครองและชุมชน
เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาในแต่ละขั้นตอน สอดคล้อง
กับ งานวิจ ัย ของสำนัก งานกองทุน สนับ สนุน การวิจ ัย
(2545: 99-103) ได้ศึกษารูปแบบกระบวนการถ่ายทอด
ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น โดยชุม ชนเพื่อ การเรีย นการสอน
กรณ ีศ ึก ษ าโรงเรีย น บ ้า น โน น สูง ดอน ห ลี จัง ห วัด
มหาสารคาม พบว่า การจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้จากสถานที่ต่างๆ ที่มีอยู่ในชนบทที่อยู่ใกล้ชิดตัว
นัก เรีย น มีพ ่อ ครู แม่ค รู ที่ม ีค วามถนัด ในสาขาวิช า
นอกจากวิช าที่เรีย นรู้ใ นโรงเรีย นซึ่ง เป็น ประเพณีข อง
ท้องถิ่นซึ่งต้องดำรงสืบไป การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
เดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ท้อ งถิ่น ได้ การค้น หาภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ที่ม ีอ ยู่ในชุม ชน
เพื่อ สามารถถ่า ยทอดความรู้ให้น ัก เรีย นสามารถนำไป
ประยุก ต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน ที่ม ีอ ยู่ในท้อ งถิ่น ได้อ ย่างมี
ความสุข อีกทั้งเป็นการค้นหาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน
อย่างหลากหลาย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนั้นยังพบว่า ครู นักเรียน
ชุมชน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกิด
ภูมิปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และทางโรงเรียนได้รับ
การยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าจะได้จัดกิจกรรมตาม
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ และความสัม พัน ธ์ระหว่าง
โรงเรีย นกับ ชุม ชนมีค วามเข้ม เข็ง มากขึ้น กระบวน
การเรีย นการสอนหรือ การถ่า ยทอดโดยชุม ชนมีค วาม
เข้ม แข็ง มากขึ้น กระบวนการเรีย นการสอนหรือ การ
ถ่ายทอดโดยชุมชนถือว่าเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูปกติ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
และชุมชน
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