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วัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย 
วฒันธรรมไทยนอกจากจะเป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัสงัคมไทย หรอืกลุม่คนไทยแลว้วฒันธรรมยงัมีความสมัพนัธก์บั

เรอืงของเวลา หรอือีกนยัหนึงวฒันธรรมไทยเป็นสิงทีจะตอ้งมีการวิวฒันาการ ซงึเป็น ผลรวมของการเปลียนแปลง

ทางสงัคมวฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองทางสงัคม 

 
ความหมายของวัฒนธรรม 
วฒันธรรม หมายถึง วิถีการดาํเนินชีวิต (The way of life) ของคนในสงัคม นบัตงัแต่วิธีกิน วิธีอยู่ วิธี แต่งกาย วิธี

ทาํงาน วิธีพกัผ่อน วิธีแสดงอารมณ ์วิธีสือความ วิธีจราจรและขนส่ง วิธีอยู่รว่มกนัเป็นหมู่คณะ วิธี แสดงความสขุ

ทางใจ และหลกัเกณฑก์ารดาํเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนนัอาจเริมมาจาก เอกชนหรือคณะ

บคุคลทาํเป็นตวัแบบ แลว้ตอ่มาคนสว่นใหญ่ก็ปฏิบตัสืิบตอ่กนัมา วฒันธรรมยอ่มเปลียนแปลง ไปตามเงือนไขและ

กาลเวลาเมือมีการประดิษฐ์หรือคน้พบสิงใหม่ วิธีใหม่ทีใชแ้กปั้ญหาและตอบสนองความ ตอ้งการของสงัคมได้

ดีกว่า ซึงอาจทาํใหส้มาชิกของสงัคมเกิดความนิยม และในทีสดุอาจเลิกใชว้ฒันธรรมเดิม ดงันันการรกัษาหรือ

ธาํรงไวซ้งึวฒันธรรมเดิมจงึตอ้งมีการปรบัปรุงเปลียนแปลงหรอืพฒันาวฒันธรรมให ้เหมาะสมมีประสิทธิภาพตาม

ยคุสมยั 

 
ความหมายของภมูิปัญญาไ◌ืทย 
ภูมิปัญญาไ◌ื◌ืทย หมายถึง ความรู ้ทักษะ ความเชือ และพฤติกรรมของคนไทย โดยแสดงถึงความสัมพันธ์

ระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติกบัสิงแวดลอ้มและคนกบัสิงเหนือธรรมชาติ ถือเป็นกิจกรรมทกุอย่างในวิถีชีวิต

ของคนในการแก้ปัญหา การจัดการ การปรบัตัว และการเรียนรูเ้พือความอยู่รอดของบุคคล ชุมชนและสงัคม 

ตลอดจนเป็นพืนฐานความรูใ้นเรอืงตา่งๆ ทีมีลกัษณะเฉพาะหรอืเอกลกัษณใ์นตวัเองดว้ยเหตนีุ ถมิูปัญญาไทยจึง

เป็นผลงานทีคนไทยไดท้าํการศกึษาคน้ควา้ รวบรวมและจดัเป็นความรู ้มีการถ่ายทอดและปรบัปรุงจากคนรุน่หนึง

มาสูค่นคนอีกรุน่หนึง จนเกิดเป็นผลผลิตทีดี งดงาม มีคณุคา่เเละประโยชน ์รวมทงัสามารถนาํมาแกไ้ขปัญหาและ

พฒันาชีวิตได ้เช่นชาวนารูจ้ักขุดบ่อนาํ หรือทาํเหมืองฝายสาํหรบัเก็บนาํและแจกจ่ายไปสู่ไร่นา หรือชาวบา้นมี

ความรูเ้กียวกับพืชพนัธุธ์ัญญาหาร ผกัพืนบา้น เครืองเทศ และสมุนไพร โดยสามารถแยกแยะสรรพคุณในการ

รกัษาโรคดว้ยเหตนีู เมือพิจารณาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมกบัภมิูปัญญาไทย ก็จะเห็นไดว้่า ภมิูปัญญา

ไทยไดร้บัการสงัสมสืบตอ่กนัมานนัถือเป็นวฒันธรรมไทยอยา่งหนงึ 

 

 

 



ทมีา ของวัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย 
วฒันธรรมเกิดขึนมาไดด้ว้ยอาศยัการสรา้งสรรคข์องมนษุย ์ดงันนั วฒันธรรมจึงเกิดมาจากคนไทย โดยคนไทยมี

ถินฐานในดินแดนประเทศไทยมายาวนานไดป้ฏิสมัพนัธต์่อกันกับเชือชาติอืนๆทีอยู่ในบริเวณนี ซึงต่างก็รูจ้ักคิด

และสรา้งสรรคส์ิงใหม่ๆ เพือดาํรงชีวิตอยู่รว่มกนัในสงัคม มีการไปมาหาสูร่ะหว่างชนชาติทงัในเรอืงการซือขายกนั 

การทาํสงคราม การอพยพโยกยา้ยทีทาํมาหากิน ซงึสิงตา่งๆเหลา่นีไดเ้กิดสิงทีเรยีกว่า วฒันธรรม ขนึหรอืกลา่วอีก

นัยหนึงก็คือ คนไทยไม่ว่าจะยา้ยไปอยู่แห่งใด ก็ไดส้รา้งสรรคส์ิงใหม่ๆเพือใหต้นเองดาํรงชีวิตอยู่ไดใ้นสงัคม สิง

เหลา่นีจงึเป็นทีมาของวฒันธรรมนนัเอง สาํหรบัภมิูปัญญาไทย ก็มีความคลา้ยกบัวฒันธรรมไทย ภมิูปัญญาไทยมี

ทีมาจากคนและสิงทีคนไทยประดิษฐ์คิดคน้ขนึมาหรอืสรา้งสรรคข์นึ เพือความสะดวกในการดาํรงชีวิต รวมทงัอาจ

ไดจ้ากบรรพบรุุษ ผูที้มีความรูด้า้นภมิูปัญญาไทย หรือไดม้าจากชาวต่างชาติ แลว้นาํมาผสมผสานกบัวฒันธรรม

ทาํเดมิของไทยจนเกิดเป็นภูิมิปัญญาไทย 

 
ปัจจัยพนืฐานทมีีผลต่อภมูิปัญญาไทย  
(๑) ลกัษณะทางภมิูศาสตรแ์ละสิงแวดลอ้ม ประเทศไทยมีสภาพดินฟ้าอากาศทีหลากหลาย เช่นภาคเหนือ พืนที

เกือบทงัหมดเป็นเทือกเขามีทีราบนอ้ยใหญ่ระหว่างหบุเขาและสายนาํไหลผ่านทาํใหรู้จ้กัเขือนเก็บนาํทีไหล จากที

สงูมาทีราบหรือภาคกลางเป็นทีราบลุ่มแม่นาํหลายสายไหลออกทะเล จากการทีมีสายนาํหล่อเลียงพืนทีจดฝัง

ทะเล ทาํใหเ้กิดภมิูปัญญาตอ่เรอืเป็นพาหนะสาํหรบัการเดินทางและคา้ขาย สว่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นที

ราบสงูและมีแม่นาํโขงไหลผ่านโดยมีสาขาคือแม่นาํชีมลูทาํใหบ้รเิวณบางเเหง้แลง้นาํแต่บางแห่งมีนาํชุ่มชืนทาํให้

เกิดภมิูปัญญาเลือกหลกัแหล่งทาํไรท่าํนาในบรเิวณทีลุ่ม และมีบึง หรือหนองนาํขนาดใหญ่บรเิวณภาคใตมี้ทะเล

ลอ้มขนาบอยูท่งัทางตะวนัออกและทางตะวนัตก มีพืนทีแหลมยาวไปจรดแหลมมลายแูละมีฝนตกชกุมากภาคอืนๆ

ทาํใหน้าํในนามีระดบัสงู ขณะทีฤดเูก็บเกียว ขา้วสกุเต็มทอ้งที ชาวใตจ้ึงคิดประดิษฐ์เครืองมือเกียวขา้วทีเก็บเอา

เฉพาะรวงข้าวเท่านัน จากสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีแตกต่างกันดังกล่าว ทําให้

ความสามารถในการปรบัตวัของคนไทยแตกตา่งกนั รวมทงัการสงัสมประสบการณก์ารสรา้งสรรคภ์มิูปัญญาไทย 

สาํหรบัสืบทอดใหก้บัคนรุน่หลงั 

 

2. ลกัษณะรว่มและลกัษณะแตกตา่งทางสงัคมและวฒันธรรม สามารถแบง่ออกได ◌ ้2 ลกัษณะ ดงันี 

2.1 ลกัษณะรว่มทางสงัคมและวฒันธรรม คนไทยมีลกัษณะรว่มทางสงัคมและวฒันธรรมทีเหมือนๆกนั เช่น มีขา้ว

เป็นพืนฐานของชีวิต หรือมีความเชือและพิธีกรรมดงัเดิมเหมือนกัน คือ ความเชือเรืองผีสางนางไมป้ระเภทต่างๆ 

เช่น ผีฟา้ ผีบรรพบรุุษ หรอืมีความเชือในอาํนาจและอิทธิปาฏิหารยข์องเทวดาตา่งๆ เช่น พระแม่คงคา พระแม่ธรณี 

หรอืมีความศรทัธาและไดร้บัอิทธิพลจากการสงัสอนของพระพทุธศาสนาในการดาํรงัชีวิต 

 



2.2 ลกัษณะทีแตกต่างทางสงัคมและวฒันธรรม เนืองจากภูมิประเทศของเมืองไทยนันมีความแตกต่างกันทัง4 

ภาค  ดังนัน  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมจึงแตกต่างกันไปด้วย  เช่น  คนทางภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือชอบรบัประทานขา้วเหนียวแต่ภาคกลางและภาคใตช้อบรบัประทานขา้วเจา้ เป็นตน้ สภาพ

ลกัษณะปัจจยัพืนฐานเหลา่นี สืบเป็นปัจจยัสว่นหนงึทีมีผลตอ่การสรา้งสรรคภ์มิูปัญญาไทย 

 
อิทธ ิพลภายนอกทมีีผลต่อการสร ้างสรรคภ์มูิปัญญาไทย 
นอกจากปัจจยัพืนฐานดงักล่าวแลว้ลกัษณะของภูมิปัญญาไทยอาจจะไดร้บัอิทธิพลมาจากภายนอกดว้ยเช่นกนั 

เช่น การรบัภมิูปัญญาจากชาวต่างชาติทีเขา้มาติดต่อคา้ขายดว้ย โดยคนไทยไดร้บัมาเเละเรียนรู ้เช่น คนไทยใน

ปัจจบุนัไดร้บัวฒันธรรมภาษาไทยมาตงัแต่สมยัสโุขทยั โดยไดร้บัอิทธิพลมาจากอกัษรขอม แตมี่การเปลียนแปลง

รูปแบบการเขียนใหส้อดคล้ิองกบัสถานการณใ์นแต่ละยคุสมยัเป็นตน้ดว้ยเหตนีุในการสรา้งสรรคภ์มิูปัญญาไทย 

นอกจากจะอาศยัวฒันธรรมดงัเดิมของคนไทยแลว้ตอ้งยงัอาศยัอิทธิพลจากภายนอก เช่น ชาวตา่งชาติตา่งภาษา 

หรอืจากบคุคลอืนในชมุชนนนัๆ  

 
ลักษณะของภมูิปัญญาไทย 
ภมิูปัญญาไทยมีลกัษณะของความรูค้วามสามารถในการแกปั้ญหาทีเกิดขึนกบัสงัคมไทยและคนไทยอย่างไดผ้ล

และยงัยืน สอดคลอ้งกบัธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนไทย ดงันนัจึงตอ้งเขา้ใจว่าภมิูปัญญาไทยในประวตัิศาสตร์

ไทยไดน้าํมาใชเ้พือแกไ้ขปัญหาในการดาํรงชีวิตของคนไทยในสมยัโบราณ รวมทงัภูมิปัญญาไทยบางอย่างไดมี้

การสืบสานเป็นมรดกตกทอดมายงัคนไทยในสมยัปัจจบุนัดว้ย สาํหรบัลกัษณะของภมิูปัญญาไทยทีเดน่ๆ สามารถ

แยกออกได ้4 ลกัษณะ ไดด้งันี 

 
ภมูิปัญญาไทยทางด้านการเมืองการปกครอง 
สาํหรบัภมิูปัญญาไทยทางดา้นการเมืองการปกครอง มีดงัตอ่ไปนี 

1. ) การสรา้งสถาบนัพระมหากษัตรยิใ์หอ้ยู่คู่กบัสงัคมไทย ภมิูปัญญาทางดา้นการเมืองการปกครองของประเทศ

ไทยทีสืบทอดมาถึงปัจจุบนันี คือ การสรา้งสถาบนัพระมหากษัตริย ์ใหมี้การเขม้แข็ง และมีความศกัดิสิทธิเป็นที

เคารพของปวงชนชาวไทย จนกลายเป็นสญัลกัษณข์องสงัคมไทย รวมทงัการเป็นศนูยก์ลางความรว่มมือรว่มใจ

ของชาวไทยทงัหมด  

2. ) การควบคมุกาํลงัคน การสรา้งบา้นแปลงเมืองในสมยัโบราณ สิงสาํคญัการหนึง คือ การหาวิธีคมุกาํลงัคนให้

ดาํรงอยู่รว่มกนัเป็นบา้นเมืองอย่างมีระเบียบเพือความมนัคงของอาณาจกัร เนืองจากสมยัโบราณไพรพ่ลยงัมีไม่

มากนกั จึงจาํเป็นตอ้งมีแรงงานเอาไวใ้ชใ้นราชการ ดงันนั การทีผูป้กครองของคนไทยในสมยัโบราณไดรู้จ้กัการ

วางระบบควบคมุกาํลงัคน ทีเรียกว่า ระบบไพร ่จึงนบัไดว้่าเป็นภมิูปัญญาไทยอย่างหนึงการรูจ้กัการแกปั้ญหาใน

การดาํรงชีวิตในการดาํรงชิตขิงคนไทยในสภาพแวดลอ้มและธรรมชาติในสมยัสโุขทยัจนมาถึงสมยัปัจจบุนั มกัจะ



พบปัญหาอยูเ่สมอ เช่น สภาพภมิูประเทศสาํหรบัสรา้งเมืองราชธานี การแกปั้ญหาการขาดแคลนนาํ หรอืการรกัษา

โรคภยั เป็นตน้ อย่างก็ตามคนไทยรูจ้กัการดดัแปลงแกไ้ขสภาพแวดลอ้มหรืออาศยัธรรมชาติเป็นเครืองมือในการ

แกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

1. ) การแสวงหาทาํเลในการสรา้งราชธานี ในการสรา้งเมืองราชธานีนันนอกจะตอ้งคาํนึงถึงยุทธศาสตรก์าร

ปกครองแลว้ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งคาํนึงถึงการดาํรงชีวิตของพลเมืองดว้ย เพราะพลเมืองจะตอ้งมาหากิน ทงัใน

ดา้นการเพาะปลกู และการคา้ขายแลกเปลียนผลผลติตา่งๆ  

 

ในสมัยสโุขทยัเป็นราชธานีมกัอยู่ใกลแ้ม่นาํยม และอยู่ใกลเ้คียงแม่นาํปิง และแม่นาํวงัซึงสะดวกแก่การคา้ขาย

แลกเปลียนกบัแควน้ตา่งๆ ทางตอนเหนือขนึไป และแควน้ทางใตล้งมาทีตดิกบัชายทะเลดว้ย 

 

ในสมยัอยธุยา มีการตงัราชธานีบรเิวณลุ่มแม่นาํเจา้พระยาทีมีนาํอุดมสมบรูณ ์และอยู่ใกลก้บัอ่าวไทยจึงแก่การ

เพาะปลกูและคา้ขายกบัตา่งชาติ สาํหรบัสมยัรตันโกสินทรเ์ป็นราชธานีอยู่ติดกีบแม่นาํเจา้พระยาและอ่าวไทย จึง

เหมาะแก่การดาํรงชีวิตของไพรพ่ลทีดาํรงชีวิตอยู่ดว้ยการเพาะปลกูและคา้ขายแลกเปลียนสนิคา้และผลิตผลทงัใน

และนอกอาณาจกัร 

 
 วัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทยทสีาํคัญ 
 

ตวัอยา่งของวฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยทีสาํคญั 

ลายสือไทยสมยัพอ่ขนุรามคาํแหง 

การประดิษฐ์ลายสือไทยของพ่อขนุรามคาํแหงใน พ.ศ. 1826 ในศิลาจารกึหลกัที 1 มีขอ้ความว่า "เมือก่อนลายสือ

ไทยนนั ปี 1205 ศกปีมะแม พอ่ขนุรามคาํแหงหาใครใ่จในใจ แลใสล่ายสือไทยนี ลายสือไทนีจงึมีเพือขนุผูน้นัใสไ่ว"้ 

การทีคนไทยมีตวัหนงัสือเป็นของตนเอง ทาํใหท้ราบถึงภมิูปัญญาไทยในการสรา้งชาติและผนึกกาํลงัในการรวม

ชาติทีสาํคญั ตวัอกัษรไทยทาํใหค้นไทยจากถินต่าง ๆ มีความสามคัคี มีความรูส้ึกในการเป็นชาติเดียวกัน ทาํให้

อาณาจกัรเป็นปึกแผน่มากขนึ 

 

  

 

 

  

 

 



 

การทาํบญุบงัไฟ 

การทาํบญุบงัไฟของภาคอีสานมีจดุประสงคเ์พือขอใหฝ้นตกตอ้งตามฤดกูาล แสดงถึงภมิูปัญญาไทยทีแสดงออก

ในดา้นจิตใจ คือ การสรา้งขวญัและกาํลงัใจแก่ชาวบา้นเพือขอใหฝ้นตกตอ้งตามฤดกูาล พืชพนัธุอ์ุดมสมบูรณ ์

วฒันธรรมดา้นวตัถทีุแสดงออกถึงภมิูปัญญาไทยของการทาํบญุบงัไป คือ การรูจ้กัใชก้ระบอกไมไ้ผ่บรรจเุชือเพลงิ

ทาํดว้ยดินปืน สาํหรบัจดุไฟพุ่งไปในอากาศ กระบอกท่อนหวัเป็นการบรรจเุชือเพลิงซึงมีขนาดใหญ่กว่าช่วงกลาง 

เป็นตน้ 

เรอืนไทย 

เรอืนไทยมีอยู่ 2 ชนิด คือ เรอืนเครอืงผกูและเรอืนเครอืงสบั เรอืนเครอืงผกู หมายถึง เรอืนทีก่อสรา้งแบบง่าย ๆ ใช้

วสัดสุว่นใหญ่เป็นไมไ้ผ่และหวายสาํหรบัผกูรดัสว่นตา่ง ๆ ของตวัเรอืน ฝาเรอืนเป็นฝาขดัแตะ เรอืนเครอืงสบั เป็น

เรือนไมจ้ริง หรือทีเรียกกันว่า เรือนฝากระดาน ทีเรียกว่าเรือนเครืองสบัเพราะเครืองมือทีใชส้่วนใหญ่ ไดแ้ก่ มีด

เหน็บ หรอืมีดตอกชนิดหวัใหญ่ ขวาน สวิ ชนิดตา่ง ๆ จงึเรยีกกนัวา่ เรอืนเครอืงสบั 

เรือนไทยแสดงถึงภูมิปัญญาไทยทีสรา้งบา้นดว้ยทรพัยากรธรรมชาติทีมีอยู่ การสรา้งบา้นทรงไทยทีมีลกัษณะ

หลงัคาลาดลงรองรบัการไหลของนาํฝน และบา้นทีโปรง่มีใตถ้นุ เพราะภมิูอากาศอยูใ่นเขตรอ้นชืน มีฝนตกบอ่ย 

ในปัจจุบนัรฐับาลไดก้าํหนดเรืองของวฒันธรรมและภูมิปัญญาไวใ้นสาระสาํคญัของพระราชบญัญัติการศึกษา

แหง่ชาต ิในมาตรา 7, มาตรา 23, มาตรา 27 และมาตรา 29 

ในแตล่ะทอ้งถินของไทย มีวตัถดุิบทีสรา้งเป็นผลผลิตมากมายจนรฐับาลมีนโยบายโครงการตา่ง ๆ ทีสนบัสนนุภมิู

ปัญญาไทยใหป้ระชากรนาํวตัถดุิบในทอ้งถินมาแปรรูปสรา้งคณุค่าออกขายนาํรายไดเ้ขา้สู่ทอ้งถิน และเป็นการ

สรา้งสรรคภ์มิูปัญญาทอ้งถินและภมิูปัญญาไทย 

 
ผลิตผลภมูิปัญญาไทยหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ  ์
ปัจจบุนัไดมี้ผลติภณัฑข์องทอ้งถินจากโครงการหนงึตาํบลหนงึผลติภณัฑอ์อกจาํหน่ายมากมาย ไดแ้ก่ 

สนิคา้จากโครงการหนงึตาํบลหนงึผลติภณัฑ ์

รายการ แหลง่ผลติภณัฑ ์

1. ขา้วเกรยีบสายรุง้ บา้นทา่มะกา กาญจนบรุ ี

2. งานจกัสานผกัตบชวา บา้นลานแหลม นครปฐม 

3. ดอกไมป้ระดษิฐ์ดนิหอม ต.ทา่ศาลา ลพบรุ ี

4. ชาสมนุไพร เกษตรกรป่าโมก อ่างทอง 

5. ดอกไมใ้ยบวั ต.หว้ยกะปิ ชลบรุ ี

6. นาํทานตะวนั เขือนป่าสกั ลพบรุ ี

7. ทอผา้ตีนจก ต.หนองมะโมง ชยันาท 



8. เพาะเห็ดนางฟา้แปรรูป ต.ป่าคา น่าน 

9. จกัสานทองเหลือง ต.ทา่ไข ่ฉะเชิงเทรา 

10. หตัถกรรมผา้บาตกิ ต.กะลวุงเหนือ นราธิวาส 

11. ผลติภณัฑก์ะลามะพรา้ว ต.ปาดงัเบซาร ์สงขลา 

12. ผลติภณัฑจ์ากเกลด็ปลา ต.เขารูปชา้ง สงขลา 

13. ผลติภณัฑห์มอน ต.โพธิไทร ยโสทร 

14. กลว้ยบารบี์ควิ ต.ใบคลองบางปลากด สมทุรปราการ 

15. ปลารา้สบัสมนุไพร ต.ยายชา นครปฐม 

16. ไวนอ์งุน่ป่า ต.ทา่เกวียน สระแกว้ 

 

งานบุญเทศนม์หาชาติ ประเพณีทีทาํสืบทอดกันมาแต่โบราณเชือกันว่า หากผูใ้ดไดฟั้งเทศนผ์ะเหวด หรือเทศน์

มหาชาติจบทงั 13 กณัฑแ์ละนครกณัฑ)์  ภายในวนัเดียวและบาํเพ็ญความดีผลบญุทีผูน้นัไดก้ระทาํลงไป) จะส่ง

ใหบ้คุคลนนัไดไ้ปเกิดรว่มชาตเิดียวกบัพระพทุธเจา้ 

ประเพณี "ปอยสา่งลอง"  หรอื  "ประเพณีบวชลกูแกว้"   เป็นประเพณีประจาํปีของชาวไตหรอืไทยใหญ่เกือบทงัหมด

ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประเพณีนีเป็นการนาํเด็กชายทีมีอายคุรบบวชเขา้บรรพชาเป็นสามเณร เพือกลอ่มเกลาให้

เป็นพทุธศาสนิกชนทีดีตอ่ไป 

ประเพณีสงกรานต ์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวนัขึนปีใหม่ทียึดถือปฏิบตัิมาแต่โบราณช่วงวนัสงกรานตจ์ึง

เป็นวนัแหง่ความเอืออาทร ความรกั ความผกูพนั ทีมีตอ่กนัทงัในครอบครวั ชมุชน สงัคม และ ศาสนา 

พิธีแรกนาขวญั หรือ"พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั" เป็นพระราชประเพณีสาํคญั   ทีทาํเพือเสรมิสรา้งให้

เกิดขวญัและกาํลงัใจแก่เกษตรกรของชาติ ความหมายของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัก็เพือ

ตอ้งการใหพื้ชพนัธุธ์ญัญาหารในพระราชอาณาจกัรอดุมสมบรูณต์ลอดฤดกูาลทีทาํการเพา 

งานตานก๋วยสลาก หรือกินก๋วยสลาก หรือกินขา้วสลาก เป็นประเพณีคลา้ยกับสลากภตัรของชาวไทยภาคกลาง 

ตา่งกนัในดา้นการปฏิบตัิและพิธีกรรมเล็กนอ้ย แตส่ว่นใหญ่แลว้คือการใหท้าน ถวายขา้วของใหแ้ก่ ภิกษุสามเณร 

เพืออทิุศส่วนบญุส่วนกศุลใหแ้ก่ผูล้่วงลบัไปสู่ปรโลก รวมไปถึงเจา้กรรมนายเวร และสามารถจะอทิุศผลานิสงฆนี์

ไปเป็นเนือนาบญุใหก้บัตวัเองในภายภาคหนา้ ซงึเป็นความเชือมาแตบ่รรพบรุุษ เพือวา่ชาตหินา้จะไดมี้กินมีใช ้มงั

มีศรสีขุปลกู 

  

ปัญหาภมูปัิญญาไทย 
ปัญหาภมิูปัญญาไทย 



(1) สญูหายและถกูทาํลาย ชาติไทยมีภูมิปัญญาของตนเองมาดงัเดิมตงัแต่อดีตนานนบัพนัปี แต่เนืองจากระบบ

การศึกษา สงคราม การถ่ายทอดภูมิปัญญาของเราในอดีตจึงมีปัญหามาตังแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา และ

รตันโกสนิทร ์ทาํใหเ้รามีตาํราเหลือเพียงบางสาขา เช่น ตาํรายาไทย ตาํราการช่าง หลายอยา่งสญูหายไปเพราะภยั

สงคราม และความขดัแยง้ทางการเมือง ทาํใหภู้มิปัญญาไทยถูกทาํลาย ฉะนันภูมิปัญญาไทยจึงเหลือตกทอด

เพียงภมิูปัญญาการใชชี้วิตประจาํวนัของชาวบา้นทีนาํเอาประสบการณม์าใชใ้นการตอบสนองตอ่ความจาํเป็นใน

ชีวติ 

(2) ขาดเทคนิคพฒันาการ การสงัสมและถ่ายทอดภมิูปัญญาไทยมีจดุอ่อนทีสาํคญั คือ การขาดเทคนิคการทาํงาน

และการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ เช่น การถ่ายทอดภูมิปัญญามกัทาํในหมู่ญาติหรือพวกพอ้ง ไม่ถ่ายทอดใหก้บั

บคุคลภายนอก ทาํใหภ้มิูปัญญาหลายอย่างตายไปกบัครู การขาดระบบการถ่ายทอด อาทิ การตงัโรงเรียนฝึกหดั 

การไม่ไดร้บัการสนบัสนนุจากสงัคม 

(3) นิสัยการเลียนแบบ นิสัยคนไทยชอบซือหรือเลียนแบบต่างชาติ วิชาการหลายอย่าง จึงไม่ค่อยพัฒนา มี

ลกัษณะเลียนแบบมากกวา่ประดษิฐ์คดิคน้ดว้ยตนเอง 

(4) การครอบงาํทางภมิูปัญญาจากตา่งชาติ ในอดีต 100 ปีทีผ่านมาไทยตอ้งเผชิญกบัศตัรูชาติตะวนัตก ทีมาทาง

เรือพรอ้มอาวุธทีมีประสิทธิภาพมาก ไทยจึงตระหนักว่าวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีดงัเดิมของเรานันไม่ทันกับ

ความก้าวหน้าของโลกภายนอก แทนทีจะเร่งพัฒนาภูมิปัญญาของเราเอง เรากลับตัดสินใจใช้วิธีการและ

ทรพัยากรของชาติแลกซือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีต่างชาติ ในทีสดุไทยกลายเป็นลกูคา้ถาวร เพราะขาดการ

พฒันาภมิูปัญญาของตนเองอยา่งเป็นระบบ 

 
แนวทางการพัฒนาภมูิปัญญาไทย 
แนวทางการพฒันาภมิูปัญญาไทย 

(1) พัฒนาภูมิปัญญาพืนบ้านทีชาวชนบทคิดคน้ขึนมาเองให้ดียิงขึน โดยประยุกตภ์ูมิปัญญาต่างชาติอย่าง

ระมดัระวงั 

(2) ถ่ายทอดภมิูปัญญาต่างชาติผ่านองคก์รระหว่างประเทศ รฐับาล ดว้ยความระมดัระวงั โดยการศกึษาคน้ควา้

ขอ้ดีขอ้เสียของภมิูปัญญานนัอยา่งละเอียดก่อนนาํมาประยกุตใ์ช ้

(3) ตงัองคก์รดแูล พฒันา จดัระบบรกัษาภมิูปัญญาไทยมิใหถ้กูลอกเลียนแบบ จดสทิธิบตัร ลขิสทิธิ 

(4) สง่เสรมิคนไทยในการคดิคน้พฒันาภมิูปัญญาไทยอยา่งจรงิจงั 

(5) สรา้งคา่นิยมใหค้นไทยเห็นคณุคา่ หวงแหน รกัษาภมิูปัญญาไทย 
ภมูิปัญญานานาชาต  ิ
ภมิูปัญญานานาชาต ิ

ประเทศไทยมีสมัพนัธไมตรีกับต่างชาติตงัแต่ครงัโบราณยคุสโุขทยัเป็นตน้มาจึงไดร้บัวฒันธรรมและภูมิปัญญา

ของนานาชาตมิาผสมผสานกบัวฒันธรรมไทย 



ตวัอย่างของภูมิปัญญานานาชาติ เช่น การสรา้งบา้นตึกแบบทรงยโุรป ซึงเป็นลกัษณะบา้นค่อนขา้งทึบเพราะมี

อากาศหนาวเย็น การสรา้งเก๋งจีน การแต่งกายใส่สทูแบบยโุรป การนาํรถยนตม์าใชเ้พือความสะดวก ตลอดจน

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศตา่งๆ จนถึงคอมพิวเตอรซ์งึแสดงถึงภมิูปัญญาทีลาํเลศิของมนษุย ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของนานาชาติทีเผยแพร่ไปทัวโลก มักจะเกียวข้องกับวิทยาการทีนาํสมัยในเรือง

การแพทย ์การคิดคน้เรืองยา วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิงอาํนวยความสะดวก สถาปัตยกรรม 

การออกแบบ การนนัทนาการและบนัเทิง การสือสารและคมนาคม เป็นตน้ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญาอันเกิดจากการคิดคน้ของนานาชาติและมนุษยชาติยังคงมีต่อไปอย่างต่อเนืองตราบ

เทา่ทีมนษุยย์งัเป็นผูใ้ฝ่เรยีนใฝ่รูแ้ละช่างคดิคน้ แสวงหาสงิทีมาใชเ้พือใหเ้กิดประโยชนต์อ่มนษุยอ์ยา่งไม่มีวนัจบสนิ 

 สว่นบนของฟอรม์ 
สังคม วัฒธรรมและภมูิปัญญาไทย 
สงัคมไทยเป็นสงัคมทีสงบ มีความเป็นอยูอ่ยา่งเรยีบงา่ยมีความเอือเฟือเผือแผซ่งึกนัและกนัมีความเคารพผูใ้หญ่มี

วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นภาษา การแต่กาย อาหารการกิน การละเล่น 

โบราณสถาน โบราณวัตถุและนอกจากนียังไดมี้การรบัเอาวัฒนธรรมขอชาติอืนมาผสมผสานและดดัแปลงให้

เหมาะสมกบัสงัคมไทยจนกลายเป็นวฒันธรรมของไทย 
คุณสมบัตขิองผู้ทรงภมูิปัญญาไทยตามทกีาํหนดไว้ 
พระยาอนมุานราชธนปราชญไ์ทยผูไ้ดร้บัการยกยอ่งจากยเูนสโกใหเ้ป็นผูมี้ผลงานดีเดน่ทางวฒันธรรมระดบัโลก 

ผูท้รงภมิูปัญญาไทยเป็นผูมี้คณุสมบตัติามทีกาํหนดไว ้อยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี 

๑. เป็นคนดีมีคณุธรรม มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพต่างๆ มีผลงานดา้นการพฒันาทอ้งถินของตน และไดร้บั

การยอมรบัจากบุคคลทวัไปอย่างกวา้งขวาง ทงัยงัเป็นผูที้ใชห้ลกัธรรมคาํสอนทางศาสนาของตนเป็นเครืองยึด

เหนียวในการดาํรงวิถีชีวิตโดยตลอด 

๒. เป็นผูค้งแก่เรียนและหมันศึกษาหาความรูอ้ยู่เสมอ ผูท้รงภูมิปัญญาจะเป็นผูที้หมันศึกษา แสวงหาความรู ้

เพิมเตมิอยูเ่สมอไม่หยดุนิง เรยีนรูท้งัในระบบและนอกระบบ เป็นผูล้งมือทาํโดยทดลองทาํตามทีเรยีนมา 

๓. เป็นผูน้าํของทอ้งถิน ผูท้รงภูมิปัญญาส่วนใหญ่จะเป็นผูที้สงัคม ในแต่ละทอ้งถินยอมรบัใหเ้ป็นผูน้าํ ทงัผูน้าํที

ไดร้บัการแตง่ตงัจากทางราชการ และผูน้าํตามธรรมชาต ิซงึสามารถเป็นผูน้าํของทอ้งถินและช่วยเหลือผูอื้นไดเ้ป็น

อยา่งดี 

๔. เป็นผูที้สนใจปัญหาของทอ้งถิน ผูท้รงภูมิปัญญาลว้นเป็นผูที้สนใจปัญหาของทอ้งถิน เอาใจใส่ ศึกษาปัญหา 

หาทางแกไ้ข และช่วยเหลือสมาชิกในชมุชนของตนและชมุชนใกลเ้คียงอยา่งไม่ยอ่ทอ้ จนประสบความสาํเรจ็เป็นที

ยอมรบัของสมาชิกและบคุคลทวัไป 

๕. เป็นผูข้ยนัหมนัเพียร ผูท้รงภมิูปัญญาเป็นผูข้ยนัหมนัเพียร ลงมือทาํงานและผลิตผลงานอยู่เสมอ ปรบัปรุงและ

พฒันาผลงานใหมี้คณุภาพมากขนึอีกทงัมุ่งทาํงานของตนอยา่งตอ่เนือง 



๖. เป็นนกัปกครองและประสานประโยชนข์องทอ้งถิน ผูท้รงภมิูปัญญา นอกจากเป็นผูที้ประพฤติตนเป็นคนดี จน

เป็นทียอมรบันบัถือจากบคุคลทวัไปแลว้ ผลงานทีท่านทาํยงัถือวา่มีคณุคา่ จึงเป็นผูที้มีทงั "ครองตน ครองคน และ

ครองงาน" 

๗. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูเ้ป็นเลิศ เมือผูท้รงภมิูปัญญามีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์

เป็นเลิศ มีผลงานทีเป็นประโยชนต์่อผูอื้นและบุคคลทวัไป ทงัชาวบา้น นกัวิชาการ นกัเรียน นิสิต/นกัศึกษา โดย

อาจเขา้ไปศกึษาหาความรู ้หรอืเชิญทา่นเหลา่นนัไป เป็นผูถ่้ายทอดความรูไ้ด ้

๘. เป็นผู้มีคู่ครองหรือบริวารดี ผู้ทรงภูมิปัญญา ถ้าเป็นคฤหัสถ์ จะพบว่า ลว้นมีคู่ครองทีดีทีคอยสนับสนุน 

ช่วยเหลือ ใหก้าํลงัใจ ใหค้วามรว่มมือในงานทีท่านทาํ ช่วยใหผ้ลิตผลงานทีมีคณุค่า ถา้เป็นนกับวช ไม่ว่าจะเป็น

ศาสนาใด ตอ้งมีบรวิารทีดี จงึจะสามารถผลติผลงานทีมีคณุคา่ทางศาสนาได ้

๙. เป็นผูมี้ปัญญารอบรูแ้ละเชียวชาญจนไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นปราชญ ์ผูท้รงภมิูปัญญา ตอ้งเป็นผูมี้ปัญญารอบ

รูแ้ละเชียวชาญ รวมทงัสรา้งสรรคผ์ลงานพิเศษใหม่ๆ ทีเป็นประโยชนต์่อสงัคมและมนุษยชาติอย่างต่อเนืองอยู่

เสมอ 
 คุณค่าทางด้านการสร ้างความภาคภมูิใจและศักดศิร ี เกยีรตภิมู ิแก่คนไทย 
          คนไทยในอดีตทีมีความสามารถปรากฏในประวตัศิาสตรมี์มาก เป็นทียอมรบัของนานาอารยประเทศ เช่น 

นายขนมตม้เป็นนกัมวยไทยทีมีฝีมือเก่งในการใชอ้วยัวะทกุสว่น ทกุท่าของแมไ้มม้วยไทย สามารถชกมวยไทย จน

ชนะพม่าไดถ้ึงเกา้คนสิบคนในคราวเดียวกัน แมใ้นปัจจุบนัมวยไทยก็ยงัถือว่า เป็นศิลปะชนัเยียม เป็นทีนิยมฝึก 

และแข่งขันในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันมีค่ายมวยไทยทัวโลกไม่ตาํกว่า 30,000 แห่ง ชาว

ต่างประเทศทีไดฝึ้กมวยไทยจะรูส้กึยินดีและภาคภมิูใจ ในการทีจะใชก้ติกาของมวยไทย เช่น การไหวค้รูมวยไทย 

การออกคาํสงัในการชกเป็นภาษาไทยทกุคาํ เช่น คาํว่า "ชก" "นบัหนึงถึงสิบ" เป็นตน้ ถือเป็นมรดกภมิูปัญญาไทย 

นอกจากนี ภูมิปัญญาไทยทีโดดเด่นยังมีอีกมากมาย เช่น มรดกภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรม โดยทีมี

อักษรไทยเป็นของตนเองมาตงัแต่สมัยกรุงสุโขทัย และวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน วรรณกรรมไทยถือว่าเป็น 

วรรณกรรมทีมีความไพเราะ ไดอ้รรถรสครบทกุดา้น วรรณกรรม หลายเรืองไดร้บัการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ

หลายภาษา 

                ดา้นอาหาร อาหารไทยเป็นอาหารทีปรุงง่าย พืชทีใชป้ระกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นพืชสมนุไพร ทีหาได้

ง่ายในทอ้งถินและราคาถกู มีคณุค่าทางโภชนาการ และยงัป้องกนัโรคไดห้ลายโรค เพราะส่วนประกอบส่วนใหญ่

เป็นพืชสมนุไพร เช่น ตะไคร ้ขิง ขา่ กระชาย ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบกะเพรา เป็นตน้ 
การอนุร ักษภ์มูิปัญญาไทย 
1. การคน้ควา้วิจยั ควรศกึษาและเก็บรวบรวมขอ้มลูภมิูปัญญาของไทยในดา้นตา่งๆ ของทอ้งถิน จงัหวดั ภมิูภาค 

และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิงภูมิปัญญาทีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถิน มุ่งศึกษาใหรู้ค้วามเป็นมาในอดีต และ

สภาพการณใ์นปัจจบุนั 



2. การอนรุกัษ ์โดยการปลกุจิตสาํนึกใหค้นในทอ้งถินตระหนกัถึงคณุคา่แก่นสาระและความสาํคญัของภมิูปัญญา

ทอ้งถิน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สรา้งจิตสาํนึกของความเป็นคน

ทอ้งถินนันๆ ทีจะตอ้งร่วมกันอนุรกัษ์ภูมิปัญญาทีเป็นเอกลักษณข์องทอ้งถิน รวมทังสนับสนุนใหมี้พิพิธภัณฑ์

ทอ้งถินหรือพิพิธภัณฑช์ุมชนขึน เพือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสรา้งความรูแ้ละความ

ภมิูใจในชมุชนทอ้งถินดว้ย 

3. การฟืนฟ ูโดยการเลือกสรรภมิูปัญญาทีกาํลงัสญูหาย หรอืทีสญูหายไปแลว้มาทาํใหมี้คณุคา่และมีความสาํคญั

ตอ่การดาํเนินชีวิตในทอ้งถิน โดยเฉพาะพืนฐานทางจรยิธรรม คณุธรรม และคา่นิยม 

4. การพฒันา ควรรเิรมิสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรุงภมิูปัญญาใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัและเกิดประโยชนใ์นการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนั โดยใชภ้มิูปัญญาเป็นพืนฐานในการรวมกลุม่การพฒันาอาชีพควรนาํความรูด้า้นวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีมาช่วยเพือต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์

สงิแวดลอ้ม 

5. การถ่ายทอด โดยการนาํภูมิปัญญาทีผ่านมาเลือกสรรกลนักรองดว้ยเหตแุละผลอย่างรอบคอบและรอบดา้น 

แลว้ไปถ่ายทอดใหค้นในสังคมไดร้บัรู ้เกิดความเขา้ใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชนแ์ละปฎิบัติไดอ้ย่าง

เหมาะสม โดยผา่นสถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา และการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมตา่งๆ  

6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดเครือข่ายการสืบสานและพฒันาภูมิปัญญาของชุมชน

ตา่งๆ เพือจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและภมิูปัญญาทอ้งถินอยา่งตอ่เนือง 

 

7. การเผยแพร่แลกเปลียน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดการเผยแพร่และแลกเปลียนภูมิปัญญาและ

วฒันธรรมอย่างกวา้งขวาง โดยใหมี้การเผยแพรภ่มิูปัญญาทอ้งถินตา่งๆ ดว้ยสือและวิธีการตา่งๆ อย่างกวา้งขวาง 

รวมทงักบัประเทศอืนๆ ทวัโลก 

8. การเสรมิสรา้งปราชญท์อ้งถิน โดยการสง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของชาวบา้น ผูด้าํเนินงานใหมี้

โอกาสแสดงศกัยภาพดา้นภมิูปัญญา ความรูค้วามสามารถอยา่งเตม็ที มีการยกยอ่งประกาศเกียรตคิณุในลกัษณะ

ตา่งๆ 
แนวทางในการนาํภมูิปัญญาไทยไปใช้ในการดาํเนินชีวติ 
  - ภูมิปัญญาทีเกิดจากความสมัพนัธร์ะหว่างคนกับธรรมชาติจะแสดงออกมาในลกัษณะการดาํเนินชีวิตภายใต้

พืนฐานดา้นปัจจยั 4 

- ภูมิปัญญาทีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอืนในสังคมจะแสดงออกมาในลักษณะจารีตประเพณี 

นนัทนาการ การสือสารตา่งๆ 

- ภมิูปัญญาทีเกิดจากความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัสิงเหนือธรรมชาติจะแสดงออกมาในลกัษณะของสิงศกัดิสิทธิ 

ศาสนา และความเชือ 



การดาํเนินชีวิตแบบภูมิปัญญาไทย เนน้ชีวิตทีเรียบง่าย พออยู่พอกินพึงพาตนเองได ้ใชแ้นวทางเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง 

 

                            ประเภทของวัฒนธรรม 
- วัฒนธรรมทางภาษา ซงึก็หมายถึงสาํเนียงการพดู ภาษาพดูรวมถึงการ เขียนดว้ย 

- วฒันธรรมทางวตัถ ุซงึก็คือยวดยานพาหนะ ทีอยู่อาศยั ทีมนษุยส์รา้งขนึเพือใชเ้ป็นสิงอาํนวยความสะดวกสบาย

ใหก้บัชีวิตประจาํวนันนัเอง 

- วฒันธรรมทางจิตใจ เช่นศาสนา ความเชือ ศีลธรรม จรยิธรรม ทีมนษุยใ์ชเ้ป็นเครอืงยดึเหนียวจิตใจ 

- วฒันธรรมทางจารตีและขนบธรรมเนียมประเพณี  เช่น การทกัทายดว้ยการไหว ้มารยาทการกิน การเดนิ การแตง่

กาย ประเพณีแตง่งานเป็นตน้ 

- วฒันธรรมทางสนุทรียะ ซึงก็ไดแ้ก่ศิลปะสาขาต่างๆ ทีมีความไพเราะ ความสวยงาม เช่น นาฏศิลป์ จิตรกรรม 

ดนตร ีการแสดงตา่งๆ เป็นตน้ 

 
วัฒนธรรมทางสุนทร ียะ 
ไดแ้ก่ศลิปะสาขาตา่งๆทีมีความไพเราะความสวยงาม เช่น นาฏศลิป์ จิตรกรรม ดนตร ีการแสดงตา่งๆ เป็นตน้  

ตวัอยา่งวฒันธรรมทางสนุทรยีะ 

           

          โขน  การแสดงอีกอย่างหนึงทีใชท้่าราํ และแสดงเป็นเรืองราวโดยลาํดบั วิธีการทกุอย่างเหมือนละคร แต่

ไม่เรียกว่าละคร การแสดงทีจะกล่าวนีเรียกว่า “โขน” การแสดงทีใชท้่าราํตามแบบละครใน แต่เพิมท่าราํทีมีตวั

แสดงแปลกออกไป กบัเปลียนทาํนองเพลงทีดาํเนินเรอืงไม่ใหเ้หมือนละคร 

         โขน มีลกัษณะสาํคญัอยู่ทีผูแ้สดงตอ้งสวมหวัโขนหมดทกุตวั ยกเวน้ตวันาง พระ และเทวดา ในสมยัโบราณ

ตวัพระและตวัเทวดาก็สวมหวั ภายหลงัจึงเปลียนแปลงใหต้วัพระและตวัเทวดาไม่ตอ้งสวมหวั คงใชห้นา้ของผู้

แสดงเช่นเดียวกบัละคร 

 
นาฏศิลป์ 
          หมายถึง ศิลปะของการฟ้อนราํ เป็นสิงทีมนษุยส์รา้งขึนดว้ยความประณีตงดงามเพือใหค้วามบนัเทิงใหผู้ที้

ไดด้มีูความรูส้ึกคลอ้ยตาม การรา่ยราํนีตอ้งอาศยัเครืองดนตรีและ การขบัรอ้ง นาฏศิลป์ถือเป็นวฒันธรรมอย่าง

หนึง และเป็นสาขาหนึงของศิลปะสาขาวิจิตรศิลป์นาฏศิลป์ถือเป็นแหล่งรวมศิลปะและการแสดงไวด้ว้ยกนั โดยมี

มนษุยเ์ป็นศนูยก์ลางในการคดิสรา้งสรรค ์อนรุกัษแ์ละสืบทอดตอ่ไป 


