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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี จุ ด ประสงค์ ห ลั ก คื อ การหาข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ า ง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอาเภอสอง จังหวัดแพร่ และมีจุดประสงค์เฉพาะ คือ
เพื่อสารวจความต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอาเภอสอง โดยเฉพาะด้านการรับรู้ ปัญหา
แนวทางแก้ปญ
ั หา และความต้องการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาของตน ประชากรได้แก่ กลุ่มผู้นาและ
ชาวบ้านในอาเภอสอง เยาวชนอายุระหว่าง 17-20 ปี และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอาเภอสอง กลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเลือกโดยการสุ่มแบบเจาะจงแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้นาและชาวบ้านในตาบล
บ้านกลาง อาเภอสอง จานวน 36 คน 2) เยาวชนทุกเพศซึ่งอายุระหว่าง 17-20 ปี ในตาบลบ้าน
กลาง จานวน 30 คน และ 3) ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 4 คน ในตาบลบ้านกลาง เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ แบบสอบถามจานวน 2 ฉบับ แบบตัวเลือก และปลายเปิด เพื่อสอบถามผู้นาชุมชนและ
ชาวบ้าน และสอบถามเยาวชนอายุ 17-20 ปี และแบบสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาที่ใช้สัมภาษณ์ครู
ภูมิปัญญา จานวน 4 คน ผลการวิจัยพบว่าภูมิปัญญาที่กลุ่มผู้นาและชาวบ้านรับรู้มากที่สุด คือ
เทียนบูชาสะเดาะเคราะห์ (100%) ขนมไทย (100%) และการปั้นขี้เลื่อยผสมกาว (86%) โดยคิดว่า
ภูมิปัญญาเหล่านี้แสดงเอกลักษณ์ (100%) และเป็นแหล่งเรียนรู้ (100%) ด้านปัญหาของภูมิปัญญา
พบว่าการขาดความตระหนักเป็นปัญหาสาคัญที่สดุ (100%) และการขาดการส่งเสริมจากหน่วยงาน
สาคัญรองมา (83%) กลุ่มนี้มีแนวทางแก้ปัญหา 2 แนวทาง คือ การส่งเสริมยกย่องครูภูมิปัญญา
(100%) และการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในครอบครัว (88%) ส่วนภูมิปัญญาที่กลุ่มเยาวชนรับรู้มาก
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ที่สุด คือ ขนมไทย (63.3%) และการทาน้าปู (56.7%) โดยคิดว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ คือ การสร้าง
รายได้มากที่สุด (80%) และคิดว่าในอนาคตจะไม่มีใครสนใจภูมิปัญญาท้องถิ่น (70%) กลุ่มเยาวชน
คิดว่าการเลี้ยงผึ้งและการแกะสลักไม้ได้รับความสนใจน้อยที่สุด (26.7%) สาหรับแนวทางแก้ปัญหา
ของกลุ่มนี้ คือ การสร้างจิตสานึก (73.3%) และการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (90%)
สาหรับภูมิปัญญาที่กลุ่มนี้ต้องการอนุรักษ์มากที่สุดคือ การทาน้าปู (53.3%) และการทาเทียน
สะเดาเคราะห์ (50%) ส่วนข้อมูลจากครูภูมิปัญญาพบว่าควรมีการตั้งกลุ่มรักษาภูมิปัญญาเพื่อการ
สาธิตและฝึกปฏิบัติด้านภูมิปัญญา
คาสาคัญ: การสารวจ หลักสูตรฝึกอบรม การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Abstract
The current study was primarily aimed to collect data for constructing a
training curriculum to promote the conservative mind in local wisdoms in Song
District, Phrae Province. Its objectives were 1) to survey perceptions about local
wisdoms in Song District and ways to solve problems related to them and needs to
conserve them. The population consisted of three groups: community leaders and
general people, young people aged 17-20, and local wisdom teachers. The
samples, chosen purposively, consisted of three groups: 1) 36 community leaders
and general people, 2) 30 17-20-year-old young people, and 3) 4 local wisdom
teachers. The research instruments were two multiple-choice and open-ended
questionnaires, one for the first group and the other for the second group, and also
an interview form for asking four local wisdom teachers. The findings showed that
the local wisdoms, the leaders and people perceived most were the destiny
candle (100%), Thai desserts (100%), and glue-saw dust molding (100%). They
thought that these were their unique symbols (100%) and sources of learning
(100%). The biggest problems for them were lack of the conservative mind (100%)
and lack of governmental support (100%). The group suggested showing respect to
local wisdom teachers (100%) and transferring local wisdoms within families (88%).
As for the perception of local wisdoms in the young people group, Thai desserts
came first (63.3%), and crab juice came second (56.7%). The group thought of the
local wisdoms as a way of earning money (80%) and thought that in the future no

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 157
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559

one would be interested in the local wisdoms (70%). The group thought that
raising bees and wood carving obtained the least attention (26.7%). They suggested
promoting the conservative mind (73.3%) and transferring local wisdoms (90%).
They wanted to conserve the crab juice and the destiny candle most, 53.3% and
50% respectively. Finally, the data from the local wisdoms teachers suggested
establishing groups to demonstrate and practice local wisdoms.
Keywords: Survey, Training Curriculum, Conservative, Local wisdoms

บทนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom)
หมายถึง องค์ความรู้ของคนหรือกลุ่มคนในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง ที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านการกลั่นกรอง สั่งสม คิดวิเคราะห์และนามาใช้จนบังเกิดผล มีความเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิต (โกวิทย์ พวงงาม, 2553) รวมทั้งเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)
ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็นองค์รวม
ระหว่างคนกับคน คนกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวการเรียนรู้
เพื่อการอยู่รอดของบุคคล ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาชีวิต
ความอยู่รอดของบุคคล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นยังแสดงให้เห็นถึงความฉลาด
ล้าลึกในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่น เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น ทาให้สังคมเข้มแข็ง (ภัทรวดี อุดมมนกุล , 2545) โดยเฉพาะ
ภูมิปัญญาด้านปัจจัยพื้นฐานแห่งการดารงชีพที่ประกอบไปด้วยความสามารถในการแสวงหาอาหาร
การปลูกสร้างบ้านเรือน การคิดค้นประดิษฐ์สิ่งทอเพื่อการนุ่งห่ม และความรู้ใ นการบาบัดรักษา
โรคภัย ไข้ เจ็ บ ซึ่งช่ วยให้ สังคมไทยดารงอยู่ ได้ อย่า งสงบสุข สื บจนถึงปัจ จุบั น (กนกพร ฉิม พลี ,
2555: 1) นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทาให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤตและดารงความเป็นชาติ
หรือชุมชนได้
ด้ ว ยความส าคั ญ ของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ดั งกล่ า ว รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ได้ให้ ความส าคัญ กับภู มิปั ญญาท้องถิ่น โดย มาตรา 66 ได้ ระบุ ว่าบุ คคล
ซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีต
ประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และของชาติและมีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550, 2558) แสดงว่าการดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น และการสนับสนุนการพัฒนาระดับท้องถิ่นหรือชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์การชุมชนในการพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนอย่างหลากหลายและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนนั้น นับว่ามีความสาคัญยิ่ง (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, 2555: ออนไลน์; สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
นโยบายของภาครัฐที่ให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นสอดคล้องกับปัญหาและ
สภาวะที่ประเทศไทยกาลังเผชิญในปัจจุบันที่จะต้องได้รับการแก้ไขเพราะประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่
กระแสโลกาภิ วัตน์ และรับ วัฒ นธรรมความเจริ ญทางวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีข องประเทศ
ตะวันตกเข้ามาพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้นตามลาดับ จนอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันถูก
ครอบงาทางความคิดและภูมิปัญญาตะวันตก จนตกเป็นทาสของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
วัตถุนิยมและบริโภคนิยม (พระธรรมปิฎก ปอ-ปยุตโต, 2539) ตลอดจนกระแสความทันสมัยที่มา
จากโลกตะวันตกและมีอิทธิพลครอบคลุมทั่วโลก คนไทยและสังคมไทยได้ถูกกระแสเหล่านี้ผลักดัน
ให้ปรับเปลี่ยนความคิด คุณค่า และความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต ทาให้ความรู้ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ กาลัง
จะสูญหายไปเพราะขาดการสืบทอดและพั ฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นพลวัต (เอกวิทย์ ณ
ถลาง และคณะ, 2546: 1-7) อีกทั้งคนไทยในปัจจุบันขาดความเข้าใจและไม่เห็นคุณค่าของการนา
ภูมิปัญญามาใช้
สภาพดังกล่า วสอดคล้องกับข้ อมู ลที่ไ ด้รับ จากการสัม ภาษณ์ นายยอดขวัญ บุญ ซ้อ น
ประธานสภาวัฒนธรรม อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ความว่าปัจจุบันสถานการณ์น่าเป็นห่วงผู้ใหญ่
ตอนต้นไม่สนใจภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่อยากเรียนรู้ เพราะถือว่าล้าสมัยหรือต่าต้อยด้อยค่า (ยอดขวัญ
บุญซ้อน, 2558: สัมภาษณ์) ตรงกับคาให้สัมภาษณ์ของนายสวัสดิ์ ใจเอื้อ ประธานสภาวัฒนธรรม
ตาบลบ้ านกลาง ครูภู มิปัญญาในด้านการจัก สานไม้ไผ่ การถักไม้กวาดดอกหญ้ า ว่า ภู มิปัญญา
ท้องถิ่นซึ่งเป็นของดีมีค่าสืบต่อกันมาช้านาน เช่น ภาษาพูด การแต่งกาย การประกอบอาชีพ และ
การท ามาหากิ น รวมทั้ งเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ ในครั ว เรื อ น ตลอดจนประเพณี วั ฒ นธรรม
ความเชื่ออันดีงามที่สืบทอดมาแต่อดีต อาจสูญหายได้ เพราะไม่มีคนรุ่นใหม่ สนใจเข้ามาเรียนรู้
(สวัสดิ์ ใจเอื้อ , 2558: สัมภาษณ์) นอกจากนี้ นายอรุณ ประสุทธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตาบล
บ้านกลาง หมู่บ้านหัตถกรรมปั้นฝุุนไม้และขี้เลื่อยผสมกาว ให้สัมภาษณ์ว่า ชาวบ้าน ลูกหลาน
ไม่สนใจปั้นฝุุนไม้และขี้เลื่อ ยถึงแม้ว่า พ่อแม่และคนในครอบครัวทาอยู่ (อรุณ ประสุทธ์ , 2558:
สัมภาษณ์)
จากความหมาย ความส าคั ญ นโยบายของภาครั ฐ และการสั ม ภาษณ์ ท าให้ เ ราเห็ น
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไรก็ดีมีผู้ที่มีความต้องการที่จะอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวนน้อยและโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย แต่อาจกล่าวได้ว่าประชาชนที่ต้องการ
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อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ยังมีประชาชนจานวนมากที่
เป็น เยาวชนหรื อผู้ ใหญ่ต อนต้น ที่ไ ม่ไ ด้ส นใจหรือหวงแหนภู มิปั ญญาท้ องถิ่น ของตน อีก ทั้งการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเกี่ยวข้องกับมิติต่างๆ หลายมิติ เช่น ในท้องถิ่นหนึ่งๆ นั้น ประชาชน
ต้องการอนุรักษ์อะไร ใครควรเป็นผู้อนุรักษ์ ประชาชนในวัยใดมีความต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมากและวัยใดมีความต้องการน้อยต่างกันอย่างไร เพราะอะไรขั้นตอนของการอนุรักษ์มี
อะไรบ้าง มีกลวิธีอย่างไรในการอนุรักษ์ และอื่นๆ อีกหลายมิติ สิ่งเหล่านี้ควรมีความกระจ่างชัดและ
รอการส ารวจ ผู้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งการส ารวจข้ อ มู ล ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ เหล่ า นั้ น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ
การรณรงค์ การเขี ยนนโยบาย การขอความร่วมมือทั้ งในชุ มชนและจากภาครั ฐ นอกจากนี้ใ น
ด้านการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการสารวจยังมีประโยชน์ต่อการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปลูกฝัง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
สาหรับการค้นหาแนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาจรวมไปถึงการสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เราจะต้องทราบข้อมูล เกี่ยวกับความต้องการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเบื้องต้น และเพื่อเป็นตัวอย่างของการสารวจความต้องการดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงเลือกสารวจความต้องการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิลาเนาของตนเอง ซึ่งก็คือ ท้องถิ่น
อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยเหตุผลที่ผู้วิจัยมีความคุ้นเคย เข้าใจ และมีความต้องการที่จะอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน อีกทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในอาเภอสองมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ
มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ โดยท้องถิ่นนี้มีความเก่าแก่ มีความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
หลายด้าน เช่น ด้านอาหารมีแกงโฮ๊ะ น้าพริกแกงมีผลิตภัณฑ์โอท็อป (OTOP) 4 อย่าง ได้แก่
ผลิตภั ณฑ์จ ากกระดาษสา การปั้นขี้ เลื่อ ยผสมกาว ปลาร้าอบ และไส้ อั่ว นอกจากนี้ ยังมี ความ
หลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติที่ทาให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้และสมควรอย่างยิ่งที่จะ
อนุรักษ์ไว้
นอกจากนี้ในด้านหนึ่งของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม
คือ การกาหนดผู้ที่สมควรจะมีบทบาทในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยเลือกกลุ่มประชาชนที่
มีอายุระหว่าง 17-20 ปี ในอาเภอสอง จังหวัดแพร่ เพราะเป็นผู้ที่มีเวลาและโอกาสที่จะถ่ายทอด
ความรู้และความรักในภูมิปัญญาได้ยาวนาน รวมทั้งยังเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือ
เห็นความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันมีสาเหตุมาจากความเปลี่ยนแปลงทางโลก และทาง
เทคโนโลยี ที่ ร วดเร็ ว และอาจเป็ น กลุ่ ม ที่ ข าดความเชื่ อ มโยงกับ กลุ่ ม ผู้ ใ หญ่ ท าให้ จิ ต ส านึ ก ทาง
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาขาดหายไป และที่สาคัญกว่าคือข้อมูลที่ได้มาจากการสารวจสามารถนาไป
สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสาหรับการวิจัยเชิงสารวจและความหมายของการ
สารวจ จิราภรณ์ ศรีอดุลย์พันธุ์ (2548: 15) กล่าวว่า การวิจัยแบบสารวจเป็นการศึกษาที่นิยมใช้
กั น มากทางด้ า นสั ง คมศาสตร์ เ พราะเป็ น การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์โดยมุ่งจะแสวงหาคาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่สามารถ
นาไปใช้อธิบายพฤติกรรมที่เป็นเหตุและพฤติกรรมที่เป็นผลสาหรับเหตุการณ์หนึ่งๆ ส่วนสานักงาน
การปรับปรุงคุณภาพ (Office of Quality Improvement, 2010) ได้ให้ความหมายของการสารวจ
ว่าคือการอธิบายลักษณะประชากร โดยใช้เครื่องมือที่ต่างกันไปเพื่อนาไปสู่การเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่ ม การส ารวจมัก ใช้ เ พื่ อ การหาข้ อคิ ด เห็ น จากผู้ ค นเพื่อ รั บ ทราบความต้ องการของพวกเขา
แครเมอร์ (1991 อ้างใน Glasow, 2005) กล่าวว่า การวิจัยเชิงสารวจ คือ การอธิบายแง่มุมเฉพาะ
ของกลุ่มประชากรเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางตัวแปร มีความเป็นอัตนัยหรือ
เป็นความเห็นเพราะเก็บข้อมูลจากมนุษย์ นอกจากนี้การสารวจเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรและสามารถนาข้อมูลไปตีความแทนกลุ่มประชากร
จะเห็นว่าการสารวจนั้นสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์
และชุมชนได้ ทั้งนี้มนุษย์และชุมชนนั้นมีหลายระดับและแง่มุม เช่น ในปิรามิดแสดงความต้องการ
ของมาสโลว์ ความต้ องการรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ เช่น ความรู้และความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ในขั้นที่ 4 (Martinez, 2015) แต่มนุษย์ในสังคมมักถูกปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ ความต้องการทางกายภาพ ความต้องการความปลอดภัยครอบงา ดังนั้นโอกาสที่
ก้าวไปสู่ขั้นความรู้และความเข้าใจในสิ่งต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่างจึงลดลง ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า
การตระหนัก รวมถึงจิตสานึกในสิ่งต่างๆ จึงลดลง เพราะเป็นความตระหนักและจิตสานึกนั้นอยู่สูง
กว่าความต้องการทางเศรษฐกิจ ทางกายภาพ และความปลอดภัย ดังนั้นการค้นหาความจริงโดย
การสารวจจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการหาความจริงทางความคิด เช่น ความคิดหรือความเข้าใจทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (ม.ป.ป.) อธิบายว่า สาหรับการสารวจความต้องการหลักสูตร
ฝึกอบรมนั้นจาเป็นต้องมีองค์ประกอบของการวิจัยเชิงสารวจมีการกาหนดหัวข้อวิจัย คาถามวิจัย
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย และเครื่องมือวิจัย นอกจากนี้ยังมีวิธีการในการสารวจ (Fellegi,
2010) กล่าวถึงวิธีการเก็บข้อมูลของการวิจัยเชิงสารวจ ได้แก่ การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์
แบบส่วนตัวและทางโทรศัพท์ หรือการสัมภาษณ์แบบนาทางโดยความช่วยเหลือจากผู้สัมภาษณ์
การสารวจความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมนั้นต้องมีองค์ประกอบและเครื่องมือดังกล่าวครบถ้วน
อาจต่างไปบ้างตามบริบท
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) แนะนาว่าในการสารวจความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุ มชนนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สารวจและผู้ถูกสารวจ
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จะต้อ งมีค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บการสร้ างหลัก สู ตรและความหมายของภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ น
ผู้สารวจต้องให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ถูกสารวจ สาหรับหลักสูตรนั้นมีความหมายว่า เส้นทางที่ผู้เรียน
จะต้องเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ จนประสบความสาเร็จ พอร์เตอร์ และสมิทสัน (Porter &
Smithson, 2001) กล่าวถึงหลักสูตรตามกฎหมาย (Enacted Curriculum) ซึ่งคือหลักสูตรเนื้อหา
ที่ เ รี ย นในห้ อ งเรี ย น ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รใหญ่ ใ นระบบการศึ ก ษา หลั ก สู ต รเจาะจง (Intended
Curriculum) หมายถึง กรอบนโยบาย แนวทาง หรือ ข้อแนะนาที่ครูต้องนาไปปฏิบัติ หลักสูตร
ประเมิน (Assessed Curriculum) เป็นลักษณะข้อสอบเพื่อวัดความสาเร็จ ความล้มเหลว การให้
รางวัลและการลงโทษ ซึ่งสามารถเขียนเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ (Learned Curriculum) จะรวม
ตัวชี้วัดที่ระบุเนื้อหาที่เรียนและความหมายของคะแนนที่ได้ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539) กล่าวถึง
องค์ประกอบของหลักสูตร คือ เนื้อหา (Subject Matter) วัตถุประสงค์ (Objective) แผนการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ (Plans) ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ทั้ งปวงของผู้ เ รี ย น (Learner’s
Experience) และกิจกรรมทางการศึกษา (Educational Activities)จะเห็นว่าคาว่าหลักสูตรนั้นมี
ความหมายและองค์ประกอบหลายอย่างที่ผู้สารวจความต้องการหลักสูตรควรให้ความรู้เป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นแก่ผู้ถูกสารวจ
สาหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการวิจัยเชิงสารวจมีความหลากหลายในเรื่องมิติที่สารวจ
ตัวอย่างเช่น ในรายงานการวิจัย เรื่อง การสารวจ การประเมินผล และการจัดตั้งโครงการหมู่บ้าน
พลั งงานในชนบท หมู่ บ้ า นร่ อ งฟอง หมู่ 2 ต าบลร่ อ งฟอง อ าเภอเมื อ งจั งหวั ด แพร่ โดยคณะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พบว่าบ้านร่องฟอง มีการใช้พลังงานในยานพาหนะ
สูงที่สุด เทียบเท่า 181,759 KgOE ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาเป็นการใช้เตาเผาถ่าน
ใช้พลังงานเทียบเท่า 47,443 KgOE ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 14.9 และอุปกรณ์ผลิตพลังงานความร้อน
จากชีวมวลฟืนมีการใช้น้อยที่สุด เทียบเท่า 13,723 KgOE ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4.3 (Sompong &
Ampai, 2015) (บทความเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งทาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และการดาเนินงาน
ที่ดีที่สุดในการจัดการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนามาสร้างความเข้มแข็งของศูนย์การเรียนรู้
ไอซีทีในชุมชนหลายแห่งในประเทศ พบว่าศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีของชุมชนขนาดใหญ่ กลางและเล็ก
มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ ยวกับการจัดการและการให้บริการ และพบว่าศูนย์ขนาดเล็กไม่มีแผน
กิจกรรมระยะยาวเพื่อรักษาและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น (Anggraini & Kusniarti, 2015)
ทาวิจัยเรื่องการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นในสื่อการสอนวิชาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาตาราภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่ามีความเชื่อมโยงของภูมิปัญญาท้องถิ่นในบางตารา กล่าวคือตาราทั่วไป
มีการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อย แต่จะพบภูมิปัญญาท้องถิ่นมากในตาราที่ออกแบบเพื่อ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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วัตถุประสงค์
เพื่อสารวจความต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านการรับรู้เรื่องภูมิปัญญา
ของตน ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญา แนวทางแก้ปัญหาภูมิปัญญาของตน และความต้องการที่จะ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาของตน

สมมติฐานการวิจัย
ประชาชนส่วนใหญ่ในอาเภอสอง จังหวัดแพร่ ไม่มีความเข้าใจ ไม่เห็นความสาคัญ และ
ไม่มีความสนใจที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

ขอบเขตการวิจัย
1. ด้านประชากร ประชากรของงานวิจัยนี้แบ่งเป็นสามกลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุ่มผู้นาและชาวบ้านทั่วไปทุกเพศทุกวัยทั้งหมดในอาเภอสอง จังหวัดแพร่
1.2 เยาวชนทุกเพศอายุระหว่าง 17-20 ปี และ
1.3 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งหมดในอาเภอสอง จังหวัดแพร่
โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของงานวิ จั ย นี้ แ บ่ งเป็ น สามกลุ่ ม ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม ผู้ น าและ
ชาวบ้านทั่วไปทุกเพศทุกวัยในตาบลบ้านกลาง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ จานวน 36 คน (กานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน 12 คน และชาวบ้าน 24 คน) 2) เยาวชนทุกเพศซึ่งอายุระหว่าง 17-20 ปี ในตาบลบ้าน
กลาง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ จานวน 30 คน และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 4 คน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสามกลุ่มถูกเลือกโดยการสุ่มแบบเจาะจง
2. ด้านเนื้อหาคือการสารวจภูมิปัญ ญาท้องถิ่นในด้าน 1) การรับรู้เรื่องภูมิปัญญาของตน
2) ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของตน และ 3) แนวทางแก้ปัญหาภูมิปัญญาของตน สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มแรก และในด้าน 1) การรับรู้เรื่องภูมิปัญญาของตน 2) ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ของตน 3) แนวทางแก้ปัญ หาภูมิ ปัญญาของตน และ 4) ความต้ องการที่ จะอนุรัก ษ์ภูมิ ปัญญา
ของตน สาหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่สอง
3. ด้านเวลาในการสารวจคือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
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วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามจานวน 2 ฉบับ ซึ่งเป็นลักษณะตัวเลือกและคาถามปลายเปิด ฉบับที่ 1
เพื่ อ สอบถามผู้ น าชุ ม ชนและชาวบ้ า น ใน 3 ประเด็ น คื อ 1) การรั บ รู้ เ รื่ อ งภู มิ ปั ญ ญาของตน
2) ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของตน และ 3) แนวทางแก้ปัญหาภูมิปัญญาของตน แบบสอบถาม
ฉบั บ นี้ ใ ช้ เ พื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นบริ บ ทชุ ม ชน ฉบั บ ที่ 2 เพื่ อ สอบถามเยาวชนอายุ 17 -20 ปี ใ น
4 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) การรั บ รู้ เ รื่ อ งภู มิ ปั ญ ญาของตน 2) ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาของตน
3) แนวทางแก้ ปั ญ หาภู มิ ปัญ ญาของตน และ 4) ความต้ องการที่จ ะอนุรั ก ษ์ ภู มิปั ญ ญาของตน
แบบสอบถามฉบั บ นี้ ใช้ เ พื่ อ สอบถามความต้ อ งการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมด้ า นภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น
แบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ได้รับการตรวจความสอดคล้องด้านเนื้อหาเพื่อหาค่า Index of ItemObjective Congruence (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน โดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.97 ทั้งสอง
ฉบับ
2. แบบสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญา จานวน 4 คน ใช้สัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาหลังจากการ
สารวจข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมของแบบสอบถามฉบับที่ 2 (แบบสอบถามเยาวชน) แบบ
สัมภาษณ์ครูภูมิปัญญานี้ใช้เพื่อผสมผสานข้อมูลจากทั้งสองกลุ่ม (เยาวชนและครูภูมิปัญญา) เพื่อ
นาไปสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอาเภอสอง
จังหวัดแพร่ แบบสัมภาษณ์นี้มีลักษณะปลายเปิด ได้รับการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบด้านความตรงด้านเนื้อหาโดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.97
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ค่าร้อยละ (Percentages)
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ผลการวิจัย
สาหรับผลของการสารวจความต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ได้แก่
ตอนที่ 1 ผลการสารวจความต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้นาชุมชนและ
ชาวบ้าน จานวน 36 คน ใน 3 ประเด็น คือ 1) การรับรู้เรื่องภูมิปัญญาของตน 2) ปัญหาเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาของตน และ 3) แนวทางแก้ปัญหาภูมิปัญญาของตนโดยใช้แบบสอบถามฉบับที่ 1 ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบตัวเลือกและคาถามปลายเปิด รายละเอียดแสดงไว้ในในตาราง 1-3
ตาราง 1 การรับรู้เรื่องภูมิปัญญาของตน
ประเด็น
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถรับรู้ได้
1.1. เทียนบูชาสะเดาะเคราะห์
1.2. ขนมไทย
1.3. การปั้นขี้เลื่อยผสมกาว
1.4. การอบสมุนไพร
1.5. แคบหมู
2. ความสาคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
2.2 เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
2.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
3. ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนาคต
1.1 ภูมิปัญญาสูญหาย
1.2 มีผู้คนในชุมชนให้ความสนใจ
1.3 ไม่มีผู้คนในชุมชนให้ความสนใจ

จานวน

ร้อยละ

36
36
31
28
26

100.00
100.00
86.00
77.00
72.00

36
31
36

100.00
86.00
100.00

36
36

100.00
100.00

ตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าผู้นาชุมชนและชาวบ้านรับรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตน
โดยเรียงลาดับมากที่สุด คือ เทียนบูชาสะเดาะเคราะห์ ขนมไทย การปั้นขี้เลื่อยผสมกาว การอบ
สมุนไพร และแคบหมู ตามลาดับ (กล่าวเพียง 5 ตัวอย่าง) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และแหล่งเรียนรู้
ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับชุมชน อนาคตจะสูญหายไป เพราะไม่มีผู้คนในชุมชนให้ความสนใจ
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ตาราง 2 ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
ประเด็น
1. ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
1.1 ขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานของทั้งทางภาครัฐและเอกชนเข้ามาดูแล
สนับสนุนคนในชุมชน
1.2 ชุมชนขาดความตระหนักและไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3 การพัฒนาความก้าวหน้าในเทคโนโลยีมีผลทาให้คนในชุมชนเดินทาง
ออกนอกชุมชนไปทางานสถานที่อื่น
1.4 วิถีการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
2. สิ่งที่ชุมชนควรดาเนินการเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 ส่งเสริมครูปัญญาโดยการยกย่องและจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการ
แสดงผลงาน
2.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนใน
ชุมชน
2.3 ทาการประชาสัมพันธ์หรือจัดงานแสดงสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่อง

จานวน

ร้อยละ

30

83.00

36
12

100.00
33.00

-

-

36

100.00

30

83.00

28

77.00

ตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ชุมชนขาดความตระหนักและไม่เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้
คนเดินทางออกจากชุมชนไปทางานที่อื่น
ตาราง 3 แนวทางแก้ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
ประเด็น
1. วิธีการจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป
1.1 สร้างจิตสานึก ให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและเห็ นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
1.2 ส่งเสริมการสร้างอาชีพเช่น ส่งเสริมสินค้า OTOP
2. ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อที่ 1
2.1 สามารถปฏิบัติได้
2.2 ไม่สามารถปฏิบัติได้ ถ้าสามารถปฏิบัติได้ ท่านจะเริ่มปฏิบัติอย่างไร
2.3 เริ่มจากการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่ตนเองรู้ให้แก่
บุคคลในครอบครัว
2.4 เริ่ ม จากหาโอกาสส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นภายในชุมชน
2.5 เริ่มจากการบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนว่ามี
อะไรบ้าง

จานวน

ร้อยละ

30

83.00

28

77.00

36
32

100.00
88.00

30

83.00

29

80.00
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ตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นควรมีการสร้างจิตสานึก
ให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งควรส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็น
สินค้า OTOP โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นว่าพวกเขาสามารถอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
โดยกิจกรรมต่างๆ เช่น การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนเองรู้ให้แก่บุคคลใน
ครอบครัวหรือการบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนว่ามีอะไรบ้าง
ตอนที่ 2 ผลการสารวจความต้อ งการอนุรั ก ษ์ภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น จากเยาวชนจานวน
30 คน ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การรับรู้เรื่องภูมิปัญญาของตน 2) ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของตน
3) แนวทางแก้ปัญหาภูมิปัญญาของตน และ 4) ความต้องการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาของตน ข้อมูล
ได้ ม าจากแบบสอบถามฉบั บ ที่ 2 ซึ่ ง เป็ น แบบสอบถามแบบตั ว เลื อ กและค าถามปลายเปิ ด
รายละเอียดแสดงไว้ในตาราง 4-7
ตาราง 4 การรับรู้เรื่องภูมิปัญญาของตน
ประเด็น
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถรับรู้ได้
1.1. ขนมไทย
1.2. การทาน้าปู
1.3. ความเชื่อและพิธีกรรม, อักษรล้านนา
1.4. การทายาสูบ, สุราพื้นเมือง, ตีเหล็ก
1.5. การทากระดาษสา
2. ความสาคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
2.2 เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
2.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
3. ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนาคต
3.1 ภูมิปัญญาสูญหาย
3.2 มีผู้คนในชุมชนให้ความสนใจ
3.3 ไม่มีผู้คนในชุมชนให้ความสนใจ

จานวน

ร้อยละ

19
17
15
12
11

63.30
56.70
50.00
40.00
36.70

6
24
-

20.00
80.00
-

6
3
21

20.00
10.00
70.00

ตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า เยาวชนรับรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน เรียงลาดับมากที่สุด คือ
ขนมไทย การทาน้าปู ความเชื่อและพิธีกรรม อักษรล้านนาการทายาสูบ สุราพื้นเมือง ตีเหล็ก การ
ทากระดาษสาตามลาดับ นอกจากนนี้กลุ่มนี้ยังเห็นว่าความสาคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนมากที่สุด และเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนรองลงไปสาหรับในด้านปัญหานั้น
กลุ่มเยาวชนเห็นว่าในอนาคตจะไม่มีผู้คนในชุมชนสนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จะสูญหายไป
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ตาราง 5 ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของตน
ประเด็น
1. ภูมิปัญญาใดที่คนในชุมชนสนใจน้อย
1.1 อักษรล้านนา
1.2 ตีเหล็ก
1.3 ทอผ้า
1.4 เลี้ยงผึ้งพันธุ์, การแกะสลักไม้
2. สิ่งที่คนในชุมชนควรทา
2.1 ส่งเสริมครูปัญญาโดยการยกย่องและจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการ
แสดงผลงาน
2.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนใน
ชุมชน
2.3 ทาการประชาสัมพันธ์หรือจัดงานแสดงสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่อง

จานวน

ร้อยละ

15
12
9
8

50.00
40.00
30.00
26.70

28

93.30

21

70.00

18

43.30

ตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า ภูมิปัญญาที่คนในชุมชนสนใจน้อยคือ อักษรล้านนา ตีเหล็ก
ทอผ้า เลี้ยงผึ้งพันธุ์และการแกะสลักไม้และสิ่งที่คนในชุมชนควรทา คือ ส่งเสริมครูปัญญาโดยการ
ยกย่องและจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการแสดงผลงานของครูภูมิปัญญามากที่สุด รองลงไปคือการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนในชุมชน
ตาราง 6 แนวทางแก้ปญ
ั หาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
ประเด็น
1. วิธีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป
1.1 สร้า งจิ ตส านึ ก ให้ ค นในชุ มชนเกิด ความตระหนัก และเห็ น คุณ ค่า ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2 ส่งเสริมการสร้างอาชีพเช่น ส่งเสริมสินค้า OTOP
2. ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อที่ 1
2.1 สามารถปฏิบัติได้
2.2 ไม่สามารถปฏิบัติได้ ถ้าสามารถปฏิบัติได้ ท่านจะเริ่มปฏิบัติอย่างไร
2.3 เริ่มจากการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนเองรู้ให้แก่
บุคคลในครอบครัว
2.4 เริ่ม จากหาโอกาสส่ง เสริ มและสนับ สนุน กิจ กรรมเกี่ย วกับ ภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่นภายในชุมชน
2.5 เริ่มจาการบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนว่ามี
อะไรบ้าง

จานวน

ร้อยละ

22

73.30

15

50.00

27
3
27

90.00
10.00
90.00

4

13.30

10

33.30
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ตาราง 6 เยาวชนเห็นว่า แนวทางแก้ปัญหาไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหาย คือ การสร้าง
จิตสานึกให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและส่งเสริมสินค้า OTOP โดยสามารถปฏิบัติได้จากการ
ถ่ายทอดจากคนในครอบครัว จากการบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและสืบทอด
ตาราง 7 ความต้องการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาของตน
ประเด็น
1. ภูมิปัญญาที่ต้องการฝึกอบรม
1.1 น้าปู
1.2 การทาเทียนบูชาสะเดาะเคราะห์
1.3 การทากระดาษสา
1.4 การปั้นขี้เลื่อยผสมกาว
2. เวลาในการฝึกอบรม
2.1 วันธรรมดา 8.00-16.00 น.
2.2 วันเสาร์อาทิตย์ 8.00-16.00 น.
3. ระยะเวลาสาหรับการฝึกอบรม
3.1 1-2 วัน
3.2 2-3 วัน
3.3 3-4 วัน
4. บรรยากาศในการฝึกอบรม
4.1 บรรยายพร้อมกับศึกษาดูงาน
4.2 บรรยายให้ความรู้ ดูงาน ชมการสาธิต ทดลองปฏิบัติจริง มีวิทยากดูแล
4.3 บรรยายตามหัวข้อที่กาหนด
5. สถานที่
5.1 วัด
5.2 โรงเรียน
5.3 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
5.4 สถานที่ประกอบการของภูมิปัญญานั้นๆ
5.5 อื่นๆ

จานวน

ร้อยละ

16
15
12
11

53.30
50.00
40.70
36.00

6
24

20.00
80.00

19
8
3

63.30
26.70
10.00

8
27
3

26.70
90.00
10.00

1
1
5
21
2

3.30
3.30
16.70
70.00
6.70

ตาราง 7 แสดงว่าเยาวชนต้องการฝึกอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 อย่าง ได้แก่ น้าปู การทา
เทียนบูชาสะเดาะเคราะห์ การทากระดาษสา และการปั้นขี้เลื่อยผสมกาว ในวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา
08.00 – 16.00 น. เป็นเวลา 2 วัน มีการบรรยายให้ความรู้ ดูงาน ชมการสาธิต ทดลองปฏิบัติ
มีวิทยากรดูแล ใช้สถานประกอบการของภูมิปัญญาแต่ละอย่างเป็นที่ฝึกอบรม
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ตอนที่ 3 ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ค รู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น พบว่ า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของครู
ภู มิ ปั ญ ญากระดาษสาจบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา ครู ภู มิ ปั ญ ญาการปั้ น ขี้ เ ลื่ อ ยผสมกาว
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครูภูมิปัญญาการทาน้าปูจบการศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และครู ภู มิ ปั ญ ญาท าเที ย นบู ชาสะเดาะเคราะห์ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี ทั้งหมดมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของตนระหว่าง 15-20 ปี
ครูภูมิปัญญากระดาษสาและการปั้นขี้เลื่อยผสมกาวได้ความรู้มาจากการไปศึกษาดูงานที่
จังหวัดเชียงใหม่และเกิดความสนใจ จึงนามาฝึกหัดทาจนเกิดความชานาญแล้วจึงชักชวนบอกเล่า
คนในชุมชนให้เข้ามาฝึกหัดจนเกิดความชานาญ ผ่านกระบวนการบอกเล่าและสาธิต และฝึกปฏิบัติ
จริง กระบวนการนี้ใช้เวลา 1-2 ปี ด้านครูภูมิปัญญาน้าปูรับความรู้มาจากคนในครอบครัวโดยการ
ปฏิบัติจริง ซึ่งการทาน้าปูมีขั้นตอนหลายอย่าง มีการแลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่างครอบครัวและนามา
พัฒนาให้เป็นสูตรเฉพาะของแต่ละครอบครัว
ส่วนครูภูมิปัญญาการทาเทียนบูชาสะเดาะเคราะห์นั้นได้รับการสืบทอดมาจากอาจารย์
หรือหมอเรียกขวัญประจาหมู่บ้านที่ผ่านการบวชเรียนจนสามารถอ่านอักขระภาษาล้านนาโบราณที่
บันทึกไว้ในสมุดพับกระดาษสา ซึ่งอาจารย์จากแต่ละชุมชนอาจไปสืบเสาะหาความรู้จากต่างชุมชน
และต่างจังหวัด โดยผ่านการศึกษาจากสมุดพับกระดาษสาเป็นส่วนใหญ่
ด้านการเผยแพร่ของครูภูมิปัญญาทั้ง 4 ท่าน พบว่าทุกท่านเห็นว่าควรเริ่มจากการชักชวน
การบอกเล่า การสาธิตให้ดูและให้ลงมือปฏิบัติโดยมีครูภูมิปัญญาคอยให้คาปรึกษา นอกจากนี้ควรมี
การรณรงค์ให้เกิดความสนใจโดยการประกาศผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและวิทยุชุมชน
ตลอดจนการติด ประกาศเชิ ญชวน และให้ม าสมั ครฝึก อบรม ณ ที่ อ่า นหนั งสื อพิ มพ์ ห รือ ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในด้ า นการรั บ รู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น นั้ น ผู้ น าชุ ม ชนและ
ชาวบ้านและเยาวชนรับรู้ตรงกันว่าขนมไทยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจเป็นเพราะว่าขนมไทยเป็น
ภูมิปัญญาที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ตามเทศกาลต่างๆ ส่วนภูมิปัญญาที่ทั้งสองกลุ่มรับรู้ต่างกันนั้นจะ
เกี่ยวข้องกับคุณค่าของภูมิปัญญา ผู้นาชาวบ้านและชาวบ้านเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงถึงความ
เป็ นเอกลัก ษณ์ และการรั กษาวั ฒนธรรม แต่ กลุ่ มเยาวชนเห็ นว่ าเป็น การสร้ างรายได้ อาจเป็ น
เพราะว่าผู้ใหญ่มีช่วงชีวิตที่ได้สัมผัสและซาบซึ้งกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ งใน
สมัยก่อนวิถีชีวิตดาเนินไปอย่างไม่รีบเร่ง ไม่มีอิทธิพลทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้องมาก
ขณะเดียวกันวิถีชีวิตของเยาวชนในปัจจุบันได้รับผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจมาก
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สอดคล้องกับคากล่าวของ พระธรรมปิฎก (ปอ-ปยุตโต), (2539); เอกวิทย์ ณ ถลาง (2546: 1-7) ที่
กล่าวว่าสังคมไทยได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีและเศรษฐกิจทาให้เปลี่ยนความเชื่อและความคิด
ในด้านปัญหาของภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งกลุ่มผู้นาชุมชนและชาวบ้านและกลุ่มเยาวชน
มีความเห็นพ้องกันว่าการขาดความตระหนักและไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นปัญหาที่
สาคัญที่สุด และเห็นว่าการสูญหายของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื่องจากความขาดความสนใจเป็นปัญหา
รองลงมาแม้กลุ่มเยาวชนจะมองเห็นปัญหานี้น้อยกว่า แต่กระนั้นก็ยังมองเห็นว่าเป็นปัญหาที่สาคัญ
ที่สุด การมองเห็นปัญหานี้น่าจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและการรับรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
กล่าวไว้ข้างต้น คือผู้ใหญ่มีความรัก หวงแหน ภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนมากกว่า ปัญหาอีก
ด้านที่ได้รับการเสนอแนะจากกลุ่มผู้นาชุมชนและชาวบ้านคือการขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ปัญหานี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตลอดเวลา ทาให้ขาดความต่อ เนื่องทาง
นโยบายในการสนับสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาจเกิดจากการไม่มีความรู้ ไม่รวมกลุ่มให้เกิด
อ านาจต่ อ รองเพื่ อ เรี ย กร้ อ งการสนั บ สนุ น จากรั ฐ ทั้ ง ๆ ที่ รั ฐ บาลทุ ก รั ฐ บาลต้ อ งมี น โยบายการ
สนับสนุนเรื่องอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น ดังที่ระบุไว้ในมาตรา 66 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 2550
ส่วนด้านการแก้ปัญหาทั้งสองกลุ่มเห็นตรงกันว่าควรยกย่องเชิดชูครูภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและ
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นอาชีพหรือเป็นสินค้า OTOP สิ่งที่เห็นตรงกันอีกเรื่องหนึ่ง
คือความเห็นที่ว่าการจะรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นจะต้องสร้างจิต สานึก วิธีการสร้างจิตสานึกที่ดี
ที่สุดนั้นควรมีจุดเริ่มต้นภายในครอบครัวก่อน เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ใกล้ชิดและเป็นประสบการณ์ตรงมากที่สุด สอดคล้องกับคาจากัดความของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือพฤติกรรม ทักษะ ความรู้แ ละทัศนคติ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553)
การเริ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในครอบครัวจะทาให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และความ
หวงแหนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดี
ท้ายที่สุดในด้านความต้องการหรือแนวทางในการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม เยาวชนมี ค วามเห็ น ว่ า ควรมี ก ารฝึ ก อบรมในเรื่ อ งการท าน้ าปู การท า
เทียนบูชาสะเดาะเคราะห์ ควรจัดอบรมในวันหยุด ใช้เวลา 1-2 วัน โดยการฝึกอบรมผ่านการ
บรรยายให้ความรู้ การดูงาน การสาธิตและการปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรดูแลแนะนา ณ สถานที่
ประกอบการของภูมิปัญญานั้นๆ ความเห็นทั้งหมดนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ในทุกเพศ วัย มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันใน
เรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กล่าวโดยสรุปว่าวิธีการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลายมิติ การวิจัยครั้งนี้ได้มองเข้าไปใน
สี่มิติ คือ เรื่องการรับรู้ ปัญหา การแก้ปัญหา และวิธีการจัดฝึกอบรมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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และได้พบว่ามีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ อาจมีความแตกต่างกันบ้างในกลุ่มต่างวัย
การวิจัยครั้งนี้มีผลที่สอดคล้องกันกับความเป็นไปเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเรื่องความหมายของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรมซึ่ง
มีผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้องนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ชุมชนมีสิทธิใน
การปกปูอง รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ดั้งนั้นเราจึงควรจัดให้มีการอบรมเรื่องการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ
1. การวิ จัยครั้งนี้เ ป็นการส ารวจความต้อ งการของชุมชน จึงควรรวบรวมน าไปสร้า ง
หลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาเปรียบเทียบผลที่ได้ คือเยาวชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
2. ควรสร้างหลักสูตรโดยคานึงถึงคนพิการในชุมชนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการ
จัดการฝึกอบรม
3. การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจจะครอบคลุม หรือให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
หากเราใช้วิธีการสารวจข้อมูลที่แตกต่างออกไป เช่น ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาเชิงลึกใน
ภูมิปัญญาแต่ละเรื่อง
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