วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เชาวน์ปัญญากับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
INTELLIGENCE AND CREATING LOCAL WISDOM
ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ / TAWEESAK SASONGKOAH
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
FACULTY OF INDUSTRIAL TEXTILES AND FASHION DESIGN
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PHRA NAKHON
ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
การศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เป็นบริบทที่ส�ำ คัญอย่างหนึ่งในด้านของศิลปวัฒนธรรม เพราะ
การมีอยู่ของภูมิปัญญาในสังคมใดสังคมหนึ่ง ในช่วงเวลาใดช่วง
เวลาหนึ่ง หรือทุกช่วงเวลาในสังคมใดๆ นั้น เป็นเรื่องที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาทักษะทางด้านการสร้าง
การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด และความสามารถด้ า นเชาวน์ ปั ญ ญา
ในการแก้ปญั หาชีวติ ของสมาชิกในชุมชนหรือสังคมหนึง่ ๆ เพือ่ ให้
วิถชี วี ติ ทีส่ อดคล้องตามแนวทาง ในการดำ�เนินชีวติ ภายในสังคม
ชุมชนนั้น ๆ ราบรื่น มีระเบียบ สงบสุข และสามารถที่จะพัฒนา
สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณีให้เกิดความเจริญรุง่ เรืองงอกงาม
ตามลำ�ดับ บริบทของภูมิปัญญาชาวบ้าน ความสามารถในการ
ประยุกต์แนวคิด ความสามารถด้านเชาวน์ปญั ญาในการแก้ปญั หา
ชีวิต จึงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ เห็นคุณค่าทั้งชุมชนภายใน
ประเทศและชุมชนภายนอกประเทศ ต่างประเทศมีการทำ�การ
ศึกษาและนำ�มาใช้เรียนและสอน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรม และบรรพบุรุษของตน เป็นหนทางที่จะเสริมสร้าง
และนำ�ไปสู่การอนุรักษ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ คติความเชือ่ แนวคิดและพฤติกรรมของคนภายในชุมชน
โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ
คนกับสิ่งแวดล้อมและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ทุกกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงแนวคิดในการปฏิบัติเข้าด้วยกันอย่าง
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ถือเป็นกิจกรรมทุกอย่างในวิถชี วี ติ
ของคนในการคิดเพือ่ ทีจ่ ะแก้ปญั หา การบริหารจัดการ การปรับตัว
การประยุกต์ใช้ และการเรียนรูเ้ พือ่ ความอยูร่ อดของบุคคล ชุมชน
และสังคม ตลอดจนแหล่งข้อมูล ตำ�รา หรือเอกสารซึ่งเป็น
พื้นฐานความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์
ในตัวเอง เพือ่ การถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาไปสูค่ นรุน่ ต่อไป ภูมปิ ญั ญา
พื้นบ้านจึงเป็นผลงานที่กลุ่มคนภายในชุมชนได้ทำ�การศึกษา
ค้นคว้า รวบรวมและจัดให้เป็นหมวดหมูข่ องชุดความรูแ้ บบต่าง ๆ
มีการถ่ายทอดและปรับปรุงจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

จนเกิดเป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์ รูปแบบ กรรมวิธีที่ดี งดงาม
มีคุณค่า อีกทั้งยังมีคุณประโยชน์ รวมทั้งสามารถนำ�มาแก้ไข
ปัญหา ประยุกต์ใช้กบั ชีวติ และพัฒนาชีวติ ได้ เช่น ความรูเ้ กีย่ วกับ
พืชพันธุธ์ ญั ญาหาร การปลูกและการดูแลผักพืน้ บ้าน เครือ่ งเทศ
และสมุนไพร จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านได้รับการสั่งสม
สืบเนื่องต่อกันมา จึงถือว่าเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง
ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นเกิ ด ขึ้ น มาได้ ด้ ว ยอาศั ย การ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ดังนั้น ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดมาจาก
คนไทยหรือคนในชุมชนนั้น ๆ โดยคนไทยมีถิ่นฐานหรือที่อยู่
อาศัยภายในบริเวณที่ใดมาเป็นระยะเวลาทีย่ าวนาน ได้ปฏิสมั พันธ์
ต่อกันกับเชื้อชาติอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณนี้ หรือทำ�การติดต่อกับ
บริเวณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งต่างก็รู้จักคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
เพื่อดำ�รงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมในรูปแบบที่แตกต่างกัน มีการ
ไปมาหาสู่ระหว่างชนชาติ ระหว่าง สังคม ชุมชน ทั้งในเรื่อง
การแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน การทำ�สงคราม การอพยพโยกย้าย
ที่ทำ�มาหากิน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้หล่อหลอมและพัฒนา
ประยุกต์ ใช้จนเป็นที่ยอมรับกันในสังคมจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า
“วัฒนธรรม” ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเองในที่สุด
ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย
1) ปั จ จั ย ทางภู ม ิ ศ าสตร์ ประเทศไทยมี ส ภาพ
ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและคนในแต่ละ
พื้นที่ก็ได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นที่ตนอยู่
2) ปัจจัยทางสังคม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน
ดังนี้
2.1) ลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การ
ที่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ทำ�ให้คนในสังคมมีวิถีชีวิต
ความเชื่อบางอย่างเหมือนกัน เช่น ความเชื่อเรื่องการนับถือ
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ผู้อาวุโส จึงทำ�ให้เกิดพิธีการรดน้ำ� ขอพร ความเชื่อเรื่องเทวดา
อารักษ์ เช่น แม่พระคงคา แม่พระธรณี แม่โพสพ รุกขเทวดา
ความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้ ผีบ้านผีเรือน ทำ�ให้มีประเพณีที่
เกี่ยวเนื่องกับอาชีพและความเชื่อ เช่น การทำ�ขวัญข้าว การ
เล่นเพลงเรือ ประเพณีลอยกระทง นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่
นับถือพระพุทธศาสนาทำ�ให้มีประเพณีทางศาสนาเหมือนกัน
แต่อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น เช่น ประเพณี
ทำ�บุญในหลายพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเป็นเอกลักษณ์ของตน เช่น ประเพณี
แห่ปราสาทผึง้ และประเพณีไหลเรือไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเพณีชักพระของภาคใต้ เป็นต้น
2.2) ลักษณะแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพ
ภูมศิ าสตร์และทรัพยากรธรรมชาติทต่ี า่ งกัน รวมถึงความเคยชิน
และการปฏิบัติที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา มีผลต่อความแตกต่าง
ในด้านการดำ�รงชีวิต การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
วัฒนธรรมการนิยมกินข้าวของชุมชนในสังคมมีส่วนช่วยในการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวและการกำ�หนดรูปแบบ ความคิดสร้างสรรค์
ในการประดิษฐ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือนิยมรับประทานข้าวเหนียว จึงปลูกข้าวเหนียวมาก
คนทั้งสองภาคนี้จึงคิดสร้างสรรค์ภาชนะใส่ข้าวเหนียวจากวัสดุ
ธรรมชาติ เรียกว่า “กระติบ” ซึ่งช่วยเก็บกักความร้อนและทำ�ให้
ข้าวเหนียวนุม่ อยูไ่ ด้นาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนอง
บึงมาก แต่แหล่งน้ำ�มักแห้งขอดในฤดูแล้ง ชาวบ้านจึงเรียนรู้ที่
จะเก็บสะสมอาหารไว้กินตลอดทัง้ ปี โดยนำ�ปลานานาชนิดมาทำ�
เป็นปลาร้า ส่วนภาคใต้มีอาหารทะเลมากจึงถนอมอาหารด้วย
วิธีต่าง ๆ เช่น ตากแห้ง ปลาแดดเดียว ปลาเค็ม หรือนำ�เคยซึ่ง
เป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมาทำ�กะปิ [1]
นอกจากปั จ จั ย พื้ น ฐานดั ง กล่ า วแล้ ว ลั ก ษณะของ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากภายนอก
ด้วยเช่นกัน เช่น การรับภูมิปัญญาจากชาวต่างชาติที่เข้ามา
ติดต่อค้าขายด้วย โดยคนไทยได้รับมาและเรียนรู้ เช่น คนไทย
ในปัจจุบันได้รับวัฒนธรรมภาษาไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดย
ได้รับอิทธิพลมาจากอักษรขอม แต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเขียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละยุคสมัย เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย นอกจากจะ
อาศัยวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทยแล้ว ยังต้องอาศัยอิทธิพล
จากภายนอก เช่น ชาวต่างชาติต่างภาษา หรือจากบุคคลอื่น
ในชุมชนนั้น ๆ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน สังคมไทยก็เหมือน
สังคมหลาย ๆ สังคมชุมชนบนโลก ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมภายในประเทศ และการรับเอาวัฒนธรรมใหม่ ๆ
จากภายนอกเข้ามา นำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสังคมและวัฒนธรรม
ด้วยทักษะ ความสามารถการประยุกต์ใช้ จาก “เชาวน์ปัญญา”
ของช่างพื้นบ้านนั่นเอง

โดยความหมายของเชาวน์ปญั ญา มีหลายความหมาย
หลากหลายเนื้อหา ขึ้นอยู่กับนักวิชาการแต่ละท่านที่ต้องการให้
ความหมายเป็นอะไรเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์
ตามทฤษฎีทางเชาวน์ปญั ญาทีต่ นเองคิด แต่ในความเป็นภูมปิ ญั ญา
พื้นบ้านของคนในสังคม ชุมชนมีความเชื่อว่าเชาวน์ปัญญานั้น
เป็นความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลที่จะเกิด
การคิด เรียนรู้ กระทำ�หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับสิ่งที่เป็น
“รูปธรรม” ที่เกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาออกมาในลักษณะ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาต่าง ๆ ข้าวของเครื่องใช้ รูปแบบ
ของอาหารการกิน เป็นต้น หรือกับสิ่งที่เป็น “นามธรรม” ในแง่
ของ คติความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีผลต่อการปกครอง การอยู่
รวมกันเป็นชุมชนใหญ่อย่างมีระเบียบแบบแผน และมีทิศทาง
การดำ�เนินชีวิตที่มีความคล้ายคลึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชาวน์ปญั ญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยูค่ งที่ อยูท่ ร่ี ะดับที่
ตนมีตอนเกิดหรือตอนเป็นทารกแต่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้
หากได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสม เชาวน์ปัญญาของบุคคล
ประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการ คือ
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ต่าง ๆ
ที่เป็นไปตามธรรมชาติและตามบริบททางวัฒนธรรมของบุคคล
นั้น
2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และสัมพันธ์กับบริบททางวัฒนธรรม
3. ความสามารถในการแสวงหาหรือตั้งปัญหาเพื่อหา
คำ�ตอบและเพิ่มพูนความรู้ [2]
ในความสามารถทัง้ 3 ประการ บรรพบุรษุ ของคนไทย
เราเองจะเป็ น ผู้ กำ � หนดหรื อ ทำ � การคั ด เลื อ กผู้ ผ่ า นเกณฑ์
ดังกล่าวมาทำ�การฝึกฝนต่อ เพือ่ เสริมทักษะแนวคิดในด้านต่าง ๆ
จากที่เรียกว่าพ่อครูหรือแม่ครูอีกทอดหนึ่ง โดยสังเกตจากการ
ใช้ไหวพริบ และการใช้เชาวน์ปัญญาในเบื้องต้นของเด็กในด้าน
ต่าง ๆ ในเชิงช่างพื้นบ้านแต่ละประเภทในการแก้ปัญหา เช่น
จากการละเล่นหลายชนิดที่ต้องชิงไหวชิงพริบกันระหว่างการ
ต่อสู้ เช่น การเล่นกาฟักไข่ ผู้ขโมยจะหลอกล่อชิงไหวชิงพริบ
กับเจ้าของไข่ ซึ่งต้องคอยระวัง คาดคะเนไม่ให้ใครมาขโมยไข่
ไปได้ หรือการเล่นแม่แนดแย่งเสาของทางเหนือ ผู้เล่นจะรู้สึก
สนุกกับการล่อหลอกตัวแนดให้มาแตะ แล้วตัวเองต้องไวพอที่
จะวิ่งเข้าวงก่อน การเล่นเตยหรือต่อล่อง คนล่องก็จะหลอกล่อ
ให้ผู้กั้นเผลอ เพื่อให้ฝ่ายตนไปได้และผู้กั้นก็ต้องคอยสังเกตให้
ดีว่า ใครจะเป็นคนผ่านไป เหล่านี้เป็นทักษะพื้นฐานในการนำ�
ไปสู่การเรียนรู้เรื่องกระบวนท่าสำ�หรับการต่อสู้ต่อไป โดยการ
ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อไป

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

29

หรือแม้แต่การฝากตัวเป็นศิษย์กับคณะหนังตะลุงที่
ตัวเองชอบในแนวทางการแสดง พร้อมกับนำ�ดอกไม้ ธูปเทียน
หมากพลู ไปมอบให้เพื่อเป็นการบูชา ฝ่ายครูก็มีการทดสอบ
โดยให้ร้องบทให้ฟังก่อน เพราะคนที่จะแสดงหนังตะลุงได้นั้น
ต้องมีความสนใจมาก่อน และจะต้องจำ�บทหนังตะลุงได้บ้าง
ไม่มากก็น้อย อันดับแรกครูจะฟังน้ำ�เสียงและเชาวน์ปัญญา
ถ้าไม่มีเชาวน์ น้ำ�เสียงไม่ดี ก็ไม่รับเป็นศิษย์ ไม่เพียงหนังตะลุง
ศิลปินพืน้ บ้านทุกประเภทในสมัยโบราณ ถ้าน้�ำ เสียงไม่ดไี ม่สามารถ
ยึดเป็นอาชีพได้ เพราะไม่มีเทคโนโลยีช่วยเหมือนสมัยนี้ ต้อง
ใช้เสียงตัวเอง โดยเฉพาะหนังตะลุงแสดงตั้งแต่หัวค่ำ�จนสว่าง
ใช้เวลาในการแสดงไม่ต่ำ�กว่าแปดชั่วโมง นับว่าเป็นงานที่หนัก
มากพอดู
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการ
สร้างสรรค์ตวั บุคคล หรือทำ�การทดสอบตัวบุคคลโดยที่ไม่จ�ำ เป็น
ต้องใช้เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนา
ผลงานแต่อย่างใด อาศัยแต่เพียงความพยายาม ทีจ่ ะศึกษาเรียนรู้
ของศิษย์เองที่อาจารย์มองดูแล้วว่าสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้
ศิษย์จงึ จะเริม่ เกิดกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และพัฒนาตนเอง
ไปสู่จุดสูงสุดหรือขีดจำ�กัดในความสามารถด้านต่าง ๆ ที่ตนเอง
มีความถนัด
จากกระบวนการคิดโดยมีพื้นฐานมาจาก “เชาวน์
ปัญญา” ไม่ใช่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในลักษณะที่เป็นการการฉุดรั้งเพื่อการ “ถอยกลับไปสู่” สังคม
แบบดั้งเดิม แต่หากเป็นเพียงการถ่ายโยงประสบการณ์ซึ่งได้รับ
โดยตรงจากช่างพื้นบ้าน ชาวบ้าน ออกมานำ�เสนอให้ผู้ท�ำ งาน
หรือคนภายนอกชุมชน นักพัฒนาทัง้ หลายได้ตระหนักถึงภูมปิ ญั ญา
ที่มีอยู่ในชาวบ้าน มีการปลูกสำ�นึกรับรู้ในคุณค่าทางการศึกษา
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสร้างสรรค์จากแรงบันดาล
ใจจากรูปแบบการดำ�เนินชีวิตภายในชุมชน หรือกิจกรรมที่ทำ�
ร่วมกันภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนา เช่น
การร่วมการทำ�บุญ หรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่ ได้มาจากธรรมชาติรอบ ๆ ชุมชน จึงนับเป็นเงื่อนไขใน
เบื้องแรก ที่จะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น
หลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนจะต้องสัมพันธ์
สอดคล้อง ทั้งต่อพื้นฐานแวดล้อมและปัญหาของความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศไทยเพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมนั้น
ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยที่มีปรากฏอยู่ ในบริบทของ
วัฒนธรรมพุทธศาสนาของไทย มีทง้ั ทางตรงและทางอ้อมมาตัง้ แต่
ครั้งโบราณกาลแล้ว ด้วยบรรพชนของเรานั้นมักใช้งานทางด้าน
ภูมิปัญญาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง “ปัญญาจากความเงียบ”

หรือการแสดงความคิดเห็นที่ดีงาม ผ่านสุนทรียะเปรียบเสมือน
ภูมิปัญญาเหล่านั้นได้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นการ
สื่อสารออกมาอย่างสงบนิ่ง มีเหตุและผลในตัวของมันเองอย่าง
ครบถ้วน ไม่วา่ จะเป็นด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านสุนทรียศาสตร์
ด้วยเหตุนี้ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงมีอิทธิพลต่อคนไทยมาช้านาน
ในปั จ จุ บั น นอกเหนื อ จากกระแสของภู มิ ปั ญ ญา
พื้นบ้านที่เกิดจากการสร้างสรรค์จากเชาวน์ปัญญาของคนใน
ชุมชนท้องถิ่นแล้ว ยังมีกระแสที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของโลกที่
เกิดขึ้นและเข้ามาผสมผสานอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก โดยผ่าน
ช่องทางที่ส�ำ คัญคือสื่อสารมวลชน เป็นการแพร่ขยายของลัทธิ
บริโภคเข้ามาในชุมชน คนในชุมชนเองรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมา
โดยตลอด และได้พยายามทำ�ความเข้าใจที่จะเรียนรู้ ปรับตัว ให้
ทันต่อกระแสของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการแสดง
ความรูค้ วามสามารถใหม่ ๆ ออกมาผ่านเชาวน์ปญั ญาของตนเอง
ภายใต้การควบคุมองค์ความรูใ้ หม่ รูปแบบของการสร้างสรรค์ใหม่
ด้ ว ยการใช้ เ ชาวน์ ปั ญ ญากั บ การสร้ า งสรรค์ ภู มิ ปั ญ ญา
พื้นบ้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ รูปแบบงาน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เหมาะสมลงตัวต่อบริบทของชุมชนเอง
เห็นได้ว่าเชาวน์ปัญญากับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน จะเป็นตัวกำ�หนดรูปแบบพื้นฐานของการสร้างสรรค์
งานภูมิปัญญาพื้นบ้าน อีกทั้งยังเป็น “กระชอน” สำ�หรับกรอง
วัฒนธรรมต่างพื้นที่ที่เข้ามาให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของ
ชุมชน โดยมีพื้นฐานมาจากความเป็น “วัฒนธรรม” มากกว่า
ความเป็น “วิทยาศาตร์” เน้นการเชื่อมโยงของการสร้างสรรค์
ผลงานที่บูรณาการความรู้ต่าง ๆ ไปสู่ความเป็นนามธรรมได้
อย่างลึกซึ้งเหมาะสมกับวิถีชีวิตทำ�ให้เกิดความเข้มแข็งทาง
ภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้านของชาติ เพือ่ ให้สงั คมเกิดภูมคิ มุ้ กันต่อกระแส
สังคมที่มาจากภายนอกในด้านต่างๆ
ความสำ�คัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สามารถส่งผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม วิถีชีวิต ความเป็น
อยู่ รูปแบบการเรียนรู้จากวิถีชีวิต มีการดำ�เนินการหรือวิถีชีวิต
ในลักษณะของการมีสวนร่วมที่ด�ำ เนินการด้วยกันมากกว่า มีผู้
ถือปฏิบัติร่วมกัน จึงทำ�ให้เกิดเนื้อหาสาระหลักของภูมิปัญญา
พืน้ บ้านทีส่ ามารถดำ�รงอยูไ่ ด้ในปัจจุบนั มีการสืบทอดภูมปิ ญั ญา
พื้นบ้านด้วยวิธีมุขปาฐะ คือการบอกเล่าด้วยถ้อยคำ�จากรุ่นหนึ่ง
สู่อีกรุ่นหนึ่ง จึงทำ�ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเครือญาติ ศิษย์กับ
อาจารย์ เพื่อนบ้านต่อเพื่อนบ้าน โดยที่ไม่ต้องถูกจำ�กัดการ
ตีความตามลายลักษณ์อกั ษรทีเ่ กิดจากการจดบันทึก และส่งเสริม
การเกิดการจินตนาการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สามารถ
ประสมประสานความมี อ ยู่ ใ นความรู้ ข องตนเองในลั ก ษณะ
ความสามารถในการจำ�และการปรุงแต่งความรู้ อันเป็น
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เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะบุ ค คลไม่ ใ ห้ เ กิ ด การหยุ ด นิ่ ง ทางความคิ ด
สร้างสรรค์
ช่างผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้านก็จะสร้างสรรค์
ผลงานและระหว่างดำ�เนินกิจกรรมดังกล่าว จำ�เป็นต้องใช้สมาธิ
ในการทำ�งานหรือผลิตชิ้นงาน ซึ่งการกระทำ�ในกิจกรรมเหล่านี้
ทำ � ให้ ช่ า งพื้ น บ้ า นอยู่ ใ นสภาวะแห่ ง ความเงี ย บในช่ ว งเวลา
สรรค์สร้างงานในช่วงเวลาดังกล่าว ความเงียบทีแ่ สดงนัยยะแห่ง
ความสงบทำ � ให้ รู้ สึ ก ว่ า ตนเองนั้ น ได้ อ ยู่ ใ กล้ กั บ ธรรมชาติ
พร้อม ๆ กับเกิดความพยายามทีจ่ ะเข้าใจในวิถธี รรมชาติมากขึ้น
ซึ่งเป็นแง่มุมเบื้องต้นของพุทธธรรมที่จักเชื่อมโยงความเงียบ
สงบให้เข้ากัน ดังคำ�กล่าวที่ว่า “การขดตัวอยู่ในที่ที่ปลอดภัย”
เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสถานการณ์จริงในสภาพ
แวดล้อมที่มีความเป็นอยู่จริง รอโอกาสที่จะแสดงฝีมือ ใช้ทักษะ
ที่สร้างสรรค์ผลงานออกมา หรืออวดโฉมผลงานที่สร้างสรรค์
ขึ้นมาอย่างอดทนและเหมาะสมกับเวลา
ถ้าเราเอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของเราเองก้าวแรกคือ
ต้องผ่อนคลาย ปล่อยวางความไม่อดทน เลิกเร่งร้อน และการ
เรียนรู้ที่จะยอมรับการเนิบช้า และความไม่สมบูรณ์พร้อม จากนัน้
ก็ถอดนาฬิกาข้อมือออกไป แล้วมีสติอยู่กับโลกรอบกายของคุณ
ฝึกมองอย่างช้า ๆ ฝึกฟังอย่างช้า ๆ ทำ�ทุกอย่างให้นานกว่าเดิม
ไม่รับประทานอาหารรีบเร่ง เดินช้า ขับรถยนต์ตามความเร็ว
ที่กำ�หนด เรียนรู้เพื่อจะทำ�ทุกสิ่งเพื่อสิ่งนั้น ๆ แต่การต่อสู้กับ
ความเร็วไม่มีนัยว่า ต้องทำ�ทุกอย่างเหมือนทากคลาน เพราะ
กิจกรรมบางอย่างต้องใช้ความเร็ว ศิลปะแห่งชีวิตย่อมมีทั้ง
จังหวะเร็ว จังหวะช้า และจังหวะกลาง ๆ [3]
ทัง้ นีจ้ งึ บังเกิดความหวังว่า กิจกรรม หรือวิธดี ำ�เนินการ
ที่ได้กระทำ�อยู่อย่างต่อเนื่อง คือประสบการณ์แห่งการรอการ
หลุดพ้น การนำ�ผลงานไปใช้งาน หรือการนำ�ไปแสดงต่อคนอื่น
การพักผ่อน การก่อเกิดพลังจากการจดจ่อที่มีจุดหมาย และ
“เป็นการค้นพบความอัจฉริยะที่มีความพิเศษในการสร้างสรรค์
ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ของชุมชน ท้องถิ่น
ด้วยในที่สุด” ในสภาวะแห่งความสงบนั้นสามารถทำ�ให้มนุษย์
ได้เข้าใกล้สิ่งแวดล้อม มากกว่าการเคลื่อนไหวความคิดไปตาม
กระแสการเคลื่ อ นไหวของสั ง คมภายนอกที่ ไ ปมาอย่ า ง
ต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นกับการมีเอกภาพโดยเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับธรรมชาติ กับประสบการณ์จากสถานการณ์จริง
ในสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามเป็นอยูจ่ ริง หรือพักผ่อนอย่างกลมกลืน
กับธรรมชาติ เนือ่ งจากสรรพสิง่ ล้วนมีขน้ั ตอนของตนเองในวงจร
อย่างเหมาะสม การอยูอ่ ย่างเป็นธรรมชาติดว้ ยการอยูอ่ ย่างเงียบๆ
และเจริญสมาธิที่เกิดขึ้นภายใต้ความสงบจักผลักดันให้มนุษย์
มีความเจริญเติบโตจากภายใน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีชีวิตที่เบิกบานอิ่มเอมซุกซ่อนอยู่ และเวลาเดียวกันนั้นเอง
ก็จะกำ�เนิดปรากฏการณ์แห่งการหลุดพ้นที่แท้จริง และบ่มเพาะ
จนเกิดเป็น “เอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเอง” เพราะเหตุด้วยว่า
คุณภาพของสมองจะเป็นตัวกำ�หนดคุณภาพของพฤติกรรม
มนุษย์ และผลงานของมนุษย์ในที่สุด
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