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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง โดย กลุ่ม
เยาวชน ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ วิธีได้กลุ่มตัวอย่างใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยแบ่ง
กลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้ ตัวแทน กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง จานวน 7 คน ผูม้ ีส่วนร่ วมในการดาเนิน
กิจกรรมสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง จานวน 3 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบ
สังเกตอย่างมีโครงสร้าง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิเคราะห์
เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็ นชุมชนไทยเบิ้งที่
ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศไทย ยังคงเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่นของตนเอาไว้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบ
ครัวไทยเบิ้ง ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมและองค์ความรู ้ที่ทรงคุณค่ามี 8 ประเภท ได้แก่ อาหาร การจักสาน การทอผ้า ความ
เชื่อ งานกระดาษตัดพวงมโหตร การแกะกะลาตาเดียว ของเล่นการละเล่นพื้นบ้าน และเพลงและดนตรี พ้ืนบ้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสังคม ทาให้วิถีชีวิตของชาวไทยเบิ้งโคกสลุงเปลี่ยนแปลงไป ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งได้เข้ามาเป็ น
ส่วนสาคัญในการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง โดยมีข้ นั ตอนการสื บสาน ดังนี้ 1. การรับการ
ถ่ายทอดจากครอบครัวผ่านการดาเนินชีวติ ประจาวัน 2. การหาความรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆใน
ชุมชน 3. การเรี ยนรู ้ฝึกฝน จนสามารถทาได้ 4. สรุ ปความรู ้ใส่ กระดาษหรื อสมุดจดบันทึ ก และจดจาทาเป็ น
หนังสื อการ์ ตูนเล่าเรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นครอบครัวไทยเบิ้ง 5. การส่ งต่อความรู ้ให้แก่เยาวชนรุ่ นต่อไปและผูท้ ี่
สนใจ
คาสาคัญ: ภูมิปัญญา ครอบครัวไทยเบิ้ง การสื บสาน เยาวชนกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง
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Abstract
The objective of this research was to study the inheritance of Thai Bueng family local wisdom
in Khok Salung sub-district, Pattananikom district, Lobburi province.
This research is a qualitative study. Research samples were purposively selected from 2groups
namely, 7 representatives from the Thai Bueng Rice Seed Group and 3 participants of the inheritance
of Thai Bueng family local wisdom. Instruments used for data collection were structured-interview and
observation. Contents analysis were used for data analysis.
The findings showed that Thai Bueng community in Khok Salung sub-district, Pattananikom
district, Lobburi province is the biggest Thai Bueng community in the central part of Thailand that still
maintains their local identity. The local wisdom of Thai Bueng family can be divided into 8 types
namely food, basketwork, weaving, beliefs, color paper garland,the art of carving, toys and folk games
and songs and folk music. Environmental and social changes had effects on Thai Bueng ways of life in
Khok Slung sub-district and local wisdom of Thai Bueng family. A group of youth called “the Rice
Seed Group” had taken the important part in the inheritance of the Thai Bueng family local wisdom
according to the following steps. First, inheriting the local wisdom through their daily lives; second,
seeking additional knowledge by themselves from various learning resources in the community; third,
learning and practicing; fourth, summarizing and taking notes of knowledge learned and writing
cartoon book telling about the local wisdom of Thai Bueng family and fifth, transmitting knowledge to
the next group of youth and those interested in Thai Bueng family local wisdom.
Keywords: Inheritance, Local wisdom, Thai Bueng family, Youth

บทนา
ครอบครัวจัดเป็ นหน่อยเล็กที่สุดของสังคมแต่มีความสาคัญที่สุดของสังคม มีหน้าที่สาคัญในการถ่ายทอด คุณค่าวิธี
ปฏิ บตั ิและมาตรฐานความประพฤติต่าง ๆ ทางสังคมให้แก่สมาชิกรุ่ นใหม่โดยการอบรมเลี้ยงดูให้ความรัก ความอบอุ่น
ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมและหล่อหลอมบุคลิกภาพของสมาชิ กแต่ละคนในครอบครัวให้เป็ นไปตาม ลักษณะที่ สังคมวัฒนธรรมกาหนดไว้ ตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่าง ๆ ในครอบครัว เพื่อให้ สมาชิกของครอบครัวเติบโต
เป็ นคนดี มีคุณภาพของสังคม ครอบครัวในแต่ละสังคม จะมีความหลากหลายใน แบบแผนและลักษณะต่างสังคมต่าง
วัฒนธรรมปั จจุ บัน วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในสังคมได้เปลี่ ยน แปลงไปอย่างมากและรวดเร็ ว ทาให้เกิ ดความ
หลากหลายของครอบครัวมากขึ้น ดังนั้นความรู ้และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชี วิตในสังคมจึ งเป็ นสิ่ งที่ สาคัญ
อย่างยิ่ง ความรู ้และทักษะเหล่านี้ บุคคลย่อมได้รับจาก ครอบครัวในแต่ละช่วงชีวิต จากความสัมพันธ์ที่บุคคลมีต่อสมาชิก
คนอื่น ๆ ในครอบครัวในสังคม บุคคลสามารถเรี ยนรู ้แบบแผนความสัมพันธ์ในสังคมและในทางวัฒนธรรม ได้เรี ยนรู ้วิถี
การดาเนินชีวติ ในสังคมนั้น (จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์, 2547, น. 46-49)
ทักษะความรู ้และความสามารถในการดารงชีวติ ในครอบครัวที่เกิดขึ้นตามสภาพภูมิศาสตร์ หรื อตามสภาพแวดล้อม
ที่ครอบครัวนั้น ๆ ตั้งถิ่นฐานอยูเ่ รี ยกว่า “ภูมิปัญญาของครอบครัว” ซึ่ งทักษะ ความรู ้เหล่านี้ ปู่ย่าตายายได้สะสมมาแต่อดีต
และถ่ายทอดเป็ นมรดกสู่ ลูกหลานจากรุ่ นสู่ รุ่นมาจนถึงปั จจุบนั เป็ นภูมิปัญญาชาวบ้านและภูมิปัญญาท้อ งถิ่นที่ ทรงคุณค่า
ทางวัฒนธรรมและเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศชาติ ภูมิปัญญาเกิดจากการเรี ยนรู ้จาก ประสบการณ์จริ งมีการบูรณาการทั้ง
ทางร่ างกาย จิตใจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม เชื่อมโยงไปสู่ นามธรรมและนาไปสู่ การพัฒนาศักยภาพ เพื่อการดาเนิ นชีวิตที่ดีมี
การสื บทอดอนุรักษ์ให้ดารงอยูค่ ู่คนรุ่ นต่อไป กลายเป็ นมรดก วัฒนธรรม ซึ่งอาจมีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกัน
ในอดีตกลุ่มชาติพนั ธ์ กลุ่มชนที่หลากหลาย ล้วนมี ฐานความคิด ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ที่แตกต่างกันไป
ตามสภาพแวดล้อมที่ดารงอยู่ ก่อเกิดกลาย เป็ นฐานความรู ้ในการดารงชีวิต เมื่อเวลาผ่านไปความรู ้เหล่านั้นได้พฒั นาปรับ
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ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาและตอบ สนองความต้องการของชุมชนจนกลายเป็ นความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะของแต่ละ
แห่ง ซึ่งต่างมีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่แตกต่างกันไป แต่อยูร่ ่ วมกันได้อย่างสอดคล้องและกลมกลืน (อินทิรา วิ
ทนสมบูรณ์, 2554, น.10) เช่น กลุ่มชนชาวไทยเบิ้งที่ชุมชนโคกสลุง ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี เป็ น
ต้น
ไทยเบิ้ง หรื อไทยเดิง้ หรือไทยโคราช โคกสลุงเป็ นกลุ่มชนมีที่ต้ งั บ้านเรื อนอยู่บริ เวณลุ่มน้ าป่ าสัก ในพื้นที่ ตาบล
โคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็ นแหล่งกลุ่มชนไทยเบิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง เป็ นกลุ่มชนเก่าแก่ที่มีประวัติ
การก่ อตั้งมาเป็ นเวลายาวนาน มีมรดกทางประวัติศาสตร์ และศิ ลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา มรดกทางศิ ลปวัฒนธรรมเป็ น
หลักฐานสาคัญที่ แสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ ของคนในพื้นที่ และ มี ความมัน่ คงทางอารยธรรมที่ สั่งสมสื บทอดกันมา
ยาวนาน แม้ภายหลังมีการสร้ างเขื่อนป่ าสั กชลสิ ทธิ์เกิดขึ้น ได้ ส่งผลให้ ชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ท้ังทาง ด้ าน
เศรษฐกิจ และสังคม วิถีชีวติ ดัง่ เดิมทีเ่ รียบง่ าย อยู่อย่ างพอเพียงของคนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง มีปัญหาต่างๆ ตามมา
อย่างมากมาย เด็กและเยาวชน ที่เป็ นลูกหลานของคนในชุมชนเหล่านี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยมสมัยใหม่เริ่ ม
ถอยห่างจาก วัฒนธรรมภูมิปัญญาอันงดงามที่เป็ นเอกลักษณ์ของตน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ทาให้ชาวไทยเบิ้งในชุมชนเองมีความตระหนักถึงปั ญหาและความสาคัญของ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนที่มีมาช้านานกาลังจะสูญหายไป วัฒนธรรมและภูมิทอ้ งถิ่นของครอบครัว ไทยเบิ้งจึงถูกนามาเป็ น
เครื่ องมือที่สาคัญในการสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน ทาให้ชุมชน ไทยเบิ้งสามารถกลับมามีความเข้มแข็งและ
คงอยูอ่ ย่างสมดุลท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงแบบโลกภิวฒั น์ได้ เด็กและเยาวชนได้เรี ยนรู ้ รากเหง้าและเอกลักษณ์ของ
ตนเอง
กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งเป็ นกลุ่มเยาวชนที่เป็ นลูกหลานของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง ที่มีบทบาท สาคัญในการสื บ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวของตน โดยกาเนิ ดขึ้นจากแนวคิด ที่วา่ หากเราไม่ส่ง ต่อวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ดีงาม
เหล่านี้ให้แก่เด็กและเยาวชน วัฒนธรรมภูมิปัญญา อันดีงามเหล่านี้ก็จะสูญหายไป
งานวิจยั ครั้งนี้ จะทาให้เราเข้าใจบทบาทของเยาวชนกลุ่มเมล็ดเปลือกไทยเบิ้ง ซึ่งเป็ นคนรุ่ นปัจจุบนั ในการสื บสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิง้ ซึ่งเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาเป็ นเวลายาวนานเป็ นงค์ประกอบสาคัญใน
การสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึกษาการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง โดยกลุม่ เยาวชนไทยเบิ้ง ตาบลโคกสลุง อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวธิ ีดาเนินการดังนี้
1.
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขตตาบลโคกสลุง อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จานวน 11,288 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทุกท่านให้ขอ้ มูลด้วยความ
สมัครใจ ผูว้ ิจยั แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตัวแทนสมาชิก กลุ่มเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งโคกสลุง
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โดยผูว้ จิ ยั พิจารนาจากคาแนะนาของผูด้ าเนิ นกิจกรรมหลักทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเบิ้งโคกสลุง จานวน 7 คน
กลุ่มที่2 ตัวแทนผูเ้ กี่ยวข้องกับการดาเนิ นกิ จกรรมการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง โดยกลุ่มเยาวชนเมล็ด
ข้าวเปลือกไทยเบิ้ง จานวน 3 คน ซึ่ งมีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง เป็ นชาวไทยเบิ้ง
โคกสลุงโดยกาเนิดและมีถิ่นอยูท่ ี่ตาบลโคกสลุง โดยเป็ นผูท้ ี่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกกลุ่มเมล็ดเปลือกไทยเบิ้งและชาวไทย
เบิ้ง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ประกอบด้วย แบบการสัมภาษณ์ ซึ่งะอเป็ น
แนวคาถามการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง พร้อมกับกาหนดประเด็น คาถามตามวัตถุประสงค์การวิจยั แบบสังเกตอย่างมี
โครงสร้าง เป็ นสมุดจดบันทึกที่ระบุสาระที่จะต้องสังเกตโดยตรง และอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล
2.

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลโดยเริ่ มต้นจากการเข้าเก็บข้อมูลทัว่ ไปเบื้ องต้นที่ชุมชน เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ได้เข้าพบแกนนาในการดาเนิ นงานทางวัฒนธรรมไทยเบิ้งโคกสลุง ซึ่ งนามาถึงข้อมูลมากมายเกี่ยวกับ
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นหลังจากมีการสร้ างเขื่อนป่ าสักชนสิ ทธิ์ และข้อมูลที่ น่าสนใจเกี่ ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง ตลอดจนความ สาคัญของเยาวชนในการสื บสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของชาว
ไทยเบิ้ง หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้เข้าทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าสังเกตกลุ่มตัวอย่างระหว่างทากิจกรรมต่าง ๆ ทางด้าน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา ในวันที่ 26 และ 27กรกฎาคม 2556 ผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสได้เข้าสังเกตแบบมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดย
ทางชุ มชนไทยเบิ้ งโคกสลุ งได้จัดกิ จกรรมทางวัฒนธรรมภู มิ ปั ญญาไทยเบิ้ ง เพื่ อให้ความรู ้ แก่ กลุ่ มนักศึ กษาปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่ งเข้าศึกษาการดาเนิ นงาน ทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเบิ้งและการดาเนิ นกิจกรรม
เพื่ อ ตอนรั บคณะจากสยามสมาคม โดยการน าของอาจารย์ภู ธร ภู มะธน ที่ เข้าเยี่ ยมชมวิ ถี ชี วิ ตความเป็ นอยู่ ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทยเบิ้ง ภายหลังการจากการเก็บข้อมูลจากการสังเกตที่ ได้กล่าวมาแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาการนัด
หมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเพื่อทาการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ วันที่ 16 และ 17 กันยายน 2556 โดยในระหว่างผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักนั้นผูว้ จิ ยั ทาการจดบันทึกและบันทึกเสี ยงตลอดการสัมภาษณ์
3.

การวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์เชิ งพรรณนาใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การ
สังเกต การจดบันทึก และการถอดเทปเสี ยงที่ได้จากการสัมภาษณ์นามาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเริ่ ม จากผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลทั้งหมดมา
จัดระเบียบข้อมูล โดยจาแหนกเป็ นหมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลเสี ยง ข้อมูลรู ปภาพ เมื่อจัดระเบียบข้อมูลแล้ว ผู้วิจยั
ดึงเอาความสาคัญของแต่ละข้ อมูลออกมา แบ่งเป็ น 2 หมวด ได้ แก่ หมวดภูมิปัญญาท้ องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ ้ง แยกย่อย
ออก มาเป็ น ข้ อมูล เกี่ยว กับความหมายและประเภทของภูมิปัญญาท้ องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ ้งและหมวดการสืบสาน ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่ นของครอบครั วไทยเบิง้ โดยกลุ่ มเยาวชนเมล็ดข้ าวเปลือกไทยเบิ ง้ โดยแยกย่อย เป็ นส่วนของการสืบสาน
ความสาคัญและขัน้ ตอนการสืบสานภูมิปัญญาท้ องถิ่ นของ ครอบครั วไทยเบิ ้ง โดยกลุ่มเยาวชนเมล็ดข้ าว เปลือกไทยเบิง้
จากนันหาประเด็
้
นสาคัญ ประเด็นใดมีลกั ษณะและความ สาคัญที่สอดคล้ องกันนามาจัด เป็ นหมวดหมู่ จากนันน
้ ามาสรุ ป
ออกเป็ นประเด็นตามหัวข้ อ ที่กาหนด ไว้ แล้ วจึงทาการวิเคาระห์เชิงตี ความจากข้ อมูลที่เก็บมา
4.

ผลการวิจยั
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ชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุงหรื อชุมชนไทยเบิ้ง ที่ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี เป็ นชุมชน
ไทยเบิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศไทยมีเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่นของคนในชุมชนคือออกเสี ยงเหน่อ สะพายย่าม
นามสกุลต้องมีสลุง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และสังคมทาให้วิถีชีวิตของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง เปลี่ยนแปลงตามไป
จากเดิม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวก็เลือนหายตามความสะดวกของวิถีชีวติ ในสังคม
ปั จจุบนั ข้าวของเครื่ องใช้ ไม้สอย เครื่ องนุ่ งห่ ม สามารถหาซื้ อได้ตามร้านค้าทัว่ ไป ทาให้ชาวไทยเบิ้งโคกสลุง
จานวนมากยังขาดความตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็ นมรดกของบรรพบุรุษของตน ซึ่ งทรงคุณค่าต่อตนเอง และต่อ
ประเทศชาติ
กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง กลุ่มเยาวชนซึ่งเปรี ยบดังเมล็ดข้าวพันธุ์ดีซ่ ึงไม่วา่ จะไปตก อยูท่ ี่แห่ งหนตาบลใดก็ตาม
เมล็ดข้าวพันธุ์ดี เหล่านี้ แม้เพียงหนึ่ งเมล็ดก็สามารถจะงดงามแตกดอกออก รวงผลิตข้าวพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นอีกเป็ นร้อย เป็ นพัน
เมล็ดสู่สงั คมไทยต่อไป การสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัว ไทยเบิ้ง โดยกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งเป็ นการนา
ความรู ้ความสามารถที่ ได้ จากการเรี ยนจากครอบครัวผ่านการดาเนิ นชี วิตประจาวันและจากการหาความรู ้เพิ่มเติมจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากการค้นคว้าเอกสาร จากการถามผูใ้ กล้และจากการเรี ยนรู ้ฝึกฝนเพิ่มเติม จากครู ภูมิปัญญาภายใน
ชุมชนถ่ายทอดส่งต่อให้แก่เยาวชนรุ่ นต่อไปหรื อแก่ผทู ้ ี่สนใจ โดยการ ถ่ายทอดนี้ เป็ นการบอกเล่าอธิ บาย หรื อการแสดงให้
เห็นผ่านสื่ อต่าง ๆ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้งมีความหมายและประเภทดังต่อไปนี้
1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง หมายถึง ทักษะความรู ้ความสามารถ เป็ นความฉลาด
ของบรรพบุ รุ ษ ในการด ารงชี วิต ตามสภาพแวดล้อ มตามสภาพแวดล้อ มที่ ต นอาศัย อยู่ส ะท้อ นออกในชี วิต ประจ าวัน
ความสามารถในการดารงชีวติ ตามสภาพแวดล้อมของชาวไทยเบิ้ง ที่ตาบลโคกสลุง เช่น ในอดีตบริ เวณนี้ มีเนื้ อที่ป่าและไร่
นาเป็ นจานวนมากหลังจากการทาไร่ นา ชาวที่นี่ก็จะหาของจากป่ าหรื อไร่ นามาประกอบอาหาร ในปั จจุบนั น้ าท่วมหมดเนื่ องจาก
เนื้อที่บริ เวณนั้น กลายเป็ นที่กกั เก็บน้ าในเขื่อนป่ าสักชนสิ ทธิ์ ชาวบ้านในชุมชนก็หันมาหาปลาเพื่อเป็ นอาหาร หรื อจาหน่าย
ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้สงั่ สมตั้งแต่อดีตสื บทอดส่งต่อจากรุ่ นสู่รุ่นรวมถึงการจัดหาอาหาร ตามฤดูกาล การทาเครื่ องมือเครื่ องใช้
ในชีวติ ประจาวัน การทอผ้า การจักสาน ประเพณี ความเชื่อ นอกจากนั้นยังมีภูมิปัญญาศิลปะความบันเทิง เช่น เพลงพื้นบ้าน
ดนตรี การละเล่น เป็ นต้น ดังคากล่าวที่วา่
“….ภูมิปํญญาท้ องถิ่น หมายถึง เป็ นภูมิฐานของปู ย่าตายายที่ คิดขึ น้ มาว่ าสานอันนี ้ ไว้ ใช้ อันนี ้นะ
เช่ น สานกระบุงไว้ ใส่ ข้าว สานเข่ งเอาไว้ ใส่ ของ เป็ นภูมิฐานเป็ นความคิดของปูย่า ตายายที่ คิดเอาไว้ ….”
(นายชิ ตนรงค์ ทองนาก (ก้ อน)สมาชิ ก
กลุ่มเมล็ดข้ าวเปลือกไทยเบิง้ ให้ สัมภาษณ์ )
“…ความรู้ ที่ บรรพบุรุษได้ ส่งต่ อให้ ร่ ุ นต่ อรุ่ นเป็ นความรู้ ที่ สะสมมากนานเป็ นของ มีค่าที่ สามารถ
แบ่ งปั นให้ ทุกคนได้ ถ้ าคนสนใจที่ จะเรี ยนรู้ ลกั ษณะประเภท อย่ างเช่ นเรื่ องอาหาร มันก็จะเกี่ยวกับเรื่ อง
วิถีชีวิตเลย คือ หน้ านีส้ มควรจะกินอะไร ถ้ าบ้ านหนูกจ็ ะกินง่ าย ๆ ถ้ าอาหารคาวก็จะกินอาหารป่ าไม่ กิน
กะทิ กะทิ กจ็ ะกินเป็ นอาหารหวานเลย ถ้ าเป็ นภูมิปัญญา เค้ าจะรู้ ว่าหน้ าฝนก็จะกินอึ่ง กินกบ กินแย้ ….”
(นางสาวกัญญาวีร์ อ่ อนสลุง (มิม้ ) สมาชิ ก
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กลุ่มเมล็ดข้ าวเปลือกไทยเบิง้ ให้ สัมภาษณ์ )
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง เป็ นวัฒนธรรมที่ แสดงออกถึ งความเป็ นชาวไทยเบิ้ง
เป็ นองค์ความรู ้ที่ทรงคุณค่ามีความสาคัญต่อการดารงชีวติ ของชาวไทยเบิ้งเป็ นอย่างยิง่ สิ่ งอันดีงามเหล่านี้แสดงถึงอัตลักษณ์
ของความเป็ นตัวตนไทยเบิ้งที่บรรพบุรุษชนชาวไทยเบิ้งรักษาไว้ให้คงอยูถ่ ึงปั จจุบนั
2) ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง ได้ดงั นี้
(1) อาหาร ชาวไทยเบิ้งโคกสลุงใช้หาอาหารจากแหล่งอาหารจากทาธรรมชาติ เป็ นส่ วนใหญ่
เช่น จากป่ า จากแหล่งน้ า จากไร่ นา และจากครัวเรื อน ชาวโคกสลุงนิ ยมบริ โภค ผักชนิ ดต่าง ๆ และไม่นิยมรับประทาน
อาหารที่ออกมัน เช่น แกงไข่น้ า แกงขี้เหล็ก พริ กเกลือ เป็ นต้น ส่วนขนมจะใช้กะทิ แป้ งไข่ เป็ นส่วนประกอบ เช่น ขนมตาล
ขนมกรวย เป็ นต้น

ภาพที่ 1 ขนมกรวยของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง
(2) การจักสาน ชาวไทยเบิ้งมักจะทาเครื่ องมือจักสาน เพื่อใช้ในการทามาหากินเป็ นเครื่ อง
เครื่ องใช้ในการดารงชีวติ ที่มีไว้ประจาได้แก่ กระบุง ตะกร้า พัด และ เครื่ องมือในการหาอาหาร
ล่าสัตว์ ได้แก่ แห ไซ เครื่ องจับขังสัตว์ เป็ นต้น
“…จักสานที่ บ้านนี ม้ ีลงุ ทําได้ คนเดียว ทําได้ ตอนอายุหลายแล้ ว มีครอบครั วแล้ ว ตอนเป็ นหนุ่ม ๆ ก่ อน
ไม่ ได้ คิดทําดอกของพวกนี ้ เลีย้ งวัวอย่ างเดียวพอเลิกจากทําไร่ ทาํ นา แล้ วพ่ อแม่ เป็ นคนสอน เห็นพ่ อแม่ ทาํ พอ
อายุมากแล้ วก็อยากจะเป็ นถ่ ายทอดจากพ่ อแม่ สานกระบุ งไม่ ได้ เอาไว้ ขายดอกเอาไว้ เผื่อลูก ลูกคนไหนมัน
ไม่ มีมนั แยกบ้ านไปก็จะได้ ให้ มนั ไป…”
(นายกะ ลําไยจร (ลุงกะ)ครู ภูมิปัญญา
ทางด้ านการจักสานและของเล่ นเด็ก)
(3) การทอผ้า การทอผ้าของชาวไทยเบิ้งโคกสลุงในอดีตแทบทุกหลังคาเรื อน สามารถทอผ้า
ได้ มีการปลูกฝ้ ายไว้ในบริ เวณบ้านเพื่อนามาทอ ชาวไทยเบิ้งโคกสลุงทอผ้าไว้ใช้เองและแจกญาติพี่นอ้ ง มีส่วนน้อยที่ทอไว้

47
จาหน่ าย ผ้าทอของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง ได้แก่ ผ้าห่ ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ย่าม ผ้าขาวม้า ผ้านุ่ง ผ้าที่ ใช้ทอส่ วนใหญ่
เป็ นผ้าฝ้ าย
(4) ความเชื่อ ความผูกพันและการยอมรับอันเกิดอยูใ่ นจิตสานึ กต่ออานาจเหนื อธรรมชาติ ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวทางจิ ตใจของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง ได้แก่ ความเชื่ อ การทานาย จากการบู นเป็ นความเชื่ อเรื่ องเหนื อ
ธรรมชาติคล้าย ๆ กับการดูดวงของชาวไทยเบิ้ง ในเรื่ องการทานายทายทัก ความเจ็บป่ วย ความสาเร็ จ ความสมหวัง การบูนที่
โคกสลุงจะมี 2 แบบ คือ การบูนไข่กบั คันธนูและ การบูนกรรไกร นอกจากนี้ ชาวไทยเบิ้งโคกสลุงยังมีความเชื่อเรื่ องสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ค่อยปกปั กรักษา ชาวไทยเบิ้งโคกสลุงเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวไทยเบิ้งโคกสลุง สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ประจา
หมู่บา้ น ได้แก่ พ่อหลวงเพชร

ภาพที่ 2 การทาการบูนโดย นางละมูล พูลหล้า
(5) งานกระดาษตัดพวงมโหตร เป็ นการตัดกระดาษที่มีสีสนั สวยสด ทาเป็ นพวง สาหรับห้วย
ตกแต่งประดับมางานบุญต่าง ๆ พวงมโหตรมาจากคาบอกเล่าของชาว ไทยเบิ้งโคกสลุง เล่าว่า พวงมโหตรเริ่ มมีมากว่า 60
ปี แล้ว พวงมโหตรนามาจากกลุ่มคน ตาบลมะกอกหวาน อาเภอชัยบาดาล เข้ามาที่หมู่บา้ นโคกสลุงเพื่อมาทาบุญในงานบุญ
ใหญ่ ๆ เช่น เทศน์มหาชาติ คนโคกสลุง เห็นพวงมโหตร ที่ใช้แต่งกัณฑ์เทศน์มีความสวยงาม จึงนามาตัดตามอย่าง เพื่อใช้
ในการตกแต่งในงานต่าง ๆ เช่น งานทาบุญ งานบวช ประดับประดาที่ตน้ ดอกไม้ในงานตรุ ษ สงกรานต์จนถึงปั จจุบนั
(6) แกะกะลาตาเดี ยว การแกะกะลาตาเดี ยวเป็ นงานฝี มือ ที่ตอ้ งใช้ความสามารถและ ความ
อดทนในการฝึ กฝนจึงเกิดความชานาญ เป็ นการนากะลาตาเดียวมาแกะสลักเป็ นลวดลายต่าง เป็ นงานศิลปะที่ทรงคุณค่า
(7) ของเล่นพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านของเล่นพื้นบ้าน เป็ นมรดกทาง วัฒนธรรมที่ควร
ค่าแก่การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ทา้ ทายภูมิปัญญาของผูค้ นของเล่น มีท้ งั ควมสนุกและความรู ้ ของเล่นของชาวไทยเบื้งโคกสลุงส่ วนใหญ่
จะประดิษฐ์จากวัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่น เช่น จิ้งโปะ ม้าก้านกล้วย เอ็ม79 เป็ นต้น หรื อเล่นการเล่นที่ไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ประกอบการ
เล่น เช่น ตี่จบั เตย งูกินหางเป็ นต้น ดังคากล่าวที่วา่
“…ของเล่ นพืน
้ บ้ าน เช่ น เอ็ม 79 เป็ นปื นทํามาจากไม่ ไผ่ นอกจากนีก้ ม็ ีเล่ นเตย ตาตาราง เตยนะเล่ นงาย

ด้ วยครั บไม่ ต้องใช้ อุปกรณ์ วิธีเล่ นจากทําบอกเล่ าของโอห์ มดังนี ้ เล่ นแยกฝั่ งก็ได้ ครั บ แล้ วก็จะมีงูหรื อตัว
อะไรสักอย่ างอยู่ตรงกลางระหว่ างสองฝั่ ง ถ้ าข้ ามมาฝั่ งนี ้ ได้ กค็ ือปลอดภัย คนอยู่ตรงกลางจะต้ องเสนออักษร
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มาตัวนึ งแล้ วจะต้ องเลื อกมาตัวหนึ่ ง ว่ าจะเป็ นเตย จั งหวัด เตยสิ่ งของหรื อว่ าชื่ ออะไรก็ได้ ที่ใช้ ตัวนั้ นเป็ น
ตัวสะกด ถ้ าบอกได้ กผ็ ่ านไปได้ ถ้ าบอกไม่ ได้ กต็ ้ องวิ่งผ่ านไปให้ ได้ โดยที่ ไม่ ให้ เค้ าแตะ…”
(นายโอมห์ อนันต์ มัน
่ สลุง (โอห์ ม) สมาชิ ก
กลุ่มเมล็ดข้ าวเปลือกไทยเบิง้ ให้ สัมภาษณ์ )
(8) เพลงและดนตรี พ้ื นบ้านด้านเพลงพื้ นบ้าน เป็ นภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นที่ ทรงคุ ณค่ า ทาง
ศิลปะวัฒนธรรม เพลงพื้นบ้านของชาวไทยเบิ้งโคกสลุงมีความเก่าแก่ร้องเล่นกันมานานไม่ทราบว่า ใครเป็ นผูเ้ ริ่ มร้องขึ้นก่อน
ร้องสื บทอดกันมาหลายรุ่ นอายุคน ลักษณะเพลงพื้นบ้านเป็ นการแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและเป็ นวรี ณคดีมวลชน พบว่า มีท้ งั
เพลง พื้นบ้านประเภทที่สืบทอดกันมาด้วยวิธีมุขปาฐะ และเพลงพื้นบ้านประเภทมีผสู ้ อน ได้แก่ เพลงราโทน เพลงปฏิพากย์
การสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง โดยกลุ่มเยาวชน ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิ คม
จังหวัดลพบุรี มีความหมายลักษณะและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.
ความหมายของการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นครอบครัวไทยเบิ้ง การสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ครอบครัวไทยเบิ้ง หมายถึงการสื บทอดการอนุรักษ์และดารงไว้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง เป็ นการเรี ยนรู ้
จากครอบครัว พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย จากคนเถ้าคนแก่ ที่เป็ นครู ภูมิปัญญา เพราะหากเราไม่เรี ยนรู ้ไม่สนใจ ภูมิปัญญาเหล่านี้ ก็
จะสูญหายไปในที่สุด ดังคากล่าวที่วา่
“…การสื บสาน คือ สิ่ งที่ พวกผมไปเรี ยนรู้ จากพ่ อครู แม่ ครู จากคนเถ้ าคนแก่ ที่มันกําลัง จะสู ญหายไปนี่

ให้ มนั คงอยู่ต่อไป สิ่ งไหนที่ เราไม่ ร้ ู เราก็ไปหั ดทํา สิ่ งไหนที่ ทาํ ไม่ เป็ นก็ไปหั ดทํา ไปถามเพื่อให้ เราทําเป็ นให้
ทําได้ ไม่ ให้ หายไปไหน เพื่อให้ ภูมิปัญญาของโคกสลุงนี่ ยังอยู่เหมือนเดิม มีความสําคัญ ถ้ าเราไม่ สนใจเรี ยนรู้ ไม่
สนใจดู ไปฝึ กไปหั ดไปทํามาก็จะหายเรื่ อย ๆ จนไม่ เหลืออะไรเลย…”
(นายชิ ตนรงค์ ทองนาก (ก้ อน)สมาชิ ก
กลุ่มเมล็ดข้ าวเปลือกไทยเบิง้ ให้ สัมภาษณ์ )
2. ลักษณะการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง โดยกลุ่ม เมล็ด ข้าวเปลือกไทยเบิ้ง มี
ลักษณะของการเรี ยนจากการดาเนิ นชีวิตประจาวันผ่านครอบครัว และกระบวนการเรี ยนรู ้โดยตรงจากการฝึ กสอนจากผูม้ ี
ความรู ้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง เช่น จากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย หรื อครู ภูมิปัญญาทางด้านต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถนาความรู ้ ความสามารถที่ได้รับมาใช้ในการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษไม่ให้สูญหายไปจากชาวไทยเบิ้ง
ปั ญหาที่พบในการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเบิ้ง คือ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย และกระแส
วัตถุนิยมทาให้คนที่โคกสลุงหันมาซื้อของจากแหล่งผลิตอื่นเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็ ว เยาวชนรุ่ นใหม่ไม่สนใจที่จะ
เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน มีเพียงเด็กและเยาวชนที่สนใจ ที่จะเรี ยนรู ้และสื บสานภูมิปัญญาของครอบครัวไทยเบิ้งเฉพาะ
ด้านและสิ่ งที่ตนซึ มซับจากครอบครัวผ่านการดาเนิ นชีวิตประจาวันเท่านั้น ทาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง
ขณะนี้กาลังถูกละเลยจากเด็กและเยาวชนรุ่ นใหม่
3. ขั้นตอนการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง โดยกลุ่ม เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งจาก
การศึกษาสามารถ แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่
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3.1 การรับการถ่ายทอดจากครอบครัวผ่านการดาเนินชีวติ ประจาวัน จากการบอกเล่า สั่งสอน
หรื อปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างจนเกิดความซึ มซับนามาปฏิบตั ิตาม เช่น ลูกติดตามพ่อแม่ไป ทานาเกี่ยวข้าวหรื อหาของป่ า เมื่อลูก
ได้เห็น ขั้นตอนการ ทานา เกี่ยว ข้าว หรื อ หาของป่ า ลูกก็จะสามารถทานาหรื อสามารถทราบถึงประเภทของของป่ าที่
สามารถนามารับประทานได้ เป็ นต้น
3.2 การหาความรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากการค้นคว้าเอกสารหรื อการสอบถามจากผู ้ มีความรู ้
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เป็ นความสนใจใคร่ ที่จะหาความรู ้ให้มากขึ้น เพื่อที่ จะสามารถนาไป ใช้ในสถานการณ์จริ งได้และเกิด
ความชานาญในเรื่ องนั้น ๆ เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติมหรื อสอบถาม ครู ภูมิปัญญาทางด้านการจักรสานเพื่อให้ทราบถึงเทคนิ ค
ขั้นตอน ในการสานเครื่ องใช้ไม้สอยต่าง ๆ เป็ นต้น
3.3 การเรี ยนรู ้ ฝึกฝน ภายหลังจากการได้ศึกษาหาความรู ้ ทางด้าน ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นของ
ครอบครัวไทยเบิ้งจนเกิ ดความรู ้ความเข้าใจจนสามารถทาได้ ก็นา ความรู ้เหล่านั้นมาลงมือกระทาจริ งในสถานการณ์ ที่
เกิดขึ้นจริ ง เช่น การฝึ กฝน การร้องราโทน สามารถต่อเนื้ อร้อง ร้องได้ตามจังหวะร่ วมกับคณะจนสามารถนาไปขับร้องได้
ตาม งานแสดงทางด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็ นต้น
3.4 สรุ ปความรู ้ใส่ กระดาษหรื อสมุดจนบันทึก จดจาสาระสาคัญต่าง ๆ เพื่อที่
สามารถนามาทบทวนหรื อแลกเปลี่ยนความรู ้ที่ได้ศึกษามากับเยาวชนรุ่ นหลังหรื อผูท้ ี่สนใจต่อไป เช่น การจดบันทึกขั้นตอน
ในการประจาท้องถิ่น ทาเป็ นหนังสื อการ์ตูนทามือเล่าเรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง เป็ นต้น
3.5
การส่ งต่อความรู ้ให้แก่เยาวชนรุ่ นต่อไปและผูท้ ี่สนใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของครอบครัวไทยเบิ้ง โดยการบอกต่อโดยตรงหรื อผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น การสอนและให้คาแนะนา ข้อมูลด้านภูมิ
ปั ญญา การแสดงความสามารถทางภูมิปัญญาผ่านเวทีวฒั นธรรมต่าง ๆ การสอดแทรก ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสื่ ออื่น ๆ เช่น
ในหนังสั้นที่ผลิตโดยกลุ่มเยาวชนไทยเบิ้ง
อภิปรายผลการวิจยั
งานวิจยั เรื่ องการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง โดยกลุ่มเยาวชน ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ชุมชนไทยเบิ้ งโคกสลุงหรื อชุ มชนไทยเบิ้ งที่ ตาบลโคกสลุง เป็ นชุ มชนไทยเบิ้ งที่ ใหญ่ ที่ สุดของภาคกลาง มี
เอกลัก ษณ์ ป ระจ าท้ อ งถิ่ น ของคนในชุ ม ชนคื อ ออกเสี ย งเหน่ อ สะพายย่า ม นามสกุ ล ต้อ งมี ส ลุ ง การเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อ มและสังคมท าให้วิถี ชี วิต ของชาวไทยเบิ้ ง โคกสลุ งเปลี่ ย นแปลงต่า งไปจากเดิ ม ภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น ของ
ครอบครัวก็เลือนหายตามความสะดวกของวิถีชีวติ ในสังคมปัจจุบนั ข้าวของเครื่ องใช้ไม้สอย เครื่ องนุ่งห่ม สามารถหาซื้อได้
ตามร้านค้าทัว่ ไป ทาให้ชาวไทยเบิ้งโคกสลุงจานวนมากขาดความตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็ นมรดกของบรรพบุรุษ
ที่ทรงคุณค่าต่อตนและต่อประเทศชาติ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ เอื้องฟ้ า ถาวรรักษณ์ (2555) กล่าวไว้ว่า
ปั ญหาและอุปสรรค ในการอนุรักษ์สืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ชาวกะเหรี่ ยงราตงสื บเนื่ องมาจากเด็กเยาวชน และ
ประชาชนได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นเข้ามาครอบงาจากสภาพสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้คนต้องแก่งแย่งกันทา
มาหากินเพื่อความอยูร่ อดจึงไม่มีเวลาให้ความสนใจกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านของตนเอง และขาดการสร้างจิตสานึ กและ
ค่านิ ยมที่ ดีให้กบั เด็ก เยาวชน และประชาชน สาหรั บชุ มชนไทยเบิ้ งโคกสลุง มี เพียงชาวบ้านส่ วนหนึ่ งที่ ตระหนักถึ ง
ความสาคัญดังกล่าวนี้ และมีความประสงค์ที่จะรักษาไว้ ตลอดจนการได้รับอนุเคราะห์งบประมาณจากภาครัฐ ทาให้ชุมชน
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ไทยเบิ้งสามารถดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟ้ื นฟู วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงานเหล่านี้ไว้ให้แก่เยาวชนรุ่ นหลัง กลุ่ม
เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งเป็ นหนึ่งผลงานจากการดาเนินทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเบิ้ง
กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งมีบทบาทสาคัญในการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวของตน โดยเกิดขึ้นจาก
แนวคิดที่วา่ “หากเราไม่ส่งต่อวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ดีงามเหล่านี้ ให้แก่เด็กและเยาวชน วัฒนธรรมภูมิปัญญาอันดีงามเหล่านี้ ก็จะ
สู ญหายไป” กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งเปรี ยบได้กบั กลุ่มเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ที่สามารถแตกดอกออกรวงผลิตข้าวพันธ์ดีให้
สังคมต่อไป ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง คือ ทักษะความรู ้ความสามารถ เป็ นความฉลาดของบรรพบุรุษ ในการ
ดารงชีวติ ตามสภาพแวดล้อม มสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ สะท้อนออกในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน ภูมิปัญญาเหล่านี้ สั่ง
สมตั้งแต่อดี ตสื บทอดส่ งต่อจากรุ่ นสู่ รุ่นสอดคล้องกับการศึกษาของ กนกพร ฉิ มพลี (2555) ซึ่ งพบว่า ความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่ องจักสานเกี่ยวข้องกับความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่บรรพบุรุษ ได้สร้างสรรค์และ
ถ่ายทอดสื บต่อกันมาจนกลายเป็ นองค์ความรู ้ประจาท้องถิ่น ที่ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคมและการปลูกฝังวิธีคิดการ
ดาเนินชีวติ ประจาวันให้แก่ลูกหลานเพื่อปฏิบตั ิ สื บต่อกันมา
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้งจากการศึ กษา ได้แก่ ภูมิปัญญา ทางด้านอาหาร จักสาน
เครื่ องมือในการดารงชีวิต การทอผ้า ความเชื่อ งานกระดาษ ตัดพวงมโหตร การแกะกะลาตาเดียว การละเล่นและของเล่น
พื้นบ้าน เพลงและดนตรี พ้ืนบ้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ ภูธร ภูมะธน (2542) ได้กล่าวไว้ในรายงานการศึกษามรดก
วัฒ นธรรมไทยเบิ้ ง ลุ่ ม แม่ น้ า ป่ าในเขตที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการสร้ า งเขื่ อ นป่ าสั ก และยัง สอดคล้อ งกับ ส านัก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ (อ้างถึงใน เทิดชาย ช่วนบารุ ง 2554 : 41-42) กล่าวไว้วา่ ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบ่งเป็ น 5 หมวด ได้แก่ 1) ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่อ และศาสนา 2) ภาษาและวรรณกรรม 3) ศิลปกรรมและ
โบราณคดี 4) การละเล่นดนตรี และ การพักผ่อนหย่อนใจ 5) ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการ
การสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง โดยกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง เป็ นความรู ้ความสามารถที่
ได้จากการเรี ยนรู ้จากครอบครัวผ่านการดาเนินชีวติ ประจาวัน และ จากการหาความรู ้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จาก
การค้นคว้าเอกสาร จากการสอบถาม การเรี ยนรู ้จากผูใ้ กล้ชิดหรื อครู ภูมิปัญญาภายในชุมชนและนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติมจน
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งจึงนาไปถ่ายทอดส่งต่อให้แก่เยาวชนรุ่ น ต่อไปหรื อแก่ผทู ้ ี่สนใจโดยมีลกั ษณะ การถ่ายทอดจาก
การบอกเล่า อธิ บายหรื อการแสดงให้เห็นผ่านสื่ อต่าง ๆ ซึ่ งมีความสาคัญมาก ทั้งต่อตัวบุคคล ชุมชน และต่อประเทศชาติ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จามร พงษ์ไพบูลย์ (2550) วิจยั เรื่ องกระบวนการเรี ยนรู ้และสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณี ศึกษา
“เพลงโหงฟาง” ของ จังหวัดตราด พบว่า ความหมายของการเรี ยนรู ้และสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “เพลงโหงฟาง” หมายถึง
การรับรู ้และสามารถเล่นและร้องได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนโดยผ่านการถ่ายทอด จากบุคคลในชุมชนหรื อครอบครัวและ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอื้องฟ้ า ถาวรรักษณ์ (2555) พบว่าการให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสาคัญและคุณค่า
ของการแสดง “ราตง” มีความสาคัญและมีคุณค่าอย่างยิง่ มีผลต่อเด็กเยาวชนและประชาชนได้เกิดจิตสานึกรักหวงแหน และ
สื บทอดให้แก่เยาวชนรุ่ นหลังได้นาไปเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ ให้สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ อย่างมีความสุ ขอีกทั้งยังได้
มีเวที ในการแสดงออกให้สังคมได้ชื่นชมในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และได้ช่วยกันจรรโลงรักษาพัฒนาให้มีคุณค่าต่อ
สังคมโดยรวม แนวทางในการอนุรักษสื บทอด ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “ราตง” มีแนวทางการอนุรักษ์สืบทอดที่ชดั เจน โดย
ให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่ วมมือกันสนับสนุนและกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานอย่างจริ งจังจึงจะ
ทาให้การอนุรักษ์สืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านประสบความสาเร็ จ โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ
ในการเข้าไปมีบทบาท การอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เห็นความ สาคัญและคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านด้วยการส่ งเสริ ม
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ให้เข้ารับการถ่ายทอดจากปราชญ์ชาวบ้าน ส่งเสริ มให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรี ยนรู ้ถึงวิธีการเล่นมีการฝึ กฝนจน
สามารถแสดง ในงานต่าง ๆ ได้
ขั้นตอนการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง โดยกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือก ไทยเบิ้ง มีดงั นี้ 1. การรับ
การถ่ายทอดจากครอบครั วผ่านการดาเนิ นชี วิตประจาวัน เช่ น ภาษา ประเพณี ความเชื่ อ การทาอาหาร การประดิ ษฐ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการดารงชีวติ การละเล่น 2. การหาความรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเอง จากการค้นคว้าเอกสาร การสอบถามจาก
ผูร้ ู ้ 3. การเรี ยนรู ้ฝึกฝน จนสามารถทาได้ 4. สรุ ปความรู ้ใส่ กระดาษหรื อสมุดจนบันทึก 5. ส่ งต่อความรู ้ให้แก่เยาวชนรุ่ น
ต่อไปและผูท้ ี่สนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง โดยการบอกเล่าโดยตรง การสอน และให้คาแนะนาข้อมูล
ด้านภูมิปัญญาหรื อผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น การแสดงความสามารถทางภูมิปัญญาผ่านเวทีวฒั นธรรมต่าง ๆ การสอดแทรกภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นในสื่ ออื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของกานดา เต๊ะขันหมาก (2554) กล่าวไว้วา่ กระบวนการเรี ยนรู ้การทอ
ผ้ามัดหมี่ของผูท้ รงภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ คือ มูลเหตุจูงใจให้เรี ยนรู ้ รายได้และการเห็นคุณค่าภูมิปัญหา วิธีการเรี ยนรู ้
ผ่านระบบครอบครัวและชุมชนผูส้ อน ยาย ย่า แม่ พี่นอ้ ง เนื้ อหาที่เรี ยนรู ้ ลวดลายการมัด การย้อม การให้สีการทอ การสื บ
ทอดภูมิปัญญา การทอผ้ามัดหมี่ของผูท้ รงภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ คือ มูลเหตุจูงใจให้สืบทอด คือ รายได้และการเห็น
คุณค่าภูมิปัญญา วิธีการสื บทอดผ่านระบบครอบครัว กลุ่มชุมชน และการเป็ นวิทยากรผูร้ ับการสื บทอด ลูกหลาน สมาชิก
กลุ่ม คนใชุมชน ผูส้ นใจเนื้ อหาที่สืบทอด นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เพ็ญณี แนรอท และคนอื่น (2552) จาก
งานวิจัย เรื่ อ ง กระบวนการถ่ า ยทอดความรู ้ โ ดยวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น และการเรี ย นรู ้ ข องคนรุ่ น ใหม่ ใ นชุ ม ชน ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่า กระบวนการถ่ายทอดความรู ้โดยวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรี ยนรู ้ของเยาวชนรุ่ นใหม่ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประกอบด้วย ลักษณะการถ่ายทอด ที่เป็ นรู ปธรรมซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ การทามาหากิน การเกษตร งาน
หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี เยาวชนได้รับการเรี ยนรู ้ผ่านกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรและการที่ภูมิปัญญาชาวบ้านมาถ่ายทอดโดยตรง
แก่นกั เรี ยน ลักษณะของการถ่ายทอดที่เป็ นนามธรรมเชิงปรัชญาเป็ นการถ่ายทอดตามวิถีทาง แห่ งการดาเนิ นชีวิต ซึ่ งทุก
ครัวเรื อนจะปลูกฝังหรื อถ่ายทอดให้เยาวชนด้วยกระบวนการ เรี ยนรู ้ผ่านปฎิบตั ิตามแบบอย่างการดารงชีวิตในครอบครัวและ
สังคม การได้พูดคุยกับพ่อแม่ผูป้ กครอง และผูใ้ หญ่ในชุ มชน การเรี ยนรู ้จากการสังเกตต้นแบบในชุมชน นอกจากนี้ ยงั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจามร พงษ์ไพบูลย์ (2550) ซึ่งพบว่า ประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้และสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มีท้ งั
แบบทางตรงและแบบทางอ้อม มีการสื บทอดโดยวิธีครู พกั ลักจาและฝึ กปฏิบตั ิจริ ง กระบวน การเรี ยนรู ้และสื บทอดเป็ น
รู ปแบบผสมผสานมีท้ งั แบบทางตรงและแบบทางอ้อม โดยกระบวน การสื บทอดประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 3 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การเผยแพร่ โดยการร้องและเล่นให้ผอู ้ ื่นรับรู ้และมองเห็นคุณค่า 2) การกระทาอย่างต่อเนื่ องโดยมีการร้องและเล่น
ต่าง ๆ ตามโอกาส ที่เหมาะสมในสังคม 3) การฝึ กหัดคนรุ่ นใหม่ โดยเน้นให้เห็นคุณค่าและความสามารถในการร้อง และ
เล่น มีเวทีสนับสนุนการนาผลงานออกแสดงให้ผอู ้ ื่นชมจนสามารถเป็ นผูส้ ื บทอดความรู ้
ข้ อเสนอแนะ
1.
ควรสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนชาวไทยเบิ้งโคกสลุงกลุ่มอื่น ๆ มีโอกาสได้เข้าร่ วมกิ จกรรมทางภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง เนื่ องจากยังคงมีเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ที่มีความสามารถแต่ไม่กล้าแสดงออก ไม่มีเพื่อน
เป็ นสมาชิกในกลุ่มเมล็ดข้าวหรื อรู ้จกั กับปฏิบตั ิงานวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยเบิ้ง

52
2.
ควรมีการทาวิจยั เชิ งปฏิบตั ิและการวิจยั ที่ส่งเสริ มให้บา้ น โรงเรี ยน วัดเข้ามามีส่วนร่ วมในการสื บสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นของครอบครัวไทยเบิ้ ง เพื่อส่ งเสริ มทัศนคติ ที่ดีต่อชาวไทยเบิ้ งโคกสลุง ทุ กรุ่ นทุ กวัยให้ตระหนักถึ ง
ความสาคัญ ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง
3. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้งระหว่างชาวไทยเบิ้งโคกสลุงกับชาวไทยเบิ้งที่
อื่น เพื่อให้ทราบถึงการทางานด้านการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้ง
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