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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมุ ่งศึกษาบริบทชุมชน	 และการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้าน

หินตั้ง	 เพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน	 โดยใช้วิธีการศึกษา

เชิงคณุภาพ	ผู้ให้ข้อมลูหลักคอื	ปราชญ์ชาวบ้าน	ผู้น�าและอดตีผู้น�าชมุชน	ผู้สูงอาย	ุและ

ชาวบ้านหนิตัง้ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า	๒๐	ปี	รวมจ�านวน	๕๐	คน	ส่วนเครือ่งมอืทีใ่ช้เกบ็

ข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการสัมภาษณ์เจาะลึก	 จัดระบบข้อมูล

ตีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์	 และการน�าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการพรรณนา

วิเคราะห์	 ผลการศึกษาพบว่า	 บ้านหินตั้งเป็นสังคมเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน	 ชาวบ้านมีความเช่ือเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และส่ิงเหนือธรรมชาติเชื่อมโยงกับ

หลักพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะความเช่ือเกี่ยวกับผีปู่ตาที่คอยปกปักรักษาลูกหลาน	 ส่วน

ด้านภูมิปัญญาของชาวบ้านมาจากฐานของสังคมเกษตรกรรม	 ผนวกกับการปลูกฝัง

และสืบทอดจากบรรพบุรุษ	 เป็นส่วนเกื้อหนุนส�าคัญของบ่อเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

หลายด้าน	ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน	และสามารถน�ามาปรับใช้เป็น

แนวทางการพัฒนาให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน	ดังนั้นจึง

ควรศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่สืบไป

ค�าส�าคัญ :	ภูมิปัญญาท้องถิ่น,	ปราชญ์ชาวบ้าน,	บ้านหินตั้ง



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓76

 
๓
 A	 lecturer,	 Faculty	 of	 Public	 Administration,	 Udon	 Thani	 Rajabhat	

University	(Bueng	Kan)

Folk wisdom in Ban Hin Tang,

Khao San Sub-district,

Ban Phue District, Udon Thani Province

Sunit Hemanil
๓

Abstract

	 This	article	aims	to	study	the	community	context	and	folk	wisdom	

management	in	Ban	Hin	Tang	in	order	to	propagate	and	preserve	Esan	folk	

wisdom.	The	study	used	a	qualitative	research	method	and	fifty	key	informants	

comprising	local	wisdom	scholars,	community	leaders,	ex-community	leaders,	

the	elders	and	villagers	who	have	lived	in	Ban	Hin	Tang	over	20	years.	

	 The	 research	 results	 found	 that	 Ban	Hin	 Tang	 is	 an	 agricultural

society.	From	past	to	present,	the	villagers	believe	in	sacred	spaces	and	the	

supernatural	that	can	be	related	to	the	principles	of	Buddhism.	In	particular,	

the	beliefs	 are	 related	 to	 ancestral	 spirits	who	are	 the	guardians	 for	 their	

descendants.	The	villagers	have	received	folk	wisdom	from	being	an	agricultural	

society,	combining	preservation	by	ancestors,	which	is	the	key	factor	in	the	

creation	of	folk	wisdom	in	many	ways.	The	folk	wisdom	benefits	the	villagers	

and	their	community.	In	addition,	such	wisdom	can	be	applied	for	sustainable	

development	in	economic	and	social	stability.	

Keywords :	Folk	wisdom,	local	wisdom	scholars,	Ban	Hin	Tang
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๑. บทน�า

	 ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงที่ช่วยแก้ไข	 และพัฒนา

ท้องถิ่นโดยเฉพาะสังคมชาวนาในภาคอีสาน	 ตลอดจนผู้ที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญายัง

สามารถปรับใช้ภูมิปัญญาในสาขาของตน	 เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและ

ครอบครัวจนสามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	และแบ่งปันบางส่วนที่ตนเองมีให้กับคนใน

ชุมชน	 ท�าให้เกิดสังคมที่อยู่แบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน	 ส่ิงต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ี	 ก็จะ

เกื้อหนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความสุขและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ต่อไป	 ซ่ึงในอดีตภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีความส�าคัญอย่างมากต่อวิถีชีวิตของผู้คน

ทั้งภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการท�ามาหากิน	การประกอบอาชีพ	ความสัมพันธ์ระหว่าง

คนกับธรรมชาติ	 ระหว่างผู้คนด้วยกันเอง	 ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับคติความเช่ือ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ

	 บ้านหินตั้ง	เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกเขตเมืองของภาคอีสาน	อยู่ในพื้นที่เขต

ปกครองของอ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี	ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปตามเส้นทาง

สายอุดรธานี-บ้านผือ	 ระยะทางประมาณ	 ๕๔	 กิโลเมตร	 และห่างจากอ�าเภอบ้านผือ	

ระยะทางประมาณ	๑๕	กิโลเมตร	บ้านหินตั้ง	(หมู่	๕)	เป็น	๑	ใน	๑๐	หมู่บ้านในพื้นที่

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลข้าวสาร	มจี�านวน	๑๑๑	ครวัเรอืน	แบ่งเป็นชาย	๒๕๕	คน	

หญิง	๒๗๕	คน	รวม	๕๓๐	คน	ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ท�านา	

ท�าสวน	ท�าไร่เป็นหลัก	ส่วนวัยหนุ่มสาวนิยมเดินทางไปท�างานต่างประเทศ	(Chaiyod,	

2018,	December	8)	ด้านภมูศิาสตร์ของหมูบ้่านหนิตัง้	บรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัตัง้อยูบ่นท�าเล

ที่ดอนน�้าท่วมไม่ถึง	 ส่วนพื้นที่การเกษตรเป็นที่ราบลุ่ม	 มีแหล่งน�้าที่อุดมสมบูรณ์	

ชาวบ้านในอดีตมีคติความเช่ือในเรื่องของการปักหลักหิน	 (หินตั้ง)	 เป็นจ�านวนมาก

กระจายตวัตามจุดต่าง	ๆ 	ในหมูบ้่านโดยเฉพาะบนดอนทางทศิเหนือและทางทศิใต้	รวม

กันประมาณ	๔๕	ใบ	(Sisulae,	2017,	September	15)	และในอดีตบริเวณพื้นที่แห่งนี้

มคีวามเช่ือทีเ่ชือ่มโยงกบัหนิตัง้เป็นอย่างด	ีโดยเฉพาะความเชือ่ทีเ่ช่ือมโยงเรือ่งศาสนา	

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์	 และผีบรรพบุรุษ	 ตลอดจนปัจจุบันถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปล่ียนแปลง

ไป	 มีผู้คนที่อพยพมาจากที่อ่ืน	 ๆ	 มาอยู่ในชุมชนมากขึ้น	 แต่คนในชุมชนทั้งที่เป็นชน

กลุ่มเดิม	และกลุ่มที่อพยพเข้ามาใหม่	ก็ไม่ได้ละเลยคติความเชื่อดั้งเดิมแต่อย่างใด
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	 ดงัน้ันเมือ่วัฒนธรรมจากอดตีกบัวัฒนธรรมของผู้คนในปัจจุบนัผสมกลมกลืน

ในวิถีการด�ารงชีวิต	 จึงย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตเป็นเงาตามตัว	 โดยส่วนใหญ่แล้ววิถี

การด�าเนินชีวิตผนวกกับคติความเช่ือ	 เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่หล่อหลอมให้เกิดพิธีกรรม	

ความเช่ือและภูมิปัญญา	 รวมถึงทุนจากทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ส่ิงดงักล่าวได้เอ้ืออ�านวยต่อการสร้างสรรค์ส่ิงต่าง	ๆ 	เพือ่น�าไปใช้รองรบัการด�ารงชีวิต

ตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชน	 โดยเฉพาะมรดกทางภูมิปัญญาจาก	 “ปราชญ์ชาวบ้าน”	

เป็นส่ิงที่ส�าคัญต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง	 เพื่อน�าข้อค้นพบที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการต่อยอดให้เกิด

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 โดยเน้นการศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้านที่

เป็นเจ้าขององค์ความรู้	ผู้น�าและอดีตผู้น�าชุมชน	ผู้สูงอายุในชุมชน	ตลอดจนการวิจัย

ครั้งนี้ยังต้องการเผยแพร่	และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย

	 ๑.	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา	 และสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านหินตั้ง

ต�าบลข้าวสาร	อ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี

	 ๒.	เพือ่ศกึษาการจัดการภมูปัิญญาท้องถิน่จากปราชญ์ชาวบ้านในหมูบ้่านหนิตัง้

ต�าบลข้าวสาร	อ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี

	 ๓.	 เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง	 ต�าบลข้าวสาร	

อ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี	ทั้งภายในและภายนอกชุมชน	

๓. ขอบเขตการวิจัย

 ด้านพื้นที่	(Area	Scope)	ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ในการท�าวิจัย	คือ	บ้านหินตั้ง	

หมู่	 ๕	 ต�าบลข้าวสาร	 อ�าเภอบ้านผือ	 จังหวัดอุดรธานี	 จ�านวน	 ๑๑๑	 หลังคาเรือน

ซึ่งมีจ�านวนประชากรรวม	๕๓๐	คน

 ด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	informants)	มีจ�านวน	๕๐	คน	ได้แก่	๑)	ปราชญ์

ชาวบ้าน	ผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านหินตั้ง	จ�านวน	๘	คน	๒)	ผู้น�าและ

อดีตผู้น�าชุมชน	 ประกอบด้วย	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	 และอดีตผู้น�าชุมชน

รวมจ�านวน	๖	คน	๓)	ผู้สูงอายุ	คือ	บุคคลที่มีอายุ	๖๐	ปีขึ้นไป	และอยู่อาศัยในหมู่บ้าน
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หินตั้ง	รวมจ�านวน	๑๖	คน	๔)	ชาวบ้านหินตั้งที่อยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	๒๐	ปี	รวมจ�านวน	

๒๐	คน

๔. การทบทวนวรรณกรรม และการสร้างกรอบแนวคิด 

 ๔.๑ ค�าว่า “ภมิูปัญญาท้องถ่ิน”	ภมูปัิญญา	หมายถงึ	พืน้ความรูค้วามสามารถ	

(Royal	Institute,	2013,	p.	872)	ทั้งนี้	“ภูมิปัญญา”	เป็นค�าสมาส	ระหว่าง	“ภูมิ”	และ	

“ปัญญา”	หมายถึง	ความรู้ที่เป็นพื้นฐาน	โดยที่	ภู-มิ	หมายถึง	สถานที่	พื้นฐาน	แผ่นดิน	

หรอื	ฐานของศาสตร์	ถ้าพจิารณาภมูปัิญญาจากศพัท์ภาษาอังกฤษ	“wisdom”	ภมูปัิญญา

ของไทย	จะหมายถึงความรู้ความสามารถ	วิธีการ	ผลงานที่คนไทยได้ค้นคว้า	รวบรวม	

จัดเป็นความรู้	 ถ่ายทอดปรับปรุงจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง	 จนเกิดผลิตผลที่ดี	 งดงาม	

ที่มีคุณค่ามีประโยชน์	 สามารถน�ามาแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตได้ (Chanprasit,	

Kaewthummanukul,	 Sawasdisingha,	 Jongrungrotsakul	 &	 Lirtmunlikaporn.	

2014.	p.	14)

	 ส่วนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้อย่างมากมาย	

อาทิ	Pewnim	(2002,	p.	13),	Mikusol	(2007,	p.	24),	Viphatphumiprathes	(2010,	

p.	9),	Boonphila1	(2011,	p.	4),	Sithamma	(2011,	p.	3),	Petchprapai,	Suwanobol	

and	Kanjanawetang.	(2014,	p.	1),	Panyavachiropat	(2014,	p.	1)	and	Narasaj	

(2017,	 p.	 3)	 สรุปได้ว่า	 “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมายถึง	 องค์ความรู้	 หรือภูมิรู้ของ

ชาวบ้านที่สามารถปฏิบัติได้จริง	เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต	และถ่ายทอดให้คนอื่น

ได้	โดยเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ลองผิด	ลองถูกบ้าง	เกิดจากการบอกสอนจาก

ผู้รู้คนอ่ืนบ้าง	 และส่ิงดังกล่าวสามารถน�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

ชุมชน	ตลอดจนสามารถปรบัเปล่ียนให้เข้ากบัยคุสมยัทีเ่ปล่ียนแปลงไป	ทัง้น้ี	“ภมูปัิญญา

ท้องถิ่น”	 มองว่าเป็นองค์ความรู้	 ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าขององค์ความรู ้	 นิยมเรียกว่า

“ปราชญ์ชาวบ้าน”	 ซ่ึงทั้งสองเหมือนกับสองด้านในเหรียญเดียวกัน	 โดยส�านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ให้ความหมาย	 ปราชญ์

ชาวบ้านหมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน	 น�าภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์	

ในการด�ารงชีวิตจนประสบผลส�าเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับ

ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม	 (Office	of	 the	Non-Formal	 and	 Informal	Education,	
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2008,	p.	26)	สอดคล้องกับงานศึกษาของ	Petchprapai,	et	al.	ที่กล่าวไว้ว่า	ปราชญ์

ชาวบ้านหมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญานั้น	ๆ	และเป็นบุคคลผู้น�าภูมิปัญญามา

ใช้ประโยชน์ในการด�ารงชีวิต	จนประสบผลส�าเรจ็สามารถถ่ายทอดเชือ่มโยงคณุค่าของ

อดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม (2014,	p.	2)	สรุปได้ว่าปราชญ์ชาวบ้าน	คือบุคคล

ทีเ่ป็นเจ้าของภมูปัิญญาท้องถิน่	หรอืภมูปัิญญาชาวบ้าน	เป็นผู้รอบรูเ้กีย่วกบัภมูปัิญญา

ท้องถิน่ในสาขาของตน	และได้ใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่ให้เกดิประโยชน์ต่อตนเอง	และชุมชน

ได้อย่างเหมาะสม	และสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนเองให้กับคนอื่นได้

 ๔.๒ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ค่อนข้างหลากหลาย	ที่ส�าคัญได้แก่

	 เรื่องแรกเป็นงานศึกษาของ	 Narasaj	 ได้ช้ีให้เห็นว่า	 ชาวอีสานได้เกิดการ

สร้างสรรค์	 และส่ังสมภูมิปัญญา	 เพื่อใช้ส�าหรับหรับการด�ารงชีวิตมาอย่างช้านาน

โดยเขาได้ค้นพบผ่านงานที่ส�าคัญ	 ๒	 เรื่อง	 ได้แก่	 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน	

(Narasaj,	2009)	ส่วนอีกเรือ่ง	คอื	พฒันาการภมูปัิญญาอีสาน	จากความรูพ้ืน้บ้านสู่มรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	 (Narasaj,	 2017)	 งานทั้งสองช้ินได้ชี้ให้เห็นว่า	 ภาคอีสาน

เป็นดินแดนที่มีผู้คนอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน	 ท�าให้ดินแดนแห่งน้ีมีการสร้างสรรค์

ภูมิรู้	 เกิดการส่ังสม	 และส่งต่อภูมิปัญญา	 อันเกิดจากการปรับตัวในการด�ารงชีวิตให้

เข้ากับสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา	 เศรษฐกิจ-สังคม	 ที่เปล่ียนแปลงไปในแต่ละ

ช่วงเวลา	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 โดยภาพรวมแล้วเขาได้เสนอว่า	 ภูมิปัญญาอีสาน	

แต่ละด้านอาจมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมอีสานคล้ายคลึง	 หรือแตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับ

ช่วงเวลา	ผู้เกีย่วข้อง	การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ-สังคม	วัฒนธรรม	สภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติ

	 อย่างไรน้ันประเด็นเพิ่มเติมในงานเรื่อง	 พัฒนาการภูมิปัญญาอีสาน	 จาก

ความรู้พื้นบ้านสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	 (Narasaj,	 2017)	 ได้แสดงให้เห็นถึง

ประวัติศาสตร์การก่อตัวของภูมิปัญญาอีสานในแต่ละประเภท	 และอธิบายว่าแต่ละ

ประเภทมคีวามส�าคัญตอ่คนอสีานอย่างไร	รวมถงึไดต้อกย�า้ใหเ้ห็นถงึความส�าคัญของ

ภูมิปัญญาอีสานว่ามีคุณค่าในระดับสากลตามแนวทางของยูเนสโก	 (UNESCO)	 และ

ได้บ่งช้ีถงึการมอิีทธพิลต่อการด�ารงชีวิตของชาวอีสานตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน	สามารถ
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น�ามาปรบัใช้เพือ่เป็นแนวทางการวิเคราะห์ความเป็นมา	และความส�าคญัของภมูปัิญญา

บ้านหินตั้งในแต่ละด้าน	 ตลอดจนแนวทางการวิเคราะห์บทบาทของภูมิปัญญาบ้านหิน

ตั้งต่อสังคมจากมุมมองของคนนอก	(outsider	view)	

 การทบทวนวรรณกรรมในพื้นท่ีภาคอีสาน	 งานวิจัยเรื่องแรกเป็นการศึกษา

เรือ่ง	การจัดการภมูปัิญญาท้องถิน่ : กรณีศกึษาบ้านสระดอกเกษ ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอ

ส�าโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ของ	Boonsanong	 (2007)	งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์

ภูมปัิญญาท้องถิน่เฉพาะพืน้ทีบ้่านสระดอกเกษ	เป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ	ผลการศกึษา

พบว่า	ภมูปัิญญาท้องถิน่บ้านสระดอกเกษ	แบ่งออกเป็น	๓	ด้าน	ได้แก่	๑)	ด้านวัฒนธรรม

การด�ารงชีวิต	 ได้แก่	 การท�าเครื่องมือเครื่องใช้	 การแต่งกาย	 ๒)	 ด้านประเพณีและ

ความเชื่อ	 ได้แก่	 ฮีตสิบสอง	 ความเชื่อเรื่องผี	 ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ยาม	 ความเชื่อ

เรื่องขะล�า	และ	๓)	ด้านวรรณกรรม	ได้แก่	นิทานพื้นบ้าน	เพลงกล่อมเด็ก	นอกจากนี้

ยังได้กล่าวถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาในแต่ละด้านจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับความ

เหมาะสม	 เช่น	 การท�าเครื่องมือเครื่องใช้	 รูปแบบที่เหมาะสม	 คือ	 การสาธิต	 และ

การสอนให้ผู ้ที่ได้รับการถ่ายทอดปฏิบัติตาม	 ส่วนความเชื่อเรื่องขะล�า	 จะเน้น

การบอกต่อ	หรือปลูกฝังให้ลูกหลานเกิดความเชื่อและปฏิบัติตาม

	 งานของ	 Boonsanong	 (2007)	 น่าสนใจที่เป็นงานเชิงพื้นที่ที่มุ ่งศึกษา

ภาพรวมของภมูปัิญญาในหมูบ้่านสระดอกเกษ	โดยได้ช้ีให้เหน็อย่างชัดเจนว่า	ภมูปัิญญา

ท้องถิ่นในหมู่บ้านสระดอกเกษมีด้านใดบ้าง	 และมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของ

ชาวบ้านอย่างไรบ้าง	ตลอดจนได้น�าเสนอให้เหน็ลักษณะเด่น	การคงอยู	่และการสืบทอด

ภูมิปัญญาในแต่ละด้าน

	 ต่อมางานศึกษาเรื่อง	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่รอบเข่ือนน�้าพุง 

จังหวัดสกลนคร ของ	 Petchprapai,	 et	 al.	 (2014)	 เน้นการศึกษาภูมิปัญญาการใช้

สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน	เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ	ผลการศึกษาพบว่า	ผู้คนในพื้นที่

รอบเข่ือนน�า้พงุ	มคีวามเชือ่แบบผสมผสานทัง้สมยัใหม่และสมยัเก่า	ส่วนด้านภมูปัิญญา

ท้องถิน่ในพืน้ทีร่อบเขือ่นน�า้พงุ	มคีวามส�าคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อคนในท้องถิน่

ส่วนด้านการถ่ายทอดความรู้	 มี	 ๒	 รูปแบบ	 คือ	 จากการสนทนา	 และจากต�ารา

อย่างไรนั้น	อาจเป็นเพราะปราชญ์ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ	จึงหลงลืม	มีปัญหา
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ด้านความจ�า	 ท�าให้เกิดข้อกังวลใจว่าภูมิปัญญาที่มีอยู่อาจเลือนหายไปจากท้องถิ่นใน

ระยะเวลาอันใกล้นี้

	 งานศึกษาด้านภูมิปัญญาที่ให้ความส�าคัญต่อการศึกษากลุ่มคนรุ่นใหม่	 หรือ

เกษตรรุ ่นใหม่	 ที่ได้น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของ

บรรพบุรุษ	คือ	งานของ	Wichai	(2016)	โดยมุ่งศึกษาภูมิหลัง	วิถีชีวิตของเกษตรกร	

และปัจจัยเงื่อนไขในการสืบทอดภูมิปัญญาของคนรุ่นใหม่	งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการ

ศึกษาแบบผสม	 แต่เน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 วิถีชีวิต

ของชาวบ้านบุ่งคล้าได้เปล่ียนไป	 จากการด�ารงชีวิตแบบพออยู่พอกินช่วยเหลือซ่ึงกัน

และกนั	มาเป็นการค้าขายเป็นหลัก	มกีารดิน้รนกบัการใช้ชีวิตมากข้ึน	ความอุดมสมบรูณ์

ของธรรมชาติที่เคยมีในอดีตก็เสื่อมสลายไป	

	 ส่วนประเด็นที่น่าสนใจในงานของ	 Wichai	 (2016)	 ได้ให้ความส�าคัญต่อ

การศกึษาคนรุน่ใหม่	ทีม่ส่ีวนหนุนเสรมิการคงอยูข่องภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านการเกษตร	

โดยมองว่า	 คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้าง	 ความก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยี	ส่งผลอย่างยิ่งต่อการเชื่อถือค�าสั่งสอนของผู้สูงอายุ	 เนื่องจากใน

ทางวิทยาศาสตร์ค�าสั่งสอนอธิบายได้ยาก	ในขณะที่ความรู้สมัยใหม่ประจักษ์ชัดเจนใน

เหตุและผลส่งผลให้ในปัจจุบันความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบดั้งเดิมมีน้อยลง

 การทบทวนวรรณกรรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน	ีพบว่ามีเรื่องส�าคัญ	๓	เรื่อง	

ประกอบด้วย	

	 ๑)	 เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์	 เอกลักษณ์	 และภูมิป ัญญา

จังหวัดอุดรธานี	 (Fine	 Arts	 Department,	 2001)	 ได้บ่งช้ีว่า	 ภูมิปัญญาชาวบ้านที่

สร้างสรรค์ขึ้นในจังหวัดอุดรธานี	 ภูมิปัญญาแต่ละด้านมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต

ของชาวอุดรธานีเป็นอย่างยิ่ง	 สามารถสรุปได้	 ๗	 ด้านได้แก่	 ๑)	 การท�ามาหากิน	 ๒)	

การรักษาโรค	๓)	การกินอยู่แบบเรียบง่าย	๔)	ศิลปกรรม	มีอยู่	๒	กลุ่ม	คือ	ช่างเขียน

ที่ฝึกฝนเอง	 และช่างเขียนที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาศิลปะ	 ๕)	 ภาษาและวรรณกรรม	

๖)	ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี	และ	๗)	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม	 เรียกได้ว่ามีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน	 เช่น
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การท�ามาหากนิ	การประดษิฐ์เครือ่งมอืและสร้างสรรค์สิง่ต่าง	ๆ 	คตคิวามเช่ือ	ตลอดจน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 อย่างไรก็ตาม	 เน่ืองจากว่างาน

เรื่องน้ีเป็นการศึกษาในภาพรวมเท่าน้ัน	 และภูมิปัญญาบางอย่างที่ได้ระบุว่าเป็น

ภูมิปัญญาของชาวอุดรธานี	 กลับพบว่าการอธิบายก็ยังขาดความชัดเจน	 และ

การวิเคราะห์ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร

	 ๒)	เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	 (Boonphila,	 2011)	 เป็น

การศึกษาเชิงคุณภาพ	 ผลการศึกษาพบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี	

ส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ่ในท้องถิ่น

จากการศึกษาได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาในจังหวัดอุดรธานี	 ออกเป็น	 ๔	ด้าน	คือ	

๑)	 ด้านความเช่ือและต�านาน	 ๒)	 ด้านพุทธศาสนาแหล่งธรรมะ	 ๓)	 ด้านอาหาร	

๔)	 ด้านหัตถกรรมการทอผ้า	 นอกจากน้ีได้ช้ีให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส�าคัญ

ต่อผู้คนในท้องถิ่น	 และยังเอ้ือประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอีกด้วย	

ดังนั้นจึงควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป	ตลอดจนฟื้นฟูในส่วนที่ก�าลังเลือนหาย

	 ๓)	เรื่องภูมิปัญญาของหมอน�้ามนต์พื้นบ้านในการรักษาโรคกระดูกจาก

อุบัติเหตุศึกษาเฉพาะนายประเสริฐ	 ผลาฤกษ์	 (Tipchoi,	 2014)	 ศึกษาในหมู่บ้าน

แห่งหนึ่งของอ�าเภอกุมภวาปี	 จังหวัดอุดรธานี	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภูมิปัญญาของ

หมอน�้ามนต์พื้นบ้านในการรักษาโรคกระดูกจากอุบัติเหตุ	 ประกอบด้วยภูมิหลังของ

องค์ความรู้	ขั้นตอน	และวิธีการรักษา	เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ	ผลการศึกษาได้ชี้ให้

เห็นว่า	การรักษาของหมอพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน	ส่วน

หมอน�้ามนต์	 (นายประเสริฐ)	 ได้เรียนวิชารักษาโรคกระดูกมาจากบิดาของตน	 และ

มคีวามกงัวลว่าภมูปัิญญาการรกัษาโรคกระดกูจะสูญหาย	ด้านขัน้ตอนและวิธีการรกัษา	

หมอน�้ามนต์จะเป่าเวทมนต์คาถาลงในน�้าสะอาดแล้วน�ามาพ่นบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ

ต่อเน่ืองกันประมาณ	 ๗-๑๕	 วัน	 หรือมากน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคกระดูก

และอายุของผู้ป่วย	แต่อย่างไรก็ตามการรักษาของหมอน�้ามนต์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งใน

การรักษาโรคกระดูกของชาวบ้าน	โดยตั้งข้อสังเกตว่าการด�ารงอยู่ของภูมิปัญญาของ

หมอน�้ามนต์อาจมีเวลาอยู่ได้ไม่นาน	 และมีโอกาสเส่ียงต่อการสูญหายไปจากสังคม	

เนื่องจากไม่มีผู้ใดมาสืบทอดวิชาการรักษา
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	 กล่าวโดยสรุป	 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 พบว่าสถานภาพงาน

วิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ต่างช้ีให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์

ของภมูปัิญญาท้องถิน่ทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันาผู้คนและชุมชนท้องถิน่	และเหน็ตรง

กนัว่าเป็นรากฐานส�าคญัของการพฒันาประเทศชาตอีิกด้วย	ตลอดจนงานส่วนใหญ่ต่าง

เสนอในมุมที่คล้ายกัน	 ว่ามีความกังวลและเป็นห่วงสถานภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่อาจจะสูญหายไป	ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษา	ถ่ายทอด	และรักษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้	 โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ไปยังเด็ก	 เยาวชน	 และสถาบัน

การศึกษาในชุมชน

	 จะเหน็ได้ว่างานศกึษาทีผ่่านมาได้มุง่ศกึษาภมูปัิญญาท้องถิน่ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ

ระดบัทีแ่ตกต่างกนัไป	อาท	ิระดบัภมูภิาค	เช่น	งานของ	Narasaj	(2017)	เน้นการศกึษาใน

หลายด้านหลายสาขาของภูมิปัญญาที่เกิดข้ึนในภาคอีสาน	 ส่วนระดับจังหวัด	 เช่น

งานของ	 Boonphila	 (2011)	 เน้นการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายสาขาในจังหวัด

อุดรธานี	และระดับท้องถิ่น	หรือระดับหมู่บ้าน	เช่น	งานของ	Tipchoi	(2014)	แต่เป็น

การศึกษาเพียงเฉพาะหมอน�้ามนต์เพียงด้านเดียว	 ดังน้ันจะเห็นได้ว่า	 การศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านของพื้นที่จังหวัดอุดรธานี	 ยังขาดการศึกษาแบบ

บูรณาการที่หลากหลายสาขา	 และเน้นการศึกษาที่ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของบริบท

ชุมชนกับการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความส�าคัญต่อคนในชุมชน	ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน	ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบแนวคิดในครั้งนี้

 ๔.๓ การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย หลังจากทบทวนวรรณกรรมข้างต้น	

ผู้วิจัยได้น�าข้อสรุปที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการออกแบบวิธีการ

ศึกษา	 เก็บข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และสรุปผลข้อมูล	 โดยเฉพาะแนวคิดที่เสนอโดย	

Narasaj	 (2017)	 มองมิติพัฒนาการความเป็นมาและบ่อเกิดของภูมิปัญญา	 แนวทาง

การศึกษาและวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากมุมมองของคนนอกชุมชน	 และแนวคิด

ของ	 Tipchoi	 (2014)	 เน้นการปรับใช้วิธีการศึกษา	 และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น	 จนน�ามาสู่การสร้างกรอบแนวคิดของงานวิจัยน้ี	

ประกอบด้วยประเด็นศึกษาที่ส�าคัญ	ได้แก่	๑)	ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา	และ

สภาพแวดล้อมของชุมชน	 ๒)	 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ได้แก่ภูมิหลัง	 และ
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องค์ความรู	้วิธกีารและขัน้ตอน	คณุค่าและประโยชน์ของภมูปัิญญาท้องถิน่	๓)	การเผย

แพร่และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง

๕. ระเบียบการวิจัย

	 การวิจัยน้ีใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research	 Method)

โดยมีวิธีการศึกษา	ดังนี้

 ๕.๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (Key	 informants)	 ประกอบ

ด้วย	ปราชญ์ชาวบ้าน	จ�านวน	๘	คน	ผู้น�าและอดีตผู้น�าชุมชน	จ�านวน	๖	คน	ผู้สูงอายุ	

จ�านวน	๑๖	คน	และชาวบ้านหินตั้งท่ีอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	๒๐	ปี	จ�านวน	๒๐	คน	รวม

ทั้งสิ้น	 ๕๐	คน	ทั้งนี้	 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล	 ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกใน

ลักษณะการบอกต่อแบบลูกโซ่	 หรือสโนบอลล์	 (snow	 ball	 technique)	 ใช้หลักการ

ความซ�้าซ้อนของข้อมูล	 หรือการบอกต่อจากประชากรในพื้นที่วิจัยที่ตรงกัน	 ต่อมาใช้

หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

 ๕.๒ เคร่ืองมือในการวิจัย	 การลงพื้นที่ส�ารวจภาคสนาม	 (field	 survey)	

และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ	 (secondary	 data)	 ส่วนการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย	เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	แนวค�าถามปลายเปิด	(open-ended	questions)	

การสนทนากลุ่ม	 (focus	 group	 discussion)	 และการสัมภาษณ์เจาะลึก	 (in-depth	

interview)	อย่างไรกต็าม	ถงึแม้จะมกีารก�าหนดประเดน็ค�าถามไว้ล่วงหน้า	แต่ได้ค�าถาม

ทีต่ัง้ไว้มคีวามยดืหยุน่สูง	ตลอดจนสามารถเพิม่หรอืลดประเดน็ค�าถามตามสถานการณ์

ในการสัมภาษณ์	และบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ได้

 ๕.๓ วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม มกีระบวนการ	ดงัน้ี ๑)	การประชุม

กลุ่มใหญ่	 เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของโครงการวิจัยฯ	 กับชาวบ้านหินตั้ง	 ซ่ึงได้ขอใช้

พื้นที่โรงเรียนบ้านหินตั้ง	เป็นสถานที่จัดการประชุม	๒)	การสนทนากลุ่ม	(focus	group	

discussions)	โดยแบ่งชาวบ้านหินตั้ง	ออกเป็นกลุ่มละ	๖-๑๐	คน	ผู้วิจัยท�าหน้าที่เป็น

ผู้น�ากลุ่มในการสนทนา	 มีเป้าหมายเพื่อให้ทราบว่า	 ชุมชนมีประวัติความเป็นมา	 และ

มีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร	 และใครในชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนว่า

เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น	และ	๓)	การสัมภาษณ์เจาะลึก	(in-depth	interview)



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓86

จากปราชญ์ชาวบ้าน	จ�านวน	๘	คน	มเีป้าหมายเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีชั่ดเจนเกีย่วกบัภมูปัิญญา

ท้องถิ่นแต่ละด้าน	 แต่เน่ืองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นภูมิรู้ที่อยู่ในตัวของบุคคลที่ไม่มี

การบันทึกไว้	 บางอย่างจึงมีข้อจ�ากัดในการอธิบายข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 ผู้วิจัยจึง

ได้ขอให้ปราชญ์ชาวบ้านได้สาธิต	ภูมิปัญญาที่ตนเชี่ยวชาญประกอบการเก็บข้อมูลด้วย

	 นอกจากนี้	ระหว่างการสนทนาผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย	ได้มีการจดบันทึกข้อมูล	

รวมทั้งการบันทึกเสียง	 โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์	 เพื่อให้การ

สัมภาษณ์เป็นไปอย่างธรรมชาติและมีความราบรื่นมากที่สุด	 ซ่ึงได้รับอนุญาตจาก

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม	 และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกทุกคน	 หลังจากน้ันได้ด�าเนินการ

ถอดเทปการสนทนาแบบค�าต่อค�า	 จัดระบบหมวดหมู่	 และท�าการสรุปข้อมูล	 เพื่อให้

ได้รายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ชัดเจน	 ครบถ้วน	 และสะดวกส�าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูลต่อไป

 ๕.๔ การตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบข้อมลู	ผู้วิจัยได้ปรบัใช้	ตามข้อเสนอ

ของ	 Cheawjindakarn	 (2018)	 ที่เสนอว่า	 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล	 (Data	

Triangulate)	เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่มาต่าง	ๆ	โดย

พิจารณาแหล่งเวลา	แหล่งสถานที่	 และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี

ความเทีย่งตรง	น่าเช่ือถอื	และป้องกนัความผิดพลาด	ในการสนทนากลุ่ม	เมือ่สัมภาษณ์

เสร็จสิ้น	ผู้น�าการสนทนาจะทบทวนประเด็นหลักที่ได้จากการสนทนาทุกครั้ง	ตลอดจน

หลังจากการจัดเก็บข้อมูลแล้ว	 ได้ส่งกลับคืนให้กลุ่มตัวอย่าง	 เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อค้นพบอีกครั้ง

 ๕.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากได้ข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพของ

ข้อมลู	จากการสนทนากลุ่ม	และสัมภาษณ์เจาะลึกแล้ว	ได้น�าข้อมลูมาพจิารณาความเป็น

ไปได้	 และวิเคราะห์เน้ือหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย	 ตีความ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์	 และสร้างข้อสรุป	 ส่วนการน�าเสนอผลการศึกษาใช้วิธีการ

พรรณนาวิเคราะห์	(Analytical	Description)
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๖. ผลการวิจัย

 ๖.๑ ประวัติความเป็นมา และสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านหินต้ัง ผลการ

ศึกษาพบว่า	การปักหลักหินเป็นแนวตั้งฉากกับพื้นดินที่พบในหมู่บ้านจ�านวนมาก	ท�าให้

ชาวบ้านเรยีกหลักหนิทีต่ัง้อยูว่่า	“หนิตัง้”	ซ่ึงคาดว่าเป็นทีม่าของช่ือหมูบ้่านในระยะเวลา

ต่อมา	 และพื้นที่ที่พบหินตั้งกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เช่ือมโยงกับพุทธศาสนา	 และ

ความเช่ือเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ	 ทั้งน้ีประเด็นช่ือหมู่บ้านไม่พบเอกสารที่มีการบันทึกไว้

เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นระบบของหน่วยงานราชการ	 แต่พบข้อมูลหน่ึงที่ระบุไว้ถึง

การก่อตั้งบ้านหินตั้งแบบคร่าว	ๆ	ที่ไม่เป็นทางการมากนัก	คือ	ป้ายประวัติบ้านหินตั้ง

โดยย่อ	 ที่ติดไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน	 โดยข้อความกล่าวไว้เพียงแค่การสร้างวัด

บ้านหินตั้งในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๐๑	 มีการสร้างวัดขึ้นมาในพื้นที่หมู่บ้าน	 แต่ก็ไม่ได้ระบุว่า	

ก่อนหน้าที่จะสร้างวัดข้ึนมา	 มีการก่อตั้งหมู่บ้านหินตั้งข้ึนแล้วหรือยัง	 หรือหากก่อตั้ง

บ้านหินตั้งข้ึนมาแล้วก่อตั้งมานานเพียงใด	 อย่างไรก็ตาม	 หากวิเคราะห์ว่าในสังคม

อีสานสมัยก่อน	การก่อตั้งวัดกับการก่อตั้งชุมชน	จะเกิดขึ้นพร้อมกัน	หรือในระยะเวลา

ที่ไล่เลี่ยกัน	สืบเนื่องจากวัด	และพุทธศาสนา	เป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิต

ของผู้คน	 ประเด็นน้ีหากวิเคราะห์ว่าชุมชนกับวัดในชุมชนก่อตั้งข้ึนพร้อมกัน	 คือ	

ปี	พ.ศ.	๒๔๐๑	จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๖๒)	ก็จะสามารถระบุได้ว่า	บ้านหินตั้ง	

มีอายุประมาณ	 ๑๖๑	 ปี	 ซ่ึงตัวเลขน้ีถึงไม่ตรงมากแต่ก็ใกล้เคียงกับค�าบอกเล่าของ

พ่อเส่ง	(Champasim,	Personal	Interview,	2019,	January	9)	อายุ	๖๕	ปี	ผู้รู้ประวัติ

ชุมชนบ้านหินตั้ง	 ที่ระบุว่า	 หมู่บ้านหินตั้งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ในละแวกน้ี	 โดยน่าจะ

ตั้งขึ้นประมาณเกือบ	 ๒๐๐	 ปีมาแล้ว	 โดยพ่อเส่งเปิดเผยว่า	 ตอนที่บิดาของตนยังมี

ชีวิตอยู่ได้เล่าให้ตนเองฟังว่า	รุ่นตารุ่นยายเป็นรุ่นแรก	ๆ	ที่เริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน

และเข้ามาท�ามาหากินอยู่ในพื้นที่บ้านหินตั้ง	ซึ่งก็น่าจะอยู่ในช่วง	๓-๔	อายุคน	ส่วนด้าน

ผู้น�าชุมชน	หรือผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมา	มีจ�านวน	๑๔	คน	ปัจจุบัน	คือ	นายสมชาย	ชัยยอด	

	 ลักษณะเชิงกายภาพบ้านหินตั้ง	 มีลักษณะคล้ายหลังเต่า	 ตรงกลางยกสูง	

ถัดจากน้ันจะลาดเอียดลงเป็นที่ลุ่ม	 จุดที่สร้างบ้านเรือนเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน	

ส่วนพื้นที่บริเวณรอบ	ๆ	เป็นพื้นที่ส�าหรับท�าการเกษตร	ซึ่งลักษณะเชิงกายภาพแบบนี้	

สมัยก่อนชาวบ้านจึงมีปัญหาเรื่องน�้าส�าหรับอุปโภคและบริโภคค่อนข้างมาก	เนื่องจาก

บรเิวณใกล้	ๆ 	ทีอ่ยูอ่าศยัไม่สามารถเกบ็กกัน�า้ได้	(Suna,	2018,	December	25)	แต่ปัจจุบัน
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ปัญหาดังกล่าวลดลง	 เน่ืองจากมีระบบประปาหมู่บ้าน	 และบางครัวเรือนได้ขุดบ่อ	

ขุดสระเพื่อเก็บกักน�้าไว้ใช้ประโยชน์แล้ว

ภาพที่ ๑	ภาพถ่ายทางอากาศบ้านหินตั้งจากเครื่องบินบังคับอัตโนมัติ	(Drone)	

หมายเลย	๓	และหมายเลข	๖	เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อว่า

เป็นที่สิงสถิตของผีปู่ตา

ภาพโดย :	นายมงคล	ทะกอง	(วันที่	๗	กันยายน	๒๕๖๐)

 สถานที่ส�าคัญในหมู่บ้านหินตั้ง	อธิบายจากภาพที่	๑	ประกอบด้วย	หมายเลข	๑ 

โรงเรยีนบ้านหนิตัง้	หมายเลข	๒	สถานทีเ่ผาศพ	หรอืเมรบุ้านหนิตัง้	หมายเลข	๓	ดอนหนิ	

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งที่ชาวบ้านเคารพนับถือ	แต่รองจากศาลปู่ตา	หมายเลข	๔	

วัดศลิาประดษิฐาราม	หรอืวัดบ้านหนิตัง้	เป็นศนูย์รวมทางจิตใจของชาวบ้าน	หมายเลข	

๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้งโคกกลาง	และหมายเลข	๖	ศาลปู่ตา	เป็นสถานที่สิง

สถิตของผีบรรพบุรุษที่ชาวบ้านให้ความย�าเกรง	และให้ความเคารพนับถือ

	 การท�ามาหากินของชาวบ้านหินตั้ง	 ชาวบ้านประมาณร้อยละ	๙๐	ประกอบ

อาชีพท�านา	 ซ่ึงสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ	 เน่ืองจากพื้นที่บริเวณรอบที่ตั้งชุมชน

เป็นที่ราบลุ่ม	จึงเหมาะต่อการท�านา	โดยมีแหล่งน�้าธรรมชาติส�าคัญ	คือ	“ล�าห้วยงาว”	

เป็นล�าน�้าสายหลักในการท�าการเกษตรของชาวบ้าน	โดยภาพรวมถึงแม้ว่า	บ้านหินตั้ง	

มีสภาพดินและแหล่งน�้าที่มีความอุดมสมบูรณ์	 แต่ก็มีปัญหาเรื่องดินเค็มในบางพื้นที่

ส่งผลกระทบต่อการท�าการเกษตรของชาวบ้านอยูบ้่าง	แต่กถ็อืว่าไม่มากนัก	เมือ่เทยีบกบั

พื้นที่การเกษตรทั้งหมด
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	 บทบาท	“คนหนุ่ม-สาว”	กบัการขับเคล่ือนเศรษฐกจิบ้านหนิตัง้	นอกเหนือจาก

การท�าการเกษตร	 ชาวบ้านบางส่วนที่เป็นกลุ่มวัยท�างาน	 หรือกลุ่มคนหนุ่ม-สาว	 นิยม

เดินทางไปท�างานต่างประเทศ	อาทิ	ประเทศอิสราเอล	เกาหลีใต้	ไต้หวัน	และสิงคโปร์

เน่ืองจากเป็นประเทศที่มีค่าจ้างสูง	 และบางคนมีญาติพี่น้องท�างานอยู่ก่อนแล้ว	 เมื่อ

เดินทางไปท�างานได้ส่งเงินกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนให้แก่คนในครอบครัวเป็นจ�านวน

มาก	เห็นได้ชัดว่าท�างานไม่กี่ปีก็สามารถเก็บเงินซื้อที่ดิน	ตกแต่งต่อเติมบ้าน	สร้างบ้าน

ใหม่	ซ้ือรถยนต์ใหม่	ปลดหน้ีสินได้	ท�าให้เกดิเป็นค่านิยมของคนในหมูบ้่าน	หรอืแม้แต่คน

ที่เคยไปแล้ว	เมื่อตนเองอายุมากขึ้น	ก็จะส่งลูกหลาน	ลูกเขย	ลูกสะใภ้	ของตนไปแทน

	 ร้านค้าและกลุ่มอาชีพ	 ในหมู่บ้านหินตั้งมีร้านค้า	 จ�านวน	 ๕	 แห่ง	 ได้แก	่

ร้านแม่นิว	ร้านตู้กิต	ร้านพ่อใหญ่ถม	ร้านตู้อ๊อต	และร้านพ่ออาทิตย์	ทั้งหมดเป็นร้านค้า

ที่มีการขายสินค้าเบ็ดเตล็ด	 ทั้งสินค้าอุปโภค	 และบริโภคทั่วไป	 มีการบริหารจัดการ

ที่ไม่ซับซ้อน	 การซ้ือ-ขายมีวิธีการแบบเรียบง่าย	 ไม่มีการตั้งช่ือร้านอย่างเป็นทางการ

แต่ชาวบ้านกจ็ะนิยมเรยีกช่ือร้านค้าตามช่ือของเจ้าของร้าน	(Srisulae,	2018,	December	8)	

ส่วนด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพบ้านหินตั้ง	 เน่ืองจากหมู่บ้านหินตั้งมีความสัมพันธ์

ที่เป็นเครือญาติสูง	 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้านหินตั้งที่ผ่านมาได้มี

การพัฒนากลุ่มอาชีพที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 กลุ ่มจักสาน	 กลุ ่มทอเสื่อกก	 กลุ ่มตีมีด	

กลุ่มเกษตรกรรายย่อยเล้ียงปลา	 และกลุ่มแปรรูปอาหารและการท�าปลาร้า	 ทั้งน้ี

ชาวบ้าน	 ๑	 คน	 อาจเข้าร่วมมากกว่า	 ๑	 กลุ่มอาชีพ	 ส่วนหน่ึงน้ันมาจากทักษะ

และความช�านาญ	ผนวกกบัเมือ่ชาวบ้านคนใดคนหน่ึงเป็นผู้น�าในการก่อตัง้กลุ่มอาชพีแล้ว	

ก็ได้ชักชวนญาติพี่น้องของตัวเองเข้ากลุ่มด้วย	 (Chanduang	 &	 Thapamatt,	 2018,	

December	8)	กลุ่มที่มีความน่าสนใจของหมู่บ้านคือ	“กลุ่มจักสาน”	เนื่องจากชาวบ้าน

มีความสามารถและมีความช�านาญด้านการจักสาน	 ตัวแทนของชาวบ้านได้รับเชิญ

ร่วมงาน	 และสาธิตการจักสานที่ทางหน่วยงานราชการจัดข้ึนอยู ่บ่อยครั้ง	 อาท	ิ

งานที่องค์การบริหารส่วนต�าบลข้าวสารจัดขึ้น	 งานของอ�าเภอบ้านผือ	 งานของทาง

จังหวัดอุดรธานี	 และงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 เป็นต้น	 (Chanduang,	

Kankaew	 &	 Chuchot.	 2018,	 December	 8)	 เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่หมู่บ้าน

หินตั้งด้วย
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	 ชาวบ้านหินตั้งทุกครัวเรือน	ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ	มีวัด	๑	แห่งเป็นศูนย์

รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน	คือ	วัดศิลาประดิษฐาราม	หรือวัดบ้านหินตั้ง	เป็นวัด

ที่ก่อตั้งขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกันกับการตั้งชุมชนบ้านหินตั้ง	 และชาวบ้านหินตั้ง

นับถือผีบรรพบุรุษ	 ที่สิงสถิตอยู่ศาลปู่ตา	 ชาวบ้านให้การเคารพนับถือ	 เป็นความเช่ือ

ในส่ิงเหนือธรรมชาติ	 อ�านาจความศักดิ์สิทธิ์ของผีปู่ตาที่ปกปักรักษาชาวบ้านให้มีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดี	การท�ามาหากินให้มีความราบรื่น	ไม่มีอุปสรรคในการด�ารงชีวิต	ส่วน

ด้านสถานศึกษามีอยู่	๒	แห่ง	คือ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้งโคกกลาง	กับโรงเรียน

บ้านหนิตัง้	เป็นสถานทีส่�าคญัด้านการศกึษาเล่าเรยีนของลูกหลานในหมูบ้่านหนิตัง้และ

หมู่บ้านใกล้เคียง 

 หากมองความสัมพันธ์ของความเช่ือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ัน	 กล่าวได้ว่า

ชาวบ้านหินตั้งนับถือพุทธศาสนา	และมีความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีปู่ตา	จึงเป็นส่วนส�าคัญ

ที่ท�าให้หมู่บ้านแห่งนี้	ต้องมีผู้ที่สามารถสื่อสารกับผีปู่ตาได้	เป็นคนกลางระหว่างผีปู่ตา

กับชาวบ้าน	คอยบอกสอนชาวบ้านให้รักษาขนบธรรมเนียม	ประเพณี	 และภูมิปัญญา

ดั้งเดิมไว้	 ท�าให้ความเช่ือพุทธกับผียังคงด�ารงอยู่ด้วยกันที่หมู่บ้านน้ี	 ส่วนอีกด้านหน่ึง	

มองได้ว่าจากภูมิหลังการด�ารงชีวิตของชาวบ้านหินต้ังที่อยู่ในภาคการเกษตร	 มีส่วน

ส�าคัญที่ผู้คนต้องสร้างสรรค์ส่ิงของเครื่องใช้	 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 รวมถึงการรักษาอาการเจ็บปวดด้วยวิธีการแบบพื้นบ้าน	 ซึ่งถือว่าส�าคัญ

และจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของทุกคนในครอบครัว	จนเกิดความช�านาญและส่งต่อมา

จนถึงคนรุ่นปัจจุบัน	

	 ทั้งน้ี	 การนับถือผีบรรพบุรุษ	 เพราะชาวบ้านเช่ือว่าผีปู่ตาจะปกปักรักษาให้

ลูกหลานด�ารงชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย	 ไม่ล�าบาก	 ความเชื่อน้ีได้รับการสืบทอดมาจาก

บรรพบุรุษ	ผ่านรูปแบบการจัดพิธีเลี้ยงผีปู่ตา	โดยมีหมอจ�้า	หรือพ่อจ�้า	เป็นผู้น�าในการ

ประกอบพิธีกรรม	

 ๖.๒ การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินจากปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านหินต้ัง

ผลการศึกษาพบว่า	 ในหมู่บ้านหินต้ังค้นพบภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ๘	 ด้าน	 จากปราชญ์

ชาวบ้าน	จ�านวน	๘	คน	ดังนี้	
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ตารางที่ ๑	ภูมิปัญญาบ้านหินตั้ง	และผลงานเป็นที่ยอมรับ

ที่ ภมิูปัญญา ชือ่–สกุล อายุ ระดับการยอมรับ*

๑ ด้านจ�้า	(หมอจ�้า) นายแก้ว	จันทะมัน ๖๖ หมู่บ้านหินตั้ง

๒ เกษตรแบบผสมผสาน นายทองพลู	เวียกไทสงค์ ๕๓ ต�าบลข้าวสาร

๓ การทอผ้าฝ้าย นางสมควร	ทองเหลา ๖๙ หมู่บ้านหินตั้ง

๔ การจักสาน นางทองไหล	ชูโชติ ๔๓ ต�าบลข้าวสาร

๕ การทอเสื่อกก นางเฮือง	กุลราช ๖๑ หมู่บ้านหินตั้ง

๖ การตีมีด นายส้มชวน	สารทอง ๖๑ หมู่บ้านหินตั้ง

๗ การเหยียบเหล็ก นายเชือม	ชัยสิงหา ๗๓ ต�าบลข้าวสาร

๘ การเป่าน�้ามันงา นายบุญเกิด	ชูโชติ ๕๒ หมู่บ้านหินตั้ง

 จากตารางที	่๑	ได้แสดงให้เหน็ว่า	ในหมูบ้่านหนิตัง้มภีมูปัิญญาท้องถิน่จ�านวน	

๘	 ด้าน	 ซึ่งหากมองระดับภูมิภาคอีสานในสังคมชาวนาแล้ว	 กล่าวได้ว่า	 ลักษณะของ

ภูมิปัญญาในแต่ละด้านอาจไม่แตกต่างกันมากนัก	อาทิ	ด้านหมอจ�้า	มีความส�าคัญเป็น

ผู้สื่อสารกับผีปู่ตา	หากหมู่บ้านใดมีศาลปู่ตาตั้งอยู่	 ในหมู่บ้านนั้นก็จะมีหมอจ�้า	รวมถึง

การจักสาน	 การทอเส่ือกก	 เป็นต้น	 แต่ส่ิงที่พื้นที่หมู่บ้านหินตั้งมีความแตกต่างจาก

หมู ่บ้านในภาคอีสานทั่วไปก็คือ	 หมู ่บ้านโดยทั่วไปจะพบภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียง

ไม่กี่ด้านเท่าน้ัน	 แต่หมู่บ้านหินตั้งกลับพบว่ามีมากถึง	 ๘	 ด้าน	 และเห็นผลลัพธ์ของ

การมีอยู่ของภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม	 ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นส่ิงที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

กับหมู่บ้านอื่น

	 *	ผลงานเป็นที่ยอมรับ	๑)	 ระดับหมู่บ้านหินตั้ง	คือ	ชาวบ้านหินตั้งให้การยอมรับว่าเป็น

ผู้มีภูมิปัญญาเฉพาะด้านที่มีความโดดเด่นมากกว่าคนอ่ืนในหมู่บ้าน	 ๒)	 ระดับต�าบลข้าวสาร	 คือ	

จากข้อ	 ๑	 รวมถึงเป็นที่ยอมรับในระดับต�าบลข้าวสาร	 สะท้อนผ่านการได้รับเกียรติจากหน่วยงาน

ราชการให้เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิรู้ที่ตนเองมีให้กับชาวบ้านหินตั้ง	 และหมู่บ้านอ่ืน	 ๆ	 ในต�าบลข้าวสาร	

และต�าบลใกล้เคียง



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓92

	 ด้านการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านในหมู ่บ้านหินตั้ง	

สามารถสรุปได้	ดังนี้

	 ภูมิหลัง	 และองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านหินตั้ง	 เกิดจาก

การอยูใ่นภาคการเกษตรตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน	จึงมพีืน้ฐานการด�ารงชีวิตทีส่อดคล้อง

กบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต	ิสังคม	และวัฒนธรรม	ผนวกกบัการได้รบัการถ่ายทอด

มาจากบรรพบุรุษ	 เกิดการสร้างสรรค์เครื่องมือและของใช้ขึ้นมา	 เกิดคติความเชื่อ

เกีย่วกบัส่ิงเหนือธรรมชาตทิีป่กปักรกัษาให้กนิดอียูด่	ีเกดิหมอแผนโบราณทีใ่ห้การรกัษา

ผู้คนในชุมชน	ซึ่งสิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้	ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์	และ

แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้	ทัง้ในระดบัครวัเรอืนและระดบัชุมชน	ส่งผลให้บ้านหนิตัง้มปีราชญ์

ชาวบ้าน	ผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่หลายคน	ในปัจจุบันนี้มีผู้ที่เป็นที่ยอมรับว่า

เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นผู้ที่มีความรู้	มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่โดดเด่น	

อยู่จ�านวน	๘	คน	เป็นเพศชาย	๕	คน	และเพศหญิง	๓	คน	ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกิดและ

อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหินตั้ง	ตั้งแต่ก�าเนิด	ซึ่งทั้ง	๘	ด้าน	สามารถจ�าแนกได้	๔	ประเภท	

คือ	 ผู้น�าทางพิธีกรรมและความเชื่อ	 การเกษตรแบบผสมผสาน	 การประดิษฐ์ของใช	้

และการรักษาแผนโบราณ

	 ส่วนวิธกีาร	และขัน้ตอนของภมูปัิญญาท้องถิน่บ้านหนิตัง้	จะมคีวามแตกต่าง

กัน	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละประเภท	กล่าวคือ	๑)	ประเภทผู้น�าทางพิธีกรรม

และความเชื่อ	 คือ	 หมอจ�้า	 ภูมิปัญญาประเภทนี้มีวิธีการและขั้นตอนไม่มาก	 อุปกรณ์

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานใช้ระยะเวลาจัดเตรียมไม่นาน	 แต่ต้องใช้บทสวด	 คาถา

อาคม	การให้พร	การส่ือสาร	และความสามารถเฉพาะบคุคลสูง	เพือ่ส่ือสารกบัชาวบ้าน	

และผีปูต่า	ซ่ึงไม่ใช่คนทัว่ไปจะสามารถกระท�าได้	๒)	ประเภทการเกษตรแบบผสมผสาน	

ภูมิปัญญาประเภทน้ี	 มีวิธีการและขั้นตอนที่ซับซ้อน	 ลงแรง	 ต้องให้เวลามาก

และต้องอาศัยทักษะความช�านาญ	มีความรู้ที่เป็นระบบทั้งความรู้เกี่ยวกับดิน	น�้า	พืช	

สัตว์	 ปุ๋ย	 การป้องกันศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมี	 และการจัดสรรพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ	

ซึ่งมีความจ�าเป็นต่อการวางแผนในการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	 ๓)	 ประเภทการ

ประดิษฐ์ของใช้	ได้แก่	การจักสาน	การตีมีด	การทอเสื่อกก	ภูมิปัญญาประเภทนี้	มีวิธี

การและขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป	 บางอย่างสามารถท�าได้ง่าย	 บางอย่างมีความ

ซับซ้อนต้องอาศัยทักษะและความช�านาญเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการประดิษฐ์	
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นอกจากน้ัน	จ�าเป็นต้องอาศยัวัตถดุบิ	และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการผลิตด้วย	

เป็นภมูปัิญญาทีจั่บต้องได้อย่างชัดเจนและเหน็เป็นรปูธรรม	๔)	ประเภทการรกัษาแผน

โบราณ	ภูมิปัญญาประเภทนี้	มีวิธีการและขั้นตอนในการรักษาที่ไม่มาก	และระยะเวลา

ที่ใช้ส�าหรับการรักษาในแต่ละครั้งส้ัน	 แต่ภูมิปัญญาประเภทน้ีต้องอาศัยทักษะเฉพาะ	

ผนวกกับความเชื่อ	มีการบูชาครูบาอาจารย์	มีการสวดคาถาอาคมขณะรักษาด้วย

	 ด้านคณุค่าและประโยชน์ของภมูปัิญญาท้องถิน่	สามารถจ�าแนกได้	๒	ประการ	

ดังนี้	

	 ประการแรก	 คุณค่าและประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว	 ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่อยู่ในตัวบุคคล	บางอย่างสามารถสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง	ๆ 	ขึ้นมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว	 เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ท�าให้

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปซ้ือหาจากที่อ่ืน	 เป็นการลดรายจ่าย	 นอกเหนือจากการ

ที่ไม่ต้องซ้ือแล้ว	 ส่ิงของที่ท�าขึ้นมาน้ันหากมีมากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือน

ยังสามารถน�าไปขาย	 เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้อีกด้วย	 ตลอดจนหาก

ครัวเรือนใดมีการท�าส่ิงของเครื่องใช้ต่าง	 ๆ	 ด้วยตนเองเป็นประจ�า	 ทั้งการท�าเพื่อใช้	

หรือเพื่อขาย	 ครัวเรือนน้ันก็จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับพออยู ่พอกิน

พึ่งตนเองได้สูง

	 ประการที่สอง	คุณค่าและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	จากคุณค่าประการ

แรก	 หากมีมากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนยังสามารถแบ่งปันให้ญาติพี่น้อง

เพื่อนบ้านในชุมชน	 การแบ่งปันสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนมีการเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่	 และ

มีความรักสามัคคีกัน	 ตลอดจนหากชุมชนมีการพัฒนากลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการน�า

ภูมิปัญญามาปรับใช้	 จะท�าให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย	 ทั้งน้ี	

หากเป็นภมูปัิญญาทีเ่กีย่วข้องกบัการรกัษาผู้ป่วยแผนโบราณ	จะมปีระโยชน์ต่อผู้เจ็บป่วย

ในชุมชน	 ไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่อ่ืน	 ประหยัดทั้งเวลา	 ค่าเดินทาง	 และค่ารักษา

พยาบาล	 ส่วนทางด้านความเช่ือกับส่ิงเหนือธรรมชาติ	 ภูมิปัญญาด้านน้ีจะท�าให้คน

ในชุมชนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	 เพราะมีเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจร่วมกัน	 และสุดท้าย	

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในชุมชน	 ยังเป็นส่ิงสะท้อนถึงการขยันท�ามาหากิน	 และ

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา	ผู้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน	
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 ๖.๓ การเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินบ้านหินต้ัง ผลการศึกษา

พบว่า	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณค่าและประโยชน์ในหลายระดับ	 แต่สิ่งที่เป็นข้อกังวลใจ

ต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อาจสูญหายไป	มีประเด็นที่ส�าคัญ	๒	ประเด็น	คือ	ขาดผู้สืบทอด	

และขาดการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ดังนั้น	ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการเผยแพร่

และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง	 เพื่อน�าไปสู่การรักษาภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน	

มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๓	ส่วน	ดั้งนี้

	 	 ๑)	 การเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง	 แบ่งได้เป็น

๒	รูปแบบ	ได้แก่	รูปแบบแรก	“การเผยแพร่ภายในบ้านหินตั้ง”	เน้นการถ่ายทอดทาง

ตรง	หรือเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดโดยตรง	 ส่วนลักษณะของกิจกรรม

เป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ด้วยวิธีการบอกเล่า	 การบรรยาย

การสาธิต	 การทดลองปฏิบัติ	 ให้แก่ชาวบ้าน	 เยาวชน	 และนักเรียนในโรงเรียน

บ้านหินตั้ง	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านหินตั้ง	 และเยาวชนคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้าน

หินตั้ง	 ได้รู้ถึงรากเหง้าความเป็นมาและความส�าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ใน

บ้านเกิดของตนเอง	และรู้จักช่วยกันรักษา	หวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้เฒ่าผู้แก่คน

รุ่นก่อนเคยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาให้อยู่คู่ชุมชนบ้านหินตั้งต่อไป	 รูปแบบที่สอง

“การเผยแพร่ภายนอก”	 เป็นการถ่ายทอดทางอ้อม	 ผ่านส่ือต่าง	 ๆ	 เป็นการเผยแพร	่

ด้วยวิธีการจัดแสดงผลงาน	และเผยแพร่ผลการศกึษาด้านภมูปัิญญาท้องถิน่บ้านหนิตัง้	

ตามหน่วยงานต่าง	ๆ 	อาทิ	การเผยแพร่ผลการศึกษาให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนท้องถิน่ให้มปีระสทิธภิาพ	การเผยแพร่ผลการศกึษา

ในสถาบันการศึกษา	เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความส�าคัญของภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาสังคมไทย	โดยเฉพาะในสังคมท้องถิ่นภาคอีสาน

	 	 ๒)	 ส่ือและเอกสารเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง	 หลังจากได้

ข้อสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้งแล้ว	 ผู้วิจัยจัดท�าส่ือและ

เอกสารเผยแพร่ภมูปัิญญาท้องถิน่บ้านหนิตัง้	โดย	“จัดท�าข้อมลูทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร”	

ให้มคีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรม	ประกอบด้วย	๑)	หนังสือภมูปัิญญาท้องถิน่บ้านหนิตัง้

๒)	การเขียนบทความวิจัย	และ	๓)	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

เพือ่ให้ผู้ทีส่นใจสามารถศกึษา	เรยีนรู	้น�าองค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ไปลองฝึกปฏบิตัิ

ได้ตลอดเวลา
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	 	 ๓)	 การบรหิารจัดการภมูปัิญญาท้องถิน่บ้านหนิตัง้	เพือ่เป็นการเผยแพร่

และน�าไปสู่การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ	 ควรบริหาร

จัดการใน	๓	ด้าน	ดงัน้ี ๑) ด้านตวับคุคล	ปราชญ์ชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของภมูปัิญญาท้องถิน่	

ควรน�าองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง	 ครอบครัว	 และ

ชุมชน	ให้ชาวบ้านได้เหน็เป็นรปูธรรม	และตระหนักถงึความส�าคญัของภมูปัิญญาท้องถิน่	

ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จรงิไม่ใช่เรือ่งไกลตวั	ไม่ใช่เรือ่งเก่าล้าสมยัจนใช้ประโยชน์อะไร

ไม่ได้	รวมถึงเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง	๒) ด้านสถานที่	หมู่บ้าน

หินตั้ง	ควรมีการจัดพื้นที่สาธารณะ	เช่น	ศาลาประชาคม	วัดบ้านหินตั้ง	หรือโรงเรียน

บ้านหินตั้ง	 เป็นต้น	 ให้มีพื้นที่ส�าหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง	

และมีส่ือ	 หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง	 เพื่อให้ชาวบ้าน	

เยาวชน	และคนทั่วไปที่สนใจศึกษาได้ตลอดเวลา	และจัดพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น

จากภูมิปัญญา	 และจัดจ�าหน่ายแก่ผู้ที่สนใจท�าให้เป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้ชุมชนอีก

ช่องทางหน่ึง	 และ	 ๓) ด้านงบประมาณ	 ในการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้าน

หินตั้ง	 บางอย่างต้องอาศัยงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ	 โดยเฉพาะหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน	 อาทิ	 ส�านักงานพัฒนา

ชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ตลอดจนหน่วยงานดังกล่าวควรสนับสนุนการน�า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการพัฒนา	เพื่อสร้างความเข้มแข็ง	สร้างความมั่นคง	มั่งคั่ง	

และยั่งยืนให้แก่ชุมชนสืบไป

๗. อภิปรายผล

	 การศึกษาครั้งน้ี	 พบว่าบ้านหินตั้งเป็นสังคมเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน	 ส่วนที่มาของช่ือหมู่บ้านน้ันมาจากในหมู่บ้านแห่งน้ี	 มีหลักหินหรือหินตั้งอยู	่

ประมาณ	 ๔๕	 ใบ	 จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน	 ตลอดจนบริเวณที่พบแผ่นหินกลายเป็น

พืน้ทีศ่กัดิสิ์ทธิ	์เช่ือมโยงกบัพทุธศาสนา	และชาวบ้านมคีตคิวามเช่ือเกีย่วกบัผีบรรพบุรษุ	

จึงได้สร้างศาลปู่ตาไว้บริเวณที่มีหินตั้งล้อมรอบ	 และเชื่อว่าศาลปู่ตาเป็นที่สิงสถิต

ของผีบรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษาลูกหลานให้มีความอยู่ดีกินดี	 ซ่ึงในประเด็นการปัก

หลักหินหรือหินตั้งกับความเชื่อมโยงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้	สอดคล้องกับ	Thamrungraeng	
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(2018)	ได้ศกึษาเรือ่ง	“หลักหนิ-ใบเสมา ในวัฒนธรรมทวารวดภีาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย”	และพบว่า	หลักหิน	ใบเสมา	หรือหินตั้งในภาคอีสานมีความสัมพันธ์

กับประเพณีและคติความเช่ือท้องถิ่น	 โดยเฉพาะประเพณีการนับถือบูชาผีบรรพบุรุษ

และสิ่งศักดิ์ต่าง	ๆ 	สะท้อนผ่านภาพหม้อต่อด้วยกรวย	ซึ่งพบอยู่บนหลักหินจ�านวนมาก

น่าจะเกี่ยวข้องกับการเป็นเครื่องเซ่นสรวงบูชาผีและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ต่าง	 ๆ	 พอ	 ๆ	 กับที่

เป็นเครื่องพุทธบูชา	

	 ประเด็นด้านความเช่ือและการนับถือผีบรรพบุรุษ	 พบว่าบ้านหินตั้งมีศาล

ปูต่าทีช่าวบ้านเคารพนับถอื	เพราะเชือ่ว่าผีปูต่าจะปกปักรกัษาให้ลูกหลานด�ารงชีวิตอยู่

อย่างสุขสบาย	ไม่ล�าบาก	ความเชื่อนี้ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ	ผ่านรูปแบบ

การจัดพิธีเล้ียงผีปู่ตา	 โดยมีหมอจ�้า	 หรือพ่อจ�้า	 เป็นผู้น�าในการประกอบพิธีกรรม

เช่นเดียวกับการศึกษาของ	Ponkaewkes	(2018)	ที่ศึกษาเรื่อง	“การศึกษาตัวบทและ

บทบาทของผีปูต่า ต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภมู ิจังหวัดร้อยเอ็ด”	พบว่า	ความเช่ือเรือ่งผี

ปูต่าอยูคู่ก่บัสังคมอีสานมาช้านาน	สืบทอดรุน่สู่รุน่	มคีตคิวามเช่ือและจัดพธิกีรรมอย่าง

สม�่าเสมอไม่ขาดหาย	จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คน

	 ส่วนการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง	 พบว่าองค์ความรู้ของปราชญ์

ชาวบ้านในหมู่บ้านหินตั้ง	มาจากการอยู่ในภาคการเกษตร	จึงมีพื้นฐานการด�ารงชีวิตที่

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	สังคม	และวัฒนธรรม	ผนวกกับการได้รับ

การถ่ายทอดปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษ	 ส่งผลให้บ้านหินตั้งมีปราชญ์ชาวบ้าน	 ซ่ึงเป็น

เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายคน	 เป็นผู้ที่มีความรู้	 มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่

โดดเด่น	 และเป็นที่ยอมรับของคนในหมู ่บ ้าน	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ	

Boonsanong	(2007)	ทีศ่กึษาเรือ่ง	“การจัดการภมูปัิญญาท้องถิน่ : กรณีศกึษาบ้านสระ

ดอกเกษ ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอส�าโรง จังหวัดอุบลราชธานี”	ที่พบว่า	ภูมิปัญญาของ

ชาวบ้านมีการหล่อหลอมองค์ความรู้ให้เกิดการสืบสานและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ ่น

โดยมกีารปลูกฝังและท�าให้ดเูป็นแบบอย่าง	ผ่านการด�ารงชวิีต	ความเช่ือ	ประเพณี	และ

พิธีกรรม	 นอกจากนี้ฐานที่มาองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านหินตั้ง	 ซึ่งเป็น

พื้นที่ในภาคอีสานตามข้อค้นพบของงานวิจัย	ยังสอดคล้องกับงานศึกษาของ	Narasaj	

(2009)	 ที่ช้ีให้เห็นว่าการที่ผู้คนในอีสานด�ารงชีพด้วยการพึ่งพิงธรรมชาติ	 และมีการ

ปรบัตวัให้สอดคล้องกบัการด�ารงอยูท่่ามกลางระบบนิเวศรอบตวัทีม่ลัีกษณะหลากหลาย	
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ท�าให้เป็นประสบการณ์ที่สั่งสม	ถ่ายทอด	สืบต่อกันมาในท้องถิ่นของผู้คนในภาคอีสาน

	 ทั้งนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้น	ยังพบว่า	มีคุณค่าและประโยชน์ต่อตัวบุคคล

และครอบครัว	 รวมถึงมีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมด้วย	 ภูมิปัญญาสามารถปรับใช้

ก่อให้เกดิการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่	และสร้างรายได้พฒันาชมุชนให้เกดิความเข้มแขง็	

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชน	เป็นสิ่งสะท้อนถึงการขยันท�ามาหากิน	และ

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา	 เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน	 สอดคล้องกับ

งานศึกษาของ	Nunart	(2017)	ผ่านการศึกษาเรื่อง	“ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณค่าแห่งวิถี

ชีวิต วัฒนธรรม เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน” พบว่า	ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นความรู้ที่เป็น

องค์รวม	 ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างคนกับคน	 คนกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

ตลอดทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เล้ียงครอบครัว	 และ

ชุมชนสามารถเข้มแขง็ได้ด้วยภมูปัิญญา	รวมถงึ	Boonphila	(2011)	ทีพ่บว่า	ภมูปัิญญา

ท้องถิ่นมีความส�าคัญต่อผู้คนในท้องถิ่น	 และยังเอ้ือประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนา

ประเทศอีกด้วย

	 นอกจากน้ี	 บ้านหินตั้งมีกลุ่มอาชีพอยู่หลายกลุ่ม	 อาทิ	 กลุ่มเกษตรกรรม	

กลุ่มจักสาน	กลุ่มการแปรรูปอาหารและการท�าปลาร้า	ซึ่งกลุ่มต่าง	ๆ	เหล่านี้	สมาชิก

ในกลุ่มมีประสบการณ์สูง	 มีทักษะและความช�านาญที่มีความโดดเด่น	 สามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างมั่นคง	แต่มีข้อจ�ากัดเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกัน	กับ

ปัญหาเรื่องช่องทางการตลาด	 ผลดังกล่าวแย้งกับงานศึกษาของ	 Chantaroon	 and	

Kosolkittiamporn	(2017)	เรื่อง	“การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่ธุรกิจชุมชนใน

ยคุไทยแลนด์ ๔.๐”	ทีพ่บว่า	กลุ่มอาชพีทีผ่ลิตสินค้าจากภมูปัิญญาท้องถิน่ของภาคอีสาน	

ยังขาดความรู้	 ขาดทักษะ	 และประสบการณ์	 โดยเฉพาะทางด้านการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรม	ซึ่งผู้วิจัยก็ไม่เห็นด้วยกับข้อค้นพบดังกล่าวมากนัก	แต่วิเคราะห์อีกด้าน

หน่ึงงาน	Chantaroon	and	Kosolkittiamporn	อาจช้ีว่า	ตามนโยบายไทยแลนด์	๔.๐	ทีใ่ห้

ความส�าคญัด้านนวัตกรรม	จึงมองว่าสินค้าจากภมูปัิญญาท้องถิน่ของภาคอีสาน	ยงัขาด

การพัฒนาด้านนวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์และการบริการให้เกิดความทันสมัยตาม

ลักษณะสินค้าสมัยใหม่	ซึ่งก็เป็นไปได้	เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่แล้ว	ผู้เป็น

เจ้าของภูมิรู้คือผู้เฒ่าผู้แก่ก็ย่อมมีข้อจ�ากัดในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูง
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	 ประเด็นด้านการเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง	 พบว่า	

เป็นกิจกรรมส�าคัญต่อการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง	 มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	

๓	 ประการ	 ๑)	 การเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง	 ทั้งภายใน

และภายนอกชมุชนบ้านหนิตัง้	๒)	ส่ือและเอกสารเผยแพร่ภมูปัิญญาท้องถิน่บ้านหนิตัง้

เน้นการท�าส่ือที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 ทั้งรูปแบบทั่วไป	 และการเผยแพร่ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์	๓)	การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง	ประกอบด้วย	ด้าน

ตัวบุคคล	ด้านสถานที่	และด้านงบประมาณ	ซึ่งทั้งสามส่วนมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ

การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับงานศึกษาของ	Supaso,	

Boonwattanakul	 and	 Supawan	 (2018)	 ที่พบว่า	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	 จะต้องประกอบด้วย	 วิธีการถ่ายทอด

ความรู้	 บุคคลทั้งผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด	 และส่ือต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งน้ี	

สื่อที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภูมิปัญญา	ควรเป็นคู่มือความรู้ที่มีความกระซับอ่านแล้ว

เข้าใจง่าย	 มีภาพน่าสนใจ	 การจัดท�าวารสาร	 การจัดท�าแผ่นพับ	 และควรส่งเสริม

การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งใกล้เคียงกับข้อเสนอของ	Viphatphumiprathes	

(2010)	ที่ชี้ให้เห็นว่า	การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมี	๒	ประเภท	ได้แก่	แบบมุขปาฐะ

และเป็นลายลักษณ์อักษร	แต่อย่างไรก็ตาม	ในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารและเทคโนโลยี

มคีวามก้าวหน้า	การถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถิน่จึงควรต้องผ่านสือ่ทีห่ลากหลายมากข้ึน

เช่น	หนังสือ	เอกสาร	วิทยุ	และโทรทัศน์	อันท�าให้สะดวกต่อผู้รับการถ่ายทอดมากขึ้น	

ทั้งนี้	Panyavachiropat	 (2014)	 ให้ความเห็นในภาพรวมว่า	การถ่ายทอดเป็นเอกสาร

ลายลักษณ์อักษร	เป็นแนวทางส�าคัญแนวทางหนึ่งของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ไปสู่ประชาชนและเยาวชน	 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้ด�ารงอยู่ตลอดไปในสังคมไทย	ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของงานวิจัยนี้	

๘. ข้อเสนอแนะ

 ๘.๑ ข้อเสนอแนะต่อการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง

	 	 ๑)	 ควรมกีารสนับสนุน	การถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถิน่บ้านหนิตัง้อย่าง

เป็นระบบ	 โดยน�าความรู้	 ทักษะ	 ความช�านาญที่มีอยู่ในปราชญ์ชาวบ้าน	 มาศึกษา	

ถ่ายทอด	 และจัดระบบข้อมูลให้มีความชัดเจน	 ทั้งในรูปแบบของเอกสารคู ่มือ
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ภูมปัิญญา	การเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์	เพือ่มอบให้แก่หน่วยงาน	และสถานศกึษา

ต่าง	ๆ	ทั้งในและนอกชุมชน

	 	 ๒)		หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนา

เศรษฐกจิชุมชน	ควรส่งเสรมิการปรบัใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่	ให้กลายเป็นสินค้า	ผลิตภณัฑ์	

และการบริการ	 พัฒนากลุ่มอาชีพให้ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 เพื่อ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านหินตั้ง

	 	 ๓)	 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการ

สร้างพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์	ส�าหรบัเป็นศนูย์การเรยีนรูช้มุชนบ้านหนิตัง้	พืน้ทีส่�าหรบั

จัดแสดงผลิตภัณฑ์	และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรรม

 ๘.๒ ข้อเสนอแนะต่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ๑)	 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง

รายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างเป็นระบบ	เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้เกิด	“ความมั่นคง	

มั่งคั่ง	และยั่งยืน”	ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

	 	 ๒)	 ควรท�าการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ที่มีประโยชน์ต่อการ

พัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมในพื้นที่อ�าเภอบ้านผือ	 จังหวัดอุดรธานี	 เพื่อน�ามาปรับ

ประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาท้องถิ่น	 และเป็นฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ�าเภอ

บ้านผือ	 ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม	 และ

เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
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