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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาบริบทชุมชน และการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้าน
หินตั้ง เพื่อน�ำไปสู่การเผยแพร่และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน โดยใช้วิธีการศึกษา
เชิงคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ ำ� และอดีตผูน้ ำ� ชุมชน ผูส้ งู อายุ และ
ชาวบ้านหินตัง้ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า ๒๐ ปี รวมจ�ำนวน ๕๐ คน ส่วนเครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการสัมภาษณ์เจาะลึก จัดระบบข้อมูล
ตีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการน�ำเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า บ้านหินตั้งเป็นสังคมเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ชาวบ้านมีความเชื่อเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือธรรมชาติเชื่อมโยงกับ
หลักพุทธศาสนา โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับผีปู่ตาที่คอยปกปักรักษาลูกหลาน ส่วน
ด้านภูมิปัญญาของชาวบ้านมาจากฐานของสังคมเกษตรกรรม ผนวกกับการปลูกฝัง
และสืบทอดจากบรรพบุรุษ เป็นส่วนเกื้อหนุนส�ำคัญของบ่อเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
หลายด้าน ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน และสามารถน�ำมาปรับใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึง
ควรศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่สืบไป
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Folk wisdom in Ban Hin Tang,
Khao San Sub-district,
Ban Phue District, Udon Thani Province
Sunit Hemanil๓

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�ำ
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยแก้ไข และพัฒนา
ท้องถิ่นโดยเฉพาะสังคมชาวนาในภาคอีสาน ตลอดจนผู้ที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญายัง
สามารถปรับใช้ภูมิปัญญาในสาขาของตน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและ
ครอบครัวจนสามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และแบ่งปันบางส่วนที่ตนเองมีให้กับคนใน
ชุมชน ท�ำให้เกิดสังคมที่อยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ก็จะ
เกื้อหนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความสุขและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป ซึ่งในอดีตภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีความส�ำคัญอย่างมากต่อวิถีชีวิตของผู้คน
ทั้งภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการท�ำมาหากิน การประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับธรรมชาติ ระหว่างผู้คนด้วยกันเอง ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับคติความเชื่อ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ
บ้านหินตั้ง เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกเขตเมืองของภาคอีสาน อยู่ในพื้นที่เขต
ปกครองของอ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปตามเส้นทาง
สายอุดรธานี-บ้านผือ ระยะทางประมาณ ๕๔ กิโลเมตร และห่างจากอ�ำเภอบ้านผือ
ระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร บ้านหินตั้ง (หมู่ ๕) เป็น ๑ ใน ๑๐ หมู่บ้านในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลข้าวสาร มีจำ� นวน ๑๑๑ ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย ๒๕๕ คน
หญิง ๒๗๕ คน รวม ๕๓๐ คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�ำนา
ท�ำสวน ท�ำไร่เป็นหลัก ส่วนวัยหนุ่มสาวนิยมเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ (Chaiyod,
2018, December 8) ด้านภูมศิ าสตร์ของหมูบ่ า้ นหินตัง้ บริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยตัง้ อยูบ่ นท�ำเล
ที่ดอนน�้ำท่วมไม่ถึง ส่วนพื้นที่การเกษตรเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน�้ำที่อุดมสมบูรณ์
ชาวบ้านในอดีตมีคติความเชื่อในเรื่องของการปักหลักหิน (หินตั้ง) เป็นจ�ำนวนมาก
กระจายตัวตามจุดต่าง ๆ ในหมูบ่ า้ นโดยเฉพาะบนดอนทางทิศเหนือและทางทิศใต้ รวม
กันประมาณ ๔๕ ใบ (Sisulae, 2017, September 15) และในอดีตบริเวณพื้นที่แห่งนี้
มีความเชือ่ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับหินตัง้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะความเชือ่ ทีเ่ ชือ่ มโยงเรือ่ งศาสนา
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และผีบรรพบุรุษ ตลอดจนปัจจุบันถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลง
ไป มีผู้คนที่อพยพมาจากที่อ่ืน ๆ มาอยู่ในชุมชนมากขึ้น แต่คนในชุมชนทั้งที่เป็นชน
กลุ่มเดิม และกลุ่มที่อพยพเข้ามาใหม่ ก็ไม่ได้ละเลยคติความเชื่อดั้งเดิมแต่อย่างใด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง ต�ำบลข้าวสาร อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
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ดังนัน้ เมือ่ วัฒนธรรมจากอดีตกับวัฒนธรรมของผูค้ นในปัจจุบนั ผสมกลมกลืน
ในวิถีการด�ำรงชีวิต จึงย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตเป็นเงาตามตัว โดยส่วนใหญ่แล้ววิถี
การด�ำเนินชีวิตผนวกกับคติความเชื่อ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หล่อหลอมให้เกิดพิธีกรรม
ความเชื่อและภูมิปัญญา รวมถึงทุนจากทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิง่ ดังกล่าวได้เอือ้ อ�ำนวยต่อการสร้างสรรค์สงิ่ ต่าง ๆ เพือ่ น�ำไปใช้รองรับการด�ำรงชีวติ
ตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะมรดกทางภูมิปัญญาจาก “ปราชญ์ชาวบ้าน”
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง เพื่อน�ำข้อค้นพบที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเน้นการศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้านที่
เป็นเจ้าขององค์ความรู้ ผู้น�ำและอดีตผู้น�ำชุมชน ผู้สูงอายุในชุมชน ตลอดจนการวิจัย
ครั้งนี้ยังต้องการเผยแพร่ และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านหินตั้ง
ต�ำบลข้าวสาร อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ั ญาท้องถิน่ จากปราชญ์ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นหินตัง้
๒. เพือ่ ศึกษาการจัดการภูมปิ ญ
ต�ำบลข้าวสาร อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
๓. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง ต�ำบลข้าวสาร
อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทั้งภายในและภายนอกชุมชน

๓. ขอบเขตการวิจัย
ด้านพื้นที่ (Area Scope) ก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ในการท�ำวิจัย คือ บ้านหินตั้ง
หมู่ ๕ ต�ำบลข้าวสาร อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน ๑๑๑ หลังคาเรือน
ซึ่งมีจ�ำนวนประชากรรวม ๕๓๐ คน
ด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) มีจ�ำนวน ๕๐ คน ได้แก่ ๑) ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านหินตั้ง จ�ำนวน ๘ คน ๒) ผู้น�ำและ
อดีตผู้น�ำชุมชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอดีตผู้น�ำชุมชน
รวมจ�ำนวน ๖ คน ๓) ผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และอยู่อาศัยในหมู่บ้าน
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หินตั้ง รวมจ�ำนวน ๑๖ คน ๔) ชาวบ้านหินตั้งที่อยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี รวมจ�ำนวน
๒๐ คน

๔. การทบทวนวรรณกรรม และการสร้างกรอบแนวคิด
๔.๑ ค�ำว่า “ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ” ภูมปิ ญ
ั ญา หมายถึง พืน้ ความรูค้ วามสามารถ
(Royal Institute, 2013, p. 872) ทั้งนี้ “ภูมิปัญญา” เป็นค�ำสมาส ระหว่าง “ภูมิ” และ
“ปัญญา” หมายถึง ความรู้ที่เป็นพื้นฐาน โดยที่ ภู-มิ หมายถึง สถานที่ พื้นฐาน แผ่นดิน
หรือ ฐานของศาสตร์ ถ้าพิจารณาภูมปิ ญ
ั ญาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ “wisdom” ภูมปิ ญ
ั ญา
ของไทย จะหมายถึงความรู้ความสามารถ วิธีการ ผลงานที่คนไทยได้ค้นคว้า รวบรวม
จัดเป็นความรู้ ถ่ายทอดปรับปรุงจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง จนเกิดผลิตผลที่ดี งดงาม
ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ สามารถน�ำมาแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตได้ (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�ำรงชีวิต และถ่ายทอดให้คนอื่น
ได้ โดยเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ลองผิด ลองถูกบ้าง เกิดจากการบอกสอนจาก
ผู้รู้คนอื่นบ้าง และสิ่งดังกล่าวสามารถน�ำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ชุมชน ตลอดจนสามารถปรับเปลีย่ นให้เข้ากับยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ นี้ “ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น” มองว่าเป็นองค์ความรู้ ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าขององค์ความรู้ นิยมเรียกว่า
“ปราชญ์ชาวบ้าน” ซึ่งทั้งสองเหมือนกับสองด้านในเหรียญเดียวกัน โดยส�ำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ให้ความหมาย ปราชญ์
ชาวบ้านหมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน น�ำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์
ในการด�ำรงชีวิตจนประสบผลส�ำเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับ
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม (Office of the Non-Formal and Informal Education,
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง ต�ำบลข้าวสาร อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
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2008, p. 26) สอดคล้องกับงานศึกษาของ Petchprapai, et al. ที่กล่าวไว้ว่า ปราชญ์
ชาวบ้านหมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญานั้น ๆ และเป็นบุคคลผู้น�ำภูมิปัญญามา
ใช้ประโยชน์ในการด�ำรงชีวติ จนประสบผลส�ำเร็จสามารถถ่ายทอดเชือ่ มโยงคุณค่าของ
อดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม (2014, p. 2) สรุปได้ว่าปราชญ์ชาวบ้าน คือบุคคล
ทีเ่ ป็นเจ้าของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ หรือภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน เป็นผูร้ อบรูเ้ กีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ในสาขาของตน และได้ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง และชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม และสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนเองให้กับคนอื่นได้
๔.๒ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ค่อนข้างหลากหลาย ที่ส�ำคัญได้แก่
เรื่องแรกเป็นงานศึกษาของ Narasaj ได้ชี้ให้เห็นว่า ชาวอีสานได้เกิดการ
สร้างสรรค์ และสั่งสมภูมิปัญญา เพื่อใช้ส�ำหรับหรับการด�ำรงชีวิตมาอย่างช้านาน
โดยเขาได้ค้นพบผ่านงานที่ส�ำคัญ ๒ เรื่อง ได้แก่ ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน
(Narasaj, 2009) ส่วนอีกเรือ่ ง คือ พัฒนาการภูมปิ ญ
ั ญาอีสาน จากความรูพ้ นื้ บ้านสูม่ รดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Narasaj, 2017) งานทั้งสองชิ้นได้ชี้ให้เห็นว่า ภาคอีสาน
เป็นดินแดนที่มีผู้คนอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน ท�ำให้ดินแดนแห่งนี้มีการสร้างสรรค์
ภูมิรู้ เกิดการสั่งสม และส่งต่อภูมิปัญญา อันเกิดจากการปรับตัวในการด�ำรงชีวิตให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ-สังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยภาพรวมแล้วเขาได้เสนอว่า ภูมิปัญญาอีสาน
แต่ละด้านอาจมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมอีสานคล้ายคลึง หรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ช่วงเวลา ผูเ้ กีย่ วข้อง การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ
อย่างไรนั้นประเด็นเพิ่มเติมในงานเรื่อง พัฒนาการภูมิปัญญาอีสาน จาก
ความรู้พื้นบ้านสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Narasaj, 2017) ได้แสดงให้เห็นถึง
ประวัติศาสตร์การก่อตัวของภูมิปัญญาอีสานในแต่ละประเภท และอธิบายว่าแต่ละ
ประเภทมีความส�ำคัญต่อคนอีสานอย่างไร รวมถึงได้ตอกย�ำ้ ให้เห็นถึงความส�ำคัญของ
ภูมิปัญญาอีสานว่ามีคุณค่าในระดับสากลตามแนวทางของยูเนสโก (UNESCO) และ
ได้บง่ ชีถ้ งึ การมีอทิ ธิพลต่อการด�ำรงชีวติ ของชาวอีสานตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สามารถ
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น�ำมาปรับใช้เพือ่ เป็นแนวทางการวิเคราะห์ความเป็นมา และความส�ำคัญของภูมปิ ญ
ั ญา
บ้านหินตั้งในแต่ละด้าน ตลอดจนแนวทางการวิเคราะห์บทบาทของภูมิปัญญาบ้านหิน
ตั้งต่อสังคมจากมุมมองของคนนอก (outsider view)
การทบทวนวรรณกรรมในพื้นที่ภาคอีสาน งานวิจัยเรื่องแรกเป็นการศึกษา
เรือ่ ง การจัดการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ : กรณีศกึ ษาบ้านสระดอกเกษ ต�ำบลโคกสว่าง อ�ำเภอ
ส�ำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ของ Boonsanong (2007) งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เฉพาะพืน้ ทีบ่ า้ นสระดอกเกษ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา
พบว่า ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ บ้านสระดอกเกษ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านวัฒนธรรม
การด�ำรงชีวิต ได้แก่ การท�ำเครื่องมือเครื่องใช้ การแต่งกาย ๒) ด้านประเพณีและ
ความเชื่อ ได้แก่ ฮีตสิบสอง ความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ยาม ความเชื่อ
เรื่องขะล�ำ และ ๓) ด้านวรรณกรรม ได้แก่ นิทานพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก นอกจากนี้
ยังได้กล่าวถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาในแต่ละด้านจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม เช่น การท�ำเครื่องมือเครื่องใช้ รูปแบบที่เหมาะสม คือ การสาธิต และ
การสอนให้ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดปฏิ บั ติ ต าม ส่ ว นความเชื่ อ เรื่ อ งขะล� ำ  จะเน้ น
การบอกต่อ หรือปลูกฝังให้ลูกหลานเกิดความเชื่อและปฏิบัติตาม
งานของ Boonsanong (2007) น่าสนใจที่เป็นงานเชิงพื้นที่ที่มุ่งศึกษา
ภาพรวมของภูมปิ ญ
ั ญาในหมูบ่ า้ นสระดอกเกษ โดยได้ชใี้ ห้เห็นอย่างชัดเจนว่า ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นในหมู่บ้านสระดอกเกษมีด้านใดบ้าง และมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของ
ชาวบ้านอย่างไรบ้าง ตลอดจนได้นำ� เสนอให้เห็นลักษณะเด่น การคงอยู่ และการสืบทอด
ภูมิปัญญาในแต่ละด้าน
ต่อมางานศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่รอบเขื่อนน�้ำพุง
จังหวัดสกลนคร ของ Petchprapai, et al. (2014) เน้นการศึกษาภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ผู้คนในพื้นที่
รอบเขือ่ นน�ำ้ พุง มีความเชือ่ แบบผสมผสานทัง้ สมัยใหม่และสมัยเก่า ส่วนด้านภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ในพืน้ ทีร่ อบเขือ่ นน�ำ้ พุง มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อคนในท้องถิน่
ส่วนด้านการถ่ายทอดความรู้ มี ๒ รูปแบบ คือ จากการสนทนา และจากต�ำรา
อย่างไรนั้น อาจเป็นเพราะปราชญ์ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงหลงลืม มีปัญหา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง ต�ำบลข้าวสาร อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
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ด้านความจ�ำ  ท�ำให้เกิดข้อกังวลใจว่าภูมิปัญญาที่มีอยู่อาจเลือนหายไปจากท้องถิ่นใน
ระยะเวลาอันใกล้นี้
งานศึกษาด้านภูมิปัญญาที่ให้ความส�ำคัญต่อการศึกษากลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ
เกษตรรุ่นใหม่ ที่ได้น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
บรรพบุรุษ คือ งานของ Wichai (2016) โดยมุ่งศึกษาภูมิหลัง วิถีชีวิตของเกษตรกร
และปัจจัยเงื่อนไขในการสืบทอดภูมิปัญญาของคนรุ่นใหม่ งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการ
ศึกษาแบบผสม แต่เน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ผลการศึกษา พบว่า วิถีชีวิต
ของชาวบ้านบุ่งคล้าได้เปลี่ยนไป จากการด�ำรงชีวิตแบบพออยู่พอกินช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มาเป็นการค้าขายเป็นหลัก มีการดิน้ รนกับการใช้ชวี ติ มากขึน้ ความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติที่เคยมีในอดีตก็เสื่อมสลายไป
ส่วนประเด็นที่น่าสนใจในงานของ Wichai (2016) ได้ให้ความส�ำคัญต่อ
การศึกษาคนรุน่ ใหม่ ทีม่ สี ว่ นหนุนเสริมการคงอยูข่ องภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการเกษตร
โดยมองว่า คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้าง ความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลอย่างยิ่งต่อการเชื่อถือค�ำสั่งสอนของผู้สูงอายุ เนื่องจากใน
ทางวิทยาศาสตร์ค�ำสั่งสอนอธิบายได้ยาก ในขณะที่ความรู้สมัยใหม่ประจักษ์ชัดเจนใน
เหตุและผลส่งผลให้ในปัจจุบันความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบดั้งเดิมมีน้อยลง
การทบทวนวรรณกรรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พบว่ามีเรื่องส�ำคัญ ๓ เรื่อง
ประกอบด้วย
๑) เรื่ อ งพั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ เอกลั ก ษณ์ และภู มิ ป ั ญ ญา
จังหวัดอุดรธานี (Fine Arts Department, 2001) ได้บ่งชี้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านที่
สร้างสรรค์ขึ้นในจังหวัดอุดรธานี ภูมิปัญญาแต่ละด้านมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต
ของชาวอุดรธานีเป็นอย่างยิ่ง สามารถสรุปได้ ๗ ด้านได้แก่ ๑) การท�ำมาหากิน ๒)
การรักษาโรค ๓) การกินอยู่แบบเรียบง่าย ๔) ศิลปกรรม มีอยู่ ๒ กลุ่ม คือ ช่างเขียน
ที่ฝึกฝนเอง และช่างเขียนที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาศิลปะ ๕) ภาษาและวรรณกรรม
๖) ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี และ ๗) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่ามีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน เช่น
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การท�ำมาหากิน การประดิษฐ์เครือ่ งมือและสร้างสรรค์สงิ่ ต่าง ๆ คติความเชือ่ ตลอดจน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่างาน
เรื่องนี้เป็นการศึกษาในภาพรวมเท่านั้น และภูมิปัญญาบางอย่างที่ได้ระบุว่าเป็น
ภู มิ ป ั ญ ญาของชาวอุ ด รธานี กลั บ พบว่ า การอธิ บ ายก็ ยั ง ขาดความชั ด เจน และ
การวิเคราะห์ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
๒) เรื่ อ งภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด อุ ด รธานี (Boonphila, 2011) เป็ น
การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด อุ ด รธานี
ส่ ว นใหญ่ จ ะเชื่ อ มโยงการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ่ น
จากการศึกษาได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาในจังหวัดอุดรธานี ออกเป็น ๔ ด้าน คือ
๑) ด้านความเชื่อและต�ำนาน ๒) ด้านพุทธศาสนาแหล่งธรรมะ ๓) ด้านอาหาร
๔) ด้านหัตถกรรมการทอผ้า นอกจากนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส�ำคัญ
ต่ อ ผู ้ ค นในท้ อ งถิ่ น และยั ง เอื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ การวางแผนพั ฒ นาประเทศอี ก ด้ ว ย
ดังนั้นจึงควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป ตลอดจนฟื้นฟูในส่วนที่ก�ำลังเลือนหาย
๓) เรื่องภูมิปัญญาของหมอน�้ำมนต์พื้นบ้านในการรักษาโรคกระดูกจาก
อุบัติเหตุศึกษาเฉพาะนายประเสริฐ ผลาฤกษ์ (Tipchoi, 2014) ศึกษาในหมู่บ้าน
แห่งหนึ่งของอ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภูมิปัญญาของ
หมอน�้ำมนต์พื้นบ้านในการรักษาโรคกระดูกจากอุบัติเหตุ ประกอบด้วยภูมิหลังของ
องค์ความรู้ ขั้นตอน และวิธีการรักษา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาได้ชี้ให้
เห็นว่า การรักษาของหมอพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ส่วน
หมอน�้ำมนต์ (นายประเสริฐ) ได้เรียนวิชารักษาโรคกระดูกมาจากบิดาของตน และ
มีความกังวลว่าภูมปิ ญ
ั ญาการรักษาโรคกระดูกจะสูญหาย ด้านขัน้ ตอนและวิธกี ารรักษา
หมอน�้ำมนต์จะเป่าเวทมนต์คาถาลงในน�้ำสะอาดแล้วน�ำมาพ่นบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ
ต่อเนื่องกันประมาณ ๗-๑๕ วัน หรือมากน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคกระดูก
และอายุของผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตามการรักษาของหมอน�้ำมนต์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งใน
การรักษาโรคกระดูกของชาวบ้าน โดยตั้งข้อสังเกตว่าการด�ำรงอยู่ของภูมิปัญญาของ
หมอน�้ำมนต์อาจมีเวลาอยู่ได้ไม่นาน และมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญหายไปจากสังคม
เนื่องจากไม่มีผู้ใดมาสืบทอดวิชาการรักษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง ต�ำบลข้าวสาร อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
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กล่าวโดยสรุป จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าสถานภาพงาน
วิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่างชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์
ของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาผูค้ นและชุมชนท้องถิน่ และเห็นตรง
กันว่าเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศชาติอกี ด้วย ตลอดจนงานส่วนใหญ่ตา่ ง
เสนอในมุมที่คล้ายกัน ว่ามีความกังวลและเป็นห่วงสถานภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่อาจจะสูญหายไป ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษา ถ่ายทอด และรักษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ไปยังเด็ก เยาวชน และสถาบัน
การศึกษาในชุมชน
จะเห็นได้วา่ งานศึกษาทีผ่ า่ นมาได้มงุ่ ศึกษาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละ
ระดับทีแ่ ตกต่างกันไป อาทิ ระดับภูมภิ าค เช่น งานของ Narasaj (2017) เน้นการศึกษาใน
หลายด้านหลายสาขาของภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในภาคอีสาน ส่วนระดับจังหวัด เช่น
งานของ Boonphila (2011) เน้นการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายสาขาในจังหวัด
อุดรธานี และระดับท้องถิ่น หรือระดับหมู่บ้าน เช่น งานของ Tipchoi (2014) แต่เป็น
การศึกษาเพียงเฉพาะหมอน�้ำมนต์เพียงด้านเดียว ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านของพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ยังขาดการศึกษาแบบ
บูรณาการที่หลากหลายสาขา และเน้นการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของบริบท
ชุมชนกับการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความส�ำคัญต่อคนในชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบแนวคิดในครั้งนี้
๔.๓ การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย หลังจากทบทวนวรรณกรรมข้างต้น
ผู้วิจัยได้น�ำข้อสรุปที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการออกแบบวิธีการ
ศึกษา เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลข้อมูล โดยเฉพาะแนวคิดที่เสนอโดย
Narasaj (2017) มองมิติพัฒนาการความเป็นมาและบ่อเกิดของภูมิปัญญา แนวทาง
การศึกษาและวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากมุมมองของคนนอกชุมชน และแนวคิด
ของ Tipchoi (2014) เน้นการปรับใช้วิธีการศึกษา และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น จนน�ำมาสู่การสร้างกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้
ประกอบด้วยประเด็นศึกษาที่ส�ำคัญ ได้แก่ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และ
สภาพแวดล้อมของชุมชน ๒) การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ภูมิหลัง และ
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องค์ความรู้ วิธกี ารและขัน้ ตอน คุณค่าและประโยชน์ของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ๓) การเผย
แพร่และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง

๕. ระเบียบการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)
โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้
๕.๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ประกอบ
ด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน จ�ำนวน ๘ คน ผู้น�ำและอดีตผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน ๖ คน ผู้สูงอายุ
จ�ำนวน ๑๖ คน และชาวบ้านหินตั้งที่อยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี จ�ำนวน ๒๐ คน รวม
ทั้งสิ้น ๕๐ คน ทั้งนี้ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกใน
ลักษณะการบอกต่อแบบลูกโซ่ หรือสโนบอลล์ (snow ball technique) ใช้หลักการ
ความซ�้ำซ้อนของข้อมูล หรือการบอกต่อจากประชากรในพื้นที่วิจัยที่ตรงกัน ต่อมาใช้
หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
๕.๒ เครื่องมือในการวิจัย การลงพื้นที่ส�ำรวจภาคสนาม (field survey)
และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ส่วนการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แนวค�ำถามปลายเปิด (open-ended questions)
การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth
interview) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการก�ำหนดประเด็นค�ำถามไว้ลว่ งหน้า แต่ได้คำ� ถาม
ทีต่ งั้ ไว้มคี วามยืดหยุน่ สูง ตลอดจนสามารถเพิม่ หรือลดประเด็นค�ำถามตามสถานการณ์
ในการสัมภาษณ์ และบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ได้
๕.๓ วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มีกระบวนการ ดังนี้ ๑) การประชุม
กลุ่มใหญ่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัยฯ กับชาวบ้านหินตั้ง ซึ่งได้ขอใช้
พื้นที่โรงเรียนบ้านหินตั้ง เป็นสถานที่จัดการประชุม ๒) การสนทนากลุ่ม (focus group
discussions) โดยแบ่งชาวบ้านหินตั้ง ออกเป็นกลุ่มละ ๖-๑๐ คน ผู้วิจัยท�ำหน้าที่เป็น
ผู้น�ำกลุ่มในการสนทนา มีเป้าหมายเพื่อให้ทราบว่า ชุมชนมีประวัติความเป็นมา และ
มีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร และใครในชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนว่า
เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ๓) การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง ต�ำบลข้าวสาร อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
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จากปราชญ์ชาวบ้าน จ�ำนวน ๘ คน มีเป้าหมายเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นแต่ละด้าน แต่เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นภูมิรู้ที่อยู่ในตัวของบุคคลที่ไม่มี
การบันทึกไว้ บางอย่างจึงมีข้อจ�ำกัดในการอธิบายข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึง
ได้ขอให้ปราชญ์ชาวบ้านได้สาธิต ภูมิปัญญาที่ตนเชี่ยวชาญประกอบการเก็บข้อมูลด้วย
นอกจากนี้ ระหว่างการสนทนาผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ได้มีการจดบันทึกข้อมูล
รวมทั้งการบันทึกเสียง โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อให้การ
สัมภาษณ์เป็นไปอย่างธรรมชาติและมีความราบรื่นมากที่สุด ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกทุกคน หลังจากนั้นได้ด�ำเนินการ
ถอดเทปการสนทนาแบบค�ำต่อค�ำ  จัดระบบหมวดหมู่ และท�ำการสรุปข้อมูล เพื่อให้
ได้รายละเอียดในแต่ละประเด็นที่ชัดเจน ครบถ้วน และสะดวกส�ำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
๕.๔ การตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ปรับใช้ ตามข้อเสนอ
ของ Cheawjindakarn (2018) ที่เสนอว่า การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data
Triangulate) เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่มาต่าง ๆ โดย
พิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความเทีย่ งตรง น่าเชือ่ ถือ และป้องกันความผิดพลาด ในการสนทนากลุม่ เมือ่ สัมภาษณ์
เสร็จสิ้น ผู้น�ำการสนทนาจะทบทวนประเด็นหลักที่ได้จากการสนทนาทุกครั้ง ตลอดจน
หลังจากการจัดเก็บข้อมูลแล้ว ได้ส่งกลับคืนให้กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อค้นพบอีกครั้ง
๕.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากได้ข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อมูล จากการสนทนากลุม่ และสัมภาษณ์เจาะลึกแล้ว ได้นำ� ข้อมูลมาพิจารณาความเป็น
ไปได้ และวิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย ตีความ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุป ส่วนการน�ำเสนอผลการศึกษาใช้วิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
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๖. ผลการวิจัย
๖.๑ ประวัติความเป็นมา และสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านหินตั้ง ผลการ
ศึกษาพบว่า การปักหลักหินเป็นแนวตั้งฉากกับพื้นดินที่พบในหมู่บ้านจ�ำนวนมาก ท�ำให้
ชาวบ้านเรียกหลักหินทีต่ งั้ อยูว่ า่ “หินตัง้ ” ซึง่ คาดว่าเป็นทีม่ าของชือ่ หมูบ่ า้ นในระยะเวลา
ต่อมา และพื้นที่ที่พบหินตั้งกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับพุทธศาสนา และ
ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ ทั้งนี้ประเด็นชื่อหมู่บ้านไม่พบเอกสารที่มีการบันทึกไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นระบบของหน่วยงานราชการ แต่พบข้อมูลหนึ่งที่ระบุไว้ถึง
การก่อตั้งบ้านหินตั้งแบบคร่าว ๆ ที่ไม่เป็นทางการมากนัก คือ ป้ายประวัติบ้านหินตั้ง
โดยย่อ ที่ติดไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน โดยข้อความกล่าวไว้เพียงแค่การสร้างวัด
บ้านหินตั้งในปี พ.ศ. ๒๔๐๑ มีการสร้างวัดขึ้นมาในพื้นที่หมู่บ้าน แต่ก็ไม่ได้ระบุว่า
ก่อนหน้าที่จะสร้างวัดขึ้นมา มีการก่อตั้งหมู่บ้านหินตั้งขึ้นแล้วหรือยัง หรือหากก่อตั้ง
บ้านหินตั้งขึ้นมาแล้วก่อตั้งมานานเพียงใด อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ว่าในสังคม
อีสานสมัยก่อน การก่อตั้งวัดกับการก่อตั้งชุมชน จะเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือในระยะเวลา
ที่ไล่เลี่ยกัน สืบเนื่องจากวัด และพุทธศาสนา เป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำรงชีวิต
ของผู้คน ประเด็นนี้หากวิเคราะห์ว่าชุมชนกับวัดในชุมชนก่อตั้งขึ้นพร้อมกัน คือ
ปี พ.ศ. ๒๔๐๑ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒) ก็จะสามารถระบุได้ว่า บ้านหินตั้ง
มีอายุประมาณ ๑๖๑ ปี ซึ่งตัวเลขนี้ถึงไม่ตรงมากแต่ก็ใกล้เคียงกับค�ำบอกเล่าของ
พ่อเส่ง (Champasim, Personal Interview, 2019, January 9) อายุ ๖๕ ปี ผู้รู้ประวัติ
ชุมชนบ้านหินตั้ง ที่ระบุว่า หมู่บ้านหินตั้งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ในละแวกนี้ โดยน่าจะ
ตั้งขึ้นประมาณเกือบ ๒๐๐ ปีมาแล้ว โดยพ่อเส่งเปิดเผยว่า ตอนที่บิดาของตนยังมี
ชีวิตอยู่ได้เล่าให้ตนเองฟังว่า รุ่นตารุ่นยายเป็นรุ่นแรก ๆ ที่เริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
และเข้ามาท�ำมาหากินอยู่ในพื้นที่บ้านหินตั้ง ซึ่งก็น่าจะอยู่ในช่วง ๓-๔ อายุคน ส่วนด้าน
ผู้น�ำชุมชน หรือผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมา มีจ�ำนวน ๑๔ คน ปัจจุบัน คือ นายสมชาย ชัยยอด
ลักษณะเชิงกายภาพบ้านหินตั้ง มีลักษณะคล้ายหลังเต่า ตรงกลางยกสูง
ถัดจากนั้นจะลาดเอียดลงเป็นที่ลุ่ม จุดที่สร้างบ้านเรือนเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน
ส่วนพื้นที่บริเวณรอบ ๆ เป็นพื้นที่ส�ำหรับท�ำการเกษตร ซึ่งลักษณะเชิงกายภาพแบบนี้
สมัยก่อนชาวบ้านจึงมีปัญหาเรื่องน�้ำส�ำหรับอุปโภคและบริโภคค่อนข้างมาก เนื่องจาก
บริเวณใกล้ ๆ ทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่สามารถเก็บกักน�ำ้ ได้ (Suna, 2018, December 25) แต่ปจั จุบนั
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ปัญหาดังกล่าวลดลง เนื่องจากมีระบบประปาหมู่บ้าน และบางครัวเรือนได้ขุดบ่อ
ขุดสระเพื่อเก็บกักน�้ำไว้ใช้ประโยชน์แล้ว

ภาพที่ ๑ ภาพถ่ายทางอากาศบ้านหินตั้งจากเครื่องบินบังคับอัตโนมัติ (Drone)
หมายเลย ๓ และหมายเลข ๖ เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อว่า
เป็นที่สิงสถิตของผีปู่ตา
ภาพโดย : นายมงคล ทะกอง (วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐)
สถานที่ส�ำคัญในหมู่บ้านหินตั้ง อธิบายจากภาพที่ ๑ ประกอบด้วย หมายเลข ๑
โรงเรียนบ้านหินตัง้ หมายเลข ๒ สถานทีเ่ ผาศพ หรือเมรุบา้ นหินตัง้ หมายเลข ๓ ดอนหิน
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งที่ชาวบ้านเคารพนับถือ แต่รองจากศาลปู่ตา หมายเลข ๔
วัดศิลาประดิษฐาราม หรือวัดบ้านหินตัง้ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้าน หมายเลข
๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้งโคกกลาง และหมายเลข ๖ ศาลปู่ตา เป็นสถานที่สิง
สถิตของผีบรรพบุรุษที่ชาวบ้านให้ความย�ำเกรง และให้ความเคารพนับถือ
การท�ำมาหากินของชาวบ้านหินตั้ง ชาวบ้านประมาณร้อยละ ๙๐ ประกอบ
อาชีพท�ำนา ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เนื่องจากพื้นที่บริเวณรอบที่ต้ังชุมชน
เป็นที่ราบลุ่ม จึงเหมาะต่อการท�ำนา โดยมีแหล่งน�้ำธรรมชาติส�ำคัญ คือ “ล�ำห้วยงาว”
เป็นล�ำน�้ำสายหลักในการท�ำการเกษตรของชาวบ้าน โดยภาพรวมถึงแม้ว่า บ้านหินตั้ง
มีสภาพดินและแหล่งน�้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ก็มีปัญหาเรื่องดินเค็มในบางพื้นที่
ส่งผลกระทบต่อการท�ำการเกษตรของชาวบ้านอยูบ่ า้ ง แต่กถ็ อื ว่าไม่มากนัก เมือ่ เทียบกับ
พื้นที่การเกษตรทั้งหมด
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บทบาท “คนหนุม่ -สาว” กับการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจบ้านหินตัง้ นอกเหนือจาก
การท�ำการเกษตร ชาวบ้านบางส่วนที่เป็นกลุ่มวัยท�ำงาน หรือกลุ่มคนหนุ่ม-สาว นิยม
เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ อาทิ ประเทศอิสราเอล เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์
เนื่องจากเป็นประเทศที่มีค่าจ้างสูง และบางคนมีญาติพี่น้องท�ำงานอยู่ก่อนแล้ว เมื่อ
เดินทางไปท�ำงานได้ส่งเงินกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนให้แก่คนในครอบครัวเป็นจ�ำนวน
มาก เห็นได้ชัดว่าท�ำงานไม่กี่ปีก็สามารถเก็บเงินซื้อที่ดิน ตกแต่งต่อเติมบ้าน สร้างบ้าน
ใหม่ ซือ้ รถยนต์ใหม่ ปลดหนีส้ นิ ได้ ท�ำให้เกิดเป็นค่านิยมของคนในหมูบ่ า้ น หรือแม้แต่คน
ที่เคยไปแล้ว เมื่อตนเองอายุมากขึ้น ก็จะส่งลูกหลาน ลูกเขย ลูกสะใภ้ ของตนไปแทน
ร้านค้าและกลุ่มอาชีพ ในหมู่บ้านหินตั้งมีร้านค้า จ�ำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
ร้านแม่นิว ร้านตู้กิต ร้านพ่อใหญ่ถม ร้านตู้อ๊อต และร้านพ่ออาทิตย์ ทั้งหมดเป็นร้านค้า
ที่มีการขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ทั้งสินค้าอุปโภค และบริโภคทั่วไป มีการบริหารจัดการ
ที่ไม่ซับซ้อน การซื้อ-ขายมีวิธีการแบบเรียบง่าย ไม่มีการตั้งชื่อร้านอย่างเป็นทางการ
แต่ชาวบ้านก็จะนิยมเรียกชือ่ ร้านค้าตามชือ่ ของเจ้าของร้าน (Srisulae, 2018, December 8)
ส่วนด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพบ้านหินตั้ง เนื่องจากหมู่บ้านหินตั้งมีความสัมพันธ์
ที่เป็นเครือญาติสูง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้านหินตั้งที่ผ่านมาได้มี
การพั ฒ นากลุ ่ ม อาชี พ ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ กลุ ่ ม จั ก สาน กลุ ่ ม ทอเสื่ อ กก กลุ ่ ม ตี มี ด
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงปลา และกลุ่มแปรรูปอาหารและการท�ำปลาร้า ทั้งนี้
ชาวบ้าน ๑ คน อาจเข้าร่วมมากกว่า ๑ กลุ่มอาชีพ ส่วนหนึ่งนั้นมาจากทักษะ
และความช�ำนาญ ผนวกกับเมือ่ ชาวบ้านคนใดคนหนึง่ เป็นผูน้ ำ� ในการก่อตัง้ กลุม่ อาชีพแล้ว
ก็ได้ชักชวนญาติพี่น้องของตัวเองเข้ากลุ่มด้วย (Chanduang & Thapamatt, 2018,
December 8) กลุ่มที่มีความน่าสนใจของหมู่บ้านคือ “กลุ่มจักสาน” เนื่องจากชาวบ้าน
มีความสามารถและมีความช�ำนาญด้านการจักสาน ตัวแทนของชาวบ้านได้รับเชิญ
ร่ ว มงาน และสาธิ ต การจักสานที่ท างหน่วยงานราชการจั ด ขึ้ น อยู ่ บ ่ อยครั้ ง อาทิ
งานที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลข้าวสารจัดขึ้น งานของอ�ำเภอบ้านผือ 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 เป็นความเชื่อ
ในสิ่งเหนือธรรมชาติ อ�ำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของผีปู่ตาที่ปกปักรักษาชาวบ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี การท�ำมาหากินให้มีความราบรื่น ไม่มีอุปสรรคในการด�ำรงชีวิต ส่วน
ด้านสถานศึกษามีอยู่ ๒ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้งโคกกลาง กับโรงเรียน
บ้านหินตัง้ เป็นสถานทีส่ ำ� คัญด้านการศึกษาเล่าเรียนของลูกหลานในหมูบ่ า้ นหินตัง้ และ
หมู่บ้านใกล้เคียง
หากมองความสัมพันธ์ของความเชื่อกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น กล่าวได้ว่า
ชาวบ้านหินตั้งนับถือพุทธศาสนา และมีความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีปู่ตา จึงเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่ท�ำให้หมู่บ้านแห่งนี้ ต้องมีผู้ที่สามารถสื่อสารกับผีปู่ตาได้ เป็นคนกลางระหว่างผีปู่ตา
กับชาวบ้าน คอยบอกสอนชาวบ้านให้รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา
ดั้งเดิมไว้ ท�ำให้ความเชื่อพุทธกับผียังคงด�ำรงอยู่ด้วยกันที่หมู่บ้านนี้ ส่วนอีกด้านหนึ่ง
มองได้ว่าจากภูมิหลังการด�ำรงชีวิตของชาวบ้านหินตั้งที่อยู่ในภาคการเกษตร มีส่วน
ส�ำคัญที่ผู้คนต้องสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงการรักษาอาการเจ็บปวดด้วยวิธีการแบบพื้นบ้าน ซึ่งถือว่าส�ำคัญ
และจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของทุกคนในครอบครัว จนเกิดความช�ำนาญและส่งต่อมา
จนถึงคนรุ่นปัจจุบัน
ทั้งนี้ การนับถือผีบรรพบุรุษ เพราะชาวบ้านเชื่อว่าผีปู่ตาจะปกปักรักษาให้
ลูกหลานด�ำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย ไม่ล�ำบาก ความเชื่อนี้ได้รับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ผ่านรูปแบบการจัดพิธีเลี้ยงผีปู่ตา โดยมีหมอจ�้ำ หรือพ่อจ�้ำ เป็นผู้น�ำในการ
ประกอบพิธีกรรม
๖.๒ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านหินตั้ง
ผลการศึกษาพบว่า ในหมู่บ้านหินตั้งค้นพบภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘ ด้าน จากปราชญ์
ชาวบ้าน จ�ำนวน ๘ คน ดังนี้
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ตารางที่ ๑ ภูมิปัญญาบ้านหินตั้ง และผลงานเป็นที่ยอมรับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ภูมปิ ญ
ั ญา
ด้านจ�้ำ (หมอจ�้ำ)
เกษตรแบบผสมผสาน
การทอผ้าฝ้าย
การจักสาน
การทอเสื่อกก
การตีมีด
การเหยียบเหล็ก
การเป่าน�้ำมันงา

ชือ่ –สกุล
นายแก้ว จันทะมัน
นายทองพูล เวียกไทสงค์
นางสมควร ทองเหลา
นางทองไหล ชูโชติ
นางเฮือง กุลราช
นายส้มชวน สารทอง
นายเชือม ชัยสิงหา
นายบุญเกิด ชูโชติ

อายุ
๖๖
๕๓
๖๙
๔๓
๖๑
๖๑
๗๓
๕๒

ระดับการยอมรับ*
หมู่บ้านหินตั้ง
ต�ำบลข้าวสาร
หมู่บ้านหินตั้ง
ต�ำบลข้าวสาร
หมู่บ้านหินตั้ง
หมู่บ้านหินตั้ง
ต�ำบลข้าวสาร
หมู่บ้านหินตั้ง

จากตารางที่ ๑ ได้แสดงให้เห็นว่า ในหมูบ่ า้ นหินตัง้ มีภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จ�ำนวน
๘ ด้าน ซึ่งหากมองระดับภูมิภาคอีสานในสังคมชาวนาแล้ว กล่าวได้ว่า ลักษณะของ
ภูมิปัญญาในแต่ละด้านอาจไม่แตกต่างกันมากนัก อาทิ ด้านหมอจ�้ำ มีความส�ำคัญเป็น
ผู้สื่อสารกับผีปู่ตา หากหมู่บ้านใดมีศาลปู่ตาตั้งอยู่ ในหมู่บ้านนั้นก็จะมีหมอจ�้ำ  รวมถึง
การจักสาน การทอเสื่อกก เป็นต้น แต่สิ่งที่พื้นที่หมู่บ้านหินตั้งมีความแตกต่างจาก
หมู ่ บ ้ า นในภาคอี ส านทั่ ว ไปก็ คื อ หมู ่ บ ้ า นโดยทั่ ว ไปจะพบภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพี ย ง
ไม่กี่ด้านเท่านั้น แต่หมู่บ้านหินตั้งกลับพบว่ามีมากถึง ๘ ด้าน และเห็นผลลัพธ์ของ
การมีอยู่ของภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
กับหมู่บ้านอื่น

* ผลงานเป็นที่ยอมรับ ๑) ระดับหมู่บ้านหินตั้ง คือ ชาวบ้านหินตั้งให้การยอมรับว่าเป็น
ผู้มีภูมิปัญญาเฉพาะด้านที่มีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่นในหมู่บ้าน ๒) ระดับต�ำบลข้าวสาร คือ
จากข้อ ๑ รวมถึงเป็นที่ยอมรับในระดับต�ำบลข้าวสาร สะท้อนผ่านการได้รับเกียรติจากหน่วยงาน
ราชการให้เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิรู้ที่ตนเองมีให้กับชาวบ้านหินตั้ง และหมู่บ้านอื่น ๆ ในต�ำบลข้าวสาร
และต�ำบลใกล้เคียง
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ด้ านการจัด การภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ ช าวบ้ า นในหมู ่ บ ้ า นหิ นตั้ ง
สามารถสรุปได้ ดังนี้
ภูมิหลัง และองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านหินตั้ง เกิดจาก
การอยูใ่ นภาคการเกษตรตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จึงมีพนื้ ฐานการด�ำรงชีวติ ทีส่ อดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ผนวกกับการได้รบั การถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรุษ เกิดการสร้างสรรค์เครื่องมือและของใช้ขึ้นมา เกิดคติความเชื่อ
เกีย่ วกับสิง่ เหนือธรรมชาติทปี่ กปักรักษาให้กนิ ดีอยูด่ ี เกิดหมอแผนโบราณทีใ่ ห้การรักษา
ผู้คนในชุมชน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ และ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ส่งผลให้บา้ นหินตัง้ มีปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่หลายคน ในปัจจุบันนี้มีผู้ที่เป็นที่ยอมรับว่า
เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่โดดเด่น
อยู่จ�ำนวน ๘ คน เป็นเพศชาย ๕ คน และเพศหญิง ๓ คน ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกิดและ
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหินตั้ง ตั้งแต่ก�ำเนิด ซึ่งทั้ง ๘ ด้าน สามารถจ�ำแนกได้ ๔ ประเภท
คือ ผู้น�ำทางพิธีกรรมและความเชื่อ การเกษตรแบบผสมผสาน การประดิษฐ์ของใช้
และการรักษาแผนโบราณ
ส่วนวิธกี าร และขัน้ ตอนของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ บ้านหินตัง้ จะมีความแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละประเภท กล่าวคือ ๑) ประเภทผู้น�ำทางพิธีกรรม
และความเชื่อ คือ หมอจ�้ำ  ภูมิปัญญาประเภทนี้มีวิธีการและขั้นตอนไม่มาก อุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานใช้ระยะเวลาจัดเตรียมไม่นาน แต่ต้องใช้บทสวด คาถา
อาคม การให้พร การสือ่ สาร และความสามารถเฉพาะบุคคลสูง เพือ่ สือ่ สารกับชาวบ้าน
และผีปตู่ า ซึง่ ไม่ใช่คนทัว่ ไปจะสามารถกระท�ำได้ ๒) ประเภทการเกษตรแบบผสมผสาน
ภู มิ ป ั ญ ญาประเภทนี้ มี วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนที่ ซั บ ซ้ อ น ลงแรง ต้ อ งให้ เ วลามาก
และต้องอาศัยทักษะความช�ำนาญ มีความรู้ที่เป็นระบบทั้งความรู้เกี่ยวกับดิน น�้ำ  พืช
สัตว์ ปุ๋ย การป้องกันศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมี และการจัดสรรพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีความจ�ำเป็นต่อการวางแผนในการท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน ๓) ประเภทการ
ประดิษฐ์ของใช้ ได้แก่ การจักสาน การตีมีด การทอเสื่อกก ภูมิปัญญาประเภทนี้ มีวิธี
การและขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป บางอย่างสามารถท�ำได้ง่าย บางอย่างมีความ
ซับซ้อนต้องอาศัยทักษะและความช�ำนาญเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการประดิษฐ์
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นอกจากนัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยวัตถุดบิ และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับกระบวนการผลิตด้วย
เป็นภูมปิ ญ
ั ญาทีจ่ บั ต้องได้อย่างชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรม ๔) ประเภทการรักษาแผน
โบราณ ภูมิปัญญาประเภทนี้ มีวิธีการและขั้นตอนในการรักษาที่ไม่มาก และระยะเวลา
ที่ใช้ส�ำหรับการรักษาในแต่ละครั้งสั้น แต่ภูมิปัญญาประเภทนี้ต้องอาศัยทักษะเฉพาะ
ผนวกกับความเชื่อ มีการบูชาครูบาอาจารย์ มีการสวดคาถาอาคมขณะรักษาด้วย
ด้านคุณค่าและประโยชน์ของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สามารถจ�ำแนกได้ ๒ ประการ
ดังนี้
ประการแรก คุณค่าและประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่อยู่ในตัวบุคคล บางอย่างสามารถสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ขึ้นมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท�ำให้
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปซื้อหาจากที่อื่น เป็นการลดรายจ่าย นอกเหนือจากการ
ที่ไม่ต้องซื้อแล้ว สิ่งของที่ท�ำขึ้นมานั้นหากมีมากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือน
ยังสามารถน�ำไปขาย เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้อีกด้วย ตลอดจนหาก
ครัวเรือนใดมีการท�ำสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยตนเองเป็นประจ�ำ  ทั้งการท�ำเพื่อใช้
หรื อ เพื่ อ ขาย ครั ว เรือ นนั้นก็จะมีค วามมั่นคงทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ พออยู ่ พ อกิ น
พึ่งตนเองได้สูง
ประการที่สอง คุณค่าและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จากคุณค่าประการ
แรก หากมีมากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนยังสามารถแบ่งปันให้ญาติพี่น้อง
เพื่อนบ้านในชุมชน การแบ่งปันสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
มีความรักสามัคคีกัน ตลอดจนหากชุมชนมีการพัฒนากลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการน�ำ
ภูมิปัญญามาปรับใช้ จะท�ำให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้
หากเป็นภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาผูป้ ว่ ยแผนโบราณ จะมีประโยชน์ตอ่ ผูเ้ จ็บป่วย
ในชุมชน ไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่อื่น ประหยัดทั้งเวลา ค่าเดินทาง และค่ารักษา
พยาบาล ส่วนทางด้านความเชื่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาด้านนี้จะท�ำให้คน
ในชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน และสุดท้าย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในชุมชน ยังเป็นสิ่งสะท้อนถึงการขยันท�ำมาหากิน และ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ผู้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน
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๖.๓ การเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง ผลการศึกษา
พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณค่าและประโยชน์ในหลายระดับ แต่สิ่งที่เป็นข้อกังวลใจ
ต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อาจสูญหายไป มีประเด็นที่ส�ำคัญ ๒ ประเด็น คือ ขาดผู้สืบทอด
และขาดการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการเผยแพร่
และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง เพื่อน�ำไปสู่การรักษาภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน
มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 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�ำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ใน
บ้านเกิดของตนเอง และรู้จักช่วยกันรักษา หวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้เฒ่าผู้แก่คน
รุ่นก่อนเคยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาให้อยู่คู่ชุมชนบ้านหินตั้งต่อไป รูปแบบที่สอง
“การเผยแพร่ภายนอก” เป็นการถ่ายทอดทางอ้อม ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นการเผยแพร่
ด้วยวิธกี ารจัดแสดงผลงาน และเผยแพร่ผลการศึกษาด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ บ้านหินตัง้
ตามหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การเผยแพร่ผลการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพ การเผยแพร่ผลการศึกษา
ในสถาบันการศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาสังคมไทย โดยเฉพาะในสังคมท้องถิ่นภาคอีสาน
๒) สื่อและเอกสารเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง หลังจากได้
ข้อสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้งแล้ว ผู้วิจัยจัดท�ำสื่อและ
เอกสารเผยแพร่ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ บ้านหินตัง้ โดย “จัดท�ำข้อมูลทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร”
ให้มคี วามชัดเจนและเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ๑) หนังสือภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ บ้านหินตัง้
๒) การเขียนบทความวิจัย และ ๓) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจสามารถศึกษา เรียนรู้ น�ำองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไปลองฝึกปฏิบตั ิ
ได้ตลอดเวลา
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๓) การบริหารจัดการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ บ้านหินตัง้ เพือ่ เป็นการเผยแพร่
และน�ำไปสู่การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ ควรบริหาร
จัดการใน ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านตัวบุคคล ปราชญ์ชาวบ้านผูเ้ ป็นเจ้าของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ควรน�ำองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน ให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นรูปธรรม และตระหนักถึงความส�ำคัญของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ใช่เรือ่ งไกลตัว ไม่ใช่เรือ่ งเก่าล้าสมัยจนใช้ประโยชน์อะไร
ไม่ได้ รวมถึงเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ๒) ด้านสถานที่ หมู่บ้าน
หินตั้ง ควรมีการจัดพื้นที่สาธารณะ เช่น ศาลาประชาคม วัดบ้านหินตั้ง หรือโรงเรียน
บ้านหินตั้ง เป็นต้น ให้มีพื้นที่ส�ำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง
และมีสื่อ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง เพื่อให้ชาวบ้าน
เยาวชน และคนทั่วไปที่สนใจศึกษาได้ตลอดเวลา และจัดพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
จากภูมิปัญญา และจัดจ�ำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจท�ำให้เป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้ชุมชนอีก
ช่องทางหนึ่ง และ ๓) ด้านงบประมาณ ในการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้าน
หินตั้ง บางอย่างต้องอาศัยงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน อาทิ ส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานดังกล่าวควรสนับสนุนการน�ำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนให้แก่ชุมชนสืบไป

๗. อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ พบว่าบ้านหินตั้งเป็นสังคมเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ส่วนที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้นมาจากในหมู่บ้านแห่งนี้ มีหลักหินหรือหินตั้งอยู่
ประมาณ ๔๕ ใบ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ตลอดจนบริเวณที่พบแผ่นหินกลายเป็น
พืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ เชือ่ มโยงกับพุทธศาสนา และชาวบ้านมีคติความเชือ่ เกีย่ วกับผีบรรพบุรษุ
จึงได้สร้างศาลปู่ตาไว้บริเวณที่มีหินตั้งล้อมรอบ และเชื่อว่าศาลปู่ตาเป็นที่สิงสถิต
ของผีบรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษาลูกหลานให้มีความอยู่ดีกินดี ซึ่งในประเด็นการปัก
หลักหินหรือหินตั้งกับความเชื่อมโยงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ สอดคล้องกับ Thamrungraeng
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง ต�ำบลข้าวสาร อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
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(2018) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง “หลักหิน-ใบเสมา ในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย” และพบว่า หลักหิน ใบเสมา หรือหินตั้งในภาคอีสานมีความสัมพันธ์
กับประเพณีและคติความเชื่อท้องถิ่น โดยเฉพาะประเพณีการนับถือบูชาผีบรรพบุรุษ
และสิ่งศักดิ์ต่าง ๆ สะท้อนผ่านภาพหม้อต่อด้วยกรวย ซึ่งพบอยู่บนหลักหินจ�ำนวนมาก
น่าจะเกี่ยวข้องกับการเป็นเครื่องเซ่นสรวงบูชาผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ พอ ๆ กับที่
เป็นเครื่องพุทธบูชา
ประเด็นด้านความเชื่อและการนับถือผีบรรพบุรุษ พบว่าบ้านหินตั้งมีศาล
ปูต่ าทีช่ าวบ้านเคารพนับถือ เพราะเชือ่ ว่าผีปตู่ าจะปกปักรักษาให้ลกู หลานด�ำรงชีวติ อยู่
อย่างสุขสบาย ไม่ล�ำบาก ความเชื่อนี้ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ผ่านรูปแบบ
การจัดพิธีเลี้ยงผีปู่ตา โดยมีหมอจ�้ำ  หรือพ่อจ�้ำ  เป็นผู้น�ำในการประกอบพิธีกรรม
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Ponkaewkes (2018) ที่ศึกษาเรื่อง “การศึกษาตัวบทและ
บทบาทของผีปตู่ า ต�ำบลท่าม่วง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า ความเชือ่ เรือ่ งผี
ปูต่ าอยูค่ กู่ บั สังคมอีสานมาช้านาน สืบทอดรุน่ สูร่ นุ่ มีคติความเชือ่ และจัดพิธกี รรมอย่าง
สม�่ำเสมอไม่ขาดหาย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คน
ส่วนการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง พบว่าองค์ความรู้ของปราชญ์
ชาวบ้านในหมู่บ้านหินตั้ง มาจากการอยู่ในภาคการเกษตร จึงมีพื้นฐานการด�ำรงชีวิตที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ผนวกกับการได้รับ
การถ่ายทอดปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษ ส่งผลให้บ้านหินตั้งมีปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็น
เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายคน เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
โดดเด่ น และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของคนในหมู ่ บ ้ า น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Boonsanong (2007) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง “การจัดการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ : กรณีศกึ ษาบ้านสระ
ดอกเกษ ต�ำบลโคกสว่าง อ�ำเภอส�ำโรง จังหวัดอุบลราชธานี” ที่พบว่า ภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านมีการหล่อหลอมองค์ความรู้ให้เกิดการสืบสานและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
โดยมีการปลูกฝังและท�ำให้ดเู ป็นแบบอย่าง ผ่านการด�ำรงชีวติ ความเชือ่ ประเพณี และ
พิธีกรรม นอกจากนี้ฐานที่มาองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านหินตั้ง ซึ่งเป็น
พื้นที่ในภาคอีสานตามข้อค้นพบของงานวิจัย ยังสอดคล้องกับงานศึกษาของ Narasaj
(2009) ที่ชี้ให้เห็นว่าการที่ผู้คนในอีสานด�ำรงชีพด้วยการพึ่งพิงธรรมชาติ และมีการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับการด�ำรงอยูท่ า่ มกลางระบบนิเวศรอบตัวทีม่ ลี กั ษณะหลากหลาย
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ท�ำให้เป็นประสบการณ์ที่สั่งสม ถ่ายทอด สืบต่อกันมาในท้องถิ่นของผู้คนในภาคอีสาน
ทั้งนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้น ยังพบว่า มีคุณค่าและประโยชน์ต่อตัวบุคคล
และครอบครัว รวมถึงมีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมด้วย ภูมิปัญญาสามารถปรับใช้
ก่อให้เกิดการแบ่งปันเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ และสร้างรายได้พฒ
ั นาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชน เป็นสิ่งสะท้อนถึงการขยันท�ำมาหากิน และ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน สอดคล้องกับ
งานศึกษาของ Nunart (2017) ผ่านการศึกษาเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณค่าแห่งวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน” พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นความรู้ที่เป็น
องค์รวม ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และ
ชุมชนสามารถเข้มแข็งได้ดว้ ยภูมปิ ญ
ั ญา รวมถึง Boonphila (2011) ทีพ่ บว่า ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นมีความส�ำคัญต่อผู้คนในท้องถิ่น และยังเอื้อประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนา
ประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ บ้านหินตั้งมีกลุ่มอาชีพอยู่หลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มเกษตรกรรม
กลุ่มจักสาน กลุ่มการแปรรูปอาหารและการท�ำปลาร้า ซึ่งกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ สมาชิก
ในกลุ่มมีประสบการณ์สูง มีทักษะและความช�ำนาญที่มีความโดดเด่น สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างมั่นคง แต่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกัน กับ
ปัญหาเรื่องช่องทางการตลาด ผลดังกล่าวแย้งกับงานศึกษาของ Chantaroon and
Kosolkittiamporn (2017) เรื่อง “การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่ธุรกิจชุมชนใน
ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ทีพ่ บว่า กลุม่ อาชีพทีผ่ ลิตสินค้าจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของภาคอีสาน
ยังขาดความรู้ ขาดทักษะ และประสบการณ์ โดยเฉพาะทางด้านการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่งผู้วิจัยก็ไม่เห็นด้วยกับข้อค้นพบดังกล่าวมากนัก แต่วิเคราะห์อีกด้าน
หนึง่ งาน Chantaroon and Kosolkittiamporn อาจชีว้ า่ ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ทีใ่ ห้
ความส�ำคัญด้านนวัตกรรม จึงมองว่าสินค้าจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของภาคอีสาน ยังขาด
การพัฒนาด้านนวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์และการบริการให้เกิดความทันสมัยตาม
ลักษณะสินค้าสมัยใหม่ ซึ่งก็เป็นไปได้ เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่แล้ว ผู้เป็น
เจ้าของภูมิรู้คือผู้เฒ่าผู้แก่ก็ย่อมมีข้อจ�ำกัดในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง ต�ำบลข้าวสาร อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

97

ประเด็นด้านการเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง พบว่า
เป็นกิจกรรมส�ำคัญต่อการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
๓ ประการ ๑) การเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนบ้านหินตัง้ ๒) สือ่ และเอกสารเผยแพร่ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ บ้านหินตัง้
เน้นการท�ำสื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งรูปแบบทั่วไป และการเผยแพร่ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ๓) การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง ประกอบด้วย ด้าน
ตัวบุคคล ด้านสถานที่ และด้านงบประมาณ ซึ่งทั้งสามส่วนมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานศึกษาของ Supaso,
Boonwattanakul and Supawan (2018) ที่พบว่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จะต้องประกอบด้วย วิธีการถ่ายทอด
ความรู้ บุคคลทั้งผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด และสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
สื่อที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภูมิปัญญา ควรเป็นคู่มือความรู้ที่มีความกระซับอ่านแล้ว
เข้าใจง่าย มีภาพน่าสนใจ การจัดท�ำวารสาร การจัดท�ำแผ่นพับ และควรส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งใกล้เคียงกับข้อเสนอของ Viphatphumiprathes
(2010) ที่ชี้ให้เห็นว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท ได้แก่ แบบมุขปาฐะ
และเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารและเทคโนโลยี
มีความก้าวหน้า การถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จึงควรต้องผ่านสือ่ ทีห่ ลากหลายมากขึน้
เช่น หนังสือ เอกสาร วิทยุ และโทรทัศน์ อันท�ำให้สะดวกต่อผู้รับการถ่ายทอดมากขึ้น
ทั้งนี้ Panyavachiropat (2014) ให้ความเห็นในภาพรวมว่า การถ่ายทอดเป็นเอกสาร
ลายลักษณ์อักษร เป็นแนวทางส�ำคัญแนวทางหนึ่งของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไปสู่ประชาชนและเยาวชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ด�ำรงอยู่ตลอดไปในสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของงานวิจัยนี้

๘. ข้อเสนอแนะ
๘.๑ ข้อเสนอแนะต่อการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหินตั้ง
๑) ควรมีการสนับสนุน การถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ บ้านหินตัง้ อย่าง
เป็นระบบ โดยน�ำความรู้ ทักษะ ความช�ำนาญที่มีอยู่ในปราชญ์ชาวบ้าน มาศึกษา
ถ่ า ยทอด และจั ด ระบบข้ อ มู ล ให้ มี ค วามชั ด เจน ทั้ ง ในรู ป แบบของเอกสารคู ่ มื อ
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ภูมปิ ญ
ั ญา การเผยแพร่ทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ มอบให้แก่หน่วยงาน และสถานศึกษา
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกชุมชน
๒) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ควรส่งเสริมการปรับใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้กลายเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์
และการบริการ พัฒนากลุ่มอาชีพให้ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านหินตั้ง
๓) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
สร้างพืน้ ทีส่ าธารณะประโยชน์ ส�ำหรับเป็นศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนบ้านหินตัง้ พืน้ ทีส่ ำ� หรับ
จัดแสดงผลิตภัณฑ์ และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรรม
๘.๒ ข้อเสนอแนะต่อการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้เกิด “ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน” ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
๒) ควรท�ำการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมในพื้นที่อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อน�ำมาปรับ
ประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ�ำเภอ
บ้านผือ ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
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