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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา ขอมูลที่นํามาสังเคราะหองคประกอบ ไดแก
(1) ภูมิปญญาทองถิ่น (2) ศิลปะและวัฒนธรรม (3) แนวคิดการบริหารงานตามภารกิจดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ (1) เอกสารและงานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วของกับภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในระหวางป พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2554 จํานวน 11 รายการ (2) กลุม ผูเ ชีย่ วชาญ
ทางดานภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานศิลปกรรมสาขาทีเ่ กีย่ วของจํานวน 5 ทาน เครือ่ งมือ
ที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แบบบันทึกผลการศึกษา (2) แบบประเมินความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอน
การสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก (1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของของภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา (2) การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสรางกรอบแนวคิดการวิจัย
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(3) นําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความสอดคลอง ผลการวิจัย พบวา ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา แบงไดเปน 2 องคประกอบหลัก คือ (1) ศิลปะ (2) วัฒนธรรม
องคประกอบดานศิลปะ ไดแก (1) อุตสาหกรรมและหัตถกรรม (2) ศิลปกรรมองคประกอบดานวัฒนธรรม
ไดแก (1) ภาษาและวรรณกรรมพื้นถิ่น (2) ประเพณี (3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4) การแพทยแผนไทย (5) เกษตรกรรม จากการศึกษาสรุปไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา สามารถแบงออกได 2 องคประกอบหลัก และ 7 องคประกอบยอย
ทั้ ง นี้ อ งค ป ระกอบและโครงสร า งหลั ก มี ค วามสํ า คั ญ และมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

คําสําคัญ
ภูมิปญญาทองถิ่น การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษา

Abstract
The objective of this research is to Synthesize of Elements and Structure of Local Wisdom
for Arts and Cultural Preservation in Higher Education Institutions. The data is used to synthesize:
(1) local wisdom (2) arts and culture (3) the concept of management to promote arts and culture
preservation in Higher Education Institutions. The samples in research study are (1) documents
and research related to local wisdom between the year 1996 - 2011, 11 items (2) five experts fields
in local wisdom, arts and culture, arts-related. Tools that are used in research: (1) forms for recording
the results of the study. (2) A conformity of assessment by experts. The methodology of the
synthesis of elements and structure of local wisdom for arts and cultural preservation in Higher
Education Institutions include (1) a study of theories of local wisdom, arts and culture in Higher
Education Institutions. (2) data collection to create a framework for the research. (3) offering experts
to assess conformity. The research found that: local wisdom to promote arts and culture preservation
in Higher Education Institutions can be divided into two main elements: (1) Arts (2) Cultures.
The elements of arts are (1) industry and crafts (2) fine arts. The elements of cultures are
(1) language and local literature (2) tradition (3) The management of natural resources and the
environment (4) Thai traditional medicine (5) agriculture. The study of local wisdom to promote arts
and culture preservation in Higher Education Institutions can be divided into two main elements
and seven subcomponent elements. The elements and main structure are important in terms of the
relationship between local wisdom and the preservation of arts and culture in Higher Education
Institutions.
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บทนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของไทย และเปน
ความรู  ที่ มี คุ ณ คา โดยสื บ ทอดกัน มาผ า นประสบการณ วิธีคิด การปฏิบัติที่ แ ตกตา งและหลากหลาย
เปนทั้งศาสตรและศิลป ซึ่งสั่งสมสืบทอดกันมายาวนานจากแหลงตางๆ ทั้งจากในชุมชน ครอบครัว ความเชื่อ
ศาสนา การเมืองการปกครองในทองถิ่น (Petkaew, 2004) ทั้งนี้ ภูมิปญญาทองถิ่นของไทยนั้น ยังสามารถ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนหรือสังคม ทําใหเกิดเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศสราง
ความภาคภูมใิ จใหแกคนในชาติและทองถิน่ กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคอนั นําไปสูก ารสราง
คุณคาทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหคนไทยไดหันกลับมาทําความรูจักและเขาใจภูมิหลังรากเหงา
ทางภูมปิ ญ
 ญาและวัฒนธรรมของตนเองใหมากขึน้ โดยยังคงสามารถกาวหนาตอไปอยางทันโลกและยังจําเปน
ตองรูจักตนเองเขาใจภูมิปญญาที่สั่งสมของเราเองเพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยางมีศักดิ์ศรี
บนแนวทางผสมผสาน “ของดี” ที่เรามีอยูเปนทุนกับ “ของใหม” ที่เราเลือกแลววาเหมาะแกเรา (Na Thalang,
1997)
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ถือเปนภารกิจหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
วัฒนธรรมอันดีงามจะชวยปลูกฝงรากฐานอันดีงามของจิตใจ ชวยเสริมคุณคาใหบณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัยเปน
ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ุณภาพของชาติ ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติ
ของแตละสถาบันและมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอืน่ ๆ รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมทีฟ่ น ฟูอนุรกั ษสบื สาน พัฒนา
เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรคสง เสริมภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท ดี่ ขี นึ้
โครงสรางของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ถือเปนองคความรูท มี่ คี วามสําคัญอยางมาก เปนมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สืบทอดตอกันมายาวนาน เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่พัฒนามาจากอดีตถึงปจจุบัน ลักษณะความรู
ของภูมิปญญาทองถิ่นเปนการผสมผสานเชื่อมโยงกัน จึงมีการจัดแบงองคประกอบโครงสรางหรือประเภท
ของภูมิปญญาทองถิ่นไวแตกตางกัน ทั้งภูมิปญญาทองถิ่นดานการทํามาหากิน การยังชีพ วัฒนธรรม
ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม โภชนาการ เกษตรกรรม การรักษาและยารักษาโรค หรือการจัดการทรัพยากรตางๆ
Keawwanna (2011, 204) กลาววา ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เปนรากฐานสําคัญของการดํารงชีวติ ของชุมชน
ทองถิ่น เพราะภูมิปญญาทองถิ่นเปนสรรพวิชาความรูที่ชุมชนใชแกปญหาหรือจรรโลงชีวิต มีการประยุกตใช
กันมายาวนาน หากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ จะสามารถดํารงอยูไ ดยาวนานจําเปนตองมีศกั ยภาพในการปรับเปลีย่ น
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จากความเปนมาดังกลาวผูว จิ ยั จึงเห็นความสําคัญ
ของการสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหไดองคประกอบและโครงสรางที่สอดคลองและเหมาะสมซึ่งมีความจําเปน
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อยางยิ่งตอการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรูภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชออนโทโลยี เพื่อการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาและระบบดังกลาวจะเปนตัวกลางที่เปนประโยชนในการนําความรูไปสู
ผูสนใจ ซึ่งถือเปนตัวชวยในการสื่อความหมายใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นของภูมิปญญาทองถิ่น

วัตถุประสงค
เพื่อสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
“ภูมิปญญา” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Wisdom มีความหมายวา ความรู ความคิด ความเชื่อ
ความสามารถ ความจัดเจนทีก่ ลุม ชนไดจากประสบการณทสี่ งั่ สมไวในการปรับตัวและดํารงชีพ ความสามารถ
ทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกปญหาของมนุษย (Na Thalang, 1997) ภูมิปญญาจัดเปนทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญยิ่งของมนุษย สิ่งดังกลาวสั่งสมงอกงามขึ้นจากความรอบรูประสบการณ
ผนวกดวยความเฉียบคมในการหยั่งรูอยางลุมลึก เพื่อการปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากรและองคความรูที่มีอยู
เดิมใหเพิ่มพูนคุณคาขึ้นอยางสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ของชุมชนทองถิ่นและสังคมของตน
องคความรูของภูมิปญญาคือสวนที่เปนศาสตร สําหรับสวนที่เปนศิลปคือเปนความรูที่มีคุณคาทั้งดีและงาม
และผูค นคิดคนขึน้ มา ไมใชสมองเพียงอยางเดียวแตดว ยอารมณความรูส กึ และจิตวิญญาณดังนัน้ ภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นจึงเปนความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่สัมพันธกับวิธีคิดวิถีปฏิบัติและวิธีใหคุณคาของกลุมชน
(Petkaew, 2004)
ภูมิปญญาทองถิ่นถายทอดได 2 ลักษณะ (Phongphit,1993) คือ (1) ลักษณะการถายทอดที่เปน
นามธรรม เปนโลกทัศน เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต เปนเรื่องเกี่ยวกับการเกิด แก เจ็บ ตาย คุณคาและ
ความหมายสิง่ ตางๆ ในชีวติ ประจําวันและ (2) ลักษณะการกําหนดทีเ่ ปนการถายทอดรูปธรรม เปนเรือ่ งเฉพาะ
ดานตางๆ ที่เห็นไดชัดเจน เชน การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี เปนตน
Chimplee (2012) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรม
เครื่องจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมามีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น กระบวนการจัดการความรูและเงื่อนไขที่มีผลตอการจัดการความรู ผลการศึกษาพบวา
(1) ความรูภ มู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานหัตถกรรมเครือ่ งจักสานเกีย่ วของกับความรูค วามสามารถและประสบการณ
ที่ บ รรพบุ รุ ษ ได ส ร า งสรรค แ ละถ า ยทอดสื บ ต อ กั น มาจนกลายเป น องค ค วามรู  ป ระจํ า ท อ งถิ่ น ผ า น
กระบวนการเรียนรูทางสังคมและการปลูกฝงวิธีคิด การดําเนินชีวิตประจําวันใหแกลูกหลานเพื่อปฏิบัติ
สื บ ต อ กั น มาและ (2) กระบวนการจั ด การความรู  ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นหั ต ถกรรมเครื่ อ งจั ก สาน
ซึ่งจากองคประกอบหลักทั้ง 3 ประการนั้น นําไปสูการพึ่งตนเองของกลุมองคการชุมชนไดอยางเหมาะสม
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โดยมี ห ลั ก การที่ สํ า คั ญ ได แ ก การมี ผู  นํ า ที่ เ ข ม แข็ ง มี ค วามสามั ค คี การยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในการดําเนินชีวิต และการมีใจรักในดานการจักสาน
Kaewmanee (2016) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่อง ดนตรีและ
นาฏศิลปพื้นบาน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางและศึกษาผลการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่องดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน โดยใชภูมิปญญา
ทองถิน่ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ ผลการศึกษาพบวา การสรางหนวยการเรียนรู
บูรณาการผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ ทําใหไดหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลป
พื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรูใน
หนวยการเรียนรูบ รู ณาการ จํานวน 9 แผน รวมเวลา 18 ชัว่ โมงและหลังจากทีใ่ ชหนวยการเรียนรูแ ละแผนการจัดการ
เรียนรูพบวา ความรูและทักษะการปฏิบัติดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานของนักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 84.56
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวนักเรียน รอยละ 65 เห็นวาหนวยการเรียนรูมีกิจกรรมที่หลากหลาย สื่อที่ใชมีทั้ง
สื่อของจริง รูปภาพ ซีดีเพลงและวีดีทัศนมีการวัดประเมินผลทั้งความรูทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะ
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ เพื่อใหเห็นความสําคัญและคุณคาในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่ตองสงเสริม พัฒนาและเผยแพร
สิ่งที่ดีงามดานศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนนั้น ควรปลูกฝงและสรางเสริม
เยาวชนใหมคี วามรู ชืน่ ชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย เพือ่ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามใหคงอยูสืบไป
Viriya & Chaiyoopatham (2014) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธการพัฒนาบทบาท
สถาบันอุดมศึกษา ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผลการวิจัยพบวา (1) สภาพปจจุบันองคกรดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา เปนศูนยที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง เพื่อเปนหองปฏิบัติงาน
ดานวิถชี วี ติ ชุมชน ปญหาทีพ่ บ คือ ขาดความสนใจจาก ผูน าํ รัฐบาล ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ สวนบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษาตองสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ และเปนภารกิจที่สําคัญเทาเทียมกับดานอื่นๆ
และ (2) ปจจัยแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอประสิทธิผลการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้ง
36 ปจจัย สงผลตองานในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.35 , S.D. 1.207) ถึงระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43,
S.D.1.207) ดานนโยบายสงผลมากที่สุด รองลงมาเปนดานบุคลากร และวิเคราะหองคประกอบได 10
องคประกอบที่อธิบายความแปรปรวนรวม (Eigenvalues) ไดรอยละ 89.107 3) กลยุทธการพัฒนาบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 13 กลยุทธ 4 ดาน คือ 1) ดานนโยบาย
2) ดานบุคลากร 3) ดานการพัฒนา และ 4) ดานการนํากลยุทธลงสูการปฏิบัติ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเพื่อสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา ใชแบบประเมินการสังเคราะหขอมูลองคประกอบ
และโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นที่ผานการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งการตรวจสอบ
ปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ โดยมีการประเมินความสอดคลองโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน
5 คน ทางดานภูมิปญญาทองถิ่น ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานศิลปกรรมสาขาที่เกี่ยวของ
1. ขั้นตอนในการวิจัย
1.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ดังนี้
1.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในระหวางป พ.ศ. 2539
- พ.ศ. 2554 จํานวน 11 รายการ ไดแก ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับองคประกอบของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานยอยแตละ
องคประกอบของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทฤษฎีทเี่ กีย่ วของดานภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทฤษฎีทเี่ กีย่ วของของศิลปะและ
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 บันทึกผลการศึกษาเพื่อการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลองคประกอบและ
โครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
1.2 ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของการศึกษางานวิจัยดังนี้
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยของการสังเคราะหขอมูลองคประกอบและโครงสราง
ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
1.3 ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะหขอมูลองคประกอบและโครงสรางของภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้
1.3.1 วิเคราะหและสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
1.3.2 สรางแบบประเมินเพือ่ ใหผเู ชีย่ วชาญประเมินองคประกอบและโครงสรางภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาที่สังเคราะหขึ้น
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ตารางที่ 1
แสดงการบันทึกการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 แบบบันทึกผลการศึกษา สําหรับการสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญา
ทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
3.2 แบบประเมินความสอดคลองของขอมูลทั้ง 7 องคประกอบยอยจากผูเชี่ยวชาญเพื่อการ
สังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นโดยประเมินหาคาความสอดคลองเหมาะสมของ
ขอมูลองคประกอบยอย คา IOC ที่ไดอยูระหวาง 0.8-1.00 โดยผูเชี่ยวชาญที่นํามาเปนกลุมตัวอยาง
ในการประเมินนั้น เปนผูมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณทางดานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะ
และวัฒนธรรมดานศิลปกรรมและสาขาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 5 ป จํานวน 5 ทาน
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3. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา สังเคราะห และสรุปผลตามกรอบแนวคิดและขอบเขต
การศึกษาครั้งนี้

ผลการวิจัย
1. องคประกอบของขอมูลดานภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในสถานศึกษา พบวา สามารถแบงออกเปนองคประกอบยอยได 7 องคประกอบดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: องคประกอบยอยของภูมิปญญาทองถิ่น
2. ผลการสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
2.1 ผลการประเมินความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรม
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ตารางที่ 2
การประเมินความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม

°r ¦³°®¨´¸É 1«·¨³
1. °»µ®¦¦¤Â¨³®´¦¦¤
2. «·¨¦¦¤
°r ¦³°®¨´¸É 2 ª´¦¦¤
1. £µ¬µÂ¨³ª¦¦¦¦¤¡ºÊ·É
2. ¦³Á¡¸
3. µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤
4. µ¦Â¡¥rÂÅ¥
5. Á¬¦¦¦¤

¼oÁ¸É¥ªµ
5

¼oÁ¸É¥ªµ
¼oÁ¸É¥ªµ
1
¼oÁ¸É¥ªµ
2
¼oÁ¸É¥ªµ
3
¼oÁ¸É¥ªµ
4

°r ¦³°

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

2.2 องคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในสถาบันอุดมศึกษาพบวา สามารถแบงไดเปน 2 องคประกอบหลัก ไดแก ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมี
องคประกอบยอย 7 องคประกอบ องคประกอบหลักดานศิลปะ ไดแก (1.1) อุตสาหกรรมและหัตกรรม
(1.2) ศิลปกรรมองคประกอบหลักดานวัฒนธรรม ไดแก (2.1) ภาษาและวรรณกรรมพื้นถิ่น (2.2) ประเพณี
(2.3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2.4) การแพทยแผนไทย (2.5) เกษตรกรรม
ดังภาพที่ 2
£¼¤· ´ µo °·É
«·¨³
°»µ®¦¦¤Â¨³®´¦¦¤
«·¨¦¦¤

ª´¦¦¤
£µ¬µÂ¨³ª¦¦¦¦¤¡ºÊ ·É
¦³Á¡¸
µ¦´µ¦¦´ ¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³

µ¦Â¡¥r ÂÅ¥
Á¬¦¦¦¤

ภาพที่ 2: องคประกอบและโครงสรางหลักของภูมิปญญาทองถิ่น
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2.2.1 องคประกอบของดานศิลปะ แบงไดเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก
2.2.1.1 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม แบงออกเปน 10 หมู คือ ชางเขียน ชางปน ชางแกะ
ชางสลัก ชางหลอ ชางกลึง ชางหุน ชางรัก ชางบุ ชางปูน (The Fine Arts Department, 2009)
2.2.1.2 ศิลปกรรม แบงออกไดเปน 4 กลุม คือ กลุม 1 สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งแบงออก
ไดเปน 2 สาขา คือ สถาปตยกรรมประเภทที่อยูอาศัย และสถาปตยกรรมประเภทศาสนสถาน และในแตละ
สาขา สามารถแบงการจัดเก็บออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต กลุม 2 ประติมากรรม
แบงออกไดเปน 3 สาขา คือ ประติมากรรมนูนสูง ประติมากรรมนูนตํ่า ประติมากรรมลอยตัว กลุม 3 จิตรกรรม
แบงออกไดเปน 2 สาขา คือ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี และจิตรกรรมไทยแบบสากล และ กลุม 4 ดุรยิ างคศิลป
แบงออกไดเปน 2 สาขา คือ ดนตรี และนาฏศิลป สาขาดนตรีแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมเครื่องดนตรีไทย
ไดแก เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเปา และกลุมวงดนตรีไทย ไดแก วงเครื่องสาย วงปพาทย วงมโหรี
สําหรับสาขานาฏศิลป สามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม คือ โขน ละคร ระบํารําฟอน การแสดงพื้นบาน และ
การละเลนพื้นบาน
2.2.2 องคประกอบของดานวัฒนธรรม แบงไดเปน 5 องคประกอบยอย ไดแก
2.2.2.1 ภาษาและวรรณกรรมพื้นถิ่นแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ กลุม 1 ภาษาถิ่น และ
กลุม 2 วรรณกรรมไทย ซึ่งในกลุมของภาษาถิ่น สามารถแบงการจัดเก็บออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต และกลุม ของวรรณกรรมไทย แบงสาขายอยไดเปนมุขปาฐะ และอมุขปาฐา และ
แตละสาขาสามารถแบงการจัดเก็บออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต เชนกัน
2.2.2.2 ประเพณีสามารถแบงการจัดเก็บออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคอีสาน ภาคใต
2.2.2.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมสามารถแบงออกเปน 4 สาขา คือ
ดิน นํ้า อากาศ ปาไม
2.2.2.4 การแพทยแผนไทยสามารถแบงออกเปน 2 สาขา คือ สมุนไพร และการนวดแผนไทย
2.2.2.5 เกษตรกรรม สามารถแบงออกเปน 4 สาขา คือ การกสิกรรม การปศุสัตว
การประมง การปาไม

อภิปรายผลการวิจัย
โครงสรางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธกันจากการศึกษาวิจัยนัน้ พบวา ภูมิปญญาทองถิ่น
มีความสัมพันธกับศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งไดจากการศึกษาความหมาย ประเภท ความสัมพันธตางๆ ที่พบ
ในแต ล ะองค ป ระกอบของศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของวั ฒ นธรรมคื อ วิ ถี ชี วิ ต พฤติ ก รรม
มีการเรียนรู หรือสิ่งที่คนผลิตขึ้นในหมูคณะ ในสวนของภูมิปญญาทองถิ่นนั้นเนนวิถีชีวิตของคนในชุมชนใน
ทองถิ่น และสืบสานตอทอดกันมาจนเปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมไดซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Sridharmma (2011, 11) ที่กลาววา การศึกษาวัฒนธรรมเปนการศึกษาวิถีชีวิต พฤติกรรมและ
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ผลงานของมนุษยทสี่ รางสรรคขนึ้ ตลอดจนความรู ความคิด และความเชือ่ การศึกษาสาขานีจ้ งึ เปนการศึกษา
การปลู ก ฝ ง ความรู  ความคิ ด และถ า ยทอดกั น สื บ มาเพื่ อ ความอยู  ร อด รวมถึ ง แนวคิ ด ในงานวิ จั ย ของ
Keawwanna (2011, 207) ที่กลาววา กลุมชนหรือชุมชนทองถิ่นใดๆ ยอมมีความแตกตางกัน ตาม
สภาพแวดลอมธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม มีการเรียนรูดวยตนเองโดยธรรมชาติและประสบการณจริง
ทําใหมีภูมิปญญาสั่งสมที่แตกตางกัน ในสวนของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญ
ประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติ
ของแตละสถาบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Janlekha (2002) ที่ทําการศึกษาเรื่องรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางสถาบันราชภัฏกับชุมชนเพือ่ พัฒนาดานวัฒนธรรม ซึ่งพบวา สถาบันอุดมศึกษาควรสนองรับนโยบาย
ของรัฐสถาบันการศึกษากระจายอํานาจใหชมุ ชนไดมสี ว นรวมในการบริหารงานดานวัฒนธรรม จัดการศึกษา
จั ด กระทํ า สื่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ วั ฒ นธรรมของชาติ ดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นวั ฒ นธรรม
มี ก ระบวนการร ว มสถาบั น ราชภั ฏ กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาด า นวั ฒ นธรรมตามสภาพที่ ป รากฏในป จ จุ บั น
กับสภาพที่ตองการใหเกิดในอนาคต

สรุป
ผลการศึก ษาวิจั ย ครั้ง นี้ พบวา ภูมิป ญ ญาท อ งถิ่น เพื่ อ การทํา นุบํา รุ ง ศิล ปะและวัฒ นธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา สามารถแบงออกได 2 องคประกอบหลัก และ 7 องคประกอบยอยซึ่งองคประกอบหลัก
คือ (1) ศิลปะ (2) วัฒนธรรม องคประกอบดานศิลปะ แบงเปนองคประกอบยอยได 2 องคประกอบ ไดแก
(1.1) อุตสาหกรรมและหัตกรรม (1.2) ศิลปกรรมองคประกอบดานวัฒนธรรม แบงเปนองคประกอบยอยได
5 องคประกอบ ไดแก (2.1) ภาษาและวรรณกรรมพื้นถิน่ (2.2) ประเพณี (2.3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (2.4) การแพทยแผนไทย และ (2.5) เกษตรกรรม
ดังนั้น ในการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรูภูมิปญญาทองถิ่นโดยใช
ออนโทโลยีเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาจึงควรนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปน
โครงสรางหลักของการพัฒนาระบบ เพื่อคงความสําคัญและสัมพันธกันระหวางภูมิปญญาทองถิ่นกับ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาใหมีความเหมาะสมตอไป
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