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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการ
ทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่  12 อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพซึ่งประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดการสนทนากลุ่ม รวมถึงการสังเกตุการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม ด้วยวิธีการดังกล่าวนำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย ช่างทอผ้า กลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มผู้ใหญ่ รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน 

 ผลการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาพบว่า (1)ด้านผู้ส่งสาร พบว่า การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองใช้การบอกเล่าแบบปากต่อปากร่วมกับการสาธิตและการลงมือทำให้ดู และ
มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านการแสดงพื้นบ้าน (2)ด้านเนื้อหาสาร พบว่า เนื้อหาสารเน้นการให้สังเกตุ
การณ์กระทำ การทำให้เห็นหรือการลงมือทำด้วยตนเอง (3)ด้านช่องทางการส่ือสาร พบว่า ช่องทางการ
ส่ือสารเน้นไปท่ีการส่ือสารผ่านตัวบุคคล การส่ือสารแบบปากต่อปาก และการส่ือสารผ่านเสียงตามสาย
ภายในชุมชน การสื่อสารผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น และการสื่อสารผ่านการจัดการประชุมเพื่อดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ (4)ด้านผู้รับสาร พบว่า ผู้รับสารในชุมชนรับสารจากครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน ผู้นำ
ชุมชนและการบอกต่อจากสมาชิกในชุมชน โดยร่วมกันอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมด่ังเดิมให้อยู่ภายใน
ชุมชนและยังโน้มน้าวลูกหลานร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตด่ังเดิมให้ผสมกลมกลืนกับยุคสมัย 

ผลการศึกษาการสืบสานการทอผ้าพื้นเมือง พบว่า ด้านการรับรู้คุณค่าและความหมายผ้าทอ
พื้นเมืองไทดำนั้นปราชญ์ชุมชนได้สะสมผ้าทอพื้นเมืองโบราณร่วมกับผ้าทอพื้นเมืองภายในชุมชน  จน
สามารถตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าไทดำเพื่อเก็บผ้าทอพื้นเมืองไว้ในชุมชน นำมาซึ่งการฟื้นฟูองค์ความรู้ที่หายไป
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และรู้คุณค่าผ้าทอพื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้คนรุ่นใหม่รับช่วงต่อ
องค์ความรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง  ในขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การทอผ้า
พื้นเมืองช่วยให้คนในชุมชนรู้จักถึงคุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองไทดำและเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนหัน
กลับมาสนใจการทอผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ชุมชน  ส่วนด้านการรู้รักษาภูมิปัญญาการทอผ้า
พื้นเมืองของชุมชนนั้นพบว่าเด็กและเยาวชนในชุมชนมีความสนใจการทอผ้าพื้นเมืองลดลงจึงโน้มนำเด็ก
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และเยาวชนในครอบครัวมาเรียนรู้การทอผ้าผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้กับเยาวชนและกระตุ้นให้คนในชุมชนมาสนใจการทอผ้าพื้นเมือง ส่วนกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความเห็นว่า 
ปัจจุบันเด็กให้ความสนใจที่จะสืบสานและรับช่วงต่อภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองลดน้อยลงเนื่องจาก
ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเรียนภายนอกชุมชนและมองว่าผ้าทอพื้นเมืองไม่ทันสมัย ซึ่งการเรียนรู้การผลิต
ผ้าทอมือในชุมชนช่วยทำให้รู้จักชุมชนว่ามีเอกลักษณ์อะไรทำให้เกิดความภูมิใจชุมชนของตนเอง และมี
ความคิดท่ีจะสืบสานและรับช่วงต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป 
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This research aimed to study the communication to convey wisdom and 

Preserving Traditional Fabric Weaving of Ban Na Pa Nat Community Village, Moo.12, 

Chiang Khan District, Loei Province. The study of qualitative research methods consisted 

of in-depth interviews, Focus group discussion, and Non-participatory observation. The 

above method is used to collect primary data, which is field data collection. The key 

informants consisted of weavers, the elderly and adult groups, as well as including new 

generation in the community. 

The research study has found that (1) The Sender found that communication for 

the transfer of local weaving wisdom by using word of mouth with the demonstration 

and action and knowledge is transferred through folk performances. (2) The content 

found that the substance content emphasizes on observing actions by showing or acting 

on your own (3) The Communication Channel found that communication channels focus 

on personal communication, word of mouth communication, and communication 

through Public Address System in Community. Communication through line applications 

 



 ง 

and Communication through conference for carrying out activities. (4) The Receiver 

found that recipients in the community receive messages from wisdom teachers, 

community sages, community leaders, and word-of-mouth community members by 

conserving their traditional way of life, culture, and persuading children to learn 

traditional way of life to integrate into the modern era. 

The results of the study of local weaving practice found that perceiving the value 

and meaning of Tai Dam weaving, the community sage has collected ancient local 

weaving together with local weaving within the community until the Tai Dam Museum 

can be built to Keep local textiles in the community, leading to the restoration of 

knowledge that has been lost for the new generation to learn and appreciate the value 

of local weaving, which is local knowledge, allowing the new generation to take over 

the knowledge in order to carry on the knowledge of Local weaving. While organizing 

learning activities for local weaving to help people in the community recognize the 

value of Tai Dam weaving and encourage youth and new generation people to turn 

their attention to local weaving that is unique to the community. The preservation of 

the local weaving wisdom of the community, it was found that the youth and new 

generation in the community had less interest in local weaving, therefore leading the 

children and youth in the family to learn weaving through learning activities. Community 

to cultivate local culture for the youth and encourage people in the community to pay 

attention to local weaving, while the younger generation commented that children 



 จ 

nowadays take less interest in local weaving wisdom because most Take the time to 

study outside the community and see that the traditional woven fabrics are not modern. 

The learning of the production of woven fabric helps to know the community how it is 

unique, resulting in the pride of the community and the idea of continuing and inheriting 

local knowledge to be with the community. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของ
ชุมชนบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จลุล่วงโดย
ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดินนั้น ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พัชนี เชย
จรรยา ท่ีกรุณารับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งยังช่วยช้ีแนะแนวทางและให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน 
รวมทั ้งกำลังใจที ่ท่านมอบให้ตลอดการทำวิทยานิพนธ์ นอกจากนี ้ย ังขอกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และ รองศาสตราจารย์ อวยพร พานิช ท่ีได้กรุณาสละเวลาเป็น
ประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า และขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า 

ขอขอบพระคุณ คุณแป้น ซ้อนเปียยุง ครูภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองแห่งชุมชนบ้านนาป่า
หนาด คุณโสภา คุ ้มคำ ประธานกลุ ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่  12 ที ่กรุณาสละเวลาให้
สัมภาษณ์อันเป็นข้อมูลสำคัญในการทำวิจัยนี้รวมถึงให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ ด้านรวมทั้งการติดต่อ
ประสานงานนัดหมายผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสืบสานการทอผ้า
พื ้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 อีกทั ้งให้ความเมตตาพาข้าพเจ้าเยี ่ยมชมชุมชนและ
รับประทานอาหารท้องถิ่นร่วมกันสร้างความประทับใจให้แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณผู้ให้
ข้อมูลสำคัญทุกท่านที่กรุณาสละเวลาให้สัมภาษณ์ข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ 

ท้ายที่สุดนี้ขอกราบขอบพระคุณมารดาและขอบคุณคู่ชีวิตของข้าพเจ้าที่สนับสนุนและเป็น
กำลังใจสำคัญของข้าพเจ้าเสมอมา ขอบพระคุณพี่ชายทั้งสองที่สละเวลาร่วมเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลกับ
ข้าพเจ้า ขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 12 ทุกท่านสำหรับ
มิตรภาพท่ีดีและความช่วยเหลือต่าง ๆ ตลอดระยะการศึกษาท่ีผ่านมาซึ่งจะอยู่ในใจของข้าพเจ้าอย่างไม่
มีวันลืมเลือน 
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สิงหาคม 2563 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญ 

ผ้าทอ นับเป็นเครื่องนุ่งห่มที่เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นหนึ่งใน  
ปัจจัยสี่ที่ประกอบรวมกับ อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ในสังคมเกษตรกรรมทุกครัวเรือน  
จะมีการทอผ้าเพื่อใช้สอยภายในครอบครัว มีการถ่ายทอดให้กับสมาชิกของครอบครัวท่ีเป็นเพศหญิง 
ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2555, น. 1) ลวดลายที่ประณีตละเอียดละออเกิดจาก
พัฒนาการตามประสบการณ์และระยะเวลาที่บ่มเพาะความรู้ อีกทั้งยังสามารถสะท้อนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่รวมกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีประจำท้องถิ่นผสมผสานออกมาเป็นลวดลายอย่าง
กลมกลืน แสดงออกถึงภูมิปัญญาอันถือเป็นพลังทางวัฒนธรรมซึ่งนับเป็นอาวุธท่ีสำคัญเพื่อต่อสู้กับวิกฤติ
เศรษฐกิจทุนนิยม การเสริมสร้างและทำนุบำรุงภูมิปัญญาอันเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมให้มีความ
สมบูรณ์เข้มแข็ง จะส่งผลถึงความมั่นคงของชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการพัฒนา
ประเทศกำลังพลิกผันจากการพัฒนากระแสหลักมาสู่การพัฒนากระแสพื้นบ้าน ซึ่งทำให้คำว่า ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและการพึ่งพาตนเอง กลายเป็นคำนิยมกระบวนการพัฒนา ถึง
เวลาแล้วท่ีต้องหวนกลับไปมองคนบางกลุ่มท่ีดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตเดิมในอดีต มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีปัญหา
ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม (เสรี พงษ์พิศ, 2536, น. 41) 

กระบวนการทอผ้านับว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง ในอดีตนั้นการ
แบ่งแยกความเป็นหญิง - ชาย ถูกผูกตดิกับบทบาทหน้าท่ีท่ีสังคมได้กำหนดไว้ตามสถานภาพ เช่น งาน
ทำอาหาร งานบ้าน งานทอผ้า คือ งานของผู้หญิง การเป็นหญิงตามวิถี ตามจารีตประเพณี จะต้องมี
คุณสมบัติตามท่ีสังคมหรือชุมชนวางกรอบไว้ (อารีวรรณ หัสดิน, 2559, น. 75) เพราะฉะนั้นช่างทอผ้า
ในอดีตจึงมีการถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าจากแม่และยาย และเมื่อโตขึ้นต้องการเรียนรู้เรื่องการทอ
ผ้าชนิดใดก็จะไปขอเรียนกับครูช่างทอผ้าชนิดนั้นโดยตรง องค์ความรู้ในกระบวนการทอผ้าเริ่มต้นจาก
การคัดสรรวัตถุดิบ การย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติ วิธีการผูกและสร้างลวดลาย ในการทอผ้าเพื่อให้
เกิดลวดลายต่าง ๆ กระบวนการและขั้นตอนการทอผ้าล้วนเป็นองค์ความรู้ที่มีค่าของกลุ่มชนในการ
เรียนรู้และสร้างสรรค์ความสวยงามของผ้าแต่ละผืนให้เกิดขึ้นตามแต่ละท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ (อรณิชา ทศตา และคณะ, 2560, น. 120) หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ประเทศไทยมีการติดต่อ
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กับชาติตะวันตกเพิ่มมากขึ้น การเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกส่งผลกระทบถึงการใช้ผ้าทอใน
ชีวิตประจำวันของคนไทย การตั้งโรงงานทอผ้าท่ีผลิตด้วยเครื่องจักรท่ีผลิตผ้าได้เป็นจำนวนมาก สีไม่
ตก รวดเร็ว และราคาถูก ทำให้คนไทยหันไปนิยมผ้าเหล่านี้แทนผ้าทอมือ (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2555, 
น. 54) ประกอบกับความยากจนที่เกิดจากอาชีพเกษตรกรรม ทำให้คนไทยในชนบทละทิ้งอาชีพ
เกษตรกรรมหันมาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม กระทบถึงงานหัตถกรรมในชนบทที่ถูกทอดท้ิง 
รวมถึงการทอผ้าที่ขาดผู้สืบทอดทำให้การทอผ้าพื้นบ้านอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญหายและถูกลบ
เลือนไป  

สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิก ิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสน  
พระราชหฤทัยผ้าทอที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาที่แท้จริงของชาวบ้านและสั่งสมถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา 
จากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลานาน ทรงจัดตั้งศูนย์รับซื้อผ้าทอจากชาวบ้าน เพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านทอผ้า
และช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้นอกฤดูทำนา และยังทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านทอผ้าเป็นอาชีพ โดย  
นำลวดลายต่าง ๆ ที่หายากมาให้ชาวบ้านทอขึ้นใหม่ รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบและลวดลายใหม่ ๆ ให้
ทันสมัยขึ้น ทำให้ชาวบ้านขายผ้าได้ราคาดีขึ้น ต่อมาโปรดให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เมื่อ พ.ศ. 
2519 เพื่อเป็นที่รวบรวมศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ รวมถึงผ้าทอทุกประเภท นับเป็นการอนุรักษ์ผ้าทอ
อย่างเป็นระบบและเป็นการสร้างงานแก่ราษฎรในชนบท ให้สามารถยึดเป็นอาชีพเลี ้ยงครอบครัว  
อันเป็นทางเลือกให้ราษฎรได้ทำงานที่ตนเองรักและได้อยู่กับครอบครัว ไม่ต้องเข้ามาในเมืองหลวง 
และเป็นการเดินตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยให้คนไทยสามารถเล้ียงตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญานั้น ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง  
ทางสังคมเป็นสำคัญที่ทำให้การดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งวิถีชีวิต การประกอบ
อาชีพ และค่านิยมท่ีเปลี่ยนไป (อารีวรรณ หัสดิน, 2559, น. 81) การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) จึงไม่ได้เป็นเรื ่องที่แปลกใหม่หากแต่มีมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในครอบครัวไทย 
ท่ีมีการเรียนรู้ตามอัธยาศัย พ่อแม่สอนลูก ปู่ย่า ตายาย ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลาน
ในครอบครัว ซึ ่งทำกันมาหลายชั ่วอายุคน โดยใช้ว ิธ ีการต่าง ๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่ง  
ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการท่ีเป็นระบบแต่อย่างใด (รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ และกัญญกาญจน์ ไซเออร์ส, 
2557, น. 23) ซึ ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการการจัดการความรู้ให้เป็นระบบทำให้เกิดศักยภาพภายในชุมชน การจัดการความรู้ในการ
ยอมรับความรู้ทางการจัดการสารสนเทศ และรู้จักการประยุกต์ใช้ในการจัดการกระบวนการจัดการ
ความรู้ ซึ่งการจัดการความรู้ไม่ใช่วัตถุท่ีสามารถจัดเก็บเป็นเจ้าของและเคล่ือนไหวได้เหมือนเครื่องมือ
หรือเอกสาร หากแต่แฝงอยู่ในทักษะ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน ซึ่งรวม
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ประกอบกันจนกลายเป็นมิติความรู้ที่หลากหลาย การจัดการกระบวนการถ่ายทอดความรู้และภูมิ
ปัญญาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานภูมิปัญญาไทยไม่ให้สูญหาย และยังเป็นการสร้างศักยภาพของ
ชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การนำลูกหลานในชุมชนมาฝึกฝนเพื่อสืบสานองค์
ความรู้เป็นช่างรุ่นใหม่ช่วยให้ภูมิปัญญาไม่สูญหายไปกับกาลเวลา จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจัยเรื่อง
การส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองชุมชนบ้านาป่าหนาด หมู่ 12 
ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา  

การประกอบสร้างมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอำเภอเชียงคานที่มีลักษณะเด่น
ทางกายภาพคือ เป็นที่ราบตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง โอบล้อมด้วยภูเขา และคนเชียงคานมีลักษณะพิเศษ  
ท่ีมีความเฉพาะตัว คนเชียงคานสืบเช้ือสายมาจากหลวงพระบาง มีวิถีชีวิตแบบไทท่า มีศิลปวัฒนธรรม
คล้ายคลึงกับล้านช้างผสมผสานกับคติความเชื่อของคนอีสาน สภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็นแบบ
สังคมการค้าและสังคมเกษตรกรรม (อำภา บัวระภา, 2555-2556, น. 138) ในอดีตเชียงคานเป็น
ชุมชนการค้ามีการขนส่งสินค้าทางเรือ เพราะสามารถเดินทางติดต่อค้าขายทั ้งฝั ่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างสะดวก และยังเป็นท่าเรือต่อไปยังหนองคาย 
เพื่อเดินทางโดยรถไฟต่อไปยังกรุงเทพมหานคร เชียงคานในอดีตจึงเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าในแถบ
นี้ ซึ่งการเป็นแหล่งการค้านี้เอง เป็นเหตุให้คนหลากหลายวัฒนธรรมมาพบกันและร่วมกันผสมผสาน
วัฒนธรรมท่ีสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนเชียงคานท่ีประกอบสร้างชุมชนอันแสดงออก
ผ่านวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่น รวมถึงการผลิตผ้าทอพื้นเมืองท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวควรค่า
แก่การศึกษา อนุรักษ์และสืบสานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนรุ่นหลัง 

“ดินแดนสามวัฒนธรรม สูงล้ำภูเขาแก้ว เพริศแพร้วผ้าทอมือ เลื่องชื่อเกษตรอินทรีย์” คำ
ขวัญประจำตำบลเขาแก้ว อันเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย ซึ่งอยู่ไกลออกไปจากอำเภอเมืองเชียงคานราว 17 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเดียวใน
จังหวัดเลยท่ีชาวบ้านมีเช้ือสายไทดำ เป็นศูนย์กลางผลิตผ้าทอมือพื้นเมืองท่ีสำคัญในจังหวัดเลย นิยม
ตั้งบ้านเรือนและอาศัยอยู่เป็นกลุ่มตามเส้นทางการสัญจร หรือเป็นหลังเดี่ยวกลางพื้นที่เกษตรกรรม 
เส้นทางการสัญจรจะคดเค้ียวไปตามกลุ่มบ้านเรือนและลักษณะภูมิประเทศ บ้านเป็นบ้านช้ันเดียวยก
พื้นมีชานหน้าบ้าน (อำภา บัวระภา, 2555-2556, น. 135) และประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็น
หลัก เมื่อเสร็จจากภารกิจประจำวัน แม่บ้านก็ผลิตผ้าทอมือไว้ใช้สอยภายในครัวเรือน โดยการนำของ
ผู้นำทางความคิดชุมชน และปราชญ์ชุมชน ชักชวนกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าเป็นอยู่แล้วผลิตผ้าทอมือ
พื้นเมืองย้อมด้วยสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นผู้รับซื้อไว้ อีกท้ังยังผลิตเพื่อขายเป็นสินค้าแก่
นักท่องเท่ียวผู้สนใจในผลิตภัณฑ์ชุมชน ปัจจุบันนอกจากการทอผ้าพื้นเมืองลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์
ชุมชนท่ีเรียกว่า “ซิ่นนางหาญ” แล้ว ยังมีการประยุกต์ลวดลายให้เข้ากับวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจน
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แปรรูปเป็นสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋า ชุดผ้ารองจาน ปลอกหมอน ผ้าปู 
ที่นอน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาลวดลายผ้าทอพื้นเมืองผลิตส่งห้องเสื้อแบรนด์ “SIRIVANNAVARI” 
ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อีกด้วย และด้วยการสะสมผ้าโบราณ
ของปราชญ์ชุมชนทำให้มีลายผ้าโบราณที่หายากเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดโครงการรื้อฟื้นลายผ้า
โบราณกลับมาทำใหม่เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาด่ังเดิมให้ดำรงอยู่สืบลูกหลาน 

ความสำเร็จของชุมชนทอผ้าของชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่ 12 ในปัจจุบันเริ่มต้นขึ ้นจาก
แนวคิดการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยครูภมิปัญญาท่ีรวบรวมญาติพี่น้องในครอบครัวรวมกลุ่ม
กันทอผ้าเพื่อเป็นสินค้าประจำชุมชน และจากการกลับมาบ้านเกิดของประธานกลุ่มทอผ้าคนปัจจุบัน
หลังจากการประสบอุบัติเหตุของผู้นำครอบครัวท่ีส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพจากการทำงานในเมือง
หลวง การหวนกลับสู่ชุมชนบ้านเกิด กลับสู่วัฒนธรรมดั่งเดิมของตนเอง การเกษตร การทอผ้าของ
ชุมชนไทดำ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยปฏิเสธว่าเชยไม่ทันสมัย ประกอบกับมารดาซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาทอผ้า
พื้นเมืองชุมชนไทดำ ทอผ้าใช้เองมาตลอดจึงเกิดความคิดท่ีจะฟื้นฟูภูมิปัญญาด่ังเดิม ถ่ายทอดสืบสาน
สู่คนรุ่นต่อไปก่อนที่ภูมิปัญญาจะเลือนหาย และสานต่ออุดมการณ์ของครูภูมิปัญญาที่จะสร้างรายได้
เข้าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมโครงการทอผ้า
พื้นเมืองไปสู่คนในชุมชน จนสามารถรวมกลุ่มจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชุมชนบ้านนาป่า
หนาด หมู่ 12 ได้สำเร็จ ซึ่งนับเป็นการใช้ส่ือบุคคลภายในชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การปลูกฝัง
เยาวชนภายในชุมชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรักในวัฒนธรรมของตนเอง สร้างการสืบสาน
การทอผ้าพื้นเมืองของคนรุ่นใหม่ภายในชุมชน หากแต่การเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองในแต่ละลวดลาย
จนเกิดความชำนาญและสามารถคิดค้นต่อยอดภูมิปัญญานั้นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และปฏิบัติ 
ตลอดจนผลกระทบทางความคิดเกี่ยวกับความทันสมัยซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลถึง
ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่คิดสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองลดลง ซึ่งชุมชนบ้านนาป่าหนาดเป็น
เพียงหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยที่เป็นแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองต้นฉบับไทดำจากเมืองซอลลา
ประเทศเวียดนามที่รู้จักในนาม “ซิ่นนางหาญ” การลดลงของผู้สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง
อาจส่งผลกระทบต่อความสูญหายของภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ด่ังเดิมและภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านปราชญ์
ชุมชนและผู้นำชุมชนจึงมีบทบาทสำคัญที่ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนสืบต่อไป 
 
1.2 ปัญหานำวิจัย 

1) กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด เป็นอย่างไร 
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2) กระบวนการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด เป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด  
2) เพื่อศึกษากระบวนการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตเชิงเนื้อหาและวิธีการศึกษา 
    ผู ้ว ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยเพื ่อศึกษารูปแบบของการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาการทอผ้า รวมถึงรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในชุมชนต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวทาง  
การถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชน และเป็นการศึกษาโดยวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาบุคคลที่เป็นผู้นำ
ทางความคิดของชุมชน (Opinion Leaders) และปราชญ์ชุมชน  โดยวิเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับ
การสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนว่ามีลักษณะการดำเนินการอย่างไร และจะสามารถนำไปเป็น
ต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้หรือไม่อย่างไร  
  ขอบเขตเชิงพื้นท่ี 

ชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นที่ตั ้งของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด หมู่12 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองชาวไทดำ 
ซึ่งนอกจากเป็นการอนุรักษ์ผ้าทอมือไทดำโบราณท่ีหายากแล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้คนใน
ชุมชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทดำ ภายในศูนย์การเรียนรู้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทดำ เพื่อให้คนรุ่นหลัง
ได้ศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทดำในอดีต อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างผ้าท่ีมีลวดลายโบราณเพื่อรอ
การฟื้นฟูลวดลายด่ังเดิมการเพื่อสืบสานมิให้สูญหาย 
 
1.5 นิยามศัพท์ 

 การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก 
ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อื่น
ใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการส่ือสารท่ีแตกต่างกัน
ไปตามความเหมาะสม หรือความจำเป็นของตนเองและคู่สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้
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ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน บริบททางการส่ือสารท่ีเหมาะสมเป็น ปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้
การส่ือสารสัมฤทธิ์ผล 

การถ่ายทอดภูมิปัญญา หมายถึง วิธีการท่ีผู้ถ่ายทอดเป็นฝ่ายบอกเล่า อธิบาย หรือถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์สั่งสมของตนให้แก่ผู้รับการถ่ายทอดในรูปของคำพูด โดยผู้ถ่ายทอดจะต้อง
เป็นฝ่ายเตรียมเนื้อหาที่จะพูด วิธีนี้ผู้ถ่ายทอดจะมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ให้ความรู้ ส่วนผู้รับการ
ถ่ายทอดจะเป็นผู ้ร ับฟังและจดจำความรู ้หรือบันทึกสาระสำคัญต่าง ๆ ที ่ได้ร ับฟังตามไปด้วย  
โดยสามารถแยกวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาได้ดังนี้ 

1)  การสาธิต เป็นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีผู้ถ่ายทอดแสดงหรือกระทำพร้อมกับการบอก
หรือ อธิบายเพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เข้าใจวิธ ีการ 
ขั้นตอน และสามารถปฏิบัติได้ การสาธิตท่ีนิยมใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือ การสาธิตวิธีการและ
การสาธิตประกอบการบรรยาย 

2)  การปฏิบัติจริง เป็นวิธีการถ่ายทอดท่ีผู้รับการถ่ายทอดลงมือกระทำจริงในสถานการณ์ท่ี
เป็นอยู่จริง โดยผู้ถ่ายทอดเป็นผู้คอยแนะนำ ตรวจสอบและแก้ไข เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติถูกต้อง
ตามขั้นตอน และได้ผลงานตามที่ต้องการด้วยวิธีการนี้ผู ้รับการถ่ายทอดจะได้เรียนรู้และสั ่งสม
ประสบการณ์ไปทีละเล็กละน้อย  

3)  วิธีถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากสื่อด้วยตนเอง เป็นวิธีที่จัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้  
ภูมิปัญญาในรูปของสื่อประสมที่ เอื ้อต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยตนเองมากที่สุด เช่น 
บทเรียนแบบโปรแกรม ศูนย์การเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 

4)  วิธีถ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่จัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ตลาดนัดภูมิปัญญา เป็นต้น โดยจัดเป็นแหล่ง
สำหรับการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีเปิดกว้างสำหรับทุกคนเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ทุกเวลา การ
ถ่ายทอดโดยวิธีนี้อาจรวมหมายถึงการใช้วิธีลายลักษณ์ในรูปของตำราต่าง ๆ ท่ีบันทึกไว้ด้วย 

5)  วิธีถ่ายทอดโดยใช้การแสดงพื้นบ้านเป็นส่ือ เป็นวิธีท่ีใช้การแสดงท่ีชาวบ้านนิยมชมชอบ
เป็นสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางภูมิปัญญา โดยที่ผู้รับการถ่ายทอดจะได้รับความเพลินเพลิด 
ไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ 

6)  ถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เช่น ตำราต่าง ๆ และในรูป
ของสื่ออื่น ๆ เช่น วีดีทัศน์ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียง หรือแผ่นซีดีเสียง รวมถึงเว็บไซด์ เพื่อให้  
คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาต่อไป ไม่ให้สูญหาย 

ภูมิปัญญาการทอผ้า หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถในการทอผ้าของชุมชนบ้านนาป่า
หนาด หมู่12 ท่ีเกิดจากการเรียนรู้และส่ังสมประสบการณ์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่อกันมา 
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การสืบสาน หมายถึง การสืบเนื่อง การฟื้นฟูองค์ความรู้เดิมท่ีหายไป เช่น ลวดลายมัดหมี่ใน
ผ้าพื้นเมืองโบราณที่หาผู้ทอเป็นยาก หรือ ไม่มีผู้ใดทอเป็น เพื่อให้คนรุ่นหลังสืบสานภูมิปัญญามิให้  
สูญหาย และรวมถึงการรับช่วงต่อขององค์ความรู้การทอผ้าพื้นเมืองของกลุ่มเยาวชนในชุมชนบ้านนา
ป่าหนาด หมู่12 ตลอดจนบุคคลภายนอกชุมชนท่ีให้ความสนใจต่อการทอผ้าพื้นเมือง 

ผ้าพื้นเมือง หมายถึง ผ้าไทยพื้นบ้าน เป็นผ้าทอด้วยกี่หรือหูกพื้นบ้านตามกรรมวิธีท่ีสืบทอด
กันมาแต่โบราณ มักทอด้วยฝ้ายหรือไหม 

 
1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1)  ได้แนวทางการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่า
หนาด หมู่12 

2)  ได้แนวทางการส่งเสริมการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 
3)  ได้แนวทางในการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองชุมชน

บ้านนาป่าหนาด หมู่12 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 



บทที่ 2 
 

แนวคิดทฤษฎแีละงานวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมือง
ชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่ 12 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผู้วิจัยได้ทำการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

1)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
2)  แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3)  แนวทางการบริหารจัดการส่ือวัตถุพื้นบ้าน 
4)  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชน 

 
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

 การส่ือสารเพื่อการพัฒนาเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศท่ีกำลังพัฒนาท้ังในทวีปเอเชีย แอฟริกาและ
ลาตินอเมริกาในปี ค.ศ. 1960 ซึ่งนับเป็นยุคแรกในการนำแนวคิดการใช้ประโยชน์จากการส่ื อสาร
เพื่อให้มีบทบาทในการสนับสนุนกลวิธีต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ ในประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาท
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 28) โดย
นักวิชาการได้ให้คำอธิบายและนิยามความหมายไว้อย่างหลากหลาย กล่าวคือ 
 เสถียร เชยประทับ (2525) ได้อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาว่ามีความหมายที่หลากหลาย 
นับตั ้งแต่ยุคแรก การพัฒนาจะเน้นการทำให้เป็นตะวันตก (Westernnisation) การทำให้เป็น
อุตสาหกรรม (Industrialsation)  การเปลี่ยนแปลง (Change) การเจริญเติบโต (Growth) และการ
ทำให้ทันสมัย (Modernisation) แต่คำดังกล่าวก็ม ีข ้อถกเถียงกันว ่าเป็นการดำเนินการจาก 
ผู้มีอำนาจ การดำเนินตามตะวันตก การเปลี่ยนแปลงที่เน้นเศรษฐกิจโดยมุ่งพัฒนาทางวัตถุ ดังนั้น  
การพัฒนาในความหมายใหม่จึงมักใช้คำว่า เดเวลลอพเม้นท์ (Development) หมายถึง การทำให้
เกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพท่ีไม่น่าพอใจสู่สภาพท่ีน่าพอใจอย่างมีแผน และในช่วงหลังยังก้าวไปสู่
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การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับสภาพของสังคมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  
เสรีภาพ และความยุติธรรม 

Servaes (2003, p. 275) ได้ให้คำจำกัดความของการสื่อสารเพื่อการพัฒนานั้นเป็นการ
แบ่งปันความรู้เพื่อบรรลุถึงข้อยุติเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยพิจารณาถึงความสนใจ ความต้องการ และ  
ขีดความสามารถของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการสังคมอย่างหนึ่ง 

เกศิน ี  จ ุฑาว ิจ ิตร (2548)  ได ้ ให ้ความหมายของการส ื ่อสารเพ ื ่อการพ ัฒนาไว ้ว่า  
การสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาในทุกแง่มุมและทุกระดับ เปรียบได้กับเส้นใย  
ที่เชื่อมปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อนำไปสู่การเป้าประสงค์ที ่ร่วมกัน การสื่อสารแทรกอยู่ใน  
ทุกส่วนของการแพร่กระจายนวัตกรรมการพัฒนา นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ แม้ว่าเราจะพิจารณาการสื่อสารในฐานะที่เป็นเครื่องมือของการพัฒนา แต่เราก็ไม่
อาจมองการสื่อสารในฐานะที่เป็นปัจจัยโดด ๆ ได้ เพราะความในเป็นจริงนั้น ในแต่ละท้องถิ่นยั งมี
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เราต้องใช้พิจารณาร่วมกัน อันประกอบด้วย ระบบวัฒนธรรม ทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรในท้องถิ่น และเครือข่ายการส่ือสาร 

สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2549) ได้อธิบายเกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการพัฒนา หมายความถึง การใช้
รูปแบบการสื่อสารทุกรูปแบบมาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศไทยท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

พนม คลี่ฉายา (2549) กล่าวถึงการสื่อสารเพื่อการพัฒนาว่าเป็นการใช้การสื่อสารเพื่อ
เป้าหมายในการพัฒนา มุ่งเน้นการใช้การสื่อสารเพื่อให้เกิดการสร้าง ปรับเปลี่ยน รักษาความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล เพื ่อเป็นไปในทิศทางที ่มุ ่งหวัง อันนำไปสู ่การพัฒนาบุคคล  
กลุ่มชุมชน สังคมและประเทศ 

ปัญณิตา ชัยสนิทและคณะ (2554) ได้อธิบายเกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการพัฒนา นั้น หมายถึง 
การใช้กระบวนการส่ือสารทุกรูปแบบเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความรู้ ความคิด เจตคติและ
พฤติกรรมอันจะนำไปสู่การดำรงอยู่ในสภาพท่ีดีขึ้น 

บุญเลิศ ศุภดิลก (2558) ให้ความหมายเกี ่ยวกับการสื ่อสารเพื ่อการพัฒนาว่า เป็น
กระบวนการส่ือสารของมนุษย์ซึ่งมีโครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าท่ี ซึ่ง “หน้าท่ี” (Function) ของ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสังคมในทาง  
ที่ดีขึ้น อาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็นการประยุกต์การสื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีทฤษฎี กลยุทธ์ การวิจัยและการวางแผนที่เหมาะสมตาม
ความต้องการของแต่ละสังคมซึ่งอาจแตกต่างไปจากการส่ือสารท่ัวไป 

กำจร หลุยยะพงศ์ (2560) ได้กล่าวถึงการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนไว้ว่า เป็นการใช้การ
สื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน โดยพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารในการพัฒนา
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ชุมชน ในความหมายของพื้นท่ี เชิงพื้นท่ี/กายภาพหรือภูมิศาสตร์ ท่ีมองชุมชนเป็นการรวมตัวกันของ
ผู้คนบนพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์หรืออาณาเขตในช่วงเวลาหนึ่งและคนในพื้นท่ีก็มีความผูกพันกันบางอย่าง
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางเครือญาติจึงทำให้เกิดการรวมตัวกัน ซึ่งได้แก่ ชุมชนชนบทหรือชุมชน
ท้องถิ่น และชุมชนเมืองเป็นหลัก โดยในช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2540 มีการเกิดขึ้นของแนวคิดชุมชน
แบบใหม่ คือ ชุมชนในจิตใจ ที่เน้นการร่วมตัวกันของผู้คนที่ไม่ได้อยู่บนพื้นที่เดียวกัน เช่น ชุมชน  
จส.100, กลุ่มแฟนคลับ เป็นต้น และชุมชนออนไลน์ โดยรวมตัวกันในระบบอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ 
ไม่เคยพบเจอกัน ไร้พื้นที่จริง รวมตัวกันบนความต้องการบางอย่าง จากการเกิดชุมชนใหม่นี้ส่งผลให้
การส่ือสารเพื่อการพัฒนาชุมชนขยายความหมายไปสู่ชุมชนแบบใหม่ดังกล่าวด้วย 

จากการให้ความหมายของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา คือ กระบวนการสื่อสารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น
ให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง เกิดการปรับเปลี่ยน ทั้งทางด้านความคิด ความเชื่อ ทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาในทุกระดับของสังคม ซึ่งการพัฒนานั้นควรมีลักษณะของการพัฒนา
ดังต่อไปนี้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2558) 

1)  ประเภทของการเปลี ่ยนแปลงนั ้นยึดการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นจากการวางแผน  
(Planned Change) มากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังที่พบได้จากการกำหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2)  ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมักเกิดจากสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจและนำไปสู่การ
วางแผนเพื่อทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามต้องการ ท้ังนี้ ปัจจัยท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประขากรในวัยแรงงาน การศึกษาที่สูงขึ้น การเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การเมืองในลักษณะประชาธิปไตย การพัฒนาด้านสุขภาวะของประชาชน 

3)  ผลของการเปลี่ยนแปลงมองได้สามทิศทาง ได้แก่ ทิศทางแรกทำให้ดีขึ้น ทิศทางที่สอง  
ทำให้เลวลง กล่าวคือ ยิ่งพัฒนายิ่งด้อยพัฒนา เช่น ตัวเลขรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นแต่กลับมีหนี้สินมากขึ้น และ
ทิศทางสุดท้ายคือไม่เกิดการเปล่ียนแปลง และยังอาจมองได้อีกว่าการพัฒนานั้นมีผลคุ้มค่าด้วยหรือไม่ 
โดยหากเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนจะต้องทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 

4)  เป้าหมายของการพัฒนาจำแนกได้ทั้งเป้าหมายด้านวัตถุ หรือเป้าหมายด้านจิตใจหรือ
ศีลธรรม โดยมักจะเป็นเป้าหมายของการพัฒนาในปัจจุบัน แตกต่างจากในอดีตท่ีเน้นการพัฒนาด้าน
วัตถุหรือทำตามตะวันตก การมีไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ 

5)  เนื่องจากสังคมมีหลายมิติ การพัฒนาก็สามาถมีได้หลายมิติเช่นกัน โดยอาจจำแนกได้ท้ัง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม 

6)  วิธีการเปล่ียนแปลงมีได้ท้ังการใช้อำนาจจากส่วนกลางซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาในอดีต
รวมถึงประเทศท่ีเน้นอำนาจนิยม ตรงกันข้ามกับการริเริ่มจากส่วนล่างหรือภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม 
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แนวทางสุดท้าย คือ การเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งส่วนกลางและภาคประชาชนร่วมมือกัน 
โดยในปัจจุบันเริ ่มเป็นแนวทางดังกล่าวเพราะใช้ประโยชน์จากพลังของทั้งภายนอกและภายใน
ประสานกัน 

7)  แหล่งที่มาของทรัพยากรของการพัฒนาอาจมาได้ทั ้งจากภายในและภายนอก ในอดีต
แหล่งทรัพยากรมักมาจากการกู้ยืมหรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ท่ีส่งผลต่อปัญหาหนี้สินและการ
กู้ยืมท่ีเพิ่มขึ้น 

8)  กระบวนทัศน์ของการพัฒนาอันหมายถึงแนวคิดหรือทฤษฎีที่อยู ่เบื ้องหลังวิธีคิดการ
พัฒนา สามารถแบ่งได้เป็นสี่กระบวนทัศน์ คือ กระบวนทัศน์การพัฒนาความทันสมัยเน้นการดำเนิน
ตามโลกเสรีนิยม กระบวนทัศน์การพัฒนาแนวสังคมนิยมจะเน้นการดำเนินการตามประเทศสังคมนิยม 
กระบวนทัศน์การพัฒนาแนวพึ่งพิง โดยเป็นแนวคิดในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้หรือละตินอเมริกาท่ีต้ัง
คำถามถึงการครอบงำจากโลกตะวันตกต่อโลกท่ีสาม และกระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือก ซึ่งจะเน้น
การให้ความสำคัญต่อปัจจัยภายในประเทศ คุณค่าของแต่ละสังคมและวัฒนธรรมในการพัฒนา  
ด้วยตนเอง 

2.1.1.1 กระบวนทัศน์ของการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
การศึกษากระบวนทัศน์ของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา มุ่งศึกษาสาระสำคัญเกี่ยวกับ

กระบวนทัศน์การพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ ่งจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ผ่านมา
นับตั้งแต่ราวทศวรรษ ที่ 1960 เราสามารถที่จะแบ่งกระบวนทัศน์ในการพัฒนาได้ เป็น 3 ยุคใหญ่ 
(Singhal & Stapitanond, 1996) ได้แก ่

1)  กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนกระแสหลัก (Dominant Paradigm) 
กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนกระแสหลักเป็นกระบวนทัศน์การพัฒนาท่ี

เน้นเรื่องการพัฒนาประเทศโลกที่สาม ให้มีความทันสมัยแบบตะวันตก หรือที่นักวิชาการเรียกว่า 
กระบวนทัศน์ความทันสมัย (Modernisation) โดยถือกำเนิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ภายใต้
การนำของสหรัฐอเมริกาที่ชนะสงคราม ซึ่งต้องการให้ประเทศในแถบยุโรปที่ได้รับผลกระทบจาก
สงครามให้มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และแฝงไว้ด้วยการต่อต้านอุดมการณ์คอมมูนิสต์ท่ีเริ่ม
ก่อตัวขึ ้น เพื่อไม่ให้ประเทศเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงเป็นประเทศสังคมนิยม หลังจากยุโรปประสบ
ความสำเร็จในการพัฒนา สหรัฐ จึงขยายแนวทางการพัฒนาดังกล่าวสู่ท่ัวโลก โดยเฉพาะในโลกท่ีสาม
หรือประเทศที่ด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาในช่วงทศวรรษที่ 1950-1960 (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, 
น. 9) ซึ่ง Servaes ได้ประมวลคุณลักษณะสำคัญของกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนกระแสหลัก ดังนี้ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 18) 
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1.1)  การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคมอย่างเป็น
เส้นตรง มีความก้าวหน้าแบบขั้นบันได (Unilinear) กล่าวคือ เมื ่อการพัฒนาเกิดแล้วมีแต่ก้าวไป
ข้างหน้า ไม่มีกระบวนการย้อนกลับ (Irreversible) 

1.2)  การพัฒนาหมายถึงการเปลี ่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural 
Differentiation) และการทำหน้าท่ีใหม่ๆ ของสถาบันสังคม (Functional Specialization) 

1.3)  การพัฒนาเป็นกระบวนการที ่ม ีเป ้าหมาย เพ ื ่อสร ้างความ
เจร ิญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ด้วยการใช้เทคโนโลยีที ่ลงทุนสูง (Capital-
intensive Technology) 

1.4)  การวางแผนดำเนินการพัฒนานั้น ต้องอาศัยการวางแผน จาก
ส่วนกลาง (Centralized Planning) และกระบวนการพัฒนาทั้งหมดสามารถแบ่งออกได้เป็นขั้นๆ 
อย่างชัดเจน 

1.5) สา เหต ุ ของความด ้ อยพ ัฒนาน ั ้ นมาจากป ั จจ ั ยภาย ใน 
(Endogenous factor) เช่น การไม่รู้หนังสือ การขาดทักษะในการทำงานของประชากร ดังนั้นการ
พัฒนาจำเป็นต้องนำเอาปัจจัยจากภายนอก เช่น เงินทุน เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เข้ามาช่วยสนับสนุนให้
เกิดความก้าวหน้าและทันสมัยในสังคม 

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ประเทศในโลกที่สามได้นำแนวคิดของกระบวนทัศน์การพัฒนา
กระแสหลักไปใช้ กลับพบว่าผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ โดยการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ถูกแบ่งสรรอย่างยุติธรรม ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ถึงแม้จะพบว่าในสังคมจะมี “ความทันสมัย” เช่น มีถนน ไฟฟ้า น้ำประปา แต่ยัง 
ไม่มีการ “พัฒนา” สถาบันต่าง ๆ ทางสังคมติดตามมา เช่น ปัญหาการล่มสลายของ สังคมชนบท หรือ
สถาบันครอบครัวมีความคลอนแคลน ท่ามกลางปรากฏการณ์เหล่านี้จึงทำให้กระบวนทัศน์การพัฒนา 
แบบกระแสหลักได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็น เช่น เป็นกระบวนทัศน์ท่ียึดเอากรอบของชาติ
ใดชาติหนึ่งเป็นศูนย์กลาง โดยมองข้ามความแตกต่างที่หลากหลายระหว่างประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพยากรธรรมชาติ หรือวัฒนธรรมรวมถึงเป็นการใช้กรอบวิธ ีคิดแบบคู ่ตรงข้าม (Binary 
Oppositions) ที่มองว่าสิ่งที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว (ประเทศที่ทันสมัย) มีอยู่เป็นที่ดีทั้งหมด ส่วนสิ่งท่ี
ประเทศด้อยพัฒนามีอยู่นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไร้ค่าทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังได้ให้ความสนใจแต่มิติเศรษฐกิจ
เพียงด้านเดียว และยังเป็นการสนใจเพียงมิติเชิงปริมาณเท่านั้น จึงทำให้เกิดความสนใจแต่เพียงอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติ โดยไม่ได้ใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
(กาญจนา แก้วเทพ, 2543) 

2)  กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนแนวพึ่งพิง (Dependency Paradigm) 
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กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนแนวพึ่งพิงเป็นกระบวนทัศน์ท่ีเกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาใต้ ซึ่งชี้เป้าไปที่ปัญหาการด้อยพัฒนาอาจมิใช่ปัจจัยภายในประเทศแต่กลับกลายเป็นปัจจัย
ภานนอกประเทศ โดยสังเกตุผลพวงวจากการพัฒนาตามแบบสหรัฐอเมริกาหรือกระบวนทัศน์การ
พัฒนาชุมชนกระแสหลักท่ีแม้ยิ่งพัฒนากลับก่อให้เกิดปัญหาการพึ่งพิงและยิ่งด้อยพัฒนา (กำจร หลุย
ยะพงศ์, 2560, น. 14) กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนแนวพึ่งพิงมีเนื้อหาที่ต่อต้านกระบวนทัศน์การ
พัฒนาชุมชนกระแสหลัก เพราะเชื่อว่า แนวคิดการพัฒนาแบบบนลงล่าง (Top-down Approach) 
นั้นเป็นกลไกในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เน้นการพึ่งพิงระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศท่ี
ด้อยพัฒนา ซึ่งความด้อยพัฒนาของประเทศด้อยพัฒนาเกิดจากการขึ้นตรงต่อประเทศพัฒนาที่เป็น
ศูนย์กลาง การเป็นเมืองบริวาร หรือเป็นเพียงประเทศชายขอบ (Peripheral State) จึงไม่มีโอกาส
พัฒนาตนเองเนื่องจากต้องตอบสนองประเทศโลกที่หนึ่ง และผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการดูดซับเอา
ทรัพยากร รวมถึงความมั่งค่ังจากประเทศด้อยพัฒนาไปเล้ียงประเทศท่ีพัฒนา  

ภายใต้การพัฒนาตามแนวตะวันตกนั้น ได้แฝงไว้ซึ่งอำนาจที่จะครอบครองมีอำนาจเหนือ
ประเทศที่ด้อยกว่า ขณะเดียวกันก็พยายามปกป้องพรรคพวกหรือคนของประเทศตน (กุลสิรา 
กฤตวรกาญจน์, 2551, น. 53) เช่น ในกรณีของอเมริกาท่ีหากอยากได้สินค้าของประเทศท่ีมีทรัพยากร
ที่อุดมสมบูรณ์ก็จะให้ประเทศนั้น เปิดประเทศและค้าขายอย่างเสรี ไม่มีการตั้งกำแพงภาษี แต่หาก
ประเทศนั้น ขอส่งสินค้าอื่นท่ีเป็นสินค้าแข่งกับสินค้าของสหรัฐท่ีผลิตได้เองก็จะมีข้ออ้าง และปกป้อง
มากมายเป็นต้น ซึ่งกระบวนการครอบงำจากโลกตะวันตกไม่ใช่เพียงแต่ครอบงำทรัพยากรเท่านั้น หาก
ยังครอบงำไปถึงมิติด้านการส่ือสารและวัฒนธรรมด้วย จากเหตุนี้ โลกท่ีหนึ่งจึงเป็นโลกท่ีกำหนดสินค้า
ทางวัฒนธรรม ส่ือ เผยแพร่และครอบงำให้กับโลกท่ีสาม ต้ังแต่ตัวเทคโนโลยีการส่ือสาร ตัวส่ือ เนื้อหา
ในสื่อ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เช่น ทักษะการผลิตข่าว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่โลกตะวันตกส่งเข้าไปยัง
โลกท่ีสามและทำให้โลกท่ีสามยอมรับโดยปริยายจนกลายเป็นจักรวรรดินิยมทางความคิด (กำจร หลุย
ยะพงศ์, 2560, น. 15) 

ดังนั้นหากประเทศด้อยพัฒนายังคงใช้แนวคิดการพัฒนาแบบกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชน
กระแสหลักอยู่ก็ ไม่มีทางท่ีประเทศจะสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ ซึ่งการท่ีประเทศด้อยพัฒนาจะสามารถ
พัฒนาได้นั้นจำเป็นท่ีจะต้องตัดขาดตัวเองจากประเทศศูนย์กลาง ซึ่งก็คือประเทศท่ีพัฒนาแล้ว รวมท้ัง
ออกมาจากเศรษฐกิจระบบตลาดโลกและต้องมีนโยบายการพึ่งพิงตนเอง (Self-reliance) ให้มากท่ีสุด 
อย่างไรก็ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนแบบพึ่งพิงก็ได้รับการวิจารณ์ว่าเป็นการมองข้ามอุปสรรค
ในการพัฒนาที่มาจากปัจจัยภายใน เช่น ปัญหาการเมืองภายในประเทศ ปัญหาการคอรัปชั่นของ
เจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากกระบวนทัศน์นี้เชื่อว่าอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเกิดจากปัจจัย
ภายนอก ซึ่งได้แก่การเอารัดเอาเปรียบจากประเทศศูนย์กลางนั่นเอง ทั้งที่ในความจริงแล้วปัจจัย
ภายในเหล่านี้ล้วนสามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้ังส้ิน 
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3)  กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนกระแสทางเลือก (Alternative 
Development Paradigm) 

กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนกระแสทางเลือกนี้เป็นกระบวนทัศน์ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 
ที่ 1980 โดยได้เสนอทางเลือกสำหรับการพัฒนาในหลากหลายมิติ ด้านแรก คือ การก้าวไปสู่การให้
ความสำคัญของผู้คน เน้นบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ
ตนเอง และยังเน้นการเสริมพลัง (Empowerment) ให้ผู้คนเป็นผู้พัฒนาด้วยตนเอง ด้านที่สอง คือ 
การมอง “ชุมชน” เป็นบ่อเกิดของการพัฒนา ให้ความสนใจในการใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเป็น
รากฐานในการแก้ไขปัญหาชุมชน ด้านที่สาม เป็นการขยายประเด็นไปสู่สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการ
พัฒนาในยุคอดีตได้ทำลายไปมาก ซึ่งการขยายไปสู้สิ่งแวดล้อมทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นการ
พัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development) เพราะเป็นการมองทั้ง คน ชุมชน และบริบทหรือ
สิ่งแวดล้อมไปควบคู่กัน ซึ ่งการพัฒนาแบบยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการ  
ของปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อความต้องการของคนในอนาคต จึงต้องใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง 
การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ประหยัดพลังงาน และเน้นการมีส่วนร่วม (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560) 

กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนกระแสทางเลือกไม่เชื่อว่าในการพัฒนาจะมีสูตรสำเร็จเพียง
สูตรเดียวดังที่สองกระบวนทัศน์แรกเชื่อ แต่กลับเชื่อว่าในแต่ละสังคมต่างก็มีแนวคิดในการพัฒนา 
ที่หลากหลายไม่เหมือนกัน โดยกระบวนทัศน์นี้จะลด ลักษณะ “ที่เป็นสากล” (Universalistic) ของ
แนวคิดการพัฒนาให้น้อยลง แต่จะเพิ่มสัดส่วนของลักษณะ “ท่ีเป็นท้องถิ่น” (Localistic) ให้มากขึ้น
นั่นหมายความว่าบางสังคมอาจจะถือเอาความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมาย ในขณะที่บางสังคม
อาจจะกำหนดเอาการมีชีวิตแบบพอเพียงเป็นเป้าหมายก็ได้ ดังนั้นเมื่อเป้าหมายในการพัฒนามีความ
แตกต่างกันจึงทำให้วิธีการท่ีแต่ละสังคมจะบรรลุเป้าหมายของตนจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย 

Singhal and Stapitanond (1996, pp. 18-19) กล่าวว่าแนวคิดการพัฒนาในกระบวนทัศน์
นี้จะเน้นมิติความเป็นมนุษย์และความหลากหลาย โดยไม่ได้มุ่งเน้นที่มิติด้านเศรษฐกิจมากเท่าที่เคย
ผ่านมา โดยเชื่อว่าแต่ละสังคม เชื้อชาติ หรือกลุ่มนั้นต่างก็มีอัตลักษณ์และมีเส้นทางในการพัฒนาท่ี
แตกต่างกันไป ดังนั้นโครงการในการพัฒนานั้นจะต้องออกแบบในรูปแบบของโครงการเล็ก ๆ ที่มี
ความเหมาะสมกับส่ิงท่ีประชาชนต้องการ 

การล้มลงของวิกฤตสังคมไทย รวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออก ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 
1990 อันเป็นผลจากการยึดการพัฒนาตามแบบตะวันตก เป็นตัวกระตุ ้นให้เกิดการหวนคิดถึง 
แนวทางการพัฒนาใหม่หรือการพัฒนาบนกระบวนทัศน์ทางเลือก ที่ไม่พึ ่งพิงตะวันตกแต่หันมา
พึ่งตนเอง เน้นการพัฒนาชุมชนบนความต้องการของชุมชน เป็นการพัฒนาจากฐานราก (Grassroots 
development) เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน (People Participation) โดยการพัฒนาเริ ่มจาก 
มิติการเมือง เศรษฐกิจ สู ่ประเด็นเรื ่องสังคมและวัฒนธรรม สตรี สิ ่งแวดล้อม และหัวใจสำคัญ 
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คือการพัฒนาตัวบุคคล (Human Development) โดยเน ้นกระบวนการเอ ็มพาวเวอร ์เมนท์ 
(Empowerment) หรือ การให้ความรู้เพื่อทำให้บุคคลกลายเป็นผู้รู้และนำไปปรับใช้ในการพัฒนา  
ด้วยตนเอง อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development) 

2.1.1.2 ทฤษฎีการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
การสื่อสารเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน บทบาทของการสื่อสารเป็น

หัวใจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งสู่การพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด โดยมีการติดต่อสื่อสารต่อกัน มีการ
เอื้อเฟื้อต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน และมีการจัดการที่ดี และได้มีการสร้างแนวคิดทางทฤษฎีอธิบาย
ความพันธ์ต่าง ๆ ไว้อย่างหลากหลายโดยได้มีนักวิชาด้านการสื่อสารได้ค้นพบและอธิบายทฤษฎี
เกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการพัฒนาท่ีสำคัญ (บุญเลิศ ศุภดิลก, 2558, น. 43-72) ดังนี้ 

1)  ทฤษฎีของแดเนียล เลินเนอร์ 
ทฤษฎีของเลินเนอร์ จำแนกได้เป็น 2 ระดับคือ ระดับสังคม (Societal Level) เรียกว่า

การพัฒนาประเทศ และระดับบุคคล (Individual Leval) เรียกว่า การทำให้คนทันสมัย โดยเลินเนอร์
ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาของสังคมมนุษย์ว่าจะเริ่มจากสังคมโบราณ (Traditional Society) ผ่าน
สังคมท่ีกำลังเปล่ียนรูป (Transitional Society) ไปสู่สังคมสมัยใหม่ (Modern Society) และช้ีให้เห็น
ว่าระบบการสื่อสารในสังคมโบราณและสังคมสมัยใหม่มีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งในสังคมโบราณนั้น
ระบบการส่ือสารเป็นการติดต่อโดยอาศัยปากเปล่า (Oral Communication) การแลกเปล่ียนข่าวสาร
จำกัดอยู่เฉพาะภายในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเพียงส่วนน้อย เนื้อหาข่าวสารส่วนใหญ่เป็นเรื ่องของ
ระเบียบข้อบังคับความประพฤติของสมาชิกภายในกลุ ่ม และผู ้ที ่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
ติดต่อส่ือสารมักเป็นผู้ท่ีมีตำแหน่งทางสังคมสูง ส่วนในสังคมสมัยใหม่นั้น ระบบการติดต่อส่ือสารเป็น
ในรูปแบบการติดต่อสื่อสารโดยอาศัยสื่อกลาง (Mediated Systems) การแลกเปลี่ยนข่าวสารจึง
ขยายขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมไปถึงกลุ่มชนต่าง ๆ ท่ีกระจัดกระจายกันอยู่ เนื้อหาข่าวสารมักเป็น
การรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกกลุ่มชน และผู้ท่ีทำหน้าท่ีเกี่ยวกับการส่ือสารมัก
เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความชำนาญในด้านนี้โดยตรง ทั้งนี้เลินเนอร์ได้กล่าวถึงขั้นตอนการ
พัฒนาการส่ือสารว่าจะเริ่มจากปากเปล่า (Oral) ในสังคมโบราณไปสู่ระบบส่ือกลาง (Media) ในสังคม
สมัยใหม่ ดังนั้น การพัฒนาระบบการส่ือสารจึงขนานเคียงคู่ไปกับการพัฒนาสังคมด้วย 

ประเด็นสำคัญตามข้อเสนอของเลินเนอร์ คือ การพัฒนาระบบการสื่อสารถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสังคมส่วนรวมทั้งหมด และมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาส่วนอื่น ๆ ใน
สังคมด้วย อันได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เลินเนอร์กล่าวว่า “ระบบ
การส่ือสารเป็นท้ังเครื่องช้ี (Index) และตัวแทน (Agent) กรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระบบสังคมใหญ่
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้มิได้หมายถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causality) ระหว่างปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ทันทีท่ีกระบวนการพัฒนาเริ่มต้น ดังเช่น ไก่กับไข่ต่างก็เป็นสาเหตุ (Cause) ซึ่งกันและกัน” 
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เลินเนอร์ได้กล่าวถึงการพัฒนาในระดับสังคมว่า การพัฒนาในแต่ละส่วนของสังคมเกิดขึ้นต่าง
วาระและอาศัยซึ่งกันและกัน ตามแนวคิดของเลินเนอร์นั้น ในแต่ละสังคมการขยายตัวของเขตนคร จะ
ช่วยยกระดับการรู้หนังสือ ระดับการรู้หนังสือจะทำให้ประชาชนเปิดรับสื่อมวลชนแพร่หลายมากขึ้น 
ในทำนองเดียวกันการขยายตัวในการเปิดรับส่ือมวลชนจะช่วยยกระดับการรู้หนังสือมากขึ้นด้วย และ
การขยายตัวในการเปิดรับสื่อมวลชนจะช่วยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเมืองและ
เศรษฐกิจมากขึ้นตามไปด้วย ดังภาพท่ี 2.1 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แบบของ Lerner แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างการรู้หนังสือ 
และการเปิดรับส่ือมวลชน 

หมายเหตุ:  U = การขยายตัวของชุมชนนคร (Urbanization) 
  L = ระดับการรู้หนังสือ (Literacy) 
  M = การเปิดรับส่ือมวลชน (Mass Media Exposure) 
  P = การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political and Economic Participation) 
แหล่งท่ีมา:  บุญเลิศ ศุภดิลก, 2558. 
 

จากแนวคิดของเลินเนอร์สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาจะเริ่มต้นเมื่อกลุ่มชน
เคล่ือนย้ายอพยพจากท้องถิ่นชนบท (Rual) ไปยังท้องถิ่นเมือง (Urban) เมื่อประชาชนรวมตัวกันมาก
ขึ้นในเขตนครจะช่วยให้ระบบการเรียนรู้ตามโรงเรียนหรือสถานท่ีต่าง ๆ เป็นไปโดยสะดวกและง่ายข้ึน 
ทำให้ระดับการรู้หนังสือและการศึกษาขยายตัวแพร่หลายออกไป เมื่อคนรู้หนังสือมากขึ้นก็จะมีโอกาส
รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ จากสื่อมวลชนมากตามไปด้วย และการรับทราบข่าวสารจะช่วยเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนไปในตัว นอกจากนั้น ส่ือมวลชน อันได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ 
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และภาพยนตร์ จะช่วยกระตุ้นให้คนสนใจและเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาทางการเมืองและ
เศรษฐกิจมากขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นเป้าหมายสำคัญของสังคมสมัยใหม่ 

2)  ทฤษฎีของเอเวอร์เร็ต เอ็ม โรเจอร์ส 
เอเวอร์เร็ต เอ็ม โรเจอร์ส (Everett M. Rogers) มีช่ือเสียงโด่งดังเป็นท่ียอมรับการท่ัว

โลกจากทฤษฎีการสื่อสารนวัตกรรมหรือการเผยแพร่นวัตกรรม ได้รับการอ้างอิงไปอย่างแพร่หลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ “กระบวนการยอมรับนวัตกรรม” (Adoption process) ซึ่ง
เดิมได้อธิบายว่า คือ กระบวนการตัดสินใจในการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม เป็นกระบวนการท่ี
เกิดขึ้นในสมอง ที่บุคคลจะต้องผ่านขั้นหรือระยะต่าง ๆ ตั้งแต่แรกที่รู้เรื ่อง หรือมีความรู้เกี ่ยวกับ
นวัตกรรมไปจนถึงขั้นตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม และในท่ีสุดถึงขั้นยืนยันการตัดสินใจ
ท่ีทำไปแล้ว กระบวนการรับนวัตกรรมนี้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังภาพท่ี 2.2 

 
 

ภาพท่ี 2.2 แบบจำลองกระบวนการยอมรับนวัตกรรม 
แหล่งท่ีมา:  บุญเลิศ ศุภดิลก, 2558. 
 

จากภาพท่ี 2.2 แบบจำลองกระบวนการยอมรับนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (Rogers, 
1971) มีดังนี้ 

1)  ขั้นการตระหนัก (Awareness Stage) คือ การที่บุคคลได้รับรู้ว่ามีแนวคิดหรือ
วิทยาการใหม่ ๆ แต่ยังไม่มีความรู้ที ่ลึกซึ้งในเนื้อหาและรายละเอียดต่าง ๆ การรับรู ้ที ่สำคัญของ
กระบวนการยอมรับ ได้แก่ การรับรู้ท่ีสามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจท่ีจะศึกษาความรู้ในนวัตกรรม
เพิ่มเติม หรือการรับรู้ท่ีจะนำไปสู่ขั้นต่อไปของกระบวนการยอมรับ เพราะการรับรู้แต่ละครั้งไม่จำเป็น
จะต้องมีกระบวนการยอมรับขั้นอื่น ๆ ตามมาเสมอไป ดังนั้น การรับรู ้เรื่องที่ตรงกับปัญหาความ
ต้องการ หรือสามารถท่ีจะมองเห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดตามมาได้อย่างเด่นชัดเหล่านี้ย่อมกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจได้ง่ายกว่าการรับรู้ในเรื่องท่ัว ๆ ไป 

2)  ขั้นความสนใจ (Interest Stage) คือ การที่บุคคลเกิดความสนใจที่จะศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับวิทยากรแผนใหม่ ขั้นนี้ยังไม่มีการประเมินวิทยาการแผนใหม่เข้ากับสถานการณ์ท่ี
แท้จริงของแต่ละบุคคลเพียงแค่ต้องการความรู้เพิ่ม สิ่งสำคัญในขั้นนี้ได้แก่ ความรู้ (Cognitive or 
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Knowledge) ความสนใจศึกษาหาความรู้ของบุคคล นอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถทางสมอง
แล้ว ในการรับความรู้ยังขึ้นอยู่กับจิตลักษณะบางประการของบุคคลนั้นด้วย เป็นต้นว่า ความทันสมัย 
การชอบเปลี่ยนแปลง ทัศนคติและบรรทัดฐานของระบบสังคม (Social System Norms) ที่ทันสมัย 
มีระบบส่ือสารท่ีดี ส่ิงเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการแสวงหาความรู้ในขั้นนี้ได้เป็นอย่างดี 

3)  ขั้นการประเมินผล (Evaluation stage) บุคคลใช้ความสามารถทางสมองเพื่อจะ
ประเมินวิทยาการแผนใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ของตน ขั้นนี้เป็นการทดลองในระดับความคิด 
(Mental Trial) ถ้าบุคคลมีความรู้สึกว่า วิทยาการแผนใหม่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ก็จะลงมือทดลอง
ทำดูในขั้นที่ 4 ซึ่งเป็นการทดลองในภาคปฏิบัติ ความสำคัญของขั้นนี้ คือ การสร้างความรู้สึกที่ดี 
(Affective) ต่อวิทยาการแผนใหม่ เพราะความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ในขั้นที่ 2 จะเป็นรากฐานท่ีทำขั้นนี้ 
คือ การประเมินประสบผลสำเร็จและต่อเนื่องไปยังกระบวนการในขั้นที่ 4 

4)  ขั ้นการทดลอง (Trial Stage) คือการได้ลงมือทดลองทำดูเพียงบางส่วนใน
สถานการณ์จริงของบุคคล เป็นการย้ำความแน่ใจว่าผลจะดีจริงอย่างท่ีคิดในขั้นประเมินหรือไม่ ในขั้น
นี้ความรู้เกี่ยวกับวิธีทำ (How-to-Knowledge) จะมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผลต่อเนื่องของ
การตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ หรือการเปล่ียนแปลงอื่น ๆ ตามมา 

5)  ขั ้นการยอมรับ (Adoption Stage) คือขั ้นสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ
ยอมรับ ในขั้นนี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม (Behavior) ท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าในขั้นอื่น ๆ ต่อมา
โรเจอร์ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการรับนวัตกรรมใหม่ให้ทันสมัย ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพ
สังคม โดยเรียกว่า “กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม” (Innovation-Decision Process) แบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังภาพท่ี 2.3 
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ภาพท่ี 2.3  แบบจำลองกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 
แหล่งท่ีมา:  ปรับปรุงจาก บุญเลิศ ศุภดิลก, 2558. 
 

จากภาพท่ี 2.3 แบบจำลองกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของโรเจอร์ มีรายละเอียด
แต่ละขั้นตอน (Rogers, 1983) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นความรู้ (Knowledge) กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเริ่มต้นเมื่อบุคคล
ได้สัมผัสนวัตกรรม และเริ ่มศึกษาหาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจถึงหน้าที่ของนวัตกรรมนั้ น ความรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมท่ีบุคคลได้รับในขั้นนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ความรู้จักนวัตกรรม (Awareness Knowledge) ความรู้ที ่ทาให้เกิดการ
ต่ืนตัวเกี่ยวกับนวัตกรรม เป็นความรู้ท่ีว่ามีนวัตกรรมเกิดขึ้นแล้ว และนวัตกรรมนั้นสามารถทำหน้าท่ี
อะไรบ้าง 

ด้านที่ 2 ความรู้วิธีการใช้นวัตกรรม (How - to Knowledge) ความรู้ประเภทนี้ได้
จากการติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชน การติดต่อกับหน่วยงานราชที่ทำการเผยแพร่นวัตกรรมหรือเข้า
ร่วมประชุม ความรู้ประเภทนี้จะช่วยให้ใช้นวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง นวัตกรรมยิ่งมีความซับซ้อนมาก
ขึ้นเท่าใด ความจำเป็นที่จะต้องมีความซับซ้อนมากเท่าใด ความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้นั้นก็ยิ่งมาก
ขึ้น การขาดความรู้ด้านนี้จะทำให้เกิดการปฏิเสธนวัตกรรมได้มาก 
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ด้านที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับหลักการของนวัตกรรม (Principles Knowledge) ความรู้
ประเภทนี้ เป็นความรู้ถึงเกณฑ์เบื ้องหลังของนวัตกรรม ซึ่งช่วยให้นวัตกรรมบรรลุผล เช่น ความรู้
เกี่ยวกับเช้ือโรคและการระบาดของเช้ือโรค ซึ่งช่วยให้เข้าใจว่าการไปฉีดวัคซีนหรือการสร้างส้วมให้ถูก
สุขลักษณะจึงจะช่วยป้องกันเช้ือโรคได้ นอกจากนี้ บุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมมากหรือน้อย 
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของบุคคลในด้านต่าง ๆ สรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1)  สถานภาพทางเศรษฐกิจและการศึกษา ผู้มีระดับการศึกษาสูงและ
สถานภาพทางสังคมสูง มีรายได้ดีจะเป็นผู้ที ่ได้รับความรู้เกี ่ยวกับนวัตกรรมได้เร็วกว่าผู ้มีระดับ
การศึกษาต่ำมีสถานภาพทางสังคมต่ำ และมีรายได้ต่ำ 

2)  พฤติกรรมการเปิดรับสาร ผู้ที ่เปิดรับสาร ผู้ที ่เปิดรับสื่อสารมวลชน 
ติดต่อกับผู้นำการเปล่ียนแปลง และเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม จะเป็นผู้ท่ีได้รับความรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมได้เร็วกว่าผู้ท่ีมีลักษณะตรงกันข้าม 

3)  บุคลิกภาพแบบเปิด ผู้ท่ีมีความสนใจเรียนรู้ติดต่อกับงานท่ีกว้างขวางไม่
รังเกียจการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น จะเป็นผู้รับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมได้เร็ว ผู้ท่ีมีความรู้เรื่องนวัตกรรมไม่
จำเป็นต้องยอมรับนวัตกรรมนั้นมาใช้เสมอไป เพราะการยอมรับนวัตกรรมยังขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ
อย่างอื่น เช่น ทัศนคติและความเชื่อ นอกจากนี้ผู้ที่มีความรู้เรื่องนวัตกรรมถ้าไม่ได้พิจารณาเห็นว่า
นวัตกรรมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนก็ตัดสินใจไม่ยอมรับนวัตกรรม 

ขั้นที่ 2 ขั้นการจูงใจ (Persuasion) ในขั้นนี้บุคคลจะสร้างทัศนคติชอบหรือไม่ชอบนวัตกรรม 
กิจกรรมในสมองของบุคคลในขั้นความรู้เป็นเรื่องของความคิดเห็นหรือการรู้ ส่วนกิจกรรมในสมองใน
ขั้นการจูงใจเป็นเรื ่องของอารมณ์หรือความรู้สึก โดยบุคคลมีพฤติกรรมสำคัญคือแสวงหาข่าวสาร
ข้อมูล ข้อมูลท่ีได้รับมาเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นว่าเหมาะสมกับตัวเขาท้ังในสภาพปัจจุบันและในอนาคต
หรือไม่อย่างไร บุคคลจะมีการพัฒนาแนวความคิดเชิงประเมินเกี ่ยวกับนวัตกรรมนั้น ซึ ่งเป็นการ
พิจารณาคุณค่าของนวัตกรรมว่าเมื่อรับนวัตกรรมมาใช้จะมีผลติดตามมาในด้านใด มีประโยชน์ต่อตัว
เขามากน้อยเพียงใด ถ้ามีประโยชน์มากจะมีความรู้สึกทางบวก แต่ถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์หรือมี
ประโยชน์น้อยต่อตัวเขา จะพัฒนาความคิดทางลบ 

ขั้นที่ 3 ขั้นการตัดสินใจ (Decision) ในขั้นนี้บุคคลกระทำกิจกรรมซึ่งนำไปสู่การเลือกที่จะ
ยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม การจะตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรมนั้นขึ้นอยู่กับ 2 ข้ันตอน
ที่ผ่านมาด้วย ถ้าบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม มีความรู้สึกชอบและเห็นประโยชน์ของนวัตกรรม
นั้น บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้น นอกจากนี้การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือ
ปฏิเสธนวัตกรรมยังขึ้นอยู่กับลักษณะของนวัตกรรม ถ้านวัตกรรมนั้นสามารถแยกส่วนย่อย ๆ ได้ ให้มี
การทดลองใช้ได้ บุคคลจะมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้น ในขั้นนี้มีความสำคัญมาก การ
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ท่ีบุคคลจะเลือกทางใดเป็นผลมาจากขั้นความรู้และขั้นการจูงใจและการพิจารณาลักษณะนวัตกรรมว่า
สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ขั้นที่ 4 ขั้นการนำไปใช้ (Implementation) กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมในขั้น
ตอนต้นๆ เป็นเรื่องของความรู้ความคิด แต่ขั้นนี้เป็นขั้นของการปฏิบัติ เมื่อบุคคลตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรมนั้นไปใช้ เขาจะต้องรู้ว่าจะสามารถหานวัตกรรมนั้นมาจากไหน นำไปใช้อย่างไรและเมื่อ
นำไปใช้จะเกิดปัญหาอย่างไร และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร บุคคลจึงพยายามแสวงหาสิ่งต่าง ๆ 
เกี่ยวกับนวัตกรรม ดังนั้น ผู้นำการเปล่ียนแปลง และวิธีการส่ือสารจึงมีบทบาทท่ีจะช่วยบุคคลให้ได้รับ
ส่ิงท่ีเขาต้องการ ในขั้นนี้รวมถึงขั้นดัดแปลงแก้ไขด้วย การใช้นี้จะดำเนินไปเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของนวัตกรรมนั้น ซึ่งอาจรวมไปถึงการท่ีนวัตกรรมใหม่นี้ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน 

ขั้นที่ 5 ขั้นการยืนยัน (Confirmation) ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ
ยอมรับนวัตกรรมในบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้ตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือไม่ยอมรับไปแล้ว 
บุคคลจะแสวงหาข้อมูลข่างสาร แรงเสริม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเมื่อยอมรับ
นวัตกรรมแล้ว เขาจะพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความมั่นใจการรับข่าวสารข้อมูล 
การได้รับคำแนะนำและได้เห็นความสำเร็จของการใช้นวัตกรรม จะมีอิทธิพลต่อขั้นการยืนยันมาก 
ดังนั้นกระบวนการตัดสินในนั้นสามารถนาไปสู ่การยอมรับ หรือการปฏิเสธได้ ผู ้ที ่หยุดยอมรับ 
(Discontinuance) เป็นผู้ท่ีตัดสินใจปฏิเสธนวัตกรรมหลังจากได้ยอมรับไปแล้ว ผู้ท่ีหยุดนี้อาจเกิดขึ้น
ได้เพราะบุคคลนั้นเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อนวัตกรรม หรือเพราะนวัตกรรมนั้นเกิดถูกแทนที่ดว้ย
ความคิดใหม่กว่า และมีความเป็นไปได้ว่าบุคคลจะยอมรับนวัตกรรรมหลังจากการตัดสินใจปฏิเสธไป
แล้ว 

3)  ทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการสื่อสาร (Participatory Communication) เป็นหัวใจ

สำคัญของการส่ือสารเพื่อการพัฒนาในยุคปัจจุบัน เป็นการศึกษาทฤษฎีท่ีเน้นให้เห็นว่าในทุกขั้นตอน
ของการพัฒนา ควรเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งแต่การกำหนดนโยบายจนถึงขั ้นตอนการ
ปฏิบัติ เพราะการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสำคัญของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา มีขอบเขตทั้งในระดับ
แนวตั้ง (Vertical) ระหว่างระดับบนและระดับล่าง และในระดับแนวนอน (Horizontal) ระหว่าง
ระดับบนหรือระดับล่างด้วยกัน เน้นประชาชนที่เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนา การเสริมสร้างอำนาจ (Empowerment) แก่ประชาชน โดยเฉพาะในระดับรากหญ้าเพื่อ
นำไปสู่สังคมแบบประชาสังคม (Civil Society) อย่างแท้จริง 

4)  ทฤษฎีการกำหนดวาระ 
ทฤษฎีการกำหนดวาระ (Agenda-setting) เป็นทฤษฎีที ่เน้นว่าสื ่อมวลชนควรทำ

หน้าที่ในการเสนอข้อเท็จจริงและข่าวสารที่จำเป็นและมีประโยชน์ทางด้านการเมืองแก่ประชาชน 
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เพราะยิ่งสื่อเลือกเสนอประเด็นใด ประเด็นนั้นก็จะได้รับความสนใจว่าเป็นประเด็นสำคัญ เสมือน
ผู้เข้าร่วมประชุมย่อมท่ีจะรับทราบหรือตระหนักถึงปัญหาหรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตามท่ีกำหนดไว้
ในวาระนั้น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลที่ตามมาคือ ประชาชนจะคิดและปฏิบัติตามสื่อมวลชนกาหนดไว้
เช่นเดียวกับการประชุมท่ัวไป 

ทฤษฎีการส่ือสารแต่ละทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น นับว่ามีบทบาทและอิทธิพลต่อการพัฒนาหรือ
การเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม รวมถึงการพัฒนาด้านต่าง ๆ นับตั้งแต่สิ ่งที ่แวดล้อมอยู่ใกล้ตัว
จนกระทั่งสิ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในระบบใหญ่ก็ตาม ซึ่งผลที่ตามมาจากการพัฒนาก็คือ ส่ิง
ใหม่ๆ ท่ีเรียกว่า นวัตกรรม ในแง่มุมของการพัฒนา นวัตกรรม ไม่ได้หมายความถึงส่ิงท่ีเกิดใหม่อย่าง
เดียวเท่านั้น แต่ยังขยายความหมายท่ีรวมถึงการนำส่ิงท่ีเกิดข้ึนแล้วในท่ีใดท่ีหนึ่งไปสู่อีกท่ีหนึ่งซึ่งยังไม่
มีส่ิงนั้น และจากทฤษฎีการส่ือสารข้างต้นยังสามารถนำมาวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของชุมชนบ้าน
นาป่าหนาด ท้ังในแง่มุมการยอมรับนวัตกรรม การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้อีกด้วย 
 จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นสามารถนำมาใช้วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 ด้วยการนำของผู้นำทางความคิด ปราชญ์ชาวบ้าน นำชุมชนสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งจะต้องทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ท้ังส่วน
ภาครัฐและภาคประชาชนร่วมมือกัน ภายใต้กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนกระแสทางเลือก คนใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง และยังเน้นการ
เสริมพลัง (Empowerment) ให้คนในชุมชนเป็นผู้พัฒนาได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมอง “ชุมชน” เป็นบ่อ
เกิดของการพัฒนา ให้ความสนใจในการใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเป็นรากฐานในการแก้ไขปัญหา
ชุมชน อีกทั้งยังขยายประเด็นไปสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งการขยายไปสู่สิ่งแวดล้อมทำให้ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development) เพราะเป็นการมองทั้ง คน ชุมชน และ
บริบทหรือสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กัน ซึ ่งการพัฒนาแบบยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบสนองความ
ต้องการของปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อความต้องการของคนในอนาคต จึงต้องใช้ทรัพยากรอย่าง
ระมัดระวัง การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ประหยัดพลังงาน และเน้นการมีส่วนร่วม 

ทั้งนี้หากมองชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 ตามแง่มุมทฤษฎีของเลินเนอร์ ซึ่งได้กล่าวถึง
ขั ้นตอนการพัฒนาการสื่อสารว่าจะเริ ่มจากปากเปล่า (Oral) ในสังคมโบราณไปสู่ระบบสื่อกลาง 
(Media) ในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งการพัฒนาระบบการสื่อสารจึงขนานเคียงคู่ไปกับการพัฒนาสังคมดว้ย
นั้น จะทำให้สามารถวิเคราะห์กระบวนการการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตั้งแต่ช่วง ก่อตั้งกลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองของชุมชนท่ีพัฒนาตามความทันสมัยของความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงในมุมมองกระบวนการ
ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของโรเจอร์ ท่ีคนในชุมชนยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆท้ังทางด้านเทคนิคการทอ
ผ้ารวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้ังแต่การ
กำหนดนโยบายจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ เพราะการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสำคัญของการส่ือสารเพื่อการ



 23 

พัฒนา ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ทิศทางและกระบวนการในการพัฒนาของชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่ 
12 ท่ีก้าวไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนด้วยพลังการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

2.1.1.3 ลักษณะของการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
ลักษณะของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจากมุมมองการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนานั้น ในสังคมการสื ่อสารที่มีประสิทธิภาพนั ้นควรมีเครือข่ายการสื่อสารประเภทต่าง ๆ 
ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายได้กว้างขวาง ทำให้ประชาชนสามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้ง
ภายในและภายนอกตัวหมู่บ้าน ตำบล หรืออำเภอ ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ 
ทั้งนี้แม้ว่าจะพิจารณาการสื่อสารในแง่มุมของการเป็นเครื่องมือของการพัฒนา แต่ก็ไม่อาจที่จะมอง
การสื่อสารในฐานะที่เป็นปัจจัยโดด ๆ แต่เพียงอย่างเดียว เพราะในความเป็นจริงแต่ละท้องถิ่นและ
สังคมยังมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเราต้องพิจารณาร่วมด้วย (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2548, น. 88-91) ดังภาพท่ี 2.4 
 

 

ภาพท่ี 2.4  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ในชุมชน : ปัจจัยสำคัญของการพัฒนา 
แหล่งท่ีมา:  เกศินี จุฑาวิจิตร, 2548. 
 

จากภาพท่ี 2.4 สามารถอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาท่ีจะต้องนำมาบูรณา
การ โดยมีปัจจัยท่ีสำคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
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1)  ระบบวัฒนธรรมสามารถพิจารณาได้ท้ังรูปธรรมและนามธรรม โดยการพิจารณาในแบบ
รูปธรรมนั้น ประกอบด้วย การแสดงประจำท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน กิจกรรมและพิธีกรรมในวันสำคัญ
ทางศาสนา ประเพณีต่าง ๆ ท่ีสืบทอดมาและการงานอาชีพ ในส่วนการพิจารณาแบบนามธรรม ได้แก่ 
ความคิด ความเช่ือ คติชาวบ้าน เป็นต้น ซึ่งโดยภาพรวมของระบบวัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่จำเป็น 5 ประการ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มและเรื่อง
ของจิตวิญญาณ 

2)  ระบบการส่ือสารซึ่งเป็นระบบการส่ือสารภายในชุมชน เช่น ชาวบ้านส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารภายนอกจากแหล่งสารใดบ้าง จากสื่อมวลชนหรือจากการพูดคุยกัน ในแต่ละวันชาวบ้านจับ
กลุ่มคุยกันในเวลาใดและสถานท่ีใด ใครเป็นผู้นำความคิดเห็น ใครคือบุคคลท่ีชาวบ้านให้ความเช่ือถือ 
ส่ืออะไรบ้างท่ีมีอยู่แล้วในชุมชน เป็นต้น  

3)  ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรในท้องถิ่นนั้นคือ แหล่งธรรมชาติ พืช/สัตว์เศรษฐกิจ 
ป่าไม้ ภูเขา ทะเล แร่ธาตุ หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ธุรกิจเอกชนที่อยู่ในท้องถิ่น ซึ่งทรัพยากร
เหล่านี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาและขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

4)  ทรัพยากรบุคคล หมายความถึง บุคคลที่มีคุณค่าของท้องถิ่นในเชิงปัญญา กำลังทรัพย์ 
กำลังกายและการมีศักยภาพในการนำชุมชนหรือท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาตามความ
คาดหวัง อาทิเช่น พระ ครู แพทย์ ผู้นำความคิดเห็น ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการส่ือสารเพื่อการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะท่ีเปิดโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถมีส่วนร่วมในการส่ือสาร โดยส่ือท่ีใช้ควรมีความหลากหลาย เป็นส่ือท่ีถูกผลิตใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อจะได้สร้างความเข้าใจและความสอดคล้องร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารได้
โดยง่าย 

จากลักษณะของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาวิเคราะห์รูปแบบ
การสื่อสารภายในชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 ที่มีผลต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง 
และยังเห็นถึงวิถีชุมชน ความเชื่อ พิธีกรรม เพลงพื้นบ้าน ตลอดจนการสื่อสารภายในชุมชน รวมถึง
ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีอิทธิพลต่อการสืบสานภูมิปัญญาทอผ้าดั่งเดมิท่ี
สูญหายไป เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

2.1.1.4 การส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) เป็นแนวคิดท่ีต้ังอยู่บน

กระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อการพัฒนากระแสทางเลือก โดยเป็นการสื่อสารที่เน้นการพูดคุย การ
สนทนา การปรึกษาหารือ การโต้ตอบของผู้คน หรืออาจเรียกว่า ไดอาล็อก (Dialogue) หรือการ
สื่อสารสนทนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คน ประชาชน ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรมหรือการพัฒนาชุมชนสังคมอย่างสมานฉันท์  โดยการสื ่อสารแบบมีส่วนร่วมมี
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ความสำคัญต่อทั้งระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และระดับชุมชน กล่าวคือ (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 
139-143) 

ความสำคัญระดับตัวบุคคลนั้น การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
ด้านความคิด คือทำให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในปัญหา ตั้งแต่กระบวนการตระหนักรู ้ถึงปัญหา การ
ดำเนินการ การตัดสินใจ และการเข้ามาสีส่วนร่วมในการส่ือสาร รวมถึงการตระหนักรู้ว่าชุมชนมีความ
รับผิดชอบในการจัดการปัญหาด้วยตนเอง (Self-management) แตกต่างจากอดีตท่ีอาจมองตนเพียง
คนท่ีรอรับความช่วยเหลือเท่านั้น อีกด้านหนึ่งคือทางด้านความรู้สึก เป็นการทำให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องมี
ความรู้สึกร่วม มีความผูกพันกับชุมชน มีความรักความหวงแหน เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ตลอดจน
เกิดความภูมิใจในตนเองและเห็นถึงคุณค่าของตน ด้านสุดท้ายคือด้านทักษะ การสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมจะช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของสมาชิกในชุมชน เช่น ทักษะการฟัง การพูด การคิดวิเคราะห์ การ
วิจารณ์ การทบทวน การสรุปประเด็น ซึ่งจะช่วยสร้างให้ชุมชนมีศักยภาพในการส่ือสารเรื่อวราวของ
ตน ทั้งผ่านการสื่อสารระดับบุคคล การเล่าเรื่อง และการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตส่ือ
ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ส่ือวิทยุชุมชน ส่ือใหม่ และยังเป็นการสร้างความสมดุลให้กับส่ือท่ีโดยมากมักจะ
มาจากภายนอกเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดการเปิดมุมมองจากชาวบ้านและสร้างสื่อที่เนื้อหาตรงกับ
ความต้องการของชุมชน 

ความสำคัญระดับกลุ่มบุคคล เป็นการใช้การสื่อสารเชื่อมโยงกลุ่มคนเข้าด้วยกัน เพื่อ
เกิดการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนข่าวสาร ความคิด ตลอดจนประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข อีก
ท้ังส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของคนในกลุ่มชุมชนท่ียิ่งมีการส่ือสารกันก็ยิ่งทำให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกัน รวมถึงการเกิดความภาคภูมิใจของกลุ่มสมาชิกที่กลายเป็นผู้ผลิตหรือสื่อสารได้ด้วย
ตนเองและภูมิในในการมีส่วนร่วมในประเด็นปัญหาของชุมชน และยังสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ
ส่ือร่วมกัน โดยในอดีตส่ือต่าง ๆ มักจะมาจากภายนอกชุมชน เมื่อเกิดการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการ
สร้างส่ือ ซึ่งนอกจากจะได้ตัวส่ือ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน รวมทั้งการรื้อฟื้นส่ือพื้นบ้าน แล้วนั้น 
ยังได้สร้างความตระหนักถึงความเป็นเจ้าของส่ือ เกิดการดูแลรักษา และพัฒนาส่ือไปพร้อมกัน อีกท้ัง
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมยังก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด ท้ังเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน 

ความสำคัญต่อระดับชุมชน โดยการสื่อสารนำไปสู่การจัดการปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน 
ในด้านแรกเป็นการเปิดพื้นท่ีนำเสนอประเด็นชุมชน เกิดการสร้างพื้นท่ีหรือเวทีสาธารณะท่ีจะสามารถ
นำเสนอปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน เช่น เวทีชาวบ้าน หอกระจายข่าว เป็นช่องทางทำให้คนในชุมชนได้
ถกเถียงปัญหาอย่างเสรีและนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อการแก้ไข และกำหนดนโยบายในชุมชน ซึ่งบน
พื้นฐานวิธีการสื่อสารในชุมชน การใช้ภาษาเดียวกัน การให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จะช่วย
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและมุ่งไปสู่การพัฒนา 
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สิ่งที่สำคัญของกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม คือ บทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับ
สาร จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการสื่อสารเชิงการถ่ายทอดข่าวสาร และการสื่อสาร
เชิงพิธ ีกรรมที ่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการสื ่อสารแบบมีส่วนร่วมระหว่างกันและกัน รวมถึง
ความสำคัญของการเปล่ียนแปลงบทบาทของผู้รับสารสู่การเป็นผู้ส่งสาร ตามรายละเอียดแบบจำลอง
การส่ือสารดังนี้ (กมลรัฐ อินทรทัตน์, 2558, น. 32)  
 

แบบจำลองเชิงการถ่ายทอดข่าวสาร (Transmission) 

 
 

แบบจำลองเชิงพิธีกรรม 

 

ภาพท่ี 2.5  แบบจำลองการส่ือสารด้วยกระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
แหล่งท่ีมา:  กมลรัฐ อินทรทัตน์, 2558. 
  

1)  จากแบบจำลองเชิงการถ่ายทอดข่าวสาร (Transmission Model) แสดงกระบวนการ
สื่อสารทางเดียวจากผู้ส่งสาร ไปยังผู้รับสาร ซึ่งบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความตายตัว คือ 
หลังจากที่รับสารแล้ว ผู้รับสารก็จะรับรู้หรือคิดตามผู้ส่งสาร แสดงให้เห็นถึงผู้ส่งสารทำหน้าที่เป็นผู้
ควบคุมกระบวนการส่ือสารเป็นส่วนใหญ่ และผู้รับสารมีบทบาทและมีส่วนร่วมเพียงผู้รับข่าวสารท่ีถูก
ถ่ายทอดเท่านั้น 
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2)  จากแบบจำลองเชิงพิธีกรรม (Ritualistic Model) แสดงถึงกระบวนการสื่อสารสองทาง 
โดยท่ีผู้ส่งสารและผู้รับสารสลับบทบาทกันไปมา เช่น การสนทนากัน หลังการส่ือสารคู่ส่ือสารท้ังสอง
ฝ่ายจะได้เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันแบบพบกันครึ่งทาง (Shared Meaning) ซึ่งหมายความว่า 
ในกระบวนการดังกล่างเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารมากกว่า
แบบจำลองเชิงการถ่ายทอดข่าวสาร  
 จากแบบจำลองการสื่อสารทั้ง 2 แบบจำลอง สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ (กมลรัฐ 
อินทรทัตน์, 2558, น. 33) 
 

 

ภาพท่ี 2.6  สรุปประเด็นสำคัญแบบจำลองการส่ือสาร 
แหล่งท่ีมา:  กมลรัฐ อินทรทัตน์, 2558. 
 

ในการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมนั้นจะประกอบด้วยลักษณะของการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถแบ่งได้ 7 ด้าน ดังนี้ (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 157) 

1)  การสื่อสารเชิงพิธีกรรม (Ritualistic Model) เป็นการสื่อสารที่มีลักษณะสองทิศทาง มี
การสลับบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสาร เน้นการปฏิสัมพันธ์ซึ ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสาร ความหมาย และความรู้สึกได้เป็นอย่างดี โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดย
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มีช่องทางการส่ือสารท่ีเอื้อให้เกิดการส่ือสารเชิงพิธีกรรมได้แก่ การจัดเวทีเสวนา การจัดประชุม การ
จัดประชาพิจารณ์ 

2)  การปรับเปลี่ยนทิศทางการสื่อสารเป็นล่างขึ้นบน (Bottom-up Flow) และแนวระนาบ 
(Horizontal Flow) แตกต่างจากอดีตที่เป็นการสื่อสารเน้นทิศทางบนลงล่าง (Top-down Flow) 
เช่น ชาวบ้านสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น การเน้นการร้องเรียนจากแง่มุมของชุมชน 

3)  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื ่อสารจากรวมศูนย์สู ่การกระจายอำนาจ ซึ่งในส่วนนี้
เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสาร โดยแต่เดิมผู้ส่งสารมักเริ่มต้นจากภาครัฐหรือส่วนกลาง ทำให้เกิดอำนาจผูกขาด
จากส่วนกลาง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมที่ให้ความสำคัญของการกระจายอำนาจการสื่อสารจาก
ชุมชนและมีลักษณะการส่ือสารแบบเครือข่ายทำให้ไม่มีการผูกขาดอำนาจแต่เกิดการกระจายตัวแบบ
เท่าเทียม 

4)  การปรับเปล่ียนความหมายของผู้รับสาร จากอดีตท่ีผู้รับสารเป็นเพียงผู้รองรับการส่ือสาร
หรือข่าวสารจากรัฐ เป็นผู้รับสารท่ีเฉื่อยชา (Passive Audience) การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมช่วยผู้รับ
สารพัฒนาเป็นผู้ท่ีสามารถเลือกหาข่าวสาร ก้าวสู่การเป็นผู้ส่งสารท่ีกระตือรือร้น (Active Audience) 
สามารถเป็นผู้ผลิตเนื้อหาข่าวสารหรือเป็นผู้ส่งสารได้ เช่น การเป็นนักข่าววิทยุชุมชน 

5)  การปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสื่อสาร จากการปรับเปลี่ยนทิศทางการสื่อสาร เนื้อหาของ
ข่าวสารเริ่มเปล่ียนไปจากเนื้อหาท่ีส่วนกลางต้องการนำเสนอให้กับชุมชนเป็นข่างสารท่ีชุมชนต้องการ
หรือสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและมีจุดมุ่งหมายให้ชุมชนนำเนื้อหาไปพัฒนาเป็น
ความรู้และทักษะในการดำรงชีวิต เนื้อหามีลักษณะยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ตามความ
ต้องการของแต่ละชุมชน ทำให้เนื้อหามีลักษณะเป็นอัตลักษณ์หรือตัวตนของชุมชน 

6)  การปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารเป็นสื่อชุมชน ซึ่งการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจะเน้น
การใช้ส่ือมวลชนเป็นหลัก แต่การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมขยายความหมายและช่องทางการส่ือสารกว้าง
ออกไป เน้นช่องทางการสื่อสารที่มีในชุมชนหรือสื่อชุมชน ได้แก่ วิทยุชุมชน โทรทัศน์ชุมชน ละคร
ชุมชน ส่ือพื้นบ้าน ส่ือบุคคล โปสเตอร์ เวทีชุมชน และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต 
การเป็นเจ้าของส่ือชุมชน การวางนโยบายส่ือร่วมกัน 

7)  การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับบริบทสังคมก่อนท่ีจะใช้การ
ส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในแต่ละพื้นท่ี แต่ละชุมชน ต้องวิเคราะห์ก่อนว่า แต่ละพื้นท่ีมีเอกลักษณ์อย่างไร 
และส่งผลต่อการกำหนดหรือเลือกการส่ือสารท่ีแตกต่างกัน นอกจากนั้นผลของการใช้ส่ือจะส่งผลต่อ
การพัฒนาท่ีเพิ่มขึ้นทั้งตัวผู้เข้าร่วมและชุมชน 
 วิธีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของสื่อ หรือ ช่องทางที่ใช้ในการ
สื่อสาร ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ 1) ช่องทางหรือสื่อตามแนวทาง
แบบเดิม ท่ีใช้กันท่ัวไปคือการส่ือสารระหว่างบุคคลแบบต่อตัวตัว เช่น การตั้งวงคุย สภากาแฟ การจัด
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วงเสวนา การร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงการร่วมวงการแสดงต่าง ๆร่วมกัน เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสในการสื่อสารระหว่างกันอย่างเต็มที่ ทุกฝ่ายมีบทบาทที่ค่อนข้างเท่าเทียมกันในการสื ่อสาร
ความเป็นตัวตน รวมทั้งการส่ือสารเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน  และ 2) ช่องทางหรือส่ือตามแนวทาง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้ออำนวยให้
กระบวนการและการสื่อสารร่วมกันเป็นไปได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านระบบดาวเทียม และ
ระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ (กมลรัฐ อินทรทัตน์, 2558, น. 36) 
 ความสำคัญของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม คือ การเปิดกว้างระหว่างกันและกัน การเปิดกว้าง
ระหว่างสมาชิกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จของกระบวนการสื่อสารนั้น
ร่วมกัน โดยจุดหมายปลายทางของการส่ือสารท่ีมีร่วมกันนั้นอาจจะเป็นในระดับใดก็ได้ต้ังแต่ระดับตัว
บุคคล ระดับกลุ่ม ระดับชุมชน ระดับสังคม หรือระดับโลก ท้ังนี้ เพราะการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน  นำไปสู่กระบวนการทำงานร่วมกันสู่การพัฒนาตนเอง หรือ
สู่การแก้ปัญหาของตนเองร่วมกันบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่ร่วมกัน การ
ส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีสามารถใช้เป็นทางออกสู่การพัฒนาในทุกระดับทุกกลุ่มอย่าง
ยั่งยืน (กมลรัฐ อินทรทัตน์, 2558, น. 34) 
 การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 เป็นการ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนนำโดยผู้นำทางความคิดและปราชญ์ชุมชนเพื่อท่ีจะแก้ปัญหาการเพิ่มรายได้
ของคนในชุมชนด้วยการใช้ภูมิปัญญาเป็นเครื่องนำทาง โดยเริ่มจากการพูดคุยสนทนากันระหว่างคน
ในชุมชน แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเพิ่มรายได้จากการใช้ภูมิปัญญาด่ังเดิมของชุมชน สร้างการ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตนเองของชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การประสานความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชน ช่วยให้รู้ถึงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง การร่วมมือกันของชุมชน
ในการแก้ไขปัญหา เกิดจากการสร้างทักษะการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมท่ีช่วยพัฒนากระบวนการต่าง ๆ 
ของชาวบ้านมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2.1.1.5 ส่ือบุคคลกับการพัฒนาชุมชน 
โดยท่ัวไปนั้น คำว่า ส่ือบุคคล ตามกระบวนทัศน์กระแสหลัก (Dominant Paradigm) 

ที่เน้นการพัฒนาจากส่วนกลางและความทันสมัย หมายถึง “บุคคลที่ทำหน้าที่สื ่อสาร ถ่ายทอด
ข่าวสาร ความรู้จากส่วนกลาง” หรือกล่าวได้ว่า “เป็นตัวกลางหรือสะพานเช่ือมระหว่างรัฐกับชุมชน” 
หากแต่ในกระบวนทัศน์กระแสทางเลือก (Alternative Paradigm) ท่ีเน้นการพัฒนาจากฐานรากหรือ
การพัฒนาจากชุมชน ได้ขยายมุมมองของสื่อบุคคลเพิ่มเติมว่า คือ “บุคคลที่ทำหน้าที่ในการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน” ซึ่งหมายความว่า ส่ือบุคคลไม่ได้เพียงทำหน้าท่ีถ่ายทอดข่าวสารจากส่วนกลางแต่
เพียงเท่านั้น หากแต่ทำหน้าท่ีเป็นตัวกลางประสานความเข้าใจระหว่างรัฐกับชุมชน ซึ่งส่ือบุคคลนี้อาจ
ต้องมีความเข้าใจรู้จักชุมชนเป็นอย่างดีและมีแนวโน้มที่จะเป็นคนของชุมชน การสื่อสารไม่ได้เน้นใน
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การโน้มน้าวใจแต่ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันของชุมชน กระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันคิด
ร่วมกันบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ และก้าวไปสู่การช่วยสร้างพลังต่อรองกับภาครัฐหรือภายนอก
ชุมชน  

นอกจากนี้ สื่อบุคคล ยังสามารถแสดงบทบาทได้มากขึ้น คือ 1) เป็นผู้ส่งสาร คือ การเป็นผู้
แปลงสารหรือข้อมูลท่ีได้รับมาจากส่วนกลาง ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงตัวกลางถ่ายข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่แต่ได้รับข่าวสารแล้วสามารถปรับเลือกข้อมูลให้เหมาะสมกับชุมชน  2) เนื ้อหาสาร เช่น การ
กระทำของส่ือบุคคล ความคิด การแต่งตัว ก็สามารถส่ือความหมายได้ 3) ส่ือ/ช่องทางการส่ือสาร คือ 
การเป็นท้ังผู้ส่งสารถ่ายทอดข่าวสาร รวมถึงการทำหน้าท่ีเป็นผู้สร้างความเข้าใจร่วมกัน และ 4) ผู้รับ
สาร คือ การเป็นท้ังผู้รับข้อมูลข่าวสาร และการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ   

ดังนั้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า สื่อบุคคล ก็คือ บุคคลที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูล ตลอดจนการ
สร้างความเข้าในร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในทางปฏิบัติ ส่ือบุคคลยังอาจทำ
หน้าที่ได้มากกว่าเป็นแค่ตัวสื่อ โดยขยายไปสู่การเป็นผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทาง และผู้รับสาร (กำจร 
หลุยยะพงศ์, 2560, น. 194-203) ซึ่งส่ือบุคคลมีความสำคัญในการพัฒนาชุมชนดังนี้ 

1)  สื่อบุคคลมีความสำคัญในการถ่ายทอดข่าวสารจากส่วนกลาง ซึ่งความสำคัญดังกล่าว 
วางอยู่บนปรัชญาการพัฒนากระแสหลัก และกรอบแนวคิดการส่ือสารจังหวะเดียว (One-step flow 
of communication) สื่อบุคคลเป็นตัวกลางการสื่อสารความคิดจากรัฐ เนื่องจากสื่อบุคคลมีความ
ใกล้ชิดประชาชนมากกว่า ดังนั้นการพัฒนาในสังคมจึงใช้สื่อบุคคลเป็นตัวกลางส่งต่อข่าวสาร ใน
แนวทางนี้ ส่ือบุคคลถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ส่ือหรือร่างทรงเท่านั้น 

2)  ส่ือบุคคลมีความสำคัญในด้านการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร โดยพิจารณาส่ือบุคคลในฐานะ
ผู้รับสารท่ีทำหน้าท่ีหาข้อมูลข่าวสารตามแนวคิดการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Information Seeking) 
ซึ่งมองว่าบุคคลไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้รับสารแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีความสามารถในการแสวงหา
ข่าวสารตามที่ตนเองต้องการ ซึ่งการแสวงหาข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้รับข้อมูลที่ต้องการ
อย่างถูกต้อง จึงต่างไปจากหัวข้อแรกท่ีเน้นการรับข้อมูลและการโน้มน้าวใจเท่านั้น 

3) ส่ือบุคคลมีความสำคัญในด้านการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งพิจารณาบนกรอบแนวคิด
การสื ่อสารสองจังหวะ (Two-step flow of information) สื ่อบุคคลเป็นเสมือนผู ้นำความคิด 
(Opinion Leader) ที่รับข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางระดับที่หนึ่ง แล้วส่งส่งต่อความคิดนั้นให้กับ
ประชาชนในจังหวะท่ีสอง ซึ่งในจังหวะท่ีสองนี้ส่ือบุคคลไม่เพียงแต่ถ่ายทอดข้อมูล หากยังมีการแปลง
เนื้อหาข้อมูลให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (Massage Translation) เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจเนื้อหาได้
อย่างถูกต้อง เช่น การแปลงเนื้อหาข่าวสารจากรัฐเป็นภาษาท้องถิ่น 

4)  ส่ือบุคคลมีความสำคัญในการเป็นผู้กระตุ้นความคิดให้กับคนในชุมชน เพื่อให้เกิดพลังใน
การเปล่ียนแปลง ในการพัฒนากระแสทางเลือก ส่ือบุคคล เป็นผู้ทำหน้าท่ีกระตุ้นความคิดให้กับคนใน
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ชุมชน เพื่อให้ชุมชนตระหนักรู้ถึงการร่วมช่วยพัฒนาความคิดในชุมชน นอกจากนี้ ส่ือบุคคล ยังสร้าง
กลไกต่าง ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชน โดยการกระตุ้นให้เกิดการดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ แบบคู่ขนานระหว่างรัฐ องค์กรพัฒนาภาคเอกชนกับภาคประชาชน ซึ่งแนวคิดนี้มีความสำคัญ
เป็นอย่างมากสำหรับการพัฒนาของภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนแนวใหม่ 

เมื่อนำแนวคิดเกี่ยวกับสื่อบุคคลมาใช้ร่วมพิจารณากับบริบทชุมชนบ้านนาป่าหนาด อาจจะ
ทำให้เราค้นพบผู้นำความคิดชุมชนท่ีมีผลต่อความคิดของคนในชุมชน และมีส่วนผลักดันในการพัฒนา
ชุมชน หากมองถึงปราชญ์ชุมชนท่ีมิได้เป็นคนท้องถิ่นโดยกำเนิด หากแต่ย้ายเข้ามาในชุมชนนี้ภายหลัง 
แล้วส่งผลถึงการร่วมมือระดมความคิดในการพัฒนาชุมชน พัฒนาและสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองท่ีเกิด
จากภูมิปัญญาในชุมชนนั้น การจำแนกประเภทของสื่อบุคคลทำให้เห็นถึงเกณฑ์การพิจารณาอย่าง
ชัดเจน ซึ่งส่ือบุคคลสามารถจำแนกได้หลายแนวทางท้ังตามเกณฑ์พื้นท่ีในชุมชน ตามเกณฑ์สังคมและ
ภูมิหลัง ตามเกณฑ์ความเป็นผู้ทันสมัย และตามเกณฑ์การส่ือสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1)  ส่ือบุคคลตามเกณฑ์พื้นท่ีชุมชน  
โดยเกณฑ์พื้นท่ีชุมชนได้จำแนกเป็นส่ือบุคคลภายในชุมชน อันประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 

ปราชญ์ชุมชน พระ หมอพื้นบ้าน และสื่อบุคคลภายนอกชุมชน ซึ่งมักเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ภายนอกชุมชน ท้ังภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักการตลาด พ่อค้า จากเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งจำแนกคน
ในและนอกชุมชนแล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างกันระหว่างสื่อบุคคลที่อยู่ในและนอกชุมชน ซึ่ง
พิจารณาจากความรู้สึกของผู้รับสารในชุมชนเป็นสำคัญ กล่าวคือ ส่ือบุคคลภายนอกชุมชนจะมีความ
น่าเชื่อถือสูง (Credibility) เพราะมีความรู้ความสามารถแต่อาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจเพราะเป็น
คนนอกชุมชน ส่วนส่ือบุคคลภายในชุมชนจะมีความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) เพราะเป็นคนท่ี
อยู่ในชุมชน เห็นกันมายาวนาน ทำให้เกิดความตระหนักว่า บุคคลดังกล่าวมีเจตนาดีต่อชุมชน แต่มี
ความน่าเชื่อถือต่ำ เพราะว่า อาจมีความรู้ความสามารถค่อนข้างน้อย จากเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นท่ี
จะต้องมีการพัฒนาสื่อบุคคลภายในชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้และการสื่อสารให้มีความ
ชำนาญมากขึ้น 

2)  ส่ือบุคคลตามเกณฑ์สังคมและภูมิหลัง 
จากเกณฑ์การพิจารณาส่ือบุคคลตามมิติทางสังคมและภูมิหลังทำให้ส่ือบุคคลมีความแตกต่าง

กัน โดยความแตกต่างทางมิติสังคม ได้แก่ ความแตกต่างทางอาชีพ ความแตกต่างทางโลก-ทางธรรม 
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ความแตกต่างของภูมิลำเนา ล้วนทำให้ส่ือบุคคลมีความแตกต่างกัน เช่น 
หากสื่อบุคคลอยู่ในภูมิลำเนาเดียวกันก็ย่อมเข้าใจซึ่งกันและกัน ถ้ามีสถานะทางเศรษฐกิจทำอาชีพ
เดียวกันการสื่อสารก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้โดยง่าย ส่วนด้านภูมิหลังนั้นจะพิจารณาถึง
ประสบการณ์ ทุนคววามรู้ท่ีผ่านมาของส่ือบุคคล หากส่ือบุคคลมีประสบการณ์ภูมิหลังท่ีดีย่อมเป็นทุน
สำคัญในการพัฒนาได้อย่างดี 
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3)  ส่ือบุคคลตามเกณฑ์ความเป็นผู้ทันสมัย 
ความเป็นผู้ทันสมัย (Modern Man) เป็นตัวแปรท่ีสนใจลักษณะความทันสมัยท่ีจะปรากฎใน

สื่อบุคคลตามกระบวนทัศน์การพัฒนาบนความทันสมัย (Modernistic Paradigm) หากบุคคลใดมี
ความทันสมัยก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นเป็นผู้นำความคิดหรือเผยแพร่ความคิดใหม่ๆ ในสังคมได้ ซึ่ง
องค์ประกอบของความเป็นผู้ทันสมัยตามทัศนะของอเล็กซ์ อินเคลิส (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560, น. 
202) ได้แก่ ความพร้อมท่ีจะพบกับประสบการณ์ใหม่ มีใจเปิดกว้างในการเปล่ียนแปลงและรับส่ิงใหม่ 
เห็นคุณค่าของเวลา วางแผนการดำเนินชีวิต เช่ือถือในความสามารถของมนุษย์ เช่ือถือในหลักเหตุผล 
ตระหลักในความมีศักดิ์ศรีของผู้อื่น เชื่อในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุติธรรม มีความสามารถใน
การขยายขอบเขตความคิดเห็น-คาดคะเนและเข้าใจบทบาทของผู้อื่น สนใจในข่าวสาร ทะเยอทะยาน
ในการศึกษาและอาชีพ อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวมักไม่ได้ก้าวไปสู่การพัฒนาส่ือบุคคล และมักจบ
ลงด้วยการสำรวจเชิงปริมาณเท่านั้น 

4)  ส่ือบุคคลตามเกณฑ์การส่ือสาร 
หากย้อนพิจารณาถึงแนวคิดความทันสมัย จะพบว่า เกณฑ์ดังกล่าวให้ความสำคัญต่อมิติ

ภายนอกการสื่อสาร คือเรื่องความสนใจในข่าวสารเท่านั้น แต่สำหรับเกณฑ์นี้จะพิจารณาลีกลงไปถึง
ส่ือบุคคลนั้นมีความสามารถในการส่ือสารระดับใด โดยพิจารณาด้วยแนวคิดสมรรถนะการส่ือสารหรือ
ความสามารถทางการสื่อสาร (Communication Competence) ซึ่งเน้นลักษณะเฉพาะที่บุคคล
สามารถสื่อความหมายด้วยการพูดและการแสดงออกเพื่อให้ผู ้อื่นได้รับความรู้และเข้าใจตนเองใน
แง่มุมต่าง ๆ (รุ้ง ศรีอัษฎาพร, 2558) และจะต้องมีส่วนผสมของการมีความรู้เรื ่องการสื่อสารท่ี
เหมาะสม การอ่านสถานการณ์ และจะต้องใช้ความรู้ได้ด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 2551) กล่าวคือ ต้อง
มีความรู้ด้านการสื่อสาร เมื่อรู้แล้ววิเคราะห์สถานการณ์เป็นและนำความรู้นั้นมาใช้ จึงจะเรียกได้ว่า 
เป็นสมรรถนะหรือความสามารถทางการส่ือสาร (กำจร หลุยยะพงศ์, 2560) ด้วยเกณฑ์การส่ือสารจะ
เป็นตัววัดว่าสื่อบุคคลมีความสามารถทางการสื่อสารในระดับใด และนำไปสู่การพัฒนาสื่อบุคคลใหม้ี
ความสามารถทางการส่ือสารมากขึ้น 

จากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า การส่ือสารเพื่อการพัฒนา หมายถึง 
กระบวนการสื่อสารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที ่มุ ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน
ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาในทุกระดับ และการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาท่ีดีควรมีลักษณะท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการส่ือสารนั้น ๆ ได้ 
โดยสื่อที่ใช้ควรมีความหลากหลาย เป็นสื่อที่ถูกผลิตในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อจะได้สร้างความเข้าใจ
และความสอดคล้องร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารได้โดยง่าย รวมถึงการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมท่ี
เน้นการเปิดกว้างระหว่างกันและกัน การเปิดกว้างระหว่างสมาชิกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่
เป้าหมายหรือความสำเร็จของกระบวนการสื่อสารนั้นร่วมกัน ตลอดจนความสำคัญของสื่อบุคคลต่อ
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การพัฒนาชุมชนการสร้างความเข้าใจร่วมกันของชุมชน กระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันบริหาร
จัดการปัญหาต่าง ๆ และก้าวไปสู่การช่วยสร้างพลังต่อรองกับภาครัฐหรือภายนอกชุมชน  
 ชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบภายใต้ความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ การวิเคราะห์ถึงผู้นำความคิดและปราชญ์ชาวบ้านนับเป็นสื่อบุคคลที่มีอิทธิพล
ทางความคิดของคนในชุมชน และได้ร่วมกันผสานความเข้าใจระหว่างชุมชนกับรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมือง ซึ่งนับเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นชุมชน ซึ่งแต่
เดิมเน้นการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมแต่เพียงอย่างเดียว การพัฒนาในด้านดังกล่าวต้องใช้องค์
ความรู้หลายส่วนประกอบกัน ท้ังความสามารถของชาวบ้านในการทอผ้า การแสวงหาผ้าทอโบราณซึ่ง
หายากมารื้อฟื้นซึ่งนำโดยปราชญ์ชาวบ้าน และช่องทางการตลาดเพื่อส่งต่อผ้าทอไปถึงผู้บริโภค ท่ีจะ
สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวบ้าน การใช้แนวทางการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม ช่วยกระตุ้นให้ชาวบ้าน
เสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน การยอมรับส่ือบุคคลซึ่งเป็นบุคคลท่ีกลับมาสู่บ้าน
เกิดตนเองเพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาชุมชน เป็นการสร้างแรงผลักดันให้ชาวบ้านสร้างงานผ้าทอมือ
พื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชน ได้รับการนับถือจากคนในชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 
โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนามาวิเคราะห์ถึงที่มาของกระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชน  
 

2.1.2 แนวคิดภูมิปัญญาท้องถ่ินและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นความรู้ความสามารถที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

และผนึกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มคนและสังคม ในการศึกษาการ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 
12 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยนั้น การศึกษาแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืนช่วยให้
สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองให้
ดำรงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการ
ปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน แนวคิด
สำคัญท่ีรวบรวมเอาไว้ดังนี้  

แนวทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้ดำรงอยู่โดยการศึกษาและนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
นั้นมาเผยแพร่นั้นอาศัยข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ (สามารถ จันทรสูรย์, 2536, น. 156-159)  

1) ทำความเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้วยการเข้าไป
เย่ียมเยียน ฝังตัว แลกเปล่ียนกับปราชญ์และชาวบ้านในท้องถิ่น รวบรวมความรู้ก่อนท่ีจะนำไปเสนอ
เป็นแนวทางฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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2) นำข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบของ
ฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการส่งเสริม เผยแพร่ และค้นคว้าวิจัยในระดับเชิงลึกต่อไป  

3) สนับสนุนให้มีการวิจัยในเชิงลึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาอย่างถ่องแท้ มี
ความรู้ในรากเหง้าพื้นเพของภูมิปัญญาในแต่ละด้านของท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างแท้จริง  

4) ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาผ่านการคัดสรรประเด็นภูมิปัญญาที่เก็บรวบรวมมาอย่าง
ละเอียด เลือกแต่ละประเด็นท่ีสำคัญและเหมาะสมจัดทำเป็นส่ือเพื่อการเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่าง 
ๆ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรับเอาและนำความรู้ภูมิปัญญาเหล่านั้นกลับไปประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของยุค
สมัยปัจจุบัน  

5) กระตุ้นความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการแสดงออกถึงการยอมรับต่อภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นนั้น ไม่ดูแคลนในความรู้ภูมิปัญญา ยอมรับถึงศักยภาพของคนในท้องถิ่น ให้คนในท้องถิ่นได้
เกิดการยอมรับในภูมิปัญญาของตนเองอย่างมีอิสระและมีศักดิ์ศรี  

6) สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานจากหน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ ให้การศึกษา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำประสบการณ์จากท้องถิ่นอื ่นไปประยุกต์
ปรับปรุงให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการสืบทอดและดำรง
อยู่ของภูมิปัญญาและความเป็นท้องถิ่นนั้น ๆ  

กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักพัฒนาเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556, น. 8-9) 
เสนอแนวทางการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับยุคสมัย ด้วย
แนวทางการจัดการ 4 แนวทาง ดังนี้ 

อนุรักษ์ (Conservation) โดยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือความสำคัญต่อชุมชนท่ี
กำลังจะหายไปให้คงอยู่ต่อไป เช่น การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีสามารถสร้างเป็น
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาจะ
เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อชุมชนมีความภาคภูมิใจและเห็นในความสำคัญ ซึ่งต้องสร้างคุณค่าของภูมิปัญญาให้
ปรากฏและคงอยู่ รวมทั้งต้องเกิดมูลค่าอย่างใดอย่างหนึ่งของภูมิปัญญาเพื่อเป็นแรงจูงใจในการสืบ
สานต่อไป 

รื้อฟื้น (Recovery) เป็นการทำให้ภูมิปัญญาที่สำคัญหรือมีคุณค่าแต่ได้หายจากไป ได้ถูกนำ
กลับมาใช้ใหม่ และสร้างโอกาสให้ภูมิปัญญานั้นได้มีการประยุกต์ร่วมสมัยเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
เช่น ลายผ้าทอพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่หายไป เป็นต้น เมื่อทำการค้นหา รื้อฟื้น และสร้าง
ช้ินงานใหม่บนฐานของภูมิปัญญาเดิมก็จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมา 

ประยุกต์ (Modification) เป็นแนวทางการทำให้ภูมิปัญญานั ้นเกิดความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมบริบทใหม่ โดยใช้การคงไว้ซึ่งแนวคิดหรือฐานความรู้เดิม เช่น หัตถกรรมจากไม้ไผ่ ประ
ยุกใหม่เป็นการใช้ผักตบชวาทดแทนในแหล่งท่ีผักตบชวาจำนวนมาก เป็นต้น 
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พัฒนาต่อยอด (Development) เป็นการทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาได้
กว้างขวางขึ้น โดยการผสมผสานองค์ความรู้สากลสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาเดิม อาจเรียกได้ว่าเป็น 
การสร้างภูมิปัญญาใหม่หรือนวัตกรรม เป็นทางเลือกให้ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาในสังคมสมัยใหม่ได้
สะดวกขึ้นโดยไม่ทำลายล้างคุณค่าเดิมของภูมิปัญญา เช่น สีย้อมจากธรรมชาติที ่พัฒนาเป็นผง
สำเร็จรูป สมุนไพรจากท้องถิ่นที่ผลิตเป็นแคปซูล เป็นต้น 

ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ียั่งยืนนั้น ต้องรื้อฟื้นวัฒนธรรมชุมชน เชิดชูชุมชนกลุ่มย่อย
ท้ังในด้านเศรษฐกิจและจิตวิญญาณ การฟื้นฟูเอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมการพึงพาอาศัยกัน
ในชุมชน การเชื่อมโยงชุมชนหลายๆ ชุมชนเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเพื่อพึ่งพากันเองลดการพึ่งพา
ตลาดภายนอก และรับส่ิงท่ีเป็นประโยชน์หรือวัฒนธรรมภายนอกเข้าไปประยุกต์สนับสนุนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของชุมชน (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2547, น. 224-225) 

ประภากร แก้ววรรณา (2552, น. 286) กล่าวถึงแนวทางการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการพัฒนา โดยใช้ฐานคิดเรื่องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นขององค์กรภาครัฐและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เปลี่ยนรูปแบบจากการใช้นโยบายหรือการสั่งการจากส่วนกลางไปสู่
ภาคปฏิบัติท่ีเป็นการปูพรมทำนโยบายและวิธีการเดียวกันในพื้นท่ี เนื่องจากแต่ละชุมชนมีบริบทและ
ต้นทุนท่ีแตกต่างกัน วิธีการทำงานเป็นการจุดประกาย ต้ังโจทย์ กระตุ้น ปลุกเร้า ให้ชุมชนท้องถิ่นช่วย
คิดช่วยทำและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ยึดหลักการผสานต้นทุนท่ีกระจายอยู่ของชุมชน มารวมเข้าไว้เพื่อ
ใช้ประโยชน์ การทำเช่นนี้ยังช่วยให้ชุมชนได้รู้จัก เข้าใจ และสามารถจัดการตนเองได้ ท้ายสุดชุมชนจะ
เกิดความสุขในแบบวิถีของชุมชนท้องถิ ่นนั ้น ๆ ร่วมกับวิธ ีการพัฒนาท้องถิ ่นอีกวิธ ีหนึ ่ง คือ 
กระบวนการทางปัญญาจากฐานล่างของสังคม ท่ีใช้การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น
ของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ กระบวนการเรียนรู้จะเริ่มจากการเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดเป็น
ความรู้และปัญญาที่นำไปสู่การปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงได้จริง ซึ่งฐานของการเรียนรู้ที่สำคัญ คือ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีของชีวิตชุมชนท้องถิ่นที่ถือเป็นต้นทุนทางสังคมท่ีชุมชนมี ดังนั้น การจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงถือเป็นเรื่องสำคัญท่ีส่งผลต่อการจัดการและการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
ทำให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน  

จากแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า คนจาก
ภายนอกท้องถิ่นสามารถมีบทบาทในการเข้าไปร่วมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นท่ีนั้น และสามารถมี
บทบาทในการสร้างกระบวนการในการสนับสนุนให้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้คงอยู่ต่อไป รวมถึงช่วย
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิปัญญาและตัวท้องถิ่นมามีส่วนร่วม แต่ต้องพึงระลึกเสมอ
ว่าผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญคือคนในท้องถิ่นเอง หรือคนในชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่ 12 ของการศึกษาใน
ครั้งนี้ที่จะเป็นผู้รักษาสืบทอดให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปและเป็นตัวแปรสำคัญของการสรา้ง
ความยั่งยืนจากภายในด้วยภูมิปัญญาและต้นทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน 
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การรื้อฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าทอพื้นเมืองที่หายากและใกล้จะสูญหายของชุมชนบ้านนาป่า
หนาด หมู่ 12 และถ่ายทอดภูมิปัญญานั้นให้กับคนรุ่นหลัง สะท้อนถึงกระบวนการการถ่ายทอด
ตลอดจนร่วมสืบสานการทอผ้าพื้นเมือง รวมถึงมุมมองการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองเป็น
สินค้าต่าง ๆ เช่น เส้ือผ้าสำเร็จรูป ย่าม ผ้าพันคอ  ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋าท่ีผลิตจากผ้าพื้นเมือง เป็นต้น  

2.1.2.1 การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา  
ภูมิปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญต่อชุมชนและท้องถิ่นในการเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

ในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น การศึกษาแนวคิดของกระบวนการการ
ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาจะช่วยให้เข้าใจในกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าทอมือของชุมชน
บ้านนาป่าหนาด หมู่12 ได้เข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งนักวิชาการได้อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดการถ่ายทอดความรู้
และภูมิปัญญาไว้หลากหลายแนวทาง ประมวลได้ดังนี้  

เอกวิทย์ ณ ถลาง (2539, น. 40-48) กล่าวว่าธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์มี 
ความสำคัญและธรรมชาติของการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดการส่ังสมในทางภูมิปัญญาของมนุษย์เอาไว้และ
สืบต่อถ่ายทอดกันเรื่อยมา ซึ่งรูปแบบของการถ่ายทอดสืบต่อภูมิปัญญานั้นประกอบไปด้วยรูปแบบ 
ต่าง ๆ ดังนี้  

1)  การลองผิดลองถูก วิธีการนี้เป็นวิธีการตั้งแต่อดีตที่มนุษย์ใช้ในการเรียนรู้เพื่อ
ดำรงชีวิตและรักษาเผ่าพันธุ์ของตนเอาไว้ มนุษย์ได้ลองผิดลองถูกท้ังในการหาอาหาร การต่อสู้รับมือ
กับธรรมชาติ การใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค ประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกได้สั่งสมเกิดเป็น
ความรู้ภูมิปัญญาและถ่ายทอดต่อไปสู่ลูกหลาน ภูมิปัญญาบางอย่างถูกถ่ายทอดไปในรูปของข้อปฏิบัติ 
ข้อห้าม จารีต หรือประเพณีในวัฒนธรรมของกลุ่มคนนั้น ๆ สืบต่อไป 

2)  การลงมือปฏิบัติจริงจากสถานการณ์จริง มนุษย์จะได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทำและ
ปฏิบัติจริงจากสภาพแวดล้อมตามที่ตนอยู่อาศัย เช่น การเดินทาง เกษตรกรรม การสร้างบ้านเรือน 
ฯลฯ อย่างในกรณีของไทยชาวบ้านในพื้นที่ทางภาคเหนือก็เรียนรู้ด้วยการร่วมกันและจัดทำระบบ
เหมืองฝาย ให้สามารถทำการเกษตรบนพื้นท่ีหุบเขา คนทางภาคอีสานเรียนรู้การหาแหล่งดินดำน้ำชุ่ม 
และตั้งรกรากทำมาหากิน ชาวภาคกลางเรียนรู้จากภาวะน้ำท่วมที่ประสบอยู่บ่อยครั้ง จึงเรียนรู้การ
ปลูกใต้ถุนสูงเพื่อหนีน้ำ และชาวภาคใต้เรียนรู้การแลกเปลี่ยนผลผลิตกันระหว่างพื้นที่ชายทะเลกับ
พื้นท่ีส่วนใน เป็นต้น  

3)  การสาธิต เป็นวิธีการถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าและทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็น
รูปแบบหนึ่งของการสืบทอดภูมิปัญญาหลังจากที่มนุษย์ได้เรียนรู้แล้ว ก็จะทำการส่งต่อคนรุ่นหลัง 
ต่อไปด้วยวิธีการสาธิต สำหรับการถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าท้ังการบอกเล่าปกติหรืออยู่ในรูปอื่นอย่าง 
เพลง คำพังเพย สุภาษิต ผญา (อ่านว่า ผะ-หยา หมายถึง คำกลอนหรือคำปรัชญาของลาวในและคน
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ไทยภาคอีสานโบราณ) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสร้างองค์ความรู้สืบต่อเป็นลายลักษณ์อักษรทั้ง บันทึก 
ตำรา แผนท่ี เป็นต้น  

4)  พิธีกรรม การสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาอาจอยู่ในรูปของพิธีกรรม โดยลักษณะ 
ของพิธีกรรมจะแสดงให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์และมีพลังในการโน้มน้าวให้คนในกลุ่มรับเอาคุณค่าและ
แบบอย่างพฤติกรรมที่ต้องการให้เข้าไปอยู่ในตัวของคนนั้น และเป็นการตอกย้ำความเชื่อ กรอบ  
ศีลธรรมจรรยาของกลุ่มคน แนวปฏิบัติและความคาดหวัง นอกจากนี้ พิธีกรรมจะไม่ต้องการให้หรือไม่
จำเป็นท่ีต้องมีการจำแนกแจกแจงเหตุผล 

5)  ศาสนา โดยหมายรวมถึงหลักธรรมคำสอน ศีล และวัตรปฏิบัติ ตลอดจนกิจกรรม
ทางสังคมที่ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเน้นย้ำ
ของภูมิปัญญาในอุดมการณ์แห่งชีวิต ให้เป็นกรอบและบรรทัดฐานความประพฤติและให้ความสงบทาง
จิตใจ เป็นที่ยึดเหนียวแก่การใช้ชีวิต การถ่ายทอดความรู้ด้วยศาสนาจึงเป็นแบบองค์รวม ศาสนามี
อิทธิพลต่อบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในทางตรงและทางอ้อมและเป็นแกนในกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม 

6)  การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกัน ทั้งในชาติ
พันธุ์ ถิ่นฐาน และวัฒนธรรม ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ขยายตัว เกิดส่ิง
ใหม่ ผสมผสานกลมกลืน หรือเกิดการขัดแย้งกัน กลายเป็นการเรียนรู้ท่ีหลากหลายผ่านเครือข่ายของ
ความแตกต่างดังกล่าว 

7)  การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม การแก้ปัญหาทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 
ได้เลือกใช้ความเช่ือและธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาในสังคม เกิดเป็นการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมท่ี
สอดคลองกับฐานความเช่ือเดิม เกิดเป็นแนวทางการแก้ปัญหาต่อบริบทสภาพแวดล้อมใหม่ๆ การผลิต 
ซ้ำทางวัฒนธรรมนี้จึงถือเป็นการเรียนรู้และถ่ายทอดอย่างหนึ่งในสังคม 

8)  ครูพักลักจำ เป็นวิธีหนึ่งในการเรียนรู้ภูมิปัญญา ซึ่งครูพักลักจำเป็นการแอบเรียน 
หรือแอบทำการสืบทอด ด้วยการเลียนแบบอย่างและลองทำตามจากการที่คอยเฝ้าสังเกตอยู่ห่างๆ 
โดยผู้ท่ีแสดงภูมิปัญญาไม่รู้ตัว จนสามารถเรียนรู้และนำไปทำเองได้จริง 

รัตนา แสงสว่าง (2549, น. 38) กล่าวถึงรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาว่า การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาจะมีรูปแบบการถ่ายทอดที่แตกต่างกันออกไปตามหลักเกณฑ์ที่แตกต่าง การเป็น
รูปแบบของการใช้คำพูด รูปแบบที่ไม่ใช้คำพูด รูปแบบผสมของทั้งสองรูปแบบ หรืออาจเป็นการ
ถ่ายทอดแบบเป็นลายลักษณ์อักษร รูปแบบที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรืออาจเป็นการถ่ายทอดใน
รูปแบบของการถ่ายทอดตามความสะดวก รูปแบบของการถ่ายทอดแบบมีความร่วมมือ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
รูปแบบที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้การถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เด็กและผู้ใหญ่ก็แตกต่างกันไป
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ตามแต่สภาพแวดล้อมและบริบทของท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม การถ่ายทอดยังอาจอาศัย
ศรัทธาทางศาสนา ความเช่ือต่าง ๆ รวมถึงความเช่ือของบรรพบุรุษเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดก็ได้ 

สามารถ จันทรสูรย์ (2536, น. 150-152) กล่าวว่าวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาขึ้นอยู่ 
เกณฑ์ของผู้ท่ีรับช่วงการถ่ายทอด ซึ่งสามารถจำแนกเป็น 2 วิธีตามอายุของผู้รับการถ่ายทอด ได้แก่  

1)  การถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก ในกลุ่มเด็กนี้ผู้ถ่ายทอดต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของ
เด็กมีความสนใจที่สั ้น กิจกรรมที่ใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาต้องคำนึงถึงความง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ความสนุกสนานและดึงดูด วิธีการถ่ายทอดจึงเป็นการละเล่น การเล่านิทาน การให้ทดลองทำตาม
ตัวอย่าง หรือการเล่นปริศนาคำทาย วิธีการเหล่านี้ถือเป็นการสร้างเสริมนิสัยและบุคลิกภาพไปในตัว
ของเด็กตามท่ีสังคมปรารถนา และจะมุ่งเน้นไปท่ีการเสริมสร้างจริยธรรมในส่ิงท่ีควรทำและไม่ควรทำ  

2)  การถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ใหญ่ สำหรับกลุ่มผู้ใหญ่จะเป็นผู้ท่ีผ่านประสบการณ์
ในชีวิตในระดับหนึ่ง และเป็นวัยที่อยู่ในวัยทำงาน รูปแบบวิธีการถ่ายทอดจึงทำได้หลากหลายและ
จริงจังมากกว่าเด็ก เช่น การบอกเล่าตามคำสอนโดยตรง หรือการบอกเล่าผ่านพิธีกรรมอย่างพิธีสู่ขวัญ 
พิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งการให้ลงมือ
ประกอบอาชีพตามแบบอย่างของบรรพบุรุษท่ีถ่ายทอดกันมา เป็นต้น  

นอกจากวิธีการถ่ายทอดยังสามารถแบ่งลักษณ์ของการถ่ายทอดภูมิปัญญาได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบบที่ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรจะถ่ายทอดมาในรูปแบบของการบอกเล่าจากปากโดยตรง หรือการบอกเล่าผ่านเนื้อ 
เพลง และคำพูดในส่ือบันเทิงอื่น ส่วนแบบท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็นในลักษณะของการจดบันทึก 
ท้ังในใบลานหรือสมุดข่อยท่ีมีมาต้ังแต่อดีต และเอกสารชนิดอื่น เป็นต้น   

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (จิติกานต์ จินารักษ์, 2551, น. 7-8) ระบุ
ว่าองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาและทักษะ ประกอบไปด้วย 7 ส่วน 
ได้แก่  

1)  ผู้ถ่ายทอด เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดของกระบวนการ เพราะทำหน้าที่เป็นผู้ที่เป็น
ตัวกลางในการนำความรู้ภูมิปัญญาไปสู่ผู้ท่ีรับการถ่ายทอดภูมิปัญญา  

2)  สื่อ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ส่ือ 
ในการถ่ายทอดมีได้หลายประเภทท้ังรูปแบบเอกสาร วัสดุ หรืออุปกรณ์ ผู้ถ่ายทอดควรให้ความสำคัญ
ของส่ือและใช้ส่ือประกอบเพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาเข้าใจอย่างถ่องแท้  

3)  กิจกรรมหรือวิธีการท่ีผู้ถ่ายทอดใช้เพื่อนำพาเอาความรู้ภูมิปัญญาเหล่านั้นไปสู่ผู้ท่ี
รับการถ่ายทอด 

4)  พื้นที่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา ซึ่งพื้นที่หรือ
สถานท่ีนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะและเนื้อหาของภูมิปัญญาท่ีทำการถ่ายทอด  
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5)  เนื้อหา โดยจะต้องมีเนื้อหาของภูมิปัญญาที่ทำการถ่ายทอด ซึ่งควรมีเนื้อหาท่ี
เช่ือมโยงกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่นนั้น  

6)  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ผู้ท่ีถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาควรเลือกบรรยากาศ
ท่ีเหมาะสมต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อให้ท่ีผู้รับสามารถซึมซับและรับเอาการถ่ายทอดภูมิปัญญา
นั้นได้อย่างเต็มท่ี  

7)  การประเมินผล ในท้ายที่สุดขั ้นตอนการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญานั้นควร
ได้รับการประเมินผลของการถ่ายทอด เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการถ่ายทอดนั้นมีผลสัมฤทธิ์มากน้อย
เพียงใด  

อบเชย แก้วสุข (นริศรา วัฒนสิน, 2557) กล่าวถึงความหมายของการถ่ายทอดความรู้
ภูมิปัญญาว่า เป็นการบอกวิชาความรู้ภูมิปัญญาให้แก่ผู้เรียน หรือแก่กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการบอก
หรือการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง โดยผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดไม่ได้ร่ำเรียนจากสถาบันใด ๆ แต่ใช้สามัญ
สำนึกแบบสังคมประกิต คือ การสอนและการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการเลียนแบบและการจดจำสืบทอด
กันมาในครอบครัว ซึ่งใช้การถ่ายทอดโดย  

1)  การสาธิต คือ การทำให้ดูเป็นตัวอย่างและอธิบายให้เห็นทุกขั้นตอน ทำให้ผู้เรียน
หรือผู้รับการถ่ายทอดเข้าใจก่อนแล้วจึงค่อยให้ปฏิบัติตาม   

2)  การให้ลงมือปฏิบัติจริง คือ การให้ผู้เรียนหรือผู้รับการถ่ายทอดได้ลงมือปฏิบัติตาม
ส่ิงท่ีได้รับฟัง อธิบายและสาธิตก่อนหน้า ผู้เรียนต้องได้รับการปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นความชำนาญ   

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาถือเป็นขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนหนึ่ง
ไปสู่คนอีกคนหนึ่ง องค์ประกอบท่ีสำคัญอย่างหนึ่งคือผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด ท่ีหากขาดส่วน
ใดส่วนหนึ่งไปก็อาจไม่สามารถเกิดกระบวนการถ่ายทอดขึ้นได้ รวมถึงองค์ประกอบย่อยอื่น ๆ ที่ไม่
อาจข้ามไปได้ทั ้งลักษณะและรูปแบบของการถ่ายทอด สื ่อ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม เป็นต้น 
องค์ประกอบพิจารณาเหล่านี้จะนำไปใช้วิเคราะห์การศึกษาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
การสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาดต่อไป 

การค้นหากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญากาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด 
หมู่12 เป็นอย่างไร แนวทางดังกล่าวเป็นตัวนำทางเพื่อสร้างแบบสอบถามก่อนลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) รวมถึงการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อตอบคำถามการ
วิจัยถึงกระบวนการถ่ายทอดการทอผ้าพื้นเมืองท่ีถ่ายทอดสู่กลุ่มประชากรและกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน 
 

2.1.3 แนวทางการบริหารจัดการสื่อวัตถุพื้นบ้าน 
สื ่อวัตถุพื ้นบ้านเป็นหนึ ่งในสื ่อประเพณีหรือสื่อพื ้นบ้านที ่ดำรงอยู ่ในสังคมมาช้านาน 

ตัวอย่างเช่น งานจักรสาน ของเล่น เส้ือผ้า งานปูนปั้น ผ้าทอ กลอง เป็นต้น ส่ือดังกล่าวต่างทำหน้าท่ีคู่
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กับสังคมไทยทั้งในระดับปัจเจกบุคคล สังคม หรือแม้กระทั่งในระดับปัญญา แต่ในปัจจุบันเมื่อความ
ทันสมัยรุกคืบเข้ามาในสังคมไทย ส่ือวัตถุพื้นบ้านจึงเริ่มประสบปัญหาต่าง ๆ และท่ีดูเหมือนวิกฤตคือ 
เริ่มหดหายหรือผิดเพี้ยนไป อันทำให้บทบาทหน้าที่เดิม ๆ ที่สื่อวัตถุพื้นบ้านเคยกระทำมาในอดีตเริ่ม
เลือนหายและส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับปัจเจกบุคคล สังคม และชุมชนไม่มากก็
น้อย ดังนั้นการแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการจึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานภาพ
ดังกล่าว และเนื่องจากลักษณะของส่ือพื้นบ้านในแต่ละพื้นท่ีมีขนาดใหญ่เล็ก และมีอายุมายาวนานไม่
เท่ากัน รวมทั้งแรงปะทะจากภายนอกที่ส่งผลกระทบก็มีความรุนแรงแตกต่างกัน  เพราะฉะนั้นการ
ตรวจวัดสถานภาพของสื่อพื้นบ้านในแต่ละแห่งจึงเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารจัดการในแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งสมารถกำหนดกลยุทธ์การทำงานได้ดังนี้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2553, น. 28) 
 

สถานภาพของส่ือ/วัฒนธรรมพื้นบ้าน  กลยุทธ์การทำงาน 

• สูญหายไปแล้ว  รื้อฟื้น ฟื้นฟ ู

• กำลังจะสูญหาย  อนุรักษ ์

• กำลังพิการบกพร่อง 
 

กำหนด สืบทอด  

• ดำรงอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้ว  ปรับปรน/ปรับประยุกต ์

• กำลังเพี้ยนไปจากเดิม/
แตกแถว 

 ปรับให้เข้าแถว/เข้าร่องเข้ารอย 

• ยังสมบูรณ์ดีอยู่  ส่งเสริม/เผยแพร่ 

ภาพท่ี 2.7  สถานภาพของส่ือพื้นบ้านและกลยุทธ์การทำงาน 
แหล่งท่ีมา:  กาญจนา แก้วเทพ, 2553. 
 

เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนล้วนแต่มีสาเหตุมาจากภายนอกแทบ
ทั้งสิ้น ดังนั้นการบริหารจัดการวัฒนธรรมในปัจจุบันจึงต้องเป็นการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกัน
ระหว่างชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมกับหน่วยงานจากภายนอก เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการวัฒนธรรมไว้หลากหลายแนวทาง ตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 
ตั้งแต่แนวทาง “อนุรักษ์วัฒนธรรม”ซึ่งเป็นการธำรงรักษาตัวต้นฉบับเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด 
แนวทางการ “สืบทอดวัฒนธรรม” ซึ่งเน้นการสืบทอดตัวบุคคลที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้เสพวัฒนธรรม  

ผู้ส่งสาร 

ผู้รับสาร 
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แนวทางการ “ปรับปรน/ปรับประยุกต์ทางวัฒนธรรม”เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ใหม่ๆ และ
แนวทาง “ส่งเสริมเผยแพร่”วัฒนธรรมนั้นให้กว้างออกไปเพื่อสร้างความยั่งยืนของวัฒนธรรมนั้น ๆ 
เป็นต้น 

ในส่วนของแนวทางการบริหารการจัดการสื่อวัตถุนั ้นมีหลากหลายแนวทางโดยในที่นี่จะ
พิจารณาเฉพาะ 4 แนวทางคือ การใช้ภูมิปัญญา การมีส่วนร่วม การทำงานวัฒนธรรมเชิงรุก และการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยท่ีแนวทางการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทางใหม่ท่ี สวช. ใช้และเป็นผลรวม
ของแนวทางการบริหารจัดการในอดีตที่ประกอบด้วยภูมิปัญญา การมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมเชงิรุก 
(กำจร หลุยยะพงศ์ และคณะ, 2553, น. 482-495) ดังแผนภาพท่ี 2.8 
 

 

ภาพท่ี 2.8 แนวทางการบริหารจัดการส่ือวัตถุ 
แหล่งท่ีมา:  กำจร หลุยยะพงศ์ และคณะ, 2553. 
 

แนวทางแรก คือ การใช้ “ภูมิปัญญา” เพื่อการบริหารจัดการส่ือวัตถุ ถือเป็นแนวทางในอดีต 
หากไม่มีแนวทางดังกล่าว ส่ือวัตถุ ก็ไม่อาจดำรงคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันได้ การบริหารจัดการด้วย
ภูมิปัญญานั้นมักจะมุ่งเน้นมิติการผลิตสื่อวัตถุการเผยแพร่และบริโภคในพื้นที่ชุมชน ตัวอย่างเช่น 
โครงการแพทย์พื้นบ้านแสดงให้เห็นว่า ในอดีตนั้นมีการบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้ของตน นับต้ังแต่
การคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นแพทย์พื้นบ้านด้วยการไหว้ครู การวางเนื้อหาเรื่องแพทย์พื้นบ้านแบบ
องค์รวมทั้งด้านใจ กาย สมุนไพร และสภาพแวดล้อม และทั้งหมดก็บันทึกไว้ใน “ปั๊ปสา” หรือตำรา
แพทย์พื้นบ้าน 
 ทว่า การพึ่งพิงเฉพาะการบริหารการจัดการสื่อวัตถุด้วยภูมิปัญญาอย่างเดียวในยุคของคล่ืน
ลมแห่งปัจจัยภายนอกท่ีโถมกระหน่ำส่ือวัตถุนั้นอาจจะไม่พอเพียง โดยเฉพาะคล่ืนแห่งทุนนิยม ระบบ
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โลกาภิวัตน์ที่ลดคุณค่าของสื่อวัตถุ เช่น การแพทย์พื้นบ้านถูกมองว่าด้อยค่า จึงจำเป็นต้องหารการ
บริหารจัดการส่ือวัตถุด้วยแนวทางอื่น ๆ มาประสานด้วย  
 แนวทางท่ีสอง คือ “การมีส่วนร่วม” เป็นแนวทางท่ียึดโยงกับภูมิปัญญาเดิมของไทยเราท่ีเน้น
การให้บุคคลต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่ือวัตถุ ผนวกกับแนวคิดเรื่อง “สิทธิเจ้าของ
วัฒนธรรม” ท่ีระบุว่า ในกระบวนการขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรมนั้น ต้องถือให้
เป็นสิทธิของเจ้าของวัฒนธรรมซึ่งเป็นท้ังผู้ก่อต้ัง เป็นผู้กำลังใช้และเป็นผู้ท่ีจะต้องรับผลต่าง ๆ เป็นผู้
ตัดสินใจ (กาญจนา แก้วเทพ, 2553) ทำให้เกิดการระดมผู้เกี่ยวข้องเข้มมามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสื่อวัตถุ เพราะหากมีคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของส่ือวัตถุและส่งผลต่อความยั่งยืน โดยแนวทางการมีส่วนร่วมในปัจจุบันเริ่มขยายสู่การแสวงหา
การมีส่วนร่วมจากภายนอกชุมชน เพราะ ภายนอกชุมชนนอกจากจะมี ทุนด้านเงินแล้ว ยังมีความรู้ใน
การทำงานด้วย เช่น โครงการของ สวช. ทุกโครงการจะมีทั ้งคนภายในและคนภายนอก เช่น 
วัฒนธรรมจังหวัด สื่อมวลชนท้องถิ่น และบางโครงการก็มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนดว้ย 
กระนั้นก็ตาม ปัญหาที่อาจตามมาก็คือ การรุกล้ำสิทธิเจ้าของวัฒนธรรมได้ จึงอาจจะต้องระมัดระวัง
ไม่ตัดสินและประเมินการทำงานกับชุมชนด้วยวิธีคิดของคนภายนอก โดยการมีส่วนร่วมนั้นมีหลาย
หลายรูปแบบ เช่น 1) รูปแบบแรก การมีส่วนร่วมในระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่จะวางแผน
นโยบายการทำงาน โดยมักเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้นำ ปราชญ์ชาวบ้าน 2) รูปแบบที่สอง 
คือการมีส่วนร่วมระดับกิจกรรม คือ การดำเนินกิจกรรม และ 3) รูปแบบที่สาม คือ การเป็นผู้ร่วม
สนับสนุนการดำเนินการ ซึ่งอาจมีท้ังการให้เงินทุน การฝึกอบรม การแข่งขัน ฯลฯ เป็นต้น 
 แนวทางที่สาม คือ การทำงานวัฒนธรรมเชิงรุก แนวคิดนี้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์และ
การปฏิบัติการโดยตรงของชุมชนในด้านสื่อพื้นบ้านทั่วประเทศ โดย กาญจนา แก้วเทพ (2551) แนว
ทางการทำงานวัฒนธรรมเชิงรุกประกอบด้วย 12 ลักษณะด้วยกัน โดยสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มแรก การบริหารจัดการวัฒนธรรมหรือส่ือพื้นบ้าน กลุ่มที่สอง การบริหารจัดการการสื่อสาร 
กลุ่มท่ีสาม การบริหารจัดการกระบวนการทำงาน ดังแผนภาพท่ี 2.9 
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ภาพท่ี 2.9 แนวทางการทำงานวัฒนธรรมเชิงรุก 
แหล่งท่ีมา:  กำจร หลุยยะพงศ์ และคณะ, 2553. 
 

จากภาพข้างต้นอธิบายได้ดังนี้ 
ในกลุ่มแรก การบริหารจัดการวัฒนธรรมหรือส่ือพืน้บ้าน จำแนกได้เป็น 4 ด้าน คือ 

  ด้านแรก การมองวัฒนธรรมเป็นกระบวนการคือ มิได้มองแต่วัฒนธรรมหรือส่ือ
พื้นบ้านเป็นแค่ฉาก แต่ดูไปถึงหลังฉาก เช่น โครงการบ้านไทยเขิน ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงท่ีมาของการ
ต้ังบ้านเรือน ขั้นตอนการสร้างบ้าน ความเช่ือท่ีเกี่ยวข้อง รูปทรงของบ้าน และบทบาทหน้าท่ีของบ้าน 
อันทำให้เห็นว่าบ้านไทยเขินมิใช่เพียงแต่ตัวบ้าน แต่เป็นวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทต่าง ๆ  
  ด้านที่สอง การคำนึงสิทธิเจ้าของวัฒนธรรม พิจารณาว่า ใครคือเจ้าของวัฒนธรรม
และคำตอบก็คือคนภายในชุมชน การปรับเปล่ียนจึงต้องขึ้นอยู่กับคนในชุมชนนั่นเอง 
  ด้านที่สาม การคำนึงถึงวัฒนธรรมเป็นสมบัติร่วมของคนในชุมชน ซึ่งหมายความว่า 
คนในชุมชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ เยาวชน แม่บ้าน ล้วนแล้วแต่ต้องเข้ามามีบทบาทเป็นเจ้าของ
วัฒนธรรม เหตุนี้ การออกแบบการวิจัยหรือการพัฒนาวัฒนธรรมจึงควรให้คนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม 
  ด้านที่สี่ การมองบทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมเป็นพลวัตร์คือ มีการเปลี่ยนแปลงไม่
หยุดนิ่งจากอดีตถึงปัจจุบัน 

ในกลุ่มท่ีสอง การบริหารจัดการการส่ือสาร คือ การมองส่ือพื้นบ้าน(รวมถึงส่ือวัตถุ) เป็นการ
ส่ือสารประเภทหนึ่งสามารถจำแนกได้ 4 ด้าน คือ 
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  ด้านแรก การมองสื่อพื้นบ้านเป็นกระบวนการสื่อสารคือผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทาง 
และผู้รับสาร เช่น โครงการก๋องปู่จา วิเคราะห์เห็นว่า ผู้ส่งสารก็คือคนในชุมชนและมักเป็นคนอาวุโส 
การส่งสาร คือ การตีกลองเพื่อบอกความหมายทั้งตีบอกเวลา ตีเพื่อพุทธบูชา ส่วนผู้รับสารก็คือคน
ภายในชุมชน 
  ด้านท่ีสอง การให้ความสำคัญต่อผู้รับสารเป็นหลัก จะพบว่า โครงการวิจัยของ สวช. 
ที่เน้นการสืบทอดจะเริ่มให้เยาวชนเข้ามาสืบทอด โดยการสืบทอดจะเลือกเนื้อหาที่เหมาะกับคนรุ่น
ใหม่ เลือกเนื้อหาง่าย ๆ เพื่อให้เยาวชนสนใจ รวมถึงการให้เยาวชนได้ซักถามและปฏิบัติเพื่อทำให้เกิด
การเรียนรู้จากตัวผู้รับสารเอง 
  ด้านท่ีสาม การประสานหรือไขว้กัน (hybridization) หรือการผสมผสานวัฒนธรรม
เดิมเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ เช่น โครงการจิตรกรรมฝาผนังสอดแทรกการให้ความรู้เรื่องความหมายของ
กิจกรรมฝาผนังให้กับเยาวชน หลังจากนั้นก็พัฒนาให้เยาวชนกลายเป็นมัคคุเทศก์น้อยท่ีส่ือสารกับคน
ท่ัวไปให้รู้จักคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง 
  ด้านท่ีส่ี การใช้และพัฒนาส่ือพื้นบ้านคู่กัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์
ท่ี สวช. ให้อยู่เกือบทุกกิจกรรม 

ในกลุ่มท่ีสาม การบริหารจัดการกระบวนการทำงาน โดยประกอบด้วย  
ด้านแรก การขยับปัญญาก่อนทำงาน หรือ การคิดก่อนทำ โดยอาจต้องใช้แนวคิด

เรื่อง “รู้จัก รู้ใจ รู้ใช้ รู้รักษา”สื่อพื้นบ้าน คือ ให้ “รู้จัก” คุณลักษณะสื่อพื้นบ้านว่า มีองค์ประกอบ
อะไร ในด้าน “รู้ใจ” คือ การรู้คุณค่าและความหมายของส่ือตัวนั้น “รู้ใช้” คือ การรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี
ของส่ือพื้นบ้าน และ “รู้รักษา” คือ การรักษาให้ส่ือพื้นบ้านยั่งยืน จุดท่ีน่าสนใจ คือ การวิเคราะห์นี้ใช้
แนวทางการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนเพื่อวิเคราะห์ส่ือวัตถุร่วมกัน 
  ด้านท่ีสอง การใช้เครื่องมือ “ต้นไม้แห่งคุณค่า” เพื่อแสดงให้เห็นว่าส่ือวัตถุพื้นบ้าน
เปรียบได้กับต้นไม้ คือ ในแนวตั้ง มีดอกใบผล ลำต้น และราก ซึ่งส่วนรากมักเป็นส่วนท่ีมองไม่เห็นแต่
มีความสำคัญ เช่น ความเชื่อ ลำต้น คือ กระบวนการทำงาน และดอกใบ คือ สิ่งที ่มองเห็น การ
วิเคราะห์ดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจส่ือวัตถุให้ชัดเจนมากขึ้น และนำมาประยุกต์ในการทำกิจกรรม  

จากต้นไม้แห่งคุณค่าดังกล่าวหากวิเคราะห์ในแนวขวางก็จะพบถึงเปลือก กระพี้ แก่น 
อันจะแสดงให้เห็นว่า สิ่งใดควรปรับได้และปรับไม่ได้ ตัวอย่าง เมื่อเราวิเคราะห์ต้นไม้แห่งคุณค่าของ
บ้านไทยเขินในแนวขวาง จะพบว่า 

แก่นของบ้าน คือความเช่ือเรื่องผีบ้าน ผีปู่ย่า รูปทรงของบ้าน กระบวนการสร้างบ้าน 
กระพี้ คือ สิ่งที่พอจะปรับได้ คือ สภาพแวดล้อมรอบบ้าน เช่น ยุ้งข้าว บ่อน้ำ พื้นท่ี

ใช้สอย ห้องน้ำ 
เปลือก คือสามารถปรับได้เลย คือ วัตถุมุงหลังคา ประตูบ้าน เป็นต้น 
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การวิเคราะห์ท้ังสองแบบนี้จะช่วยให้ผู้ทำกิจกรรมสามารถนำไปพัฒนาสู่กิจกรรมการ
ทำงานได้อย่างดี สร้างองค์ความรู้ และนำไปสู่การสืบทอดในอนาคต  

ด้านที่สาม คือ การทำกิจกรรมแบบคาราวานกิจกรรม หรือการทำชุดของกิจกรรม
หลายๆ กิจกรรมท่ีมีการเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

ด้านท่ีส่ี การกำหนดบทบาทหน้าท่ีของกิจกรรม ท่ีจะต้องมุ่งเป้าหมายของสาธารณะ
เป็นสำคัญ ซึ่งถือได้ว่าโครงการวิจัยของ สวช. ทุกโครงการเป็นโครงการที่เน้นบทบาทหน้าที่เพื่อ
เป้าหมายของชุมชนเป็นหลัก ท่ีสำคัญทุกโครงการล้วนแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของตน 

แนวทางท่ีส่ี การบริหารจัดการด้วย การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ถือเป็นแนวทางใหม่ท่ีดำเนินการ
โดย สวช. ในช่วงปี 2551 โดยแนวทางดังกล่าววางอยู่บนแนวคิดสำคัญสามแนวคิดคือ 

แนวคิดแรก การมีส่วนร่วมในการดำเนินการวัฒนธรรมระหว่างคนในคือสภา
วัฒนธรรม กับคนนอกคือ สวช. กระทรวงวัฒนธรรม 

แนวคิดท่ีสอง คือ การมองวัฒนธรรมแนวใหม่ คือ “วัฒนธรรมเชิงรุก” และ 
แนวคิดท่ีสาม คือ “การวิจัย” ซึ่งถือเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะ

อาศัยท้ังข้อมูลจากโลกความเป็นจริงและแนวคิดจากโลกทฤษฎีควบคู่กัน 
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมนี้ สวช. มีขั ้นตอนการดำเนินการนับตั ้งแต่ 1) การต้ัง

คณะทำงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดโจทย์ โดยมักจะใช้เวทีชุมชนดำเนินการ โดยประกอบด้วยทั้ง 
บ้าน (ปราชญ์ชุมชน ศิลปิน เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้เฒ่าผู ้แก่) วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานีอนามัย สภาวัฒนธรรม 2) การค้นคว้าหาคำตอบด้วยการมีส่วนร่วม ท้ังการสืบค้น การ
สืบทอด 3) การคืนข้อมูลและข้อเสนอแนะ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการ
ทำงาน 

จากแนวทางการบริหารจัดการสื่อวัตถุพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วม ช่วยอธิบายให้เข้าใจถึงความ
เป็นมาของการผลิตผ้าทอพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่ 12 ว่าถูกประกอบสร้างอย่างไร โดย
อาศัยโครงสร้างต้นไม้แห่งคุณค่า ท้ังการวิเคราะห์ในแนวตั้ง(ดอกใบผล ลำต้น และราก) และแนวขวาง
(เปลือก กระพี้ แก่น) ซึ่งจะแสดงถึงวัฒนธรรมดั่งเดิมที่ติดตัวมาได้ผสานรวมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แก่นของความเช่ือของคนในชุมชน สร้างเป็นลวดลายอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนอธิบายถึง
การกระตุ้นการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนให้เกิดขึ้นกับเยาวชนในชุมชน โดยมีเนื้อหาท่ี
เข้าถึงง่ายเหมาะกับยุคสมัย 
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2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมชุมชน 
วัฒนธรรมชุมชนมีความหมายในการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยความรู้

และภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชีวิต รวมถึงการปฏิเสธใน
อำนาจของรัฐและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีจะเข้ามาครอบงำทางความคิด ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของ
ชุมชน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมีความชัดเจนในการมองเห็นคุณค่าของชุมชน ดังปรากฎในแนวทาง
พัฒนาวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย ได้เสนอแนวคิด 6 ข้อ (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2547) ดังนี้ 

1)  เน้นการพัฒนาแบบกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนด้ังเดิมของคนไทยซึ่งไม่คำนึงถึง
การแข่งขันระหว่างปัจเจกชน  

2)  ปลุกจิตสำนึกแบบชุมชนในด้านความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  
3)  มีกระบวนการผลิตซ้ำจิตสำนึกชุมชนโดยผ่านปัญญาชนของท้องถิ่น  นักวิชาการในเมือง 

นักพัฒนาและผู้อาวุโสในชุมชน เพื่อสืบทอดจิตสำนึกของชุมชนต่อไป  
4)  มีกลุ่มชาวบ้านในรูปของการจัดองค์กร เช่น สหกรณ์ สมาพันธ์ เพื่อให้มีอำนาจต่อรองกับ

องค์กรภายนอก  
5)  มีการประสานวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนและ

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
6)  มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องธรรมชาติเพื่อคง

ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน  
วัฒนธรรมชุมชนมีความหมายในการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยความรู้

และภูมิปัญญาท่ีส่ังสมกันมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชีวิตรวมถึงการ ปฏิเสธอำนาจ
ของรัฐและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่จะเข้ามาครอบงำทางความคิด ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชน 
แนวคิดวัฒนธรรมของชุมชนของฉัตรทิพย์ นาถสุภา (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2540) ให้ความสำคัญ ชุมชน 
หมู่บ้าน เป็นองค์กรที่มีพลัง หมู่บ้านไทยยังมีพลังยึดเหนี่ยวกันไว้แม้จะถูกแรงกระแทกจากภายนอก
ท้ังนี้เป็นผลมาจาก 

1)  ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระหว่างสมาชิกใน
ชุมชนทำให้เกิดระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติพึ่งพากัน 

2)  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
3)  ลักษณะพิเศษของรัฐศักดินาไม่เข้าใจและได้เข้าไปจัดการกระบวนผลิตในระดับหมู่บา้น 

โดยการบริหารการปกครองในอดีตให้ความสำคัญเพียงหมู่บ้านทำหน้าที่ส่งส่วยให้ตามที่ต้องการ
เท่านั้น ทำให้ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดำรงอยู่ ระบบร่วมในทรัพย์สินคือเป็นหัวใจของชุมชน  

นอกจากนี้ยังพบแนวคิดทุนวัฒนธรรมของบูดิเยอร์ (1983) กล่าวว่าทุนวัฒนธรรมที่ปรากฏ 
อยู่มี 3 รูปแบบกล่าวคือ  
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1)  ใน Embodies State เป็นสิ ่งที ่ฝังอยู ่ในตัวคนและกลุ ่มคนมาอย่างยาวนาน ได้แก่ 
ความคิด จินตนาการ ความคิดริเริ่มและความเช่ือ  

2)  ใน Objectified State เป็นสิ ่งที ่เป็นรูปธรรม ในรูปแบบของสินค้าวัฒนธรรม เช่น 
รูปภาพ หนังสือ ส่ิงก่อสร้าง สถานท่ีท่ีเป็นมรดกโลก  

3)  Institutionalization State หรือความเป็นสถาบันซ ึ ่งสามารถทำให้เก ิดความเป็น
รูปธรรม เช่น กติกา การยอมรับท่ีหลาย ๆ คนเห็นร่วมกัน เช่น การยอมรับในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
วัด และโรงเรียน   

การศึกษาวัฒนธรรมของบูดิเยอร์จะไม่เน้นคำตอบในเชิงเศรษฐศาสตร์หากแต่ได้ให้
ความสำคัญในการศึกษาทรัพยากรบุคคล จิตสำนึกในศักดิ์ศรีและอำนาจแห่งตน การสร้างวัฒนธรรม
ที่มีการเท่าเทียมกัน แนวคิดทุนวัฒนธรรมของ อมรา พงศาพิชญ์ (2537) เป็นส่วนหนึ่งของทุนทาง
สังคม สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้าง ยอมรับวัฒนธรรมและสิ่งใหม่จากภายนอกและสามารถ นำท้ัง
สิ่งใหม่มาผสมผสานกับสิ ่งเก่าที่มีอยู ่แล้วปรับให้เข้ากับวิถีชีว ิตไทยได้ตลอดเวลาทำให้มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นในการศึกษาทันวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่มีความละเอียดอ่อนการ
มองวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมซึ่งไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ทั้งนี้เพราะ ทุนทางวัฒนธรรม คือ 
วิถีชีวิตท่ีจะต้องศึกษาคลอบคุมท้ังบริบททางสังคมและเงื่อนไขวิถีชีวิต 

ชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 เป็นชุมชนไทดำท่ีอพยพถิ่นฐานจากประเทศจีน เข้าสู่ประเทศ
เวียดนาม และตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ที่ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งชาวไทดำมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมติดตัวมาก่อนท่ีจะมาผสมกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของอำเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย จึงมีการนำทั้งสิ่งใหม่มาผสมผสานกับสิ่งเก่าที่มีอยู่แล้วปรับให้เข้ากับวิถีชีวิต โดยแนวคิด
ทุนทางวัฒนธรรมของบูดิเยอร์ สามารถอธิบายถึงปรากฎการณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน 
ประกอบกับการมองวัฒนธรรมชุมชนในมุมมองการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัย
ความรู้และภูมิปัญญาที่สั ่งสมกันมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชีวิต ชี ้ให้เห็นถึง
แนวทางในการสร้างจิตสำนึกชุมชนในการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองท้ังในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่และใน
กลุ่มเยาวชนในชุมชนตลอดจนประสานวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
แลกเปล่ียนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี ้
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งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของ
ชุมชนบ้านประทุน ของ ปัญญรัตน์ วันทอง (2558) ซึ่งเป็นการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การ
วิจัยเชิงคุณภาพมุ่งศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และการ
วิจัยเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมที่มี
ต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม การเก็บข้อมูลของงานวิจัยใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่มส่วนการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับรู ้ ทัศนคติ ความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้านประทุนโดยใช้
แบบสอบถาม 

โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเลือกเฉพาะเจาะจง โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สืบทอดการทอผ้าไหมและประธานกลุ่มสตรีทอผ้าไหม เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญา นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับผู้ใหญ่และ
เยาวชนในชุมชนซึ่งอยู่ในฐานะผู้รับสารเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับวิธีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 

ด้านการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามจานวน 355 ชุด เพื่อวัดการรับรู้ ทัศนคติ
ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนามาสนับสนุนผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
ของชุมชนบ้านประทุน พบว่า มีวิธีการถ่ายทอดโดยการอาศัยบุคคลเป็นแหล่งความรู้ในการสาธิต เน้น
การปฏิบัติและลงมือทำ ซึ่งบ้านถือเป็นแหล่งถ่ายทอดที่สำคัญ ในการถ่ายทอดใช้การเรียนรู้แบบมุข
ปาฐะ คือ การเรียนรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แหล่งความรู้ท่ีสำคัญคือ ครอบครัว 
ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบัติจริง อธิบายการทาด้วยการบอกเล่า มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทอผ้าไหมเพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมซึ่งกันและกัน ชุมชนบ้านประทุนมีการใช้กล
ยุทธ์ส่ือประเภทต่าง ๆ คือ ส่ือพื้นบ้าน ส่ือบุคคล ส่ือใหม่ ส่ือมวลชน และส่ือเฉพาะกิจหรือส่ือกิจกรรม 
เพื่อให้กลยุทธ์การส่ือสารดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจและส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม สามารถหลอมรวมคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
และรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์มรดกของชุมชนต่อไป  

ด้านการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้านประทุน
เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหม พบว่า ผลจากการสื่อสารภายในชุมชนที่มีการใช้กลยุทธ์สื ่อท่ี
หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มภายในชุมชนนั้น ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ท้ัง
ทัศนคติที่มีต่อผู้นำชุมชน และทัศนคติที ่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนเกิด
ความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับวิธ ีการถ่ายทอดและช่องทางการสื ่อสารมากขึ ้น อันนำไปสู ่การ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความร่วมมือในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในผู้สืบทอดและผู้อนุรกัษ์
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมต่อไป 

ทั้งนี้จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ชุมชนบ้านประทุนประสบความสำเร็จในด้านของการ
ใช้ส่ือประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน สามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการศึกษาวิธีการ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชนอื่นได้ด้วยการบริหารจัดการการสื่อสารของ
ชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสื่อบุคคล ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านและ
สมาชิกชุมชนบ้านประทุนท่ีมีความเข้มแข็งและยืนหยัดท่ีจะพัฒนาคน ร่วมเสริมสร้าง ความรู้ให้แก่คน
ในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนหวงแหนภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษได้ ส่ังสมไว้และสืบสานไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง
สืบไป  

งานวิจัยแนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทยวนของศูนย์วิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้า บ้านโนนกุ่ม  อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ของ (เพียงดาว สภาทอง และคณะ, 2559) 
โดยมีความสนใจการสืบทอดภูมิปัญญาอาชีพการทอผ้าที่มีปัจจัยสำคัญคือ การมุ่งเน้นการสืบทอด
ให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อสืบทอดอาชีพการทอผ้าให้คงอยู่ให้เห็นคุณค่าสิ่งที่มี และยังเป็นการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองรวมถึงเป็นการผลักดันให้เกิดอาชีพท่ีสุจริต และรักษ์ในท้องถิ่นของตนเอง เก็บข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย  

ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทยวนนั้นยังคงมีให้เห็นอยู่ในชุมชนบ้าน
โนนกุ่มอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโนนกุ่มทุกคนจะรู้ประวัติความเป็นมา
ของชุมชนตนเองแต่เด็กสมัยใหม่บางคนก็ไม่มีความรู้ในทางด้านนี้เลยฉะนั้นทางศูนย์วิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าบ้านโนนกุ่มจึงได้มีการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถใช้เป็นความรู้ให้แก่คนรุ่นหลังเอาไว้แต่
อาจจะมีไม่ครบ คณะผู้วิจัยจึงได้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากจากเอกสาร ตำรา หนังสือ บทความและ
ฐานข้อมูลบนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมารวบรวมไว้ด้วยกันในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้นทางอำเภอได้จัดทำ Website ของทางอำเภอไว้ และมีข้อมูลเกี ่ยวกับความเป็นมาของศูนย์
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่มแห่งนี้อยู่ด้วย และยังมีwebsite และ fan page ของศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยวน บ้านยวน นครจันทึก ของอำเภอสีค้ิวไว้ให้ได้เรียนรู้  

นอกจากนี้ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม ยังสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และอาชีพการ
ทอผ้าทอไทยวน  โดยการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน และมีการสืบทอดผ่านทางโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการทอผ้าทอไทยวน และการบริหารงานในเชิงธุรกิจของศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนน
กุ่มนั้นได้มีการจัดตำแหน่งต่าง ๆ ให้สมาชิกแต่ละคนดูแลในส่วนนั้น ๆ และยังได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนของงบประมาณต่าง ๆ เครื่องมือและการออกแบบของบรรจุภัณฑ์ 
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งานวิจัยภูมิปัญญาและการสืบทอดผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ จังหวัดนครนายก ของ อารีวรรณ 
หัสดิน (2559) เนื่องจากปัญหาเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมด้านกลุ่มผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่กำลังจะ
หายไป ปัญหาด้านตัววัฒนธรรมที่จะสืบทอดไม่สมบูรณ์ ช่องทางในการสืบทอดมีจำกัด และปัญหา
การขาดกลุ่มผู ้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ จังหวัดนครนายก เป็นหนึ่ งในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน แต่ภูมิปัญญาผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่นี้ อาจมีจุดอ่อน
เรื ่องความต่อเนื่องไปบ้าง เนื่องจากภูมิปัญญาผ้าทอไทยพวนที่มีการสืบทอดกันมานั้นได้ม ีการ
หยุดชะงักไปในช่วงหนึ่ง เนื่องจากสภาพทางสังคมที่คนออกไปทำงานที่อื่น ประกอบกับการที่คนใน
ชุมชนก็ไม่ได้มีการทอผ้าไว้ใช้เหมือนในอดีต จึงทำให้การสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอดังกล่าวมีการขาด
ช่วงไป ภายหลังจึงเริ่มมีการรื้อฟื้นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอใหม่อีกครั้ง เก็บข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสาร S – M – C – R ซึ่งเป็น
แบบจำลองด้านการส่ือสารท่ีนำมาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมจากแนวคิดทางนิเทศ
ศาสตร์เนื ่องจากเห็นว่าองค์ประกอบของการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญต่อการสืบทอดวัฒนธรรมท่ี
สมบูรณ์ ซึ ่งการวิเคราะห์ S – M – C – R ประกอบไปด้วย S (Sender) ผู้ถ่ายทอด M (Message) 
เนื้อหาของวัฒนธรรม C (Channel) ช่องทาง/พื้นท่ีในการถ่ายทอด R (Receiver) ผู้สืบทอด ซึ่งจะทำ
ให้เรามองเห็นจุดแข็งจุดอ่อน ของปัญหาด้านวัฒนธรรมเพื่อแก้ไขหรือเสริมความเข้มแข็งได้ตรงจุด
มากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัญหาการสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ มี 4 ด้าน  

1)  ปัญหากลุ่มผู้ถ่ายทอด มีจำนวนน้อยและยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ  
2)  ปัญหาด้านเนื้อหาวัฒนธรรม การขาดความต่อเนื่องด้านการสืบทอดภูมิปญัญา

การทอผ้า  
3)  ปัญหาช่องทางในการสืบทอด พบว่าช่องทางหลักการสืบทอดปัจจุบันมีเพียง

กลุ่มทอผ้ากลุ่มสตรีหัตถกรรมผ้าทอไทยพวน  
4)  ปัญหากลุ่มผู้สืบทอด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ในขณะที่เด็กและเยาวชนไม่

ค่อยให้ความสนใจ 
แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง  

1)  การสร้างกลุ่มผู้ถ่ายทอดและกลุ ่มผู ้สืบทอดให้มากขึ้น ทั้งกลุ่มผู ้ใหญ่ และ
เยาวชน  

2)  การเพิ่มช่องทางในการสืบทอดผ่านหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ท้ังนี้ต้องมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

3)  การสืบทอดด้านเนื้อหาภูมิปัญญา ด้วยการบรรจุเนื้อหาภูมิปัญญาอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการสูญหายไปพร้อมตัวผู้ถ่ายทอด 
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งานวิจัยการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทอผ้าไหม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ของ 
อรณิชา ทศตา และคณะ (2560) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับศึกษาเทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหม การจัดการปัจจัยที่เป็นผลทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จ และแนวทางการพัฒนาฝีมือของกลุ่ม
เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานกลุ่ม การผลิต ระบบจัดการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการผลิตผ้า
ไหมเพื่อพัฒนาเป็นสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้
เป็นมรดกของชุมชน การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับบริบท
ชุมชน เพื่ออธิบายถึงลักษณะท่ีเป็นส่วนส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจประสบความสำเร็จ  

โดยทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (Primary Research) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องทั้งแนวคิดทางศักยภาพ แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการศึกษาภาคสนาม (Field Research) โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสนทนากลุ่มในประเด็นของการศึกษาจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย ท้ังในลักษณะแบบเป็น
ทางการและแบบไม่เป็นทางการกับผู ้นำกลุ ่ม ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหม กระบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อพัฒนาเป็นสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมท้ัง
ได้ศึกษาหาศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชน ผลการวิจัย
พบว่า 

1)  เทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีวิธีการ
ถ่ายทอดได้หลายทางโดยใช้เทคนิคการสาธิต การปฏิบัติจริง การบอกเล่า เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยการ
ทาให้ดูพร้อมท้ังการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือทำ การ
ลองผิด ลองถูก ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้เป็นพลวัตร จนเกิดการส่ังสมและพัฒนาความรู้การทอผ้าไหม 
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับองค์ความรู้และกลุ่มเป้าหมายท่ีจะรับการถ่ายทอด 

2)  กระบวนการผลิตผ้าไหม แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การทา
เส้นใย การมัดหมี่ การย้อมหมี่ และการทอผ้าไหม ส่วนการพัฒนาผ้าไหมให้เป็นสินค้ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีกระบวนการพัฒนา 5 ประการ คือ  

1.  การพัฒนาบุคคลด้านการเรียนรู้โดยวิธีกระบวนการกลุ่ม  
2.  การพัฒนาเครื่องมือท่ีเป็นอุปกรณ์ในการผลิต  
3.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพของเส้นไหม  
4.  การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ  
5.  การพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านในเชิงธุรกิจ 

3)  แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชน พบว่า  
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1.  ควรมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมให้มีความ
ยั่งยืนและควรมีการสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง  

2.  การจัดหลักสูตรการทอผ้าให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อให้สถาบันที่เกี่ยวข้อง ช่วย
สืบสานและสืบทอดเพื่อบรรจุเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน  

3.  ควรส่งเสริมการบันทึกลวดลายผ้าไหม เพื่อเป็นหลักฐานและถ่ายทอดภูมิปัญญา
อันล้าค่า 

งานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทดำในจังหวัดเลย ของ ภัทรธิรา ผลงาม 
(2560) ศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทดำในจังหวัดเลย เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาโดยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู ้รู ้ ร่วมกับการสังเกต 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ชาวไทดำมีศักยภาพ
ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้แก่ บ้านเรือนของชาวไทดำที่มีเอกลักษณฺเป็นของตนเอง วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ซึ่งประกอบด้วย การละเล่น ภาษาไทดำ การทอผ้าพื้นเมือง การแต่งกายของชาวไทดำ อาหาร 
รวมถึงประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทดำ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับนิยามการท่องเท่ี ยวเชิง
วัฒนธรรมที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจะสนใจวิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม และ
กิจกรรมนัททนาการของท้องถิ่น นักท่องเท่ียวจะเข้าไปสัมผัสเพื่อแสวงหาประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม
จากพื้นท่ีท่ีเข้าไปท่องเท่ียว 

งานวิจัยการอนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชนบ้านหัวสะพาน 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ มาริสสา อินทรเกิด และคณะ (2561) ศึกษาเกี่ยวกับการทอผ้า
ไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชนบ้านหัวสะพาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เพื่อศึกษาเทคนิคการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาของการทอผ้าไหม รวมถึงการอนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชน
บ้านหัวสะพาน ด้วยวิธีการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ บนรากฐานของกระบวนการแสวงหาความรู้
ความจริง ตามแนวฐานคิดแบบหลังปฏิฐานนิยม (Post - Positivism) เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทาง
สังคม และ เข้าถึงของประสบการณ์ชีวิต (Lived Experience) ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการอนรุักษ์ 
และสืบสานภูมิปัญญา   

รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ (Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) คือ ผู้
ทอผ้าไหม จำนวน 5 คนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มทอผ้าผ่านการแนะนำของผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่ม
ทอผ้า ผู้นำ กลุ่มสตรีทอผ้าไหม จำนวน 1 คนซึ่งทำหน้าที่ประธานกลุ่มทอผ้าไหม และยังเป็นผู ้ ท่ี
ดำเนินการจัด จำหน่ายผ้าทอของกลุ่มผ่านทางช่องทางออนไลน์ และทำหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีก
หนึ่งตำแหน่ง รวมทั้ง ผู้ใหญ่บ้านหัวสะพาน 1 คนซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้การทอผ้า
ไหมของชุมชนบ้าน หัวสะพาน ประกอบกับใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ถอดเทปจากการสัมภาษณ์ มีการตรวจสอบ
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คุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อลดความผิดพลาดจากการตีความ โดยตรวจสอบ
ความเช่ือถือได้ของข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิจัยพบว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชน บ้าน
หัวสะพาน ใช้หลายวิธีร่วมกันท้ังการบอกเล่า การบันทึกลงในกระดาษลายเส้นกราฟ การสาธิตและลง
มือปฏิบัติ การพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน การอนุรักษ์และสืบสานของ ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดง
ของชุมชนมีความสามารถในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มีผู้ท่ีมีความรู้และ ฝีมือในการทอผ้าเพื่อสืบทอด
รุ่นต่อรุ่น โดยใช้เทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจากบรรพบุรุษ รุ่นสู่รุ่นจากแม่มายังลูก แม่จะ
สอนลูกหลานให้รู้จักการทอผ้าไว้ใช้เอง ชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงในชุมชนนี้ทอผ้าได้ทุกครัวเรือน การ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านการสาธิต และการบอกเล่า รวมทั้งการลงมือปฏิบัติของคนภายในครัวเรือนในแต่
ละบ้านที่มีลูกสาว แม่จะเป็นผู้สอนลูกให้ทอผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดงตามลวดลายโบราณที่มีการสืบทอด
กันมาแต่รุ่นบรรพบุรุษ หรือเป็นลวดลายท่ีคิดขึ้นมาเองด้วยลายประยุกต์สมัยใหม่ของคนในครัวเรือน
นั้น ๆ และมีการนำมาบอกต่อกัน หรือนำความรู้และลายที่ได้คิดค้นขึ้นมานั้นมาบอก เล่าถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในชุมชน หรือภายในศูนย์การเรียนรู้ โดยเน้นที่การสาธิตและการ
จดจำลวดลาย มีการควบคุมตั้งแต่คุณภาพของเส้นไหม เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำ 
การปลูกหม่อนเพื่อนำไปเล้ียงตัวไหมเองของคนในชุมชน โดยมีแปลงเพาะปลูกหม่อนในชุมชุน เพื่อให้
ใบหม่อนที่นำมาใช้เลี้ยงตัวไหมไม่มีการใช้สารเคมี เพื่อให้หนอนไหมผลิตเส้นใยท่ีมีคุณภาพ และการ
เลือกใช้สีย้อมจากธรรมชาติ อีกทั้งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงผ่านการ
เรียนการสอนในโรงเรียนบริเวณนั้น จึงนับได้ว่าเป็นการอนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าไหมมัดหมี่ตีน
แดงเพื่อเป็นการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังในลักษณะของปราชญ์ชาวบ้านโดยความร่วมมือของโรงเรียน
และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  

ปัจจุบันผ้าไหมบ้านหัวสะพานได้รับการพัฒนาภูมิปัญญา จากความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 โดย ศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (บุรีรัมย์) ร่วมกับสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์อำเภอพุทไธสง พร้อมด้วยสมาชิกผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านหัวสะพาน 
ภายใต้การสนับสนุนของกรมหม่อนไหม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพการปลูกหม่อนเล้ียง
ไหม การผลิตเส้นไหมของเกษตรกรในบริเวณแถบนี้ ตลอดจนถ่ายทอดปัญญาดังกล่าวต่อกลุ่มชนรุ่น
หลังต่อไป 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น พบว่า การส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสาน
การทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่ 12 มีความสอดคล้องในแง่มุมกระบวนการสื่อสาร
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง รวมถึงกระบวนการส่ือสาร
เพื่อการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองให้สืบต่อเนื่องไม่ขาดช่วง และยังมีการพัฒนาเทคนิคการทอผ้า
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พื้นเมืองให้เป็นไปตามความรู้และเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อลูกหลาน
และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 

การศึกษาการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชน
บ้านนาป่าหนาด หมู่12 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการสืบทอดภูมิปัญญา และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสืบ
สานการทอผ้าพื้นเมือง การเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์
กลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อมุ่งศึกษากระบวนการและรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสืบ
สานการทอผ้าพื ้นเมือง รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที ่เกี ่ยวข้องและการสัมภาษณ์กับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลในการตอบปัญหาคำถามวิจัย ในการนำเสนอระเบียบวิธีการวิจัยหรือ
กระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) นั้น ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีการวิจัย
หรือกระบวนวิธีการวิจัย อันมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1) วิธีการวิจัยและกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย 
2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
4) การตรวจสอบข้อมูล 
5) จริยธรรมในการวิจัย 
6) บทสรุป 

 

3.1 วิธีการวิจัยและกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย 

การกำหนดระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology) ตามการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนด
ระเบียบว ิธ ีการว ิจ ัยโดยการใช้กระบวนวิธ ีการวิจ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การจัดการสนทนากลุ่ม ( Focus Group 
Discussion) รวมถึงการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ด้วยวิธีการ
ดังกล่าวนำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้น
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลท่ีให้ข้อมูลสำคัญ (Key Information) หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด
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ภูมิปัญญาและสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 อันประกอบด้วย ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า ผู้ใหญ่บ้านนาป่าหนาด หมู่12 สมาชิกกลุ่มทอผ้าไทดำบ้านนา
ป่าหนาด หมู่12 รวมถึงกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึง
แนวความคิดและมุมมองในแง่กระบวนการท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาและแนวทางการ
พัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญา ประกอบกับวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) อันเป็นการเลือกตัวอย่างท่ีผู้วิจัยได้ดำเนินการพิจารณาเลือกตัวอย่าง
ด้วยตนเองเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผลข้อมูลอันนำไปสู่ข้อค้นพบจากการวิจัยต่อไป ซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดและวิธีการต่าง ๆ กล่าวคือ 

1)  การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยออกแบบโครงสร้างของคำถามท่ี
สามารถนำไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบช้ีนำ (Guided Interview) 
เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หรือเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ่งมีความยืดหยุ่นและเปิด
กว้างหรือมีการนำคำสำคัญ (Keywords) มาใช้ประกอบในการชี้นำคำสัมภาษณ์ (Creswell, 2009) 
เพื่อท่ีผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ซึ่งผู้ให้การสัมภาษณ์เชิง
ลึก ได้แก่ ช่างทอผ้าภายในกลุ่มทอผ้าไทดำชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 ปราชญ์ชุมชน ผู้สืบทอดการ
ทอผ้า เนื่องจากบุคคลท่ีกล่าวมาเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการทอผ้า มีทักษะในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และมีความน่าเช่ือถือได้รับการยอมรับจากชุมชน อันประกอบด้วย 

1) คุณแป้น ซ้อนเปียยุง อายุ 80 ปี อาชีพ ครูภูมิปัญญา 
2) คุณละออง ชาวนา อายุ 55 ปี อาชีพ ผู้สืบทอดการทอผ้าและประธานกลุ่ม

ทอผ้าไหม 
3) คุณโสภา คุ้มคำ อายุ 48 ปี อาชีพ ปราชญ์ชุมชนและประธานกลุ่มทอผ้า

พื้นเมืองฯ 
2)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีผู้ดำเนินการสนทนา

กลุ่ม (Moderator) เป็นผู้กระตุ้นและจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและ
แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างอิสระ อันได้แก่ กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งตัวแทนผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์กลุ่มเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน
บ้านนาป่าหนาด หมู่12 และเป็นบุคคลท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการทอผ้าของชุมชนเป็นประจำ 
อันประกอบด้วย 

1) คุณสงกรานต์ ซ้อนเติม อายุ 81 ปี อาชีพ ข้าราชการบำนาญและอดีตผู้ใหญ่บ้าน 
2) คุณพิณ คุ้มคำ  อายุ 65 ปี อาชีพ เกษตรกรและช่างทอผ้า 
3) คุณเข็มพร อ้อยนอ อายุ 59 ปี อาชีพ เกษตรกรและช่างทอผ้า 
4) คุณแสวง ชาวนา อายุ 56 ปี อาชีพ เกษตรกรและผู้ใหญ่บ้าน 
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5) คุณปณิสา วุฒิมาลัย อายุ 38 ปี อาชีพ เกษตรกรและช่างทอผ้า 
6) คุณวารุณี คุ้มคำ อายุ 26 ปี อาชีพ พนักงานเอกชน 
7) คุณวิภา คุ้มคำ  อายุ 23 ปี อาชีพ นักศึกษาและช่างทอผ้า 
8) คุณปณิตา ชาวนา อายุ 16 ปี อาชีพ นักเรียน 

3)  การส ัง เกตการณ ์แบบไม ่ม ีส ่วนร ่วม (Non-Participant Observation) เป ็นการ
สังเกตการณ์ท่ีผู้วิจัยอยู่ในวงนอกโดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีทำอยู่ กล่าวคือ ผู้วิจัยเป็นเพียงผู้
สังเกตการณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนเท่านั้น 

การนำมาซึ่งข้อมูลทุติยภูมิด้วยวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) นั้น ผู้วิจัย
ได้ดำเนินการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับโดยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อ
ความคิดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องการการส่ือสารเพื่อการพัฒนา แนวความคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการ
บริหารจัดการส่ือวัตถุพื้นบ้าน และแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ตลอดจนได้ดำเนินการศึกษาจากเอกสาร
ทางวิชาการ ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสืบสาน
การทอผ้าพื้นเมือง เอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงข้อมูลทางวิชาการท่ีได้จากการสืบค้นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือทางเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูล
มาวิเคราะห์ตีความร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตุการรณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการ
สัมภาษณ์กลุ่ม 
 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้  ผ ู ้ว ิจ ัยได้ดำเน ินกระบวนการในการเก ็บรวบรวมข้อม ูลจากทาง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง แหล่งข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง 
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับทติุยภูมิ 
(Secondary Data) ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ รวมถึงรายงานการ
ศึกษาวิจัยและผลงานวิจัยประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อนำมาใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบหรือสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกรวมทั้งเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบใน
กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในการวิจัย 

สำหร ับแนวทางในการเก ็บรวบรวมข้อม ูลจากการจ ัดสนทนากลุ ่ม ( Focus Group 
Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) นั้น ทางผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางสำคัญ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการขอความร่วมมือจากชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 หรือบุคคลท่ีเป็น
ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยครั้งนี้ เพื่อขอสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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ไม่ว่าจะเป็นประชากรในชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 ช่างทอผ้า ปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจนบุคคลท่ีมี
ส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสืบสานการทอผ้าพื้นเมือง ในกระบวนการ
สัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ผู้วิจัยได้ดำเนินกระบวนการบันทึกข้อมูล โดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลและการ
บันทึกเสียงของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์ โดยการขออนุญาตจากผู้มีส่วนร่วมในการ
วิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนทำการบันทึกเสียงหากได้รับอนุญาต เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องย้อนกลับในภายหลัง ซึ่งสามารถจำแนกได้ ดังนี้ 

1)  การจัดบันทึกภาคสนาม (Fieldnotes) ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยในการเก็บและสรุป
ข้อมูลให้แก่ผู้วิจัยโดยมีลักษณะบรรยายว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร กับใครและทำไม มี
การระบุวันเวลาและสถานที่กำกับไว้เพื่อป้องกันการสับสน โดยการการจัดบันทึกย่อขณะลงพื้นท่ี 
จากนั้นจึงกลับมาเขียนสรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่อีกครั้ง ซึ่งการเขียนสรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่นั้น 
ไม่ควรทิ้งระยะเวลาไว้นานเกินไปเพราะอาจทำให้ผู ้จดบันทึกลืมข้อมูลที่บันทึกไว้ และอาจใช้การ
บันทึกข้อมูลร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์  

2)  แบบสัมภาษณ์ ( Interview Guide) เป็นการออกแบบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ที ่ ผู้
สัมภาษณ์สนใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับปัญหานำวิจัย รวมถึงวัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบท่ี
ครอบคลุมและตรงประเด็น  

3)  เครื ่องบันทึกเสียง (Voice Recorder) ใช้บันทึกเสียงระหว่างการสนทนาของการ
สัมภาษณ์  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วนจากการสัมภาษณ์ เนื่องจากผู้สัมภาษณ์สามารถ
ถอดเนื้อความจากเครื่องบันทึกเสียงเพื่อรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดของการสัมภาษณ์
อีกครั้ง และยังเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับการจัดบันทึกภาคสนาม   

ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการลงภาคสนามอีกแนวทางหนึ่งนั้น ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ท่ีมีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์แบบ
กลุ่ม (Focus Group) มีการออกแบบโครงสร้างของคำถามท่ีสามารถนำไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง หรือ การสัมภาษณ์แบบช้ีนำ (Guided Interview) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีไม่มีการกำหนด
โครงสร้างของคำถามท่ีมีความชัดเจนตายตัว (Unstructured or Unstandardized Interview) โดย
เป็นแต่เพียงการกำหนดแนวคำถามแบบเปิดกว้าง หรือเป็นการใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด ซึ่งมีผลทำ
ให้คำถามมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง และมีการนำคำสำคัญ (Keywords) มาใช้ประกอบในการช้ีนำ
ในกระบวนการสัมภาษณ์ โดยที่ลักษณะของข้อคำถามเช่นว่านี้ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนถ้อยคำหรือ
ให้มีความสอดคล้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนตามสถานการณ์ที่มีการ
ขับเคล่ือนหรือเปล่ียนแปลงไปได้ตลอดเวลา 

เทคนิคของการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น เป็นเทคนิคมีความเหมาะสมในการนำมาที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นผู้ที ่มีความรู ้และความชำนาญหรือมีความ



 59 

เช่ียวชาญในเรื่องท่ีกำลังดำเนินการวิจัย โดยวิธีการวิจัยในลักษณะเช่นนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความรู้
และความชำนาญหรือมีความผู้เชี่ยวชาญ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายในทุกแง่มุม 
โดยผู้วิจัยหรือผู้สัมภาษณ์สามารถที่จะดำเนินการสัมภาษณ์ และสามารถที่จะสอบถาม ติดตามและ
ซักไซ้ไล่เรียงข้อมูลข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดปลีกย่อยท่ีสำคัญและมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็น
ของคำตอบ จากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์ อันทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย
ในมิติต่าง ๆ และข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ โดยแบบสัมภาษณ์ประชากรในชุมชนบ้านนาป่าหนาด 
หมู่12 เป็นคำถามเพื่อหาคำตอบให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยแบ่งเป็นประเด็นตา่ง 
ๆ ดังนี้  

แนวคำถามกลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)    
1)  การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามีวิธีการอย่างไร 
2)  กลุ่มผลิตผ้าทอพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด มีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญา

การทอผ้าหรือวัฒนธรรมชุมชนอื่น ๆ ให้แก่คนในชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
3)  หน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า

และการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้า หรือไม่ อย่างไร 
4)  ปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนเกิดความผูกพันกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทอ

ผ้าพื้นเมือง อย่างไร 
5)  มีแนวทางในการฟื้นฟูองค์ความรู้ท่ีหายไปหรือไม่ อย่างไร 

แนวคำถามการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (กลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน) 
1)  ในอดีตชุมชนมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าหรือไม่ มีวิธีการในการถ่ายทอด

อย่างไร   
2)  คนในชุมชนมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

ชุมชนไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน 
3)  คนในชุมชนใช้ช่องทางใดบ้างในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า 
4)  ชมุชนมีการประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า

ให้กับประชาชนในชุมชนบ้างหรือไม่ อย่างไร 
5)  คนภายในชุมชนมีวิธีการติอต่อส่ือสารกันแบบใด ผ่านช่องทางใด และได้ผลเป็น

อย่างไร 
6)  มีการติดต่อส่ือสารกับคนภายนอกชุมชนแบบใด ผ่านช่องทางใด และได้ผลเป็น

อย่างไร  
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ การสังเกตการณ์  
แบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์  จากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อตีความหมาย โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสร้างข้อสรุป ได้แก่ การวิเคราะห์แบบอปุนัย (Analytic Induction) 
หมายถึงการหาความจริงจากข้อเท็จจริง (Fact) ส่วนย่อยหลาย ๆ ส่วน ซึ่งเป็นการตีความสร้าง
ข้อสรุปจากการจัดบันทึก การสังเกตและการสัมภาษณ์ของ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบเห็น โดยใช้การ
บรรยายแบบพรรณนา  
 
3.4 การตรวจสอบข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ ่งเป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลว่ามีความถูกต้องตรงกัน ซึ่งใช้การตรวจสอบสามเส้า 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 

 1)  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) การตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลทางด้านบุคคล เวลา สถานท่ีจากการสัมภาษณ์เชิงลึกท้ังผู้นำชุมชนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญและคน
ในชุมชน หากผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูลซึ่งมีความแตกต่างกัน ข้อมูลท่ีได้จะ เหมือนเดิมหรือเปล่ียนไป  

2)  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) การใช้
วิธีการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลายโดยใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างกัน หรือใช้เครื่องมือท่ีผสมผสานใน การเก็บ
ข้อมูลประเด็นเดี่ยวกัน ซึ่งผู้วิจัยจะใช้การสังเกตการสัมภาษณ์เชิงลึกและการใช้ แบบสอบถามเชิง
สำรวจควบคู่ไปกับการวิจัยเอกสาร 
 

3.5 จริยธรรมในการวิจัย 

จริยธรรมในการวิจัย (Research Ethics) หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ควรประพฤติปฏิบัติของ
นักวิจัยเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม (สินธะวา 
คามดิษฐ์, 2550, น. 262) 

Markham (2008, pp. 144-145) ได้ระบุประมวลจริยธรรมในการวิจัย ประกอบด้วย 
1)  ความยินยอมในการให้ข้อมูล (Informed Consent) เป็นความเป็นอิสระและสิทธิของ

ผู้ให้ข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูล หรือมีข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลกับนักวิจัย 
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2)  การหลอกลวง (Deception) การหลอกลวงจะเกี่ยวข้องกับความยินยอมในการให้ข้อมูล 
เนื่องจากการหลอกลวงจะทำให้ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจผิด และเป็นความผิดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย 

3)  ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ (Privacy and Confidentiality) การรักษา
ความลับเป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ให้ข้อมูลในขั้นต้น ส่วนความเป็น
ส่วนตัว คือ การไม่ระบุตัวตนของผู้ให้ข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งต่อองค์กรของคนวงในที่ให้
ข้อมูลแก่นักวิจัย 

4)  ความเท่ียงตรง (Accuracy) เนื่องจากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยต้องมีความเท่ียงตรง ดังนั้น
นักวิจัยจำเป็นต้องขจัดข้อมูลที่ประดิษฐ์ขึ ้น ข้อมูลที่หลอกหลวง ข้อมูลที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ และ
ข้อมูลท่ีได้มาอย่างไร้จรรยาบรรณ 
 Creswell (2009, pp. 88-92) ได้สรุปประเด็นจริยธรรมในการวิจัย ประกอบด้วย 

1)  ประเด็นทางจริยธรรมในการตั ้งปัญหาการวิจัย (Ethical Issues in the Research 
Problem) เป็นการให้ความสำคัญกับปัญหาและผลประโยชน์ส่วนบุคคลของนักวิจัยเอง  

2) ประเด็นทางจริยธรรมในการตั้งคำถามและเป้าหมายการวิจัย (Ethical Issues in The 
Purpose and Questions) เป็นการตั้งคำถามและเป้าหมายการวิจัยโดยคำนึงถึงผู้สนับสนุนเจ้าของ
ทุนวิจัย หรือตัวนักวิจัยเองท่ีทำให้ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจถึงเป้าหมายการวิจัยผิดไป 

3)  ประเด็นทางจริยธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Ethical Issues in Data Collection) 
เป็นความยินยอมในการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล สิทธิของผู้ให้ข้อมูล ผลประโยชน์ของผู้ให้ข้อมูล การ
รักษาความลับ ข้อตกลงกับผู้ให้ข้อมูล ความเส่ียงของผู้ให้ข้อมูล  

4)  ประเด็นทางจริยธรรมในการวิเคราะห์และตีความข้อมูล (Ethical Issues in Data 
Analysis and Interpretation) เป็นการปกป้องตัวตน บทบาทของบุคคลในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความรู้สึกเป็นเจ้าของข้อมูลของนักวิจัย ความเท่ียงตรงของข้อมูล  

5)  ประเด็นทางจริยธรรมในการเขียนและเผยแพร่งานวิจัย (Ethical Issues in Writing 
and Dissemination the Research) เป็นลักษณะของภาษาท่ีใช้ในการเขียนท่ีส่อถึงอคติ การเหยียด
เพศ เช้ือชาติ ศาสนา การใช้ข้อมูลท่ีหลอกลวงในการเขียน ผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูล การสร้างร่องรอย
ในการตรวจสอบ การลอกเลียนวรรณกรรม และการสร้างความน่าเชื ่อถือในการวิจัยด้วยการ
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 
 

3.5.1 การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ 
เบญจา ยอดดาเนิน-แอ็ตติกจ์ (2553, น. 290-301) ได้กล่าวถึงการปกป้องความเป็นส่วนตัว

และการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลว่าเรื่องเหล่านี้ (โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงคุณภาพ) ถือว่าเป็นเรื่อง
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สำคัญอย่างยิ่งท่ีผู้วิจัยต้องตระหนักและระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล
ท่ีจะได้รับการปกป้อง ซึ่งการปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลมีแนวทาง
ดังนี้ 

1)  การออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับโจทย์ และผู้เข้าร่วมวิจัยจะช่วยปกป้อง
ความเป็นส่วนตัวและการรั่วไหลของความลับได้ เช่น การตั้งคำถาม ประเด็นที่จะซักถาม และการ
ระมัดระวังเวลาสัมภาษณ์ เป็นต้น 

2)  กระบวนการขอความยินยอมเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยปกป้องความเป็น
ส่วนตัวและเป็นหลักประกันการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ การขอความยินยอมเป็นช่องทางที่จะ
ช่วยให้ผู้ท่ีจะให้ข้อมูลสามารถประเมินและช่ังน้าหนักระหว่างความเส่ียงและประโยชน์ท่ีพึงได้ก่อนการ
ตัดสินใจเซ็นหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย 

3)  หากเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ ่มคนที ่หลากหลายและเก็บเพียงครั ้งเดียว (Cross-
Sectional Survey) การใช้วิธีแบบนิรนามก็ย่อมทำได้ (การไม่ระบุช่ือและตัวบ่งช้ีบุคคล) โดยในแบบ
สำรวจไม่จำเป็นต้องมีช่ือหรือข้อมูลบ่งช้ีบุคคลอื่นและควรใช้สถิติวิเคราะห์ท่ีเป็นภาพรวม ไม่ใช่ข้อมูล
รายบุคคล ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงต่อการรั่วไหลของข้อมูลได้ 

4)  หากเป็นการเก็บข้อมูลในกลุ่มคนเดียวกันตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป (Longitudinal Survey) 
การใช้วิธีแบบนิรนามอาจไม่เหมาะสม เพราะผู้วิจัยต้องเชื่อมต่อข้อมูลของกลุ่มคนในรอบแรกเข้ากับ
รอบสองหรือรอบที่สาม ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงต้องหาวิธีการกำหนดรหัสและข้อบ่งชี้บุคคลที่ผู้วิจัยและ
ทีมงานเท่านั้นท่ีจะเข้าถึงได้ โดยผู้อื่นหากจะนำข้อมูลไปใช้ก็ใช้ได้แต่จะไม่สามารถระบุหรือเช่ือมโยงถึง
ผู้ให้ข้อมูลได้ 
 

3.6 บทสรุป 

งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาและสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชน
บ้านนาป่าหนาด หมู่12 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมนบ้านนาป่า
หนาด หมู1่2 และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาการส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสืบ
สานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 

การนำเสนอข้อมูลใช้ข้อมูลจากการศึกษาประกอบกับการวิเคราะห์ตีความตาม แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ด้วยการเขียนเล่าเรื่องหรือการบรรยาย (Narrative) ด้วยวิธีการ
อธิบายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Descriptive) ในการนำเสนอข้อสรุป เบ้ืองต้นเพื่อตอบปัญหานำวิจัย
ของการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
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1)  บริบทของชุมชน ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 
2)  กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 
3)  กระบวนการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่12 



บทที่ 4 
 

บริบทชุมชน 

 งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของ
ชุมชนบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตุ
การณ์แบบไม่มีส่วนร่วม รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง นำมาซึ่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริบทของชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาดซึ่งเป็นชุมชนไทดำเพียงชุมชนเดียวในจังหวัดเลย โดยสามารถ
จำแนกได้ดังนี้ 
 

4.1 ประวัติชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาดและสภาพทางภูมิศาสตร์ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ชุมชนได้กล่าวถึงความเป็นมาของชุมชนว่า ประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานของชาวไทดำอันมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ภาษาพูด ภาษาเขียนท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของตนเอง มีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายและจิตใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่รักความสงบ ชาวไทดำอาศัยอยู่
ท่ัวไปต้ังแต่มณฑลกวางสี ยูนาน ตังเกี๋ย มีมากในแคว้นสิบสองจุไท โดยเฉพาะแถบเมืองแถงจะมีไทดำ
อยู่หนาแน่น ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดอพยพมาจากแค้วนสิบสองจุไท ประเทศเวียดนาม เรียกตนเอง
ว่า “คนไต” ส่วนชาวจีนนิยมเรียกว่า “ไทดำ”เนื่องว่าอาศัยอยู่ในบริเวณต้นเม่น้ำดำ มีเมืองแถง 
(ปัจจุบันคือเมืองเดียนเบียนฟู) เป็นเมืองหลวงไทดำ ซึ่งการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม พบ
รายละเอียดว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 ได้โปรดเกล้าให้พระยาภู
ธราภัยหรือพระยาชมภู เป็นแม่ทัพคุมกองทัพไปปราบฮ่อและได้อพยพชาวไทดำจากเมืองแถงและ
เมืองพวนในแค้วนสิบสองจุไท ซึ่งได้เดินทางข้ามแม่น้ำโขงมายังฝ่ังไทยมาถึงปากแม่นำล้าย ทำแพล่อง
แม่น้ำน่านลงมาในปี พ.ศ.2425 ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2430 ได้อพยพเข้าไปในประเทศลาวอีกและอพยพ
กลับมาต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านนาป่าหนาดเมื่อปี พ.ศ.2460 จนถึงปัจจุบัน  

บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อยู่ห่างจากอำเภอเชียวคาน 17 
กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเลย 41 กิโลเมตร ท่ีต้ังหมู่บ้านอยู่บนที่สูงซึ่งเรียกตามภาษาท้องถิ่นทั่วไป
ว่าโคก ชาวบ้านนาป่าหนาดและหมู่บ้านใกล้เคียงจะเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านโคก หรือ บ้านโคกโซ่งดำ 
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การตั้งบ้านเรือนของบ้านนาป่าหนาดจะตั้งยาวตามถนนสายนาบอน-สงเปือยซึ่งเป็นถนนที่ตัดผ่าน
ภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันบ้านนาป่าหนาดแบ่งการปกครองออกเป็นสองหมู่บ้าน คือ หมู่ 4 และ หมู่ 12 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านวังอาบช้าง  ทิศใต้ ติดกับ บ้านหินต้ัง 
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านตาดซ้อ  ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านนาเบน 

 

 

ภาพท่ี 4.1 เส้นทางการย้ายถ่ินฐานของชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563. 
 
 จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู ้แก่ในชุมชนเล่าว่า ประมาณปี พ.ศ.2460 ชาวบ้านได้อพยพ
บ้านเรือนมาอยู่ท่ีนี่ ซึ่งเมื่อก่อนท่ีบริเวณนี้เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ตอนแรกเรียกว่าบ้านนาป่าต้ิว ต่อมา
ได้เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ว่า บ้านนาป่าหนาด เพราะบริเวณนี้มีต้นหนาดมากมาย เดิมนั้นชาวบ้านาป่า
หนาดอพยพมาจากทางภาคกลาง แถบจังหวัดเพชรบุร ี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร เข้าสู่กรุงเทพฯ แล้วขึ้นไปทางภาคเหนือ โดยผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร อีกท้ังเข้า
ไปอยู่ท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีบ้านห้วยปูน อำเภอหล่มสัก นานถึง 20 ปี ต่อมาเกิดโรคห่าทำให้เกิดการ
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ล้มตายเป็นจำนวนมากจึงได้อพยพครอบครัวจำนวน 12 ครอบครัวมาอยู่ท่ีบ้านนาป่าหนาดจังหวัดเลย 
ก่อนท่ีจะขยายเป็น 2 หมู่บ้านในปัจจุบัน ซึ่งจากการสำรวจประชากรของเทศบาลตำบลเขาแก้ว พบว่า  

หมู่ 4 มีจำนวน 161 ครัวเรือน จำนวนประชากร 538 คน 
หมู่ 12 มีจำนวน 137 ครัวเรือน จำนวนประชากร 504 คน 

ผู้นำชุมชนเล่าถึงความหลากหลายของประชากรชุมชนบ้านนาป่าหนาดซึ่งประกอบไปด้วยชาว
ไทดำและชาวเลยที่นับถือศาสนาต่างกัน ทั้งนับถือตามความเชื่อดั่งเดิมของชาวไทดำ ศาสนาคริสต์
นิกายโปรเตสแตนต์ (คริสต์เตียน) และศาสนาพุทธ ซึ่งอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข 

ปราชญ์ชุมชนได้เล่าเพิ่มเติมถึงความเช่ือด่ังเดิมของชาวไทดำท่ีกล่าวถึงชีวิตหลังความตายเป็น
การกลับไปอยู่เมืองฟ้ากับเจ้าฟ้าเจ้าแถนซึ่งเป็นผู้สร้างทุกอย่างของชาวไทดำ ตำนานมนุษย์คู่แรก 
ตำนานน้ำท่วมโลก มีพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายด้วยการฝัง ซึ่งมีความตรงกันกับพระคัมภีร์ศาสนาคริสต์
นิกายโปรเตสแตนต์ (คริสต์เตียน) ส่วนพุทธศาสนิกชนในชุมชนมาจากการแต่งงานเข้าชุมชนไทดำมา
เป็นเขย-สะใภ้ของชาวไทดำบ้านาป่าหนาด และเกิดการผสมผสานความเชื่อทางศาสนาซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับจากชาวไทดำภายในชุมชนเป็นอย่างดี 

 

4.2 บ้านของชาวไทดำ 

 

ภาพท่ี 4.2 บ้านชาวไทดำ 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563. 
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จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนร่วมกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า บ้านไทดำมี
เอกลักษณ์เป็นของตนเอง สร้างโดยใช้วัสดุเรียบง่ายภายในท้องถิ่น หลังคาและปีกนกหัวท้ายบ้านลาก
ลงมายาวเสมอกัน หลังคาบ้านมีลักษณะโค้งเป็นกระโจมมุงด้วยหญ้าคายาวลงมาเสมอพื้นเรือนคลุมฝา
บ้านรอบทุกด้าน ยอดจั่วบนหลังคาประดับไม้แกะหลักคล้ายเขากวางไข้วกัน เรียกว่า “ขอกุด” ตัว
บ้านยกพื้นสูง นิยมทำห้องเดียวมีระเบียงหรือชานยื่นออกมาไว้สำหรับนั่งเล่น ตัวบ้านสร้างด้วยไม่ไผ่
ทั้งหลัง ไม่มีหน้าต่าง มีเพียงประตูทางเข้าด้านหน้าและด้านหลัง ฝาบ้านจะล้อมด้วยไม้ ไผ่ทั้ง 4 ด้าน 
พื้นบ้านทำจากไม้ไผ่ปูด้วยฟากที่ทำจากไม้ไผ่ทุบ ภายในตัวบ้านเปิดโล่ง ปราชญ์ชุมชนได้เล่าเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความเชื่อดั่งเดิมของชาวไทดำ ว่าจะมีห้องผีเรือน ที่เรียกว่า“กะล่อหอง”อยู่ส่วนในสุดของ
เรือนด้วย ส่วนเสาจะใช้ไม้เนื้อแข็ง บันไดทำจากลำไม้ไผ่เพื่อใช้ขึ้นลงโดยพาดไว้บริเวณด้านหน้าและ
ด้านหลังของตัวบ้าน มีใต้ถุนสูงโล่งกว้างใช้เก็บส่ิงของเครื่องใช้ 
 

4.3 ภาษาของชาวไทดำ 

 

ภาพท่ี 4.3  อักษรพยัญชนะไทดำ 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563. 
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ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับปราชญ์ชุมชนซึ่งอธิบายเกี่ยวกับภาษาไทดำว่าชุมชนบ้านนาป่า
หนาดเป็นชาวไทดำเพียงหมู่บ้านเดียวในจังหวัดเลยที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีมาจนถึง
ปัจจุบัน สื่อสารกันด้วยภาษาไทดำและภาษาเลยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ซึ่งภาษาไทดำมี
เฉพาะเสียงสูงและเสียงต่ำ ไม่มีสระและวรรณยุกต์ มีตัวอักษรไทดำมีที่ยังอนุรักษ์เก็บบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน ปราชญ์ชุมชนซึ่งเป็นครูสอนภาษาไทดำและเป็นกรรมการสมาคมภาษาไทดำในประเทศไทย 
กล่าวถึงคราวสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน
เย่ียมราษฎรในชุมชนบ้านนาป่าหนาด ทรงอยากให้คนในชุมชนสามารถอ่าน-เขียน ภาษาไทดำได้ จึง
ได้มีการเรียนการสอนภาษาไทดำมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันชาวไทดำในหมู่บ้านสามารถพูดภาษาไทดำได้
แต่อ่านไม่ได้และเด็กรุ่นใหม่ไทดำในชุมชนมีส่วนน้อยที่สามารถอ่านเขียนภาษาไทดำได้ และปัจจุบัน
ทางศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไม่ได้สอนภาษาไทดำแล้วเนื่องจากภาครัฐไม่สนับสนุน นอกจากนี้ ชาวไทดำ
ยังมีตระกูลที่เรียกว่า “สิง” เช่นเดียวกับ “แช่” ในภาษาจีน ซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษก่อนที่ประเทศ
ไทยจะมีนามสกุล 
 

4.4 การแต่งกายของชาวไทดำ 

ในการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเครื่องแต่งกายของชาวไทดำ พบว่า ชายชาวไทดำ
จะสวมกางเกงขายาวขาแคบสีดำ กางเกงหัวโหล่งขายาวสีดำเวลานุ่งใช้เหน็บ กางเกงหัวโหล่งขาส้ันสี
ดำหัวมีสายรูด สวมเสื้อผ้าฝ้ายสีดำ เสื้อแขนสั้น เสื้อแขนยาวเลยเข่ากระดุมกระต่องเงิน เสื้อคอจีน
แขนยาวทั้งตัวส้ันและตัวยาว  

ปราชญ์ชุมชนได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เส้ือฮี” ของชาวไทดำซึ่งถือว่าเป็นของสูง เป็นเส้ือ
ศักดิ์สิทธิ์ ตัดเย็บด้วยมือเป็นผ้าฝ้ายทอมือ ตัวเสื้อยาวถึงเข่า มีแถบสีแดง เหลือง เขียว เป็นหลัก ใช้
สวมใส่ในงานพิธีกรรมที่สำคัญเท่านั้น เสื้อฮีทั้งหญิงและชายจะสวมใส่ได้ 2 ด้าน ถ้าเป็นงานมงคลจะ
สวมใส่ด้านท่ีไม่มีลวดลายออกข้างนอก ถ้าเป็นงานท่ีไม่เป็นมงคล เช่น งานเกี่ยวกับการตายจะสวมใส่
เอาด้านท่ีลายสวยงามออกมาข้างนอก 

ส่วนเครื่องแต่งกายของหญิงชาวไทดำนั้นนอกจากจะมีเสื่อฮีประจำตัวเหมือนผู้ชาย ยังนิยม
สวมใส่เส้ือก้อม เป็นเส้ือสีดำแขนส้ันคอจีน ผ่าหน้าอกกระดุมเป็นจำนวนค่ี เช่น 11 เม็ด 9 เม็ด 5 เม็ด 
ที่ใส่เป็นจำนวนคี่เนื่องจากมีความเชื่อว่าใส่กระดุมคี่จะทำให้ขวัญอยู่ ถ้าใส่กระดุมคู่จะขวัญหนีไม่อยู่
กับตัวซึ่งมักจะเจ็บป่วย สำหรับซิ่นนั้นนิยมใส่อย่างหลากหลาย เช่น ซิ่นดำ ซิ่นหมี่มีหัวมีตีน ซิ่นนาง
หาญ เป็นต้น ซึ่งซิ่นนางหาญมีลวดลายท่ีชาวไทดำถือว่าสวยงามและมีความสำคัญมากท่ีสุด  
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ภาพท่ี 4.4  การแต่งกายของสตรีชาวไทดำ 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563. 
 

4.5 อาหารของชาวไทดำ 

ปราชญ์ชุมชนได้เล่าถึงอาหารท้องถิ่นไทดำ ว่า ชุมชนชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ทำ
การเกษตรด้วยวิธีออแกนิคปราศจากสารเคมี ซึ่งชาวไทดำไม่ค่อยนิยมรับประทานเนื้อสัตว์ อาหารจึง
มักประกอบไปด้วยผักและน้ำพริก อาหารชาวไทดำส่วนใหญ่ไม่มีรสเปรี้ยว จะมีรสชาติเค็ม ๆ เผ็ด ๆ 
เช่น แจ่วอด จุ๊บผัก เป็นต้น โดยนิยมการจัดอาหารรับประทานเป็นสำรับ อันประกอบไปด้วย ข้าว
เหนียว ผัก น้ำพริกและปลา ดังที่ปราชญ์ชุมชนกล่าวถึงวิถีการกินอยู่ของชาวไทดำว่า “กินข้าวเป็น
หลัก กินผักเป็นยา กินปลาเป็นอาหาร” 
 

4.6 ประเพณีและพิธีท่ีสำคัญของชาวไทดำ 

ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน ร่วมกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานและมีความสำคัญกับชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาด 
มีความหลากหลายในหลายโอกาส ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้  
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4.6.1 ประเพณีการเลือกคู่ครองและการแต่งงาน 
ครูภูมิปัญญาเล่าถึงในอดีตบ้านใดท่ีมีลูกสาว เมื่อเข้าสู่วัยสาวแม่จะให้หัดปั่นฝ้ายบนบ้านหรือ

ลานข่วง หนุ่มสาวจะนัดกันไปอิ๊นก้อน (เล่นโยนลูกช่วง) ท่ีทุ่งนาใกล้หมู่บ้าน โดยโยนมะก๊อน(ลูกช่วง)
เล่นกันเป็นคู่ ขณะท่ีเล่นกันก็จะขับหรือพูดคุยกันไปด้วย อาจจะเปล่ียนคู่เล่นบ้าง เพื่อความสนุกสนาน
และดูกริยามารยาท ดูจิตใจกันของฝ่ายตรงข้ามว่าใครเหมาะท่ีจะเป็นคู่ครองของตน  

จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องพบรายละเอียดท่ีลึกลง ว่า ในบางทีถ้าผู้ชายต้องการจะพบ
และพูดคุยกับหญิงสาวกันตอนกลางคืนก็จะใช้วิธีเอาไม้ไปแหย่หรือกระทุ้งพื้ นใต้ถุนบ้านในเวลา
กลางคืนและต้องแหย่ตรงที่หญิงสาวนอน ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่รู้กันในหมู่หนุ่มสาวเพื่อเป็นการส่ง
สัญญาณว่าชายหนุ่มต้องการท่ีจะพูดคุยกับหญิงสาว ถ้าแหย่ผิดไปโดนพ่อแม่ของหญิงสาว พ่อแม่ก็จะ
กระแอมเพื่อบอกให้รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ และถ้าหากหญิงสาวยินดีที่จะพูดคุยด้วยก็จะลุกออกมาพูดคุยท่ี
ชานบ้าน บางครั้งก็จะปั่นฝ้ายไปด้วยระหว่างพูดคุย  

 

 

ภาพท่ี 4.5  การละเล่นโยนมะก๊อน 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563 
 

ปราชญ์ชุมชนกล่าวเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันหนุ่มสาวพบกันในงานบุญประจำปี ตลาดนัด 
การพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ เมื่อหนุ่มสาวรักกันก็จะไปบอกกล่าวพ่อแม่ของตนก่อนเสมอเพื่อทำการ
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แต่งงานต่อไปขั้นตอนการขอแต่งงานมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นสู่ขอและขั้นแต่งงาน ฝ่ายชายไม่ต้องนอน
กว้าน ซึ่งนิยมแต่งงานกับไทดำด้วยกันเท่านั้น 

 
4.6.2 ประเพณีวัยหนุ่ม 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกครูภูมิปัญญาเล่าถึงการอบรมลูกชายภายในครอบครัว ผู้เป็นพ่อจะ

สอนลูกชายให้รู้จักการทำไรไถนา จักสาน เช่น กระบุง ข้อง ไช และภาชนะต่าง ๆ ส่วนแม่ก็จะสอนลูก
สาวให้รู้จักงานบ้านการเรือน ปั่นฝ้าย เล้ียงไหม สาวไหม ทอผ้า และการประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ บน
ผืนผ้า เมื่อเข้าสู่การเลือกคู่ครองของวัยหนุ่มสาว หญิงสาวจะชวนเพื่อนไปลงข่วงปั่นฝ้ายกันเป็นกลุ่มใน
ยามค่ำคืนของฤดูหนาว ส่วนชายหนุ่มก็จะชวนกันไปเกี้ยวสาวปั่นฝ้ายโดยเป่าปีแล้วขับไทดำวนเวียน
ไปมาตามข่วงต่าง ๆ มีการขับตอบโต้กันไปมาระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวจนดึกแล้วจึงกลับข้ึนเรือนโดย
มีชายหนุ่มท่ีชอบพอกันตามไปส่ง  

จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า เมื่อเกิดความรักกระหว่างกัน ฝ่ายชายจะเล่าให้พ่อ
แม่ของตนรับรู้ว่าตนอยากได้หญิงสาวมาเป็นภรรยา พ่อแม่ฝ่ายชายก็จะไปหารือกับลุงป้าน้าอาที่นับ
ถือ แล้วแต่ง “พ่อใช้”ไปถามผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง 2-3 ครั้ง โดยปกติการถามครั้งแรกและครั้งท่ีสองพ่อแม่
ฝ่ายหญิงอาจจะยังไม่ตอบตกลงหรือบอกปัดก็ได้ ดังนั้นจึงไปถามอีกเป็นครั้งท่ีสามเรียกว่า “ถามขาด” 
เมื่อพ่อแม่ฝ่ายหญิงตอบรับก็เป็นอันว่าตกลงให้แต่งงานกันได้ จากนั้นก็เตรียมพิธีกินดองน้อยเป็นพิธีสู่
ขอ เรียกว่า “ไปส่อง” ฝ่ายชายจะจัดเตรียมพาข้าวหรือขันหมากไปสู่ขอ จัดใส่สำรับมอบให้เฒ่าแก่
ฝ่ายเจ้าสาว แล้วมอบตัวเป็นเขยกว้านในวันนั้น เพื่อเตรียมพิธีกินดองใหญ่(แต่งงาน)ต่อไป เขยกว้าน
จะอาศัยอยู่ในบ้านเจ้าสาวเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่พิธีกินดอง อาจใช้เวลา 2 เดือน ถึง 1 ปี บางรายอาจจะ
ใช้เวลา 3-4 ปี และยังไม่มีสิทธิ์อยู่กินฉันท์สามีภรรยา เพราะผิดผีเรือน และจะต้องนอนอยู่ทางกว้าน 
(ปลายเท้าของพ่อตาแม่ยาย) หลังจากพิธีส่อง ฝ่ายหญิงยังมีสิทธิ์เสรีในการพูดคุยกับชายหนุ่มอื่นท่ีมา
เกี้ยว โดยว่าท่ีสามีจะต้องทำเป็นไม่เห็นและไม่โกรธ เพื่อเป็นการทดสอบความอดทนอดกล้ัน  

 
4.6.3 ประเพณีการตาย 
ปราชญ์ชุมชนกล่าวว่าชาวไทดำมีความเช่ือว่าหากเมื่อตายไปแล้วก็จะไปอยู่ท่ีเมืองฟ้าทำมาหา

กินเช่นเดียวกับเมืองคน ด้วยพิธีกรรมการฝังร่างผู้วายชนม์ ซึ่งในภาษาไทดำเรียกว่า “ขอน” ที่เรียก
ตามลักษณะของผู้เสียชีวิตแล้วร่างกายจะแข็งเหมือนขอนไม้ ส่วนคำว่า “สบ” ในภาษาไทดำหมายถึง 
“ปาก” ตามพิธีการด่ังเดิมเม่ือมีคนตายชาวบ้านจะปิดประตูหน้าต่างและหยุดทำงานจนกว่าจะนำร่าง
ไปฝังท่ีป่าช้า เพราะมีความเช่ือว่าผู้ตายจะเอาคนจากบ้านท่ีไม่ปิดประตูหน้าต่างไปด้วย หรือวิญญาณ
ผู้ตายจะเข้าไปในบ้านท่ีเปิดประตุหน้าต่างไว้ 
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ในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม พบว่า ตามประเพณีของชาวไทดำ เมื่อมีคนตายใน
หมู่บ้านจะมีการยิงปืนขึ้นฟ้า 3 นัด เพื่อเป็นการบอกกล่าวให้ชาวบ้านได้รับรู้ ซึ่งทุกคนจะหยุดทำงาน
จนกว่าจะนำร่างผู้วายชนม์ไปฝัง ภายหลังการตายญาติพี ่น้องจะช่วยกันอาบน้ำและแต่งกายด้วย
เสื้อผ้าของไทดำให้กับผู้วายชนม์ จากนั้นนำผ้าแพรสีขาวมีเย็บเป็นถุงบรรจุร่างแล้วใช้ไหมเย็บปิดให้
เรียบร้อย บรรจุลงในโลงโดยใช้ผ้าคลุมหน้าผู้วายชนม์ไว้ผืนหนึ่ง เมือเสร็จพิธีการฝังแล้ว ผู้ไปร่วมพธิี
ทุกคนจะลงไปอาบน้ำชำระร่างกายและสระผมในแม่น้ำเพื่อชำระส่ิงอัปมงคลท้ังหลายออกจากร่างกาย 
จากนั้นในตอนเย็นหมอขวัญจะทำพิธีสู่ขวัญให้กับครอบครัวของผู้วายชนม์และผู้ที่ไปร่วมพิธีเพื่อเป็น
สิริมงคล 

หลังจากนั้นครอบครัวผู้วายชนม์ก็จะจัดสำรับอาหารไปเป็นทานอุทิศให้ท่ีหลุมฝังร่างเป็นเวลา 
7 วัน พอครบวันท่ีเจ็ดก็จะทำพิธีเชิญขวัญหรือวิญญาณของผู้วายชนม์ไปเป็นผีเรือน โดยนำไว้ด้านใน
สุดของเรือนที่เรียกว่า “กะล่อหอง” เพื่อปกป้องคุ้มครองลุกหลานและสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ดีมี
สุขตลอดไป จากนั้น ทุก ๆ 10 วัน จะจัดพาข้าวเป็นสำรับเล็ก ๆ ทำพิธีเซ่นผีเรือนที่เรียกว่า “เสน
เทวดาป๊าดตง” หรือ “มื้อป๊าดตง” นำไปวางไว้ที่ห้องผีเรือนโดยใช้อาหารท่ีสมาชิกในครอบครัวทานใน
ชีวิตประจำวัน และเมื่อเวลาได้ผลผลิตจากการเกี่ยวข้าว ก็จะทำพิธีเสนป๊าดตงเพื่อทานข้าวใหม่ให้ผี
เรือนกินก่อนสมาชิกของครอบครัว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณสร้างความ
เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและลูกหลาน 

ปราชญ์ชุมชนได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันพิธีกรรมการตายได้ปรับเปล่ียนไปแต่ยังคง
รักษาธรรมเนียมการฝังไว้ เช่น บางคนปิดประตูหน้าต่าง บางคนหยุดทำงาน มีการใช้น้ำหอมเข้า
มาร่วมกับน้ำมะพร้าวเพื่อใช้ล้างหน้าผู้วายชนม์ เป็นต้น ซึ่งพิธีกรรมนี้ไม่เคยมีมาในอดีต 

 
4.6.4 พิธีแต่งดองหรือกินดองใหญ่ 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า พิธีแต่งดองหรือกินดองใหญ่เป็นพิธีแต่งงานของชาว

ไทดำ มีกำหนด 3 วัน บางครั้งจัดพิธีพร้อมกับการเสนเรือน โดยวันแรกฝ่ายชายจะทำพิธีเซ่นผีเรือนท่ี
บ้านเจ้าสาว พร้อมเงินสินเลี้ยงหรือค่าน้ำนม 5 หมัน 2 บี้ (หมันเป็นหน่วยนับมีค่าเท่ากับเงินปอนด์
ของฝรั่งเศส ส่วนบี้เป็นเศษของปอนด์) วันท่ีสองสะใภ้ใหม่จะไปหยามเรือนพ่อปู่แม่ย่า คือ การไปเยี่ยม
พ่อแม่ของสามีต้ังแต่ตอนเช้า เพื่อแสดงความเคารพและมีของไปฝาก เช่น ผ้าเปียว (ผ้าคลุมศีรษะของ
สตรีเผ่าไทดำ) ผ้าปูที่นอน ซิ่นไหม เสื้อ ถุงย่าม ที่ทำด้วยฝีมือของตนเอง ส่วนพ่อปู่แม่ย่าจะให้เงิน
รับไหว้จำนวน 5-10 หมัน หรือสิ่งของตอบแทนตามสมควรแก่ฐานะ จากนั้นก็ไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ฝ่าย
สามี จนกระท่ังบ่ายจึงเดินทางกลับไปรับประทานอาหาร ท่ีเรียกว่า “กินงายหัว” ส่วนวันท่ีสามของพิธี
เป็นวันสรุปเพื่อเก็บของที่ยืมมา จัดงานส่ง ทำอาหารเลี้ยงผู้ที ่อยู่ช่วยงานซึ่งมักจะเป็นญาติพี ่น้อง 
เพื่อนสนิท หรือเพื่อนบ้านใกล้เคียง ผู้เป็นเขยจะต้องอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายนาน 12 ปี ถึงจะสามารถ
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กลับไปอยู่กับพ่อแม่ฝ่ายสามี หรือปลูกเรือนใหญ่อยู่ใกล้ ๆ กับพ่อแม่และญาติฝ่ายสามี ปัจจุบัน
กฎเกณฑ์นี้ลดลงเหลือ 4 ปี 

หญิงใดมีท้องก่อนสมรสเรียกว่า “มานทาง” จะถูกสังคมลงโทษ โดยจะต้องปรับไหมทั้งชาย
และหญิงเป็นเงิน 1 หมัน 5 บี้ เรียกว่า “เงินล้างน้ำล้างท่า” แล้วให้อยู่กินเป็นสามีภรรยากัน หากฝ่าย
ชายไม่ยอมรับเป็นภรรยาจะต้องเสียค่าปรับไหมให้แก่ฝ่ายหญิงเป็นเงิน 30 หมัน ในกรณีที่หญิงนั้น
ตายจะถูกชาวบ้านปรับไหมเรียกว่า “เฮียวซาว” โดยให้ฆ่าควาย 1 ตัวเพื่อเล้ียงผู้มาช่วยงานและมอบ
ภาระการจัดงานศพให้ฝ่ายชายรับผิดชอบท้ังหมด 

 
4.6.5 พิธีป๊าดตง 
ปราชญ์ชุมชนเล่าถึงพิธ ีป๊าดตงซึ ่งเป็นพิธ ีกรรมที ่เก ี ่ยวกับผีเร ือนของชาวไทดำ การ  

ป๊าดตง คือการจัดอาหารใส่พาน (ป๊าดตง) ไปวางไว้ให้ผีเรือนได้กินที่กะล่อหอง (ห้องผีเรือน) ผีเรือน
ของชาวไทดำมี 2 อย่าง คือ ผีผู้ต้าว กับผีผู้น้อย กะล่อหองผีเรือนผู้ต้าวจะมีฝากั้น เจาะรูเล็ก ๆ ท่ีพื้น
ห้อง ส่วนกะล่อหองผีผู้น้อยจะไม่มีท่ีกั้นฝา เจาะรูเล็ก ๆ ท่ีข้างฝา  

 
4.6.6 พิธีเสนเรือน 
จากการศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร พบว่า พิธีเสนเรือนเป็นพิธีเซ่นไหว้ผีเรือนของชาวไทดำซึ่ง

เป็นผีบรรพบุรุษ ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งปฏิบัติ 2-3 ปี ต่อครั้ง 
เพื่อให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข ผู้ประกอบพิธีกรรมคือ “หมอเสน” ผู้ร่วมพิธีได้แก่ ลูกหลาน ญาติ และ
แขกรับเชิญ ซึ่งญาติที่มาร่วมพิธีแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ญาติที่สืบสายโลหิต ซึ่งจะแต่งกายธรรมดา 
และญาติจากการแต่งงาน ได้แก่ ฝ่ายเขยหรือสะใภ้ จะแต่งกายด้วยชุด “เส้ือฮี” เพื่อเป็นการเคารพผี
เรือน และเป็นท่ีสังเกตุให้ผู้ร่วมงานรู้ว่าเป็นฝ่ายเขยหรือสะใภ้ 

ปราชญ์ชุมชนเล่าเพิ่มเติมว่านอกจากประเพณีและพิธีกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีศิลปะ
การละเล่นของชาวไทดำ (แซปาง) ที่ชาวบ้านละเล่นกันอยู่จนถึงปัจจุบัน มีงานบุญประจำปีคือบุญ
ประทายข้าวเปลือกท่ีปฏิบัติกันทุกปีในเดือนสาม มีประเพณีตุ้มโฮม (ปีใหม่ไทดำ) ซึ่งเป็นการรวมเครือ
ญาติของชาวไทดำมาทานข้าวที่บ้านโดยจะจัดทุกบ้านไม่ได้รวมกันจัดที่ใดที่หนึ่งซึ่งจัดสืบทอดกันมา
ยาวนานจนถึงปัจจุบัน ประเพณีเล้ียงบ้านปฏิบัติทุกปี ๆ ละ 2ครั้งในเดือนหกและเดือนสิบเอ็ดหรือสิบ
สอง เป็นต้น 
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4.7 บทสรุปบริบทชุมน 

จากบริบทชุมชนที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาชองชุมชนไทดำบ้านนาป่า
หนาด ตลอดจนประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตชุมชนที่ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดได้ปฏิบัติ
ต่อเนื่องกันมานับจากบรรพบุรุษถึงปัจจุบัน รวมทั้งอาหารท้องถิ่นชาวไทดำที่เป็นวิธีการปลูกโดย
ปราศจากสารเคมีทั้งหมด ที่ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาว โดยการสอบถาม
ทราบว่ามารดาของครูภูมิปัญญาพึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี 2562 สิริอายุรวม 106 ปี รวมถึงการทอผ้า
พื้นเมืองที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชน อาทิเช่น ประเพณีการเลือกคู่ครองซึ่งปราชญ์ชุมชนได้
เล่าเกร็ดความรู้จากธรรมเนียมปฏิบัติ ท่ีกล่าวว่าในอดีตหากสาวบ้านใดปั่นเส้นฝ้ายได้ละเอียดเส้นเล็ก
สม่ำเสมอกันเมื่อนำมาทอเป็นผืนก็จะมีความเรียบล่ืนสวยงาม แม่ทางฝ่ายชายก็จะมีความยินดีท่ีจะรับ
เป็นลูกสะใภ้ เพราะการปั่นเส้นฝ้ายให้ละเอียดนั้นต้องเป็นคนใจเย็น ขยัน และมีความอดทน ยิ่งเป็น
เส้นไหมหากต้องการเส้นไหมท่ีเส้นเล็กมีความนุ่มและเรียบสม่ำเสมอกับยิ่งต้องใจเย็นมากขึ้นเพราะมี
ความบางและขาดง่าย อีกท้ังยังมีคำบอกเล่าจากครูภูมิปัญญาท่ีกล่าวว่าสาวบ้านใดทอผ้าไม่เป็นจะไม่มี
ใครมาสู่ขอ เป็นต้น  



บทที่ 5 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของ
ชุมชนบ้านาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองรวมถึงการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทอผ้าพื้นเมือง อันรวมถึงครู  
ภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน ผู้นำชุมชน และคนรุ่นใหม่ภายในชุมชน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สัมภาษณ์กลุ่ม และการสังเกตุการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
อันนำมาซึ่งข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัย นำมาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
การสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองอันสามารถจำแนกได้ดังนี้ 
 

5.1 ชุมชนบ้านนาป่าหนาด 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน ผู้นำชุมชน ร่วมกับการสังเกตุการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่วม รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำมาซึ่งข้อค้นพบอันเกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชน กล่าวคือ 

 
5.1.1 แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทดำชุมชนบ้านนาป่าหนาด 
การเดินทางของผู้วิจัยด้วยรถยนต์ผ่านเส้นทางหลักจากสนามบินเลยมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงคาน 

เล้ียวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทนาเบน-สงเปือย นับเส้นทางประมาณ 41 กิโลเมตรถึงชุมชนไทดำบ้านา
ป่าหนาด ก่อนเข้าสู่ชุมชนจะพบกับหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จัดต้ัง
โดยอาจารย์เพชรตะบอง ไพศูนย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงคาน ร่วมกับ
ชาวบ้านชุมชนนาป่าหนาด โดยจัดแสดงจำลองความเป็นอยู่ของชาวไทดำ บ้านเรือนชาวไทดำ 
การละเล่นพื้นบ้านอิ๊นก๊อน (โยนลูกช่วง) แบบเรียนภาษาไทดำ อาหารพื้นเมือง รวมทั้งจำหน่ายของท่ี
ระลึก เช่น ผ้าฝ้ายทอมือหมักโคลน ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าเปียว เส้ือผ้าชาวไทดำสำเร็จรูป ผ้าขาวม้า เป็น
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ต้น โดยปราชญ์ชุมชนเล่าเพิ่มเติมถึงองค์ความรู้ที่จัดแสดงทั้งหมดได้รับมาจากวิสาหกิจกลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 
 

 

ภาพท่ี 5.1  หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563. 
 

ผู้วิจัยเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมถัดมาอีกประมาณ 200 เมตร จะพบกับศูนย์
วัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาดซึ่งแหล่งท่องเท่ียวที่จัดการบริหารงานโดยชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่4 
จำลองบ้านเรือนชาวไทดำ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองพร้อมสาธิตการทอผ้า จำหน่ายผ้าพื้นเมือง ซิ่นนางหาญ 
เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 5.2  ลานทอผ้า ศูนย์วัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาดหมู่ 4 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563 
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ภาพท่ี 5.3  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563. 
 

ผู้วิจัยเดินทางลึกเข้าไปในชุมชนบ้านนาป่าหนาดอีกประมาณ 1 กิโลเมตรจะพบกับวิสาหกิจ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านาป่าหนาดหมู่12 ซึ่งแต่เดิมรวมกลุ่มอยู่กับศูนย์วัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่า
หนาดหมู่ 4 ต่อมาเมื่อมีประชากรในชุมชนเพิ่มข้ึนได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน กลุ่มครู
ภูมิปัญญารวมทั้งผู้สูงอายุท่ีทอผ้าจึงย้ายกลับมาทอท่ีบ้านรวมกลุ่มกันทอผ้าจัดต้ังกลุ่มทอผ้าและศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนขึ้น ภายในศูนย์การเรียนรู้จัดแสดงกรรมวิธีการผลิตผ้าทอมือตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึง
การทอเป็นผืน พิพิธภัณฑ์ผ้าไทดำโบราณ จำหน่ายผ้าทอมือพื้นเมืองทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ซิ่นนาง
หาญ ผ้าเปียว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอพื้นเมือง เช่น เส้ือผ้าไทดำ กระเป๋ารูปแบบต่าง ๆ เป็น
ต้น รวมถึงเป็นที ่ตั ้งของโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ และเริ ่มทำ โฮมสเตย์เพื ่อให้
นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้วิถีชีวิตและใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชน 

 
5.1.2 ซ่ินนางหาญเอกลักษณผ้าทอมือของชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาด 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน และผู้สืบทอดการทอผ้า พบว่า การ

ผลิตผ้าทอมือเป็นอาชีพดั้งเดิมสำหรับชาวไทดำและคนในจังหวัดเลย ซึ่งมีความนิยมในการปลูกต้น
ฝ้ายเพื่อเป็นอาชีพมาตั้งแต่อดีต นิยมนำผ้าฝ้ายมาสวมใส่ทั้งเสื้อและซิ่น โดยผ้าซิ่นมีหลายอย่าง เช่น 
ผ้าซิ่นดำ ซิ่นลายแตงโม ซิ่นหมี่มีหัวมีตีน ซึ่งผ้าซิ่นที่นิยมสวมใส่ในชีวิตประจำวันมักจะใช้สีขาว-ดำ 
ชาวไทดำเรียกว่า “ซิ่นก่าน” และจะสวม “ซิ่นนางหาญ” ในงานพิธีการ ปราชญ์ชุมชนเล่าถึงท่ีมาของ
ซิ่นนางหาญท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นผลิตตามต้นฉบับไทดำจากเมืองซอลลา ประเทศเวียดนาม 
ซึ่งชุมชนบ้านนาป่าหนาดเป็นแหล่งผลิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย อีกทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ลวดลายต่าง ๆ บนผ้าซิ่นนางหาญที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต โดยเล่าตำนานที่กล่าวถึงผู ้หญิงชาวไทดำ
ชาวเมืองฐาน (เมืองเถียน ประเทศเวียดนาม ) ชื่อ “นางหุ่ง” ซึ่งเป็นผู้นำในการขับไล่พวกหาน (คน
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จีน) หลังจากชนะจากสงครามกอบกู้เมืองได้แล้ว เมื่อเสร็จจากศึกสงครามก็เป็นแม่บ้านทอผ้าดูแล
ครอบครัว และได้ทอผ้าถวายราชินีของชาวไทดำ ซึ่งราชินีชาวไทดำได้เปลี่ยนชื่อจาก “นางหุ่ง” เป็น 
“นางหาญ” เพื่อเป็นการยกย่องที่สามารถนำกองทัพรบจนชนะข้าศึกได้ ผ้าซิ่นที่ทอโดยนางหุ่งจึงถูก
เรียกตามช่ือใหม่ว่า “ซิ่นนางหาญ” ส่วนลวดลายท่ีเกิดขึ้นมาจากคราวออกไปหาอาหารตามวิถีชีวิตได้
ปลา ก็มามัดทำลวดลายปลา ได้กุ้งก็มามัดทำลวดลายกุ้ง ซึ่งลายกุ้งยังแยกเป็น 2 ชนิด คือ ลายกุ้ง
ธรรมดาที่มีแต่ตัวกับหาง และลายกุ้งเฟือฝั่งที่เพิ่มตีนมาเกาะที่ฝั่งมีลักษณะตัวโค้งงอกว่า ซึ่งมีที่มา
กล่าวถึงเวลาคนงมลงไปจับปลา น้ำจะขุ่น กุ้งเลยเอาตีนมาจับเกาะท่ีฝ่ัง และลาย “ตัวลวง” ในภาษา
ไทดำหรือ “พญานาค” ในความหมายของชาวไทยอีสาน ซึ่งเป็นลวดลายหลักของผ้าทอพื้นเมืองและ
ผ้าซิ่นนางหาญอันมีความหมายให้ตั้งอยู่ในความดี เนื่องจากมีตัวลวงมีอำนาจเหนือเราความเจ็บปว่ย
จะเกิดขึ้นเพราะเราไปดูหมิ่น และตัวลวงยังคอยดูและจัดการคนท่ีทำส่ิงผิดโดยเอาไปเป็นบริวารทำให้
ไม่ได้ขึ้นไปอยู่กับเจ้าฟ้าเจ้าแถนในชีวิตหลังความตายตามความเชื่อดั่งเดิมของชาวไทดำ นอกจากนี้ 
“ลายขอ” ก็เป็นอีกหนึ่งลวดลายบนผ้าซิ่นนางหาญ มีลักษณะคล้ายขอเกี่ยวข้าว ในลายขอด้านล่างจะ
มีกลีบดอกไม้ด้วย ซึ่งชาวไทยอีสานมองลวดลายและเรียกรวมว่าลายช่อปราสาท ซึ่งมีความหมายต่าง
จากชาวไทดำ  
 

 

ภาพท่ี 5.4  ซิ่นนางหาญ 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563. 
 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน และผู้สืบทอดการทอผ้าร่วมกับการ
สังเกตการทอผ้า พบว่า การทอผ้าเริ่มตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บฝ้ายประมาณ 6 เดือน จากนั้นจะเอาดอก
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ฝ้ายมาต้ิวฝ้ายเพื่อเอาเมล็ดออก นำดอกฝ้ายท่ีได้ไปถาบด้วยกงฝ้ายเพื่อให้ฝ้ายฟูเป็นปุย นำปุยฝ้ายไป
ล้อให้กลม ๆ ยาว ๆ บนไม้ล้อฝ้ายประมาณ 1 คืบ เรียกว่า “ล้อฝ้าย” เพื่อนำไปปั่น นำล้อฝ้ายไปป่ัน
ด้วยไนปั่นฝ้าย โดยใช้มือขวาหมุนที่มือหมุนของไนปั่นฝ้าย (ตามเข็มนาฬิกา)พร้อมกับมือซ้ายดึงล้อ
ฝ้ายให้สัมพันธ์กันก็จะได้เส้นฝ้ายยาวขึ้น เรื่อย ๆ จนสุดแขน จึงใช้มือขวาหมุนกลับทางเพื่อเก็บเส้น
ฝ้ายไว้กับเหล็กในฝ้าย 

ปราชญ์ชุมชนเล่าถึงกรรมวิธีการทอผ้าซิ่นนางหาญมีขั้นตอนที่ซับซ้อนเพราะมีลวดลายท่ี
หลากหลายสวยงามในผืนเดียวกัน จึงใช้เวลาการเตรียมลวดลายมัดหมี่ถึง 3 เดือน นิยมทอด้วยฝ้าย
หรือไหม โดยใช้สีแดง สีดำ มีลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายนาคคู่ มีหัวสีดำ เขียว ขาว สลับกัน และลายขิด 
2 ลาย คือลายผีเส้ือและลายตุ้ม (หมายถึงการมาตุ้มโฮมกัน) ลายข้ันจะมีสีดำ สีเขียวสีเหลือง ลายนาค
แม่ลูกอ่อน ซึ่งซิ่นนางหาญมีลวดลายท่ีไทดำถือว่าสวยงามและมีความสำคัญท่ีสุด  

จากการค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม พบว่า ลักษณะของผ้าซิ่นนางหาญประกอบลวดลาย
หลัก 5 ลาย ได้แก่ ลายหมี่ 3 ลายและลายขิด 2 ลาย ซึ่งสามารถให้ความหมายตามความเชื่อดั่งเดิม
ของชาวไทยอีสานได้ดังนี้ 

1)  ลายหมี่นาคเกี้ยวกัน หมายถึง พญานาคสองตัวลงมาเล่นน้ำที่เมืองมนุษย์ทำให้มีน้าท่า
อุดมสมบูรณ์  

2)  ลายนาคเกาะกัน หมายถึง นาคสองแม่ลูกโดยตัวแม่พาลูกออกมาเล่นน้ำให้ลูกเกาะบน
หลังทำให้มนุษย์มีน้ำในการประกอบการเกษตรตลอดปี มีพืช ผลอุดมสมบูรณ์  

3)  ลายรุ้งหรือช่อยอดปราสาท หมายถึง ความสดใส สว่างไสวของการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะ
อยู่ในสภาพย่ำแย่ขนาดไหนก็สามารถฟื้นคืนและดำรงอยู่ได้อย่างรุ่งเรือง 

4)  ขิดลายตุ้ม หมายถึง ความรักใคร่กลมเกล่ียวของพี่น้องไทดำไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็รักสามัคคี
กลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

5)  ขิดลายผีเส้ือหรือตัวบี้ หมายถึง สัญญาณเตือนก่อนฝนจะตก ท้ังนี้ฝนจะตกมากน้อยผีเส้ือ
จะบินออกมาส่งสัญญาณ และชาวไทดำยังเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ระหว่างฟ้ากับดิน หรืออีกนัยหนึ่งคือ
สวรรค์กับเมืองมนุษย์ 

ส่วนลักษณะความหมายของสีในการแต่งกายของชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ส่วนใหญ่ผ้าสีพื้น
จะเป็นสีดำท้ังเส้ือและผ้าซิ่นของผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงชาวไทดำมักสวมเส้ือส้ัน ซิ่นยาว ส่วนเส้ือฮีของผู้ชาย
นั้นมีลักษณะเป็นเส้ือคอจีนผ่าหน้า โดยชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดใช้สี 5 สี ในการผลิตผ้าทอมือซึ่งล้วน
แต่เป็นสีธรรมชาติ แต่ละสีมีความหมายแตกต่างกันอันได้แก่ สีดำ คือ ความอดทน , สีแดง คือ ความ
กล้าหาญเด็ดเดี่ยว, สีขาว คือ ความบริสุทธิ์, สีเขียว คือ ความร่มเย็น และสีส้มเหลืองหมากสุกคือ 
ความเจริญรุ่งเรือง 
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5.1.3 ข้อมูลวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด หมู่ 12 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญอันได้แก่ ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน และผู้

สืบทอดการทอผ้า พบว่า กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดเริ่มต้นขึ้นจากหน่วยกาชาดจังหวัดเลยลง
ตรวจพื้นที่ในชุมชนพบครูภูมิปัญญาการทอผ้าชาวไทดำกำลังทอผ้าซิ่นนางหาญซึ่งย้อมสีธรรมชาติ
ปราศจากสารเคมีและมีลวดลายสวยงามแปลกตาต่างจากผ้าซิ่นอีสานทั่วไป จึงได้ขอซื้อผ้าซิ่นนาง
หาญแล้วสอบถามว่าทำไมไม่ทอขายเป็นอาชีพ เพราะผู้สูงวัยชาวไทดำทุกครัวเรือนทอผ้าใช้สอย
ภายในครัวเรือนอยู่แล้วจึงน่าจะสามารถรวมกลุ่มกันได้ ในเบ้ืองต้นได้รวมกลุ่มผู้สูงวัยภายในครอบครัว
เนื่องจากในขณะนั้นคนรุ่นใหม่เข้าไปทำงานในเมืองกันหมด ในช่วงกลางวันจึงเหลือแต่เพียงผู้สูงวัย
และเด็กเป็นส่วนมากและชุมชนมีความเงียบเหงา เมื่อรวมกลุ่มได้ประมาณ 5 คน จึงร่วมกันทอผ้า
พื้นเมือง และริเริ่มเปิดชุมชนบ้านนาป่าหนาดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เมื่อมีนักท่องเท่ียวมา
ซื้อผ้าทอมือพื้นเมืองมากขึ้นทำให้สินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงได้รวบรวมญาติพี่น้องลูกหลาน
มารวมกลุ่มขึ้น โดยครูภูมิปัญญาคุณยายแป้น ซ้อนเปียยุง เป็นประธานกลุ่มคนแรก ด้วยความมุ่งมั่น
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านภายในชุมชน  
 

 

ภาพท่ี 5.5  ผู้วิจัยและคุณยายแป้น ซ้อนเปียยุง 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563. 
 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 เกิดจากการรวมกลุ่มช่างทอผ้าในชุมชนด้วยการ
ลงทุนคนละ 300 บาท ก่อตั้งขึ ้นเมื ่อวันที ่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2543 เช่าพื้นที่ของนางโสภา คุ้มคำ 
ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 คนปัจจุบันโดยไม่เก็บค่าเช่า และเป็นลูกสาวของ
คุณยายแป้น ซ้อนเปียยุง 
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ภาพท่ี 5.6  คุณยายแป้น ซ้อนเปียยุง ขณะทอผ้า 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563. 

 
โดยแต่เดิมนั้น คุณโสภา คุ้มคำ เคยปฏิเสธการทอผ้าพื้นเมืองว่าเป็นส่ิงท่ีเชย ไม่ทันสมัย และ

หันหน้าเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อประกอบอาชีพ หากเมื่อคราวประสบอุบัติเหตุของผู้นำครอบครัวที่ทำให้
การประกอบอาชีพในเมืองหลวงต้องหยุดชะงักลง การกลับคืนสู่ชุมชนบ้านนาป่าหนาดอันเป็นบ้าน
เกิด ทำให้หวนนึกถึงวัฒนธรรมด่ังเดิมของท้องถิ่น นึกถึงในตอนเยาว์วัยท่ีเห็นผู้เป็นมารดาทอผ้าอยู่ทุก
วัน ทำให้เกิดความคิดท่ีจะหันมาประกอบอาชีพทอผ้าพื้นเมืองท่ีคงไว้ด้วยกรรมวิธีการผลิตด่ังเดิมย้อม
ด้วยสีธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้อีกทั้งยังได้อยู่ในชุมชนบ้านเกิดของตนเอง อีกทั้งยังนำประสบการณ์
จากการทำงานด้านการส่งออกผ้าทอไทดำท่ีประเทศเวียดนามมาพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวคือ 

1) จัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ  
2) จัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากสมาชิกกลุ่มทอผ้า  
3) การสร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองและวัฒนธรรมของชาวไทดำเพื่อมิให้

สูญหาย อีกทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนใกล้เคียงและผู้ที่สนใจในการผลิตผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสร้าง
รายได้ 

4) สร้างพิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ้าทอพื้นเมืองโบราณของชาวไทดำ 
5) สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) โดยกระทรงอุตสาหกรรม เพื่อส่งออกผ้าทอ

พื้นเมืองยังต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น 
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6) การยกเลิกระบบการกู้ยืมเงินเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนต่างจัดหาวัตถุดิบในการผลิตผ้า
ทอพื้นเมืองเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับเดียวกัน  

7) การรับงานผ่านประธานของกลุ่มซึ่งจะนำเข้าท่ีประชุมเพื่อให้สมาชิกรับรู้และตัดสินใจ
ร่วมกัน  

8) จัดกลุ่มเรียนรู้เพื่อสมาชิกกลุ่มทอผ้าในการพัฒนาเทคนิคและลวดลาย 
9) แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง อาทิเช่น เส้ือสำเร็จรูป กระเป๋า ย่าม ถุงผ้า ชุดผ้า

รองจาน เป็นต้น 
10) จัดทำโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนไทดำ อาทิเช่น 

ชมการสาธิตและปฏิบัติการทอผ้าพื้นเมืองโดยสังเขป เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของชาวไทดำและอาหาร
ท้องถิ่น เช่น จุ๊บผัก ส้มตำ ตำด๊องแด๊ง เป็นต้น 

11) ใช้ชั้นล่างของอาคารเปิดเป็นโบสถ์คริสต์เตียน เพื่อให้ชาวคริสต์เตียนไทดำปฏิบัติ
ศาสนกิจร่วมกัน 

ท้ังนี้ คุณโสภา คุ้มคำ ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านาป่าหนาดหมู่ 12 คนปัจจุบันได้เรียนรู้
เพิ่มทักษะในการทอผ้าการวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เรียนรู้ถึงวิธีการลวดลายต่าง ๆ ลงตารางกราฟ
และถ่ายทอดสู่สมาชิกในกลุ่มทอผ้าทำให้ง่ายในการประดิษฐ์ลวดลายซึ่งในอดีตใช้เพียงความจำเท่านั้น
และมีการรวมเล่มลวดลายผ้าทอพื้นเมืองของชาวไทดำเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป อีกทั้งยัง
ได้รับความสนับสนุนจากศูนย์ศิลปาชีพ (ศูนย์ภูพาน) ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รับซื้อผ้าทอพื้นเมืองของชุมชนเสมอมา รวมถึงการพัฒนาลวดลายผ้าทอ
พื้นเมืองผลิตส่งห้องเส้ือแบรนด์ “SIRIVANNAVARI” ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารี
รัตนราชกัญญา โดยห้องเสื ้อสิริวัณณวรีได้ครูผู ้ชำนาญการทอผ้าเข้ามาสอนเทคนิคในการทอผ้า
นอกเหนือจากเทคนิคเดิมท่ีกลุ่มทอผ้ามีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มพูนทักษะและองค์ความรู้ ซึ่งทำให้เกิดลวดลาย
ใหม่ ๆ เพื่อความหลากหลายของลวดลายและตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งมีทั ้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 

ในการรับผลิตผ้าทอมือท้ังประเภทผ้าฝ้ายและผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด 
หมู่ 12 ใช้วิธีการประชุมสมาชิกในกลุ่มเพื่อกระจายงานตามความถนัดของแต่ละบุคคลซี่งบางคนถนัด
การทอผ้าไหมบางคนถนัดการทอผ้าฝ้าย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีทางการส่ือสารแอพพลิเคช่ันไลน์ ใน
การประสานงานกับกลุ่มตัดเย็บที่เป็นชุมชนใกล้เคียงทั้งในตำบลเดียวกันและต่างตำบล โดยได้รับ
ความช่วยเหลือด้านเครือข่ายจากอุตสาหกรรมภาค 4 เนื่องจากในชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ไม่มี
กลุ่มตัดเย็บ 



 83 

 

ภาพท่ี 5.7  คุณโสภา คุ้มคำ ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563. 

 
นอกจากนี้ยังเผยแพร่องค์ความรู้การทอผ้าซิ่นนางหาญให้กับชุมชนใกล้เคียงและชุมชนท่ี

สนใจเพื่อประกอบอาชีพทอผ้าพื้นเมืองซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อการสร้างคู่แข่งทาง
การค้ากับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 หากแต่ประธานกลุ่มก็มีความยินดีและเต็มใจท่ี
จะกระจายองค์ความรู้ในการทอผ้าพื้นเมืองออกไปในวงกว้างด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากให้คนในแตล่ะ
ชุมชนสามารถสร้างรายได้พร้อมกับการอยู่ในชุมชนดั่งเดิมของตนเอง และยังเป็นการขยายเครือข่าย
พันธมิตรการทอผ้าอีกด้วย ทั้งนี้ผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันทำให้ต้นทุนในการ
ผลิตผ้าทอพื้นเมืองมีราคาสูงขึ้นสร้างความเส่ียงท่ีจะกระทบถึงเงินทุนสำรองในการผลิตผ้าทอพื้นเมือง
ของกลุ่มและอาจทำให้การผลิตผ้าทอพื้นเมืองชะงักลง จากเหตุที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้
รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวและรับปากกับประธานกลุ่มทอผ้าว่าจะพยายามอย่างท่ีสุดเพื่ออนุรักษ์การ
ทอผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่ในจังหวัดเลย 

ผ้าทอพื้นเมืองประเภทผ้าไหมจากวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ได้รับ
การตรวจสอบคุณภาพจากศูนย ์หม ่อนไหมเฉล ิมพระเก ียรต ิสมเด ็จพระนาง เจ ้ าส ิ ร ิก ิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถจังหวัดเลย สังกัดกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมอบตรานกยูง
ทองให้กับผ้าไหมทอมือพื้นเมืองจากกลุ่มทอผ้า ซึ่งตรานกยูงทองเป็นตรารับรองมาตรฐานการผลิตโดย
ใช้ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน เส้นไหมต้องสาวด้วยมือ ทอด้วยกี่มือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ 
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ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีท่ีไม่ทำลายส่ิงแวดล้อมและผลิตภายในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งการย้อม
ด้วยสีเคมีนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนเทคนิคการย้อมสีเคมี
โดยระบุเบอร์สีท่ีใช้ย้อมผ้าได้โดยไม่มีสารเคมีตกค้างถึงผู้บริโภค 

ในทดสอบสีย้อมธรรมชาตินั้นจะทดสอบด้วยวิธีการนำตัวอย่างผ้าจุ่มลงในน้ำ 5 ครั้ง ตามปกติ
นั้นการย้อมสีธรรมชาติจะมีสีตกเล็กน้อยในน้ำแรกและค่อยลดน้อยลงจนถึงน้ำที่สาม หากแต่ในระ
หลังทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเลย ปรับเปล่ียนชุดปฏิบัติงานและเกณฑ์การรับรอง
ตรานกยูงโดยหากผ้าสีตกในน้ำแรกให้นับว่าคุณภาพของผ้าลดลง จึงได้ให้ตรานกยูงเงินรับรองคุณภาพ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ประธานกลุ่มกล่าวถึงเรื ่องนี้ว่าชุดปฏิบัติการ
ทดสอบอาจไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของการย้อมสีธรรมชาติ แต่ทางกลุ่มก็มิได้นิ่งนอนใจยังคงพัฒนา
เทคนิคการย้อมด้วยวิธีธรรมชาติซึ่งแม้จะไม่ได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีถึงการปรับปรุงวิธีการเช่น
ดังเดิม หากแต่เป็นหน้าที่ของครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มซึ่งช่วยกัน
พัฒนาเทคนิคการย้อมเพื่อเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งการกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ จากภาครัฐถือเป็น
เป้าหมายของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และในปัจจุบันกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง บริหารเงินทุนหมุนเวียน
ภายในกลุ่มโดยไม่ต้องรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐดังเช่นแต่ก่อน นับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เหน็ถึง
พลังความเข้มแข็งของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ในการร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
 

5.1.4 บทสรุป 
จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นความสำคัญของผ้าทอพื้นเมืองท่ีเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต

ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดเป็นอย่างมาก ซึ่งผ้าทอพื้นเมือง “ซิ่นนางหาญ” เป็นเอกลักษณ์ผ้าทอ
พื้นเมืองไทดำของชุมชนที่แสดงถึงการดำรงชีวิตและความเชื่อของชาวไทดำตั้งแต่ครั้งอดีตตกทอดสู่
ปัจจุบัน ลวดลายและสีท่ีปรากฏบนผ้าซิ่นนางหาญซึ่งเป็นผ้าซิ่นท่ีความความสำคัญท่ีสุดของชาวไทดำ
ยังแผงความหมายที่ลึกซึ้ง กล่าวคือ สีดำและสีแดงที่เป็นสีหลักของซิ่นนางหาญแสดงถึงความอดทน
และกล้าหาญ ลวดลายต่าง ๆ ยังมีความหมายที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ การมีชีวิตที่ราบรื่น
ปราศจากอุปสรรค และหากมีอุปสรรคก็สามารถฝ่าฟันไปได้ อีกท้ังแสดงถึงความรักใครกลมเกลียวกัน
ของชาวไทดำ ทำให้ในสมัยก่อนซิ่นนางหาญจะถูกสวมใส่โดยคนระดับสูงเท่านั้น แต่ในปัจจุบันชาวไท
ดำโดยทั่วไปนิยมสวมใส่ในงานพิธีการที่สำคัญของชุมชน เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีโฮมไท
ดำ เป็นต้น  

นอกจากนี้ในลวดลายที่ปรากฏบนผ้ายังสะท้อนถึงธรรมเนียมการปฏิบัติของชาวไทดำ ซึ่ง
ปราชญ์ชุมชนได้เล่าถึงความหมายท่ีซ่อนอยู่ของ “ลายขอ” ท่ีแสดงความหมายถึงช่วงเวลาท่ีออกไปทำ
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ไร่นาเจอส่ิงของท่ีอยากได้แล้วเจ้าของไม่อยู่จะเอาของส่ิงนั้นไปก็จะตัดไม้ขอวางไว้ เจ้าของกลับมาเห็น
ก็จะทราบว่ามีคนมาขอไป ก็จะสบายใจดีใจที่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่พูดกล่าวร้ายแก่ผู้ที่นำของไป เป็น
การขอส่ิงของเพื่อท่ีตนเองจะได้ไม่ทำผิด ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทดำท่ีส่งต่อมายังคน
รุ่นถัดไปผ้าลวดลายบนผืนผ้าและวัฒนธรรมการดำรงชีวิต 

ท้ังนี้ การทอผ้าถือนับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมหลักของชาวไทดำชุมชนบ้านนาป่าหนาด การจัดต้ัง
วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านาป่าหนาดหมู่ 12 สร้างการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเพื่อสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชนโน้มน้าวใจให้คนรุ่นใหม่หวนคืนชุมชนบ้านเกิดและประกอบอาชีพทอผ้าพื้นเมืองเป็น
รายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐ กล่าวคือ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย เทศบาลตำบลเขาแก้วและพัฒนาชุมชน ที ่จัดการงบประมาณในการพัฒนาชุมชน 
อุตสาหกรรมภาค 4 ช่วยแนะนำเครือข่ายในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของชุมชน รวมถึง
ศูนย์ศิลปาชีพ (ศูนย์ภูพาน) ท่ีรับซื้อผ้าทอพื้นเมืองจากกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 อีก
ท้ังการไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาทักษะของประธานกลุ่มและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับสมาชิกทำ
ให้กลุ่มทอผ้ามีความมั่นคงสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มและดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้าสู่ชุมชน ซึ่ง
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมไทดำมีอยู่ถึง 3 แห่ง คือ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ 
และกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12  

จากการลงศึกษาพื้นท่ีและสังเกตุการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมครั้งนี้พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีต้องการ
ชื่นชมวิถีชีวิตอาหารและวัฒนธรรมของชาวไทดำ ภาษาไทดำ รวมถึงการละเล่น ผ้าทอและของท่ี
ระลึก มักจะเที่ยวชมที่หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ และอาจเข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทดำเพื่อชมการ
สาธิตการทอผ้าและซื ้อผ้าทอพื ้นเมือง แต่หากถ้าต้องการข้อมูลที ่เจาะลึกเป็นต้นฉบับของ
ประวัติศาสตร์ชาวไทดำรวมถึงตำนานที่มาของลวดลายบนผ้าทอพื้นเมืองชาวไทดำและซิ่นนางหาญ
ตลอดจนชมการทอผ้าพื้นเมืองนั้นต้องเดินทางเข้าไปถึงกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ซึ่ง
โดยส่วนมากนักท่องเท่ียวจะหยุดชมอยู่ท่ีเพียงหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำเท่านั้น ทำให้นักท่องเท่ียวท่ีไป
เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าค่อนข้างน้อยนอกจากผู้ที่มีความสนใจในวัฒนธรรมและผ้าทอพื้นเมืองชาวไทดำ
จริง ๆ เพียงเท่านั้น 
 

5.2 การถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพ้ืนเมืองชุมชนบ้านนาป่าหนาด 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมือง
ของชุมชนบ้านนาป่าหนาด หมู่ 12 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยผู ้ศึกษาเลือกใช้ก ลุ่ม
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ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่กลุ่มช่างทอผ้าในฐานะผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา กลุ่ม
ผู้สูงวัย กลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในฐานะประชากรในชุมชนและผู้สนใจสืบสานภูมิปญัญา
การทอผ้าพื้นเมือง โดยผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 

1) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองชองชุมชนบ้านนาป่าหนาด 
2) การสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด 

 
5.2.1 การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่า

หนาด หมู่ 12 เริ่มต้นขึ้นจากครูภูมิปัญญาส่งต่อภูมิปัญญาการทอผ้าสู่ลูกสาวทุกคนในครอบครัวตาม
วิถีชีวิตของชาวไทดำ ก่อนที่จะรวบรวมสมาชิกชาวไทดำในชุมชนมารวมกลุ่มทอผ้าและถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสู่สมาชิกภายในกลุ่มจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครือข่ายความรู้ภายในชุมชน โดยแต่เดิมนั้นถ่ายทอดภมูิ
ปัญญาเฉพาะสมาชิกในชุมชนเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้กระจายองค์ความรู้สู่ชุมชนที่อยู ่ใกล้เคียงเป็น
เครือข่ายองค์ความรู้ระหว่างชุมชนเพื่อร่วมช่วยกันทอผ้าพื้นเมืองเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในแต่ละ
ชุมชน อีกท้ังยังสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านการทอผ้าพื้นเมืองให้กับ
คนในชุนและผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่าย ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการ
ทอผ้าพื้นเมืองดังกล่าว เพื่อตอบปัญหานำวิจัยกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของ
ชุมชนบ้านนาป่าหนาดเป็นอย่างไร สามารถจำแนกกระบวนการได้ดังต่อไปนี้ 

5.2.1.1 บทบาทผู้ส่งสาร (Sender) 
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สัมภาษณ์กลุ่มและร่วมพูดคุยกับครูภูมิปัญญา ปราชญ์

ชุมชน ประธานและสมาชิกกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ในฐานะผู้ส่งสาร (Sender) ท่ี
เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผู้เริ่มต้นในการส่งสารไปยังบุคคลหนึ่ง กลุ่มบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มสมาชิก
ในชุมชน ทั้งนี้ผู้ส่งสารมีบทบาทในการชี้นำพฤติกรรมการสื่อสารภายใต้สถานะการณ์หนึ่ง ๆ นั้นจะ
เป็นไปในรูปแบบเช่นใดและมีผลอย่างไร หรือสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า บุคคลเหล่านี้เป็นผู้กระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองจากผู้รับสารโดยการใช้สัญญาณและสัญลักษณ์อันแสดงถึงเป้าหมาย
หรือสิ่งที่ต้องการสื่อสาร ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดั่งกล่าวเป็นผู้ส่งสารไปยังสมาชิกของชุมชน  ซึ่งได้
แสดงทัศนะในบทบาทของผู้ส่งสาร โดยแยกตามรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาดังต่อไปนี้ 

1)  การสาธิต 
การสาธิตเป็นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ผู้ถ่ายทอดแสดงพร้อมกับอธิบายให้ผู้ รับ

ถ่ายทอดได้ประสบการตรงในเชิงรูปธรรมอันจะทำให้เข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอน และสามารถปฏิบติัได้ 
โดยผู้ร่วมสนทนาได้แสดงทัศนะดังนี้ 
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“เราเห็นแม่ทอผ้าทุกวัน ทำให้เราดู เราก็สังเกตุแล้วก็ทำตาม เรารักในวัฒนธรรมไทดำ
ของเราอยากจะอนุรักษ์ไว้จึงตัดสินใจช่วยแม่ทอผ้าไม่ให้ความรู้ของแม่หายไปและยังสร้างรายได้เล้ียง
ครอบครัว สามีก็สนับสนุน งานทอผ้าทำให้ส่งลูกสาวเรียนจบมหาวิทยาลัย”  

“สอนลูกสาวให้ทอผ้าเหมือนเรา ทำให้เขาดูว่าทำยังไง บอกให้เขาทำตามเรา เขาก็ทอ
ได้”  

(โสภา คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2562) 
 

 

ภาพท่ี 5.8  ช่างทอผ้าขณะสาธิตการทอผ้าภายในกลุ่มทอผ้าบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563. 

 
“ทอผ้าเป็นตั้งแต่อายุ 12 ตอนจบ ป.4 กลับมาจากโรงเรียนก็มาปั่นฝ้าย ทำการบ้าน

เสร็จก็มาป่ันฝ้ายต่อ แม่จะสอนลูกสาวทอผ้าพ่อจะสอนลูกชายทำไรทำนาปลูกข้าวโพด ผู้หญิงในบ้าน
ทอผ้าเป็นทุกคน แม่จะบอกให้เราทำแบบนั้นแบบนี้ เราก็ดูว่าแม่ทำแบบไหนแล้วเราก็ทำตาม มี
ตัวอย่างให้เราดูแล้วให้ทำตาม พอทอได้ก็ไปเรียนลายขิดกับมัดหมี่กับน้าสาวเพราะเขาทำเกง่กว่าแม่ 
ตอนแรกก็ทอใช้เองในบ้าน มีคนมาเห็นมาขอซื้อ เราก็ขายไป จนมีข่าวไปถึงเชียงคานว่าที่บ้านนาป่า
หนาดมีผ้าสวย เขาเลยมาซื้อกันจนทอไม่ทัน”  

“เรามีลูกสาวเราก็สอนลูกเรา มีหลานสาวก็สอนหลานเรา ให้เขาสังเกตุว่าเราทำยงัไง 
ทำให้เขาดูทุกขั้นตอน บอกเขาให้ทำตามแบบเรา ตอนนี้เวลาทำลายยกจะมีเขาเหยียบเอาไว้ยกตะ
กรอ ก็คิดทำเองเพื่อจะได้ประหยัดเวลาทอได้เร็ว ทำได้ก็สอนให้ในกลุ่มทำแบบนี้จะได้ทอผ้าได้เร็ว” 
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“เวลาทอต้องค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ ดูแบบแล้วแกะแบบเอง ดูแล้วคิดว่าจะทำยังไง 
บางทีถ่ายรูปส่งมาในไลน์ ก็ปรินท์ออกมาแล้วมาทำลาย ทอผ้าต้องใช้สมองในการคิดมาก” 

“ปี 43 ศูนย์ศิลปาชีพมาให้ทอผ้าแล้วรับซื้อผ้าจากชุมชนโดยโอนเงินเข้าบัญชีของกลุ่ม 
แล้วทางกลุ่มนำมาให้ตามจำนวนงานของแต่ละคนที่ทอได้ เวลาราชินีเสด็จที่ศูนย์ภูพานเราก็ยกกี่ไป
จากบ้านไปทอให้ดู ตอนนี้ขอเอาแต่ผ้าที่ทอเสร็จแล้วไปโชว์ ตอนนี้เบิกไหมจากศูนย์ภูพานเพื่อนำมา
ทอไม่ได้เล้ียงไหมเองเหมือนเมื่อก่อน”  

(แป้น ซ้อนเปียยุง, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“ทอผ้าทุกวัน สอนลูกหลานให้ทอด้วย ทำให้เค้าดูแล้วให้เค้าทำตาม”  
(ละออง ชาวนา, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
2)  การปฏิบัติจริง 
การปฏิบัต ิจร ิงเป็นวิธ ีการถ่ายทอดที ่ผ ู ้ร ับการถ่ายทอดลงมือกระทำจร ิงใน

สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่จริงโดยผู้ถ่ายทอดเป็นคนแนะนำ ตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้ได้ ซึ่งผู้ร่วมสนทนา
ได้แสดงทัศนะดังนี้ 
 

“สอนลูกสาวให้ทอผ้า ให้ลงมือทำเลย เราก็ดูอยู่ห่าง ๆ ให้เค้าได้เรียนรู้จากการทำจริง
จะได้รู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไง หัดไปเรื่อย ๆ แรกจะช้าหน่อย ต่อไปก็ทอเร็วขึ้น ในกลุ่มของเราเวลามีแกะ
ลายใหม่ เราก็จะมาทอให้สมาชิกในกลุ่มดูก่อน แล้วให้เค้าไปทอตามท่ีเราทอให้ดู เราก็คอยไปดูอีกทีว่า
ทอถูกหรือเปล่า จะได้แก้ไข”  

(โสภา คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2562) 
 

“สถาบันราชภัฏเลยเคยมาเชิญไปสอนทอผ้าซิ่นนางหาญ ไปสอน 5 วัน เค้ามารับส่ง 
เราก็ยกกี่ทอจากบ้านไปสอนเลย ไปทอให้เค้าดู ให้เค้าทำตามแล้วก็คอยแนะนำเค้า”   

(แป้น ซ้อนเปียยุง, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“ทอผ้าเป็นต้ังแต่เด็ก แม่เป็นคนสอนให้เราทำตาม ผู้หญิงไทดำสมัยก่อนทอผ้าเป็นทุก
คน ทอใช้กันเองภายในบ้าน แต่ตอนนี้มาทอที่กลุ่มทอผ้าสร้างรายได้ให้ครอบครัว ลูกสาวก็ทอเป็น
สอนต้ังแต่เด็ก ให้เขาทำเลย ทำตามท่ีเห็นเราทำ เราก็คอยดู เวลาเค้าสงสัยอะไรก็มาถามเรา”  

(ละออง ชาวนา, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
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3) การเรียนรู้จากส่ือด้วยตนเอง 
วิธีการถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากสื่อด้วยตัวเองนี้ เป็นวิธีที่เป็นประสบการณ์การ

เรียนรู้ภูมิปัญญาในรูปแบบของสื่อประสมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยตนเองมากที่สุด 
เช่น บทเรียนในรูปแบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น โดยผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น
ดังนี้ 

“เราไม่ได้บันทึกวิธีการทอผ้าเป็นวีดีโอหรือทำเป็นโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์ ยังคงใช้
การสอนแบบปากต่อปากเหมือนแต่ก่อน ในกลุ่มเรายังไม่มีใครริเริ่มทำ แต่เป็นไอเดียท่ีน่าสนใจ ตอน
สร้างศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มก็ไม่ได้จัดทำเป็นแบบวีดีโอ ทำเป็นบอร์ดให้รู้จักที่มาของผ้าทอไทดำ
วิธีการปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย แล้วก็มีสาธิตการทอเท่านั้น ถ้าใครสนใจเรียน ไม่ว่าจะคนในชุมชนหรือนอก
ชุมชนก็มาเรียนกันสด ๆ กับช่างทอผ้าของเราเลย”  

(โสภา คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2562) 
 

“สอนลูกหลานทอผ้าแบบปากต่อปาก ไม่เคยบันทึกไว้ ตอนไปสอนท่ีราชภัฏเลยก็ไม่ได้
บันทึกไว้เลย ใครมาขอให้สอนก็จะบอกให้เค้าทำท่ีละขั้นตอน ให้ลงกี่ทอจริงไปเลย”  

(แป้น ซ้อนเปียยุง, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 
4) การจัดแหล่งเรียนรู้ 
วิธีถ่ายทอดโดยจัดในรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์

การเรียนรู้ เป็นต้น โดยจัดเป็นแหล่งสำหรับการเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีเปิดกว้างสำหรับทุกคนเข้า
ไปศึกษาหาความรู้ได้ทุกเวลา ด้วยวิธีการนี้อาจรวมถึงการใช้วิธีลายลักษณ์ในรูปแบบของตำราต่าง ๆ 
ท่ีบันทึกได้ด้วย ซึ่งในหัวข้อนี้ได้มีผู้แสดงทัศนะในแง่มุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

“ทางกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสอนวิธีการทอผ้าพื้นเมืองให้กับคนในชุมชนที่มีความสนใจ
เพื่อรวมกลุ่มกันทอผ้าขายกับนักท่องเท่ียวสร้างรายได้เล้ียงครอบครัว ตอนแรกเราทอผ้ากันอยู่ท่ีศูนย์
วัฒนธรรมไทดำตรงหมู่ 4 มีนักท่องเท่ียวมาเยอะ ต่อมาหมู่บ้านขยายตัวเพิ่มหมู่ 12 เราเลยย้ายเข้ามา
เพราะช่างทอผ้าส่วนใหญ่สูงอายุคุยไม่เก่งอยากอยู่เงียบ ๆ พอย้ายมาเราก็สร้างศูนย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับการทอผ้าพื้นเมืองของไทดำภายในชุมชน หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำตรงทางเข้าหมู่บ้านท่ีขับรถ
ผ่านมาก็มาเรียนรู้จากเราทุกอย่าง เราช่วยหมดเพราะเราเต็มใจในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทดำด่ังเดิม
ข้อมูลท่ีให้ไปคือข้อมูลจริงและได้ไปเห็นท่ีจริงมาแล้วกับตาตนเอง ส่วนเค้าจะไปปรับเปล่ียนอะไรตาม
การตลาดก็ไม่ว่ากัน เราสร้างศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองและวัฒนธรรมชาวไทดำขึ้นที่กลุ่มทอ
ผ้าของเรา มีคนจากชุมชนใกล้เคียงท้ังหญิงชายมาเรียนเพื่อประกอบอาชีพเพราะคนไทดำเริ่มไม่สนใจ 
มีชาวต่างชาติมาเรียนทอผ้าและเรียนรู้วัฒนธรรมเราในชุมชน อย่างคนญี่ปุ่น คนอิสราเอล แคนนาดา 



 90 

นอร์เวย์ ก็เคยมาเรียนทอผ้ากับเรา เค้ารู้จักเราผ่านเฟซบุ๊กท่ีให้ลูกสาวดูแล โดยมีอบรบก่อนทอผ้าให้รู้
ถึงขั้นตอนประมาณ 1 อาทิตย์ถึงลงมือปฏิบัติ” 
 

 

ภาพท่ี 5.9  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563. 
 

“ตอนกลับมาอยู่บ้านใหม่ ๆ เห็นแม่ทอผ้าแต่ละผืนใช้เวลานานมาก ต้องปั่นหลอด 
ทำลวดลาย มัดย้อม ถามแม่ว่าทำอย่างไร แม่ก็ทำให้ดูแล้วทำตาม ทำไมยากอย่างนี้ จึงรู้สึกถึงคุณค่า
ของผ้าทอมือจึงเริ่มเก็บสะสมผ้าทอไทดำต่างจากแต่ก่อนที่รู้สึกว่าเชย พบรวมรวมได้เยอะขึ้น ก็ทำ
พิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทดำขึ้นในกลุ่มทอผ้า เพื่อเป็นตัวอย่างลวดลายโบราณและแสดงถึงวัฒนธรรมการ
แต่งกายของไทดำ วิถีชีวิตและแนวคิดไทดำท่ีแสดงมากับลายผ้าให้คนในชุมชนได้เรียนรู้”  

(โสภา คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2562) 
 

“ตอนท่ีเริ่มทอผ้าขายใหม่ ๆ ก็ทอผ้าท่ีบ้าน แล้วขายดี คนส่ังเยอะ เลยรวมลูกหลาน
มาช่วยกันทอ ตอนทำกลุ่มทอผ้าต้องไปตัดไม้ให้เขาสร้างแล้วมุงด้วยจาก ตอนหลังมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจึง
ของบประมาณจากพัฒนาชุมชน เทศบาล ผู้ว่าฯ นายอำเภอ มาช่วยกันจึงจัดต้ังสำเร็จ” 

 “ทางกลุ่มสร้างศูนย์การเรียนรู ้ด้านการทอผ้าพื้นเมืองไทดำเพื ่อการคงอยู ่ของ
วัฒนธรรม สมัยก่อนมีเพียงเล่าให้จำเท่านั้น รวมทั้งจัดแสดงผ้าพื้นเมืองไทดำโบราณเพื่อเป็นมรดกให้
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เด็กในชุมชนได้เรียนรู้ความเป็นมาของไทดำ ประเพณีต่าง ๆ ของไทดำเรายังจัดอยู่เสมอ อย่างงานตุ้ม
โฮม ปีใหม่ไทดำ เราจัดกันทุกบ้านเชิญญาติพี่น้องมากินข้าวกันท่ีบ้าน ไม่ใช่ไปรวมจัดกันท่ีใดท่ีหนึ่ง”  

(แป้น ซ้อนเปียยุง, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“ศูนย์ศิลปาชีพก็ส่งเสริมการรวมกลุ่มทอผ้า แรก ๆ ไม่มี ทอใครทอมัน ทุกหลังคาทอ
เป็นหมด ปลูกหม่อน ปลูกฝ้าย ทำเองหมด แต่ตอนนี้สารเคมีเยอะทำเองไม่ไหว ไหมมีคนเล้ียงน้อยแต่
ฝ้ายยังปลูกอยู่” 

 “วัยรุ่นในชุมชนไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมดั่งเดิม ทางกลุ่มร่วมกับผู้นำชุมชนจึงคิด
สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้วัฒนธรรมของเราคงอยู่ เพราะสมัยก่อนมีเพียงเล่าให้จำต่อ ๆ กันมา
เท่านั้น”  

(ละออง ชาวนา, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

5)  การแสดงพื้นบ้าน 
วิธีถ่ายทอดโดยการใช้การแสดงพื้นบ้านเป็นสื่อ เป็นวิธีการที่ใช้การแสดงที่ชาวบ้าน

นิยมชมชอบเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญา โดยที่ผู ้รับการถ่ายทอดจะได้รับความ
เพลิดเพลินไปพร้อม ๆ การเรียนรู้ ผู้ร่วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ 

“มีเพลงพื้นเมืองเรียกว่าขับแซ เป็นจังหวะ มีเต้น ขับเป็นเรื่องราวในการทอผ้าโต้ตอบ
กันก็มี คล้าย ๆ คำผญา ร้องกันปากต่อปาก ไม่มีจดบันทึก เวลาขับเค้าจะคิดสด ๆ ตอนนั้น อธิบายให้
เราเห็นภาพเหมือนเราเห็นด้วยตาตัวเอง”  

(โสภา คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2562) 
 

“วัฒนธรรมของคนไทดำสมัยก่อนจะสอนให้ลูกสาวทอผ้า แม่ทุกคนจะสอนลูกสาวทอ
ผ้า เค้าบอกว่าสาวคนไหนทอผ้าไม่เป็นจะไม่มีคนมาสู่ขอ ตอนเย็นมานั่งปั่นฝ้ายหน้าบ้านเริ่มสอนต้ังแต่
เด็ก ๆ พอโตเป็นสาวมีหนุ่มมาชอบพอ เค้าก็จะมีเป่าปี่ขับกันตอนเราปั่นฝ้ายตอนกลางคืน เราก็ได้
พบปะพูดคุยระหว่างหนุ่มสาวกันตอนนัน้”  

(แป้น ซ้อนเปียยุง, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“ชาวไทดำในหมู่บ้านยังรักษาวัฒนธรรมไทดำไว้ เช่น การแต่งกายแบบไทดำ การทอ
ผ้าพื้นเมืองซิ่นนางหาญ อาหารไทดำอย่างจุ๊บผัก มีรายการวิทยุไทดำ การขับแซ มีการละเล่นต่าง ๆ 
เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ความเป็นอยู่และภาษาของไทดำ ”  

(ละออง ชาวนา, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
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6)  การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เช่น ตำราต่าง ๆ 

และในรูปแบบของส่ืออื่น ๆ เช่น วีดีทัศน์ในรูปแบบของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียงหรือแผ่นซีดีเสียง รวมถึง
เว็บไซด์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาต่อไปไม่ให้สูญหาย ซึ่งผู้มีส่วนร่วมใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญารวมถึงสมาชิกในชุมชนได้แสดงทัศนะต่อเรื่องนี้ว่า 

“ได้ออกไปเรียนเพิ่มเติมที่เทคนิคกรุงเทพ ด้วยความอยากพัฒนาผ้าทอให้ดีขึ้น เรียน
กับอาจารย์ธรรมนูญ เรียนออกแบบกับอาจารย์ละเอียด เรียนรู้การทำกราฟลายผ้าแล้วก็มาสอนต่อใน
กลุ่มเรา อย่างคนรุ่นเก่าเค้าจะมองลายแล้วทอเลย ขึ้นลงเท่าไหร่กี่ช่องไฟมองรู้เลย พอมาทำลงกราฟ
ทำให้แกะลายง่ายข้ึน ตอนนี้ให้น้องสาวช่วยทำลายลงกราฟเพื่อจะร่วมเล่ม แต่เพิ่งเริ่มทำ” 

“ดีไซนเนอร์จากห้องเส้ือสิริวัณณวรี อาจารย์ต่าย อาจารย์โอ๋ มาช่วยเมื่อปีท่ีแล้ว( พ.ศ.
2561-ผู้วิจัย) ให้เราพัฒนาต่อยอดจากเทคนิคเดิม ช่วงหลังอาจารย์ออกแบบมาแล้วส่งรูปมาทางไลน์
แล้วเราประชุมกลุ่มทอผ้ามาช่วยกันคิดคำนวณหากระบวนการเอง”  

(โสภา คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2562) 
 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สามารถนำมาสรุปในประเด็นของผู้ส่งสาร ได้ว่า 
การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 
12 ไม่ได้อาศัยเพียงการสังเกตุและการบอกเล่าแบบปากต่อปากเพื่อส่งต่อเนื้อหาสารซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ชุมชนแต่เพียงเท่านั้น หากยังต้องใช้วิธีการสาธิตและการลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นต้นแบบ การได้ปฏิบัติ
ของผู้สืบสานภูมิปัญญาทอผ้าพื้นเมืองก่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกจนเกิดความรู้และ
ความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

การมีพื้นฐานการทอผ้ามาจากคนในครอบครัวที่เป็นผู้สืบสานความรู้ รวมถึงการ
เพิ่มพูนทักษะความรู้ให้ทันสมัยเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสู่สมาชิกในกลุ่มและสมาชิกในชุมชน 
เกิดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ ่งถ่ายทอดโดยอาศัยสื ่อบุคคลเป็นแหล่งความรู้ในการสาธิต  อีกท้ัง
สอดแทรกประเพณีและวัฒนธรรมดั่งเดิมของชุมชนผ่านภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไปสู่ผู้สืบสาน  
ภูมิปัญญา ซึ่งเป็นมูลเหตุสำคัญท่ีก่อให้เกิดการส่ือสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง และส่งต่อกันไป
เรื่อย ๆ กลายเป็นเครือข่ายองค์ความรู้ในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  

นอกจากนี้ การจัดแหล่งเรียนรู้ยังเป็นอีกหนทางหนึ่งท่ีช่วยในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
สู่คนในชุมชน โดยการได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตการทอผ้าพื้นเมืองก่อนการปฏิบัติจริงท่ีถ่ายทอดโดย
ส่ือบุคคลด้วยวิธีการสอนแบบปากต่อปาก อีกท้ังยังมีการแสดงพื้นบ้านท่ีนำเสนอถึงขั้นตอนการทอผ้า
พื้นเมืองด้วยการขับแซ บอกเล่าวิธีการทอผ้าต้ังแต่ต้นผ่านส่ือบุคคลท่ีเป็นผู้ขับถ่ายทอดสู่คนในชุมชน
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เสมือนได้เห็นด้วยตาของตนเอง หากแต่การขับแซนี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานท้ังภาพ เสียง หรือ
เนื้อร้อง เป็นการคิดร้องขึ้นในขณะนั้น ๆ เพื่อเล่าสู่ลูกหลานให้ฟังเป็นเรื่องราว 

ทั้งนี้ การจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไม่มีการจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบหนังสือ 
หรือวีดีโอทั้งในรูปแบบดิจิทัลหรือรูปเล่มอย่างสมบูรณ์ เพียงแต่เริ่มต้นบันทึกลวดลายด้วยวิธีการลง
กราฟท่ีเกิดจากการออกไปเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ เพิ่มเติมภายนอกชุมชน รวมถึงการพัฒนาการทอผ้าให้
ลวดลายมีความทันสมัยจากการได้รับความสนับสนุนจากห้องเส้ือช้ันนำ หากแต่กรรมวิธีในการทอผ้า
พื้นเมืองนั้นยังคงเป็นเพียงการถ่ายทอดผ่านการสังเกตุและการบอกเล่าแบบปากต่อปาก ทำให้การ
เรียนรู้วิธีการทอผ้าพื้นเมืองจากส่ือด้วยตนเองไม่สามารถทำได้ 

5.2.1.2 เนื้อหาของสาร (Massage)  
ลักษณะเนื้อหาของสารของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 เน้นการ

กระทำให้เห็นและการลงมือทำด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นสารที ่สื ่อออกไปจึงออกมาในรูปแบบ 
ของอวัจนภาษาอันประกอบด้วย ท่าทาง กริยา อาการ การสาธิตและการปฏิบัติซึ ่งถูกส่งต่อไ ปยัง
เยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งวัจนภาษาซึ่งเป็นคำพูดท่ีแสดงออกถึงการ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ท่ีตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้รับสาร  

5.2.1.3 ช่องทางการส่ือสาร (Channel)  
ลักษณะของการส่ือสารชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ในปัจจุบัน จากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการลงภาคสนาม พบว่า ชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 มีการใช้ช่องทางการสื่อสารใน
หลากหลายรูปแบบ แต่เน้นไปท่ีการส่ือสารผ่านตัวบุคคล การส่ือสารแบบปากต่อปาก การส่ือสารผ่าน
เสียงตามสาย การสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ รวมถึงการสื่อสารผ่านการจัดการประชุมเพื่อดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทอผ้า  

5.2.1.4 บทบาทผู้รับสาร (Receiver)  
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ กลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 

เพื่อวิเคราะห์ในประเด็นของความคิดเห็นที่มีต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง มีผล
การศึกษาดังนี้ 

“หลานกลับมาเรียนท่ีโรงเรียนในชุมชน พ่อแม่เขาทำงานในกรุงเทพฯ ไม่มีเวลาดูแล
รับส่ง เวลาชาวชุมชนไทดำจัดงานอะไร ก็จะพาเขามาด้วยเพื่อให้เรียนรู้วัฒนธรรมเรา เรียนรู้การทอ
ผ้าพื้นเมืองท่ีศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มทอผ้า”  

(สงกรานต์ ซ้อนเติม, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“แต่ก่อนมีการสอนวัฒนธรรมไทดำ การแต่งกายชาวไทดำในโรงเรียนประจำชุมชน 
แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว เนื่องจากโรงเรียนขาดงบประมาณ แต่เราก็ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำไว้ในชุมชน
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ไม่ให้หายไป ที่กลุ่มทอผ้าสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้รู้จักวัฒนธรรมชุมชนของ
ตนเอง มีตัวอย่างฝ้าย การเอาเม็ดฝ้ายออก มีช่างทอผ้าทออยู่ตลอดเวลา อยากรู้อะไรก็ถามเค้าได้ การ
ทอผ้าพื้นเมืองสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพื่อเล้ียงดูครอบครัว”  

(พิณ คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“คนในชุมชนก็รวมเงินกันซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทดำ เพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชน โดยท้ังหมู่ 4 และ หมู่ 12 เป็นกรรมการร่วมกัน ประชุมกันในชุมชมท้ังคณะกรรมการ
และคนในชุมชน เวลาจัดกิจกรรมชุมชนก็จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ ซึ่งบ้านนาป่าหนาดเป็นหมู่บ้าน
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในปี 2524”  

(เข็มพร อ้อยนอ, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“พัฒนาชุมชนก็เคยเข้ามาดูแลแต่ปัจจุบันเทศบาลดูแลชุมชนเราอยู่ เทศบาลให้จัดต้ัง
กลุ่มท่ีศูนย์วัฒนธรรมไทดำแล้วให้งบประมาณดูแลในแต่ละปี เพื่อเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาทอผ้าและ
วัฒนธรรมของชาวไทดำสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น ที่ศูนย์เรามีการ
สาธิตการทอผ้าให้ดู คนในชุมชนท่ีสนใจก็ไปดูการสาธิต รู้วิธีการทอผ้า ถ้าสนใจเรียนก็มาเรียนท่ีกลุ่ม
ได้ และผู้นำชุมชนเราที่คอยช่วยเหลือทุกอย่าง สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทอผ้าใน
ชุมชน”  

(แสวง ชาวนา, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“ผ้าพื้นเมืองของคนไทดำ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สนับสนุนให้ลูกหลานทอผ้า
พื้นเมืองไทดำ พามาเรียนที่กลุ่มทอผ้า เพราะถ้าเค้าทอได้จะได้มีวิชาติดตัว ทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเอง
ได้ ท่ีกลุ่มเค้าก็ทอให้ดูก่อนแล้วให้เราทำตาม หัดเค้าทอผ้าแต่เด็ก ๆ จะได้ค่อย ๆ เรียนไป ตอนนี้เด็ก
ในชุมชนสนใจทอผ้าน้อย กลัวว่าผ้าทอไทดำจะหายไป”  

(ปณิสา วุฒิมาลัย, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“เห็นแม่ทอผ้าต้ังแต่เด็ก แรก ๆ ก็คัดค้าน หนูว่ามันเชย ไม่ทันสมัย แต่ตอนนี้มารับช่วง
ต่อ มาทอผ้าเพราะมาทำเราเห็นว่าการทอผ้าสามารถดูแลครอบครัวได้ ก็สังเกตุเวลาแม่ทอผ้า แม่ทำ
ยังไง แล้วเราก็มาลองหัดทำ หนูคิดว่าจากการเรียนภายนอกชุมชนทำให้หนูรู้สึกว่าวัฒนธรรมไทดำเชย 
เพราะไม่ได้คลุกคลีกับชุมชนไปเรียนจันทร์ถึงเสาร์” 
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“หัดทอผ้าต้ังแต่อยู่ประถม เด็กประถมรุ่นปัจจุบันไม่มีใครสนใจทอผ้ากัน ช่วงหัดทอผ้า
ใหม่ ๆ แม่จะคอยแอบมาดูว่าเราทำได้มั้ย แม่สอนแบบทำเลยไม่ได้จับมือทอ หนูสังเกตแล้วก็ทอ แม่ไม่
บอกอะไรเลย (พูดไปหัวเราะไป)” 

“ถ้าในอนาคตไม่มีคนทอผ้าพื้นเมือง มีหนูทอได้คนเดียว หนูจะเป็นผู้มีคุณค่าต่อชุมชน
ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทดำไว้”  

(วิภา คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“แม่ทอผ้าขายตั้งแต่เรายังเด็ก แม่ไปขายที่ไหนเราก็ไปด้วย ตอนแม่ทอผ้าเราก็ไป
สังเกตแล้วมาหัดทอ ทำตามแบบแม่ ก็พอทอได้ ตอนนี้ไม่ได้ทอแล้วไม่ค่อยชอบทอผ้าเองเพราะใช้
เวลานานมากกว่าจะได้แต่ละผืน แต่ช่วยงานกลุ่มทอผ้าด้านอื่น ใช้วิชาท่ีเรียนมาช่วยเหลือกลุ่ม ภูมิใจ
ในภูมิปัญญาของชาวไทดำ”  

(วารุณี คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“ยายสอนทอผ้า ให้เราลงทอเลยแล้วบอกให้ทำยังไงบ้างเริ่มจากตรงไหน คอยดูว่าทำ
ถูกหรือเปล่า ก็พึ่งเริ่มหัดทอได้ไม่นาน พอทอได้ แต่จะทอได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ วันธรรมดาไปเรียนใน
เมืองแต่เช้ามืด กลับมาก็ทำการบ้านกว่าจะเสร็จก็ดึกแล้วเลยไม่ได้หัดทอผ้า คิดว่าการทอผ้าพื้นเมือง
ช่วยให้ความรู้ไม่หายไปยังมีคนทอได้ และเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทดำ”  

(ปณิตา ชาวนา, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม สรุปในประเด็นของผู้รับสารได้ว่า ผู้รับสารใน
กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในชุมชนรับสารจากผู้นำชุมชน ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชนและการบอกต่อ
จากสมาชิกในชุมชน โดยร่วมมือร่วมใจกันสร้างและเป็นคณะกรรมการกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้รวบรวมภูมิปัญญาการทอผ้าให้องค์ความรู้ได้ดำรงอยู่ อีกท้ังเป็น
การสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการริเริ่มก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทดำก่อนจะขยายมาเป็นกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด
หมู่ 12 ในเวลาต่อมา อีกทั้งกลุ่มผู้สูงวัยและผู้ใหญ่ในชุมชนยังชักจูงให้ลูกหลานเข้าร่วมกับประเพณี
ท้องถิ่นและกิจกรรมการเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้
ซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองชาวไทดำอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น
ของตนเอง ด้านกลุ่มคนรุ่นใหม่มองว่า การเรียนรู้การผลิตผ้าทอมือในชุมชนทำให้รู้จักชุมชนว่ามี
เอกลักษณ์อะไร เกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาของชุมชนและยังสามารถสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวได้ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชาวไทดำ
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ไม่ให้ลบเลือน อีกทั้งยังนำความรู้จากการเรียนมาช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเพื่อให้เกิดการพฒันา
อย่างยั่งยืนต่อไป 

จากกระบวนการสื่อสารดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปในประเด็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าพื้นเมืองมีวิธีการอย่างไร กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองมีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่คนในชุมชน
อย่างไร อีกทั้งมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือไม่ อย่างไร 
นั้น ได้ว่า ชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองด้วยวิธีการบอก
เล่าแบบปากต่อปากประกอบกับการสังเกตุ การสาธิตและการลงมือทำให้เห็นเป็นต้นแบบ โดยในอดีต
เป็นการถ่ายทอดจากแม่และยายสู่ลูกสาวหลานสาวภายในครอบครัวเพื่อทอผ้าใช้ภายในครัวเรือน
เท่านั้น ในเวลาต่อมาเกิดการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองทำให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าขยายตัว
จากครอบครัวไปสู่คนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันจนเกิดเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการทอผ้าพื้นเมือง ซึ่งกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองได้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มทอผ้าช่วยให้คนใน
ชุมชนและภายนอกชุมชนที่สนใจการทอผ้าพื้นเมืองสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยมีช่างทอผ้าผู้
ชำนาญคอยให้คำอธิบาย หากแต่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ยังใช้วิธีการเช่นเดิมดังที่ปฏิบัติมา ไม่ได้มี
การจัดการอง์ความรู้ในรูปแบบหนังสือหรือในสื่อรูปแบบอื่น โดยการนำของปราชญ์ชุมชนทำให้เกิด
การเริ่มต้นบันทึกลวดลายผ้าลงกราฟซึ่งเกิดจาการออกไปเรียนรู้ภายนอกชุมชน อีกทั้งยังได้รับการ
สนับสนุนการภาครัฐ อาทิ ศูนย์ศิลปาชีพ(ศูนย์ภูพาน) ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคนิคการทอผ้า
พื้นเมืองของชุมชนและรับซื้อผ้าทอพื้นเมืองของชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
เทศบาลตำบลเขาแก้ว ที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำแนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน รวม
ทั้งะอุตสาหกรรมภาค 4 ที่ช่วยเหลือด้านเครือข่ายชุมชนทำให้ผ้าทอพื้นเมืองของชุมชนสามารถแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าสำเร็จรูป กระเป๋า ย่าม เป็นต้น ท้ังนี้การร่วมกันสนับสนุนกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 เป็นการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้า
พื้นเมืองท่ีมีการย้อมจากสีธรรมชาติไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นวิชาชีพติดตัวสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่ต้องออกไปทำงานนอกชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่องค์
ความรู้การทอผ้าพื้นเมืองสู่คนภายในและภายนอกชุมชน รวมถึงทำให้คนรุ่นใหม่ภายในชุมชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชุมชน เกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมช่วยกัน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหายไป 

5.2.2 การสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านาป่าหนาด 
การสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 

นำทางด้วยการรู้คุณค่าและความหมายผ้าทอพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ชุมชนนำมาซึ่งการฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาดั่งเดิมและลวดลายเก่าแก่ที่หายไป เช่น ผ้าไหมสาวมือเส้นละเอียดมากมีลักษณะนิ่มคล้ายผ้า
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แพรซึ่งไม่มีคนทอแล้ว รวมถึงลายท่ีเกี่ยวกับมงกุฎและดวงอาทิตย์ท่ีส่ือความหมายของชีวิตท่ีอยู่บนผ้า
เปียว(ผ้าโพกหัวของผู้หญิงชาวไทดำ) อีกทั้งลายนาคยกดอกและลายนาคมัดหมี่ที่อยู่ในผืนเดียวกัน 
เป็นต้น รวมถึงการรับช่วงต่อขององค์ความรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ภายในชุมชน เป็นแนวทางของคน
ในชุมชนที่ร่วมช่วยกันรู้รักษาผ้าทอพื้นเมืองไทดำให้ดำรงอยู่ นับว่าเป็นการบริหารจัดการสื่อวัตถุ
พื้นบ้านของคนภายในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรม โดยสามารถจำแนกกระบวนการสืบสานการทอ
ผ้าพื้นเมืองได้ดังต่อไปนี้ 

5.2.2.1 การรู้คุณค่าและความหมายของผ้าทอพื้นเมืองไทดำ 
การสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 เพื่อมิให้ภูมิปัญญา

ดังกล่าวตกอยู่ในภาวะเส่ียงต่อสูญหายนั้น ในการสัมภาษณ์และพูดคุยเชิงลึกกับครูภูมิปัญญา ปราชญ์
ชุมชน และผู้สืบทอดการทอผ้า โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเดินทางไปสู่บ้านเกิดดั่งเดิมของบรรพบุรุษท่ี
เมืองซอลลา ประเทศเวียดนามของปราชญ์ชุมชนและได้พบกับผ้าทอพื้นเมืองโบราณที่ไม่เคยเห็นจึง
เริ่มเก็บสะสมซึ่งแต่ละลวดลายแสดงถึงความเช่ือและวิถีชีวิตของชาวไทดำ รวมกับผ้าทอพื้นเมืองท่ีทอ
โดยบรรพบุรุษภายในชุมชนอันรวมถึงผ้าไหมทอผ้าเนื้อละเอียดอ่อนนุ่มซึ่งใช้ความสามารถการในการ
ทอผ้าเป็นอย่างมาก การรู้คุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองไทดำของปราชญ์ชุมขนเป็นจุดเริ ่มต้นของการ
จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตความ
เช่ือของชาวไทดำในอดีตอีกท้ังยังเป็นแหล่งสะสมต้นแบบลวดลายผ้าทอพื้นเมืองไว้ให้ลูกหลานชาวไท
ดำเพื่อรอการฟื้นฟูองค์ความรู้ที ่หายไปและรับช่วงต่อองค์ความรู้ เพื่อรักษาภูมิปัญญาการทอผ้า
พื้นเมืองไทดำท่ีสอดแทรกความเช่ือและวิถีชีวิตชาวไทดำผ่านลวดลายท่ีปรากฏบนผ้าทอพื้นเมืองไว้คู่
กับชุมชน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1)  การฟื้นฟูองค์ความรู้ท่ีหายไป 
การฟื้นฟูองค์ความรู้เดิมท่ีหายไปนั้น เป็นการนำกลับมาของภูมิปัญญาด่ังเดิมของชาว

ไทดำในการผลิตผ้าทอมือพื้นเมืองในด้านลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าดั่งเดิม เช่น ลายมัดหมี่ในผ้า
พื้นเมืองโบราณท่ีหาผู้ทอเป็นยากหรือไม่มีผู้ใดทอได้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสานภูมิปัญญาต่อไป โดย
ในหัวข้อนี้ผู้ร่วมสนทนาได้แสดงทัศนะดังนี้ 

“คุณยายของพี่ท่านพึ่งเสียไปเมื่อปี 2562 อายุ 106 ปี ท่านทอผ้าเก่งมาก ผ้าทอของ
ท่านมีคุณค่ากับลูกหลานไทดำมาก พี่เก็บผ้าที่ท่านทอไว้หลายผืนเพื่อเป็นตัวอย่างลวดลาย และใน
พิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทดำของกลุ่มทอผ้าก็สะสมผ้าทอพื้นเมืองโบราณ หายาก เพื่อเป็นตัวอย่างลวดลาย
โบราณและแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของไทดำให้คนในชุมชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทดำใน
อดีตว่าเป็นยังไง และเป็นตัวอย่างลายเพื่อนำกลับมาฟื้นฟูใหม่อีกครั้งเมื่อมีโอกาส” 

“จุดเริ่มต้นการสะสมผ้าพื้นเมือง เริ่มจากอยากรู้ อยากเห็น ท่ีจริงของต้นกำเนิดไทดำ 
เราเดินทางไปดูเลย ท่ีเมืองซอลลา ไปเวียดนาม ไปท่ีชุมชนไทดำ ไปตามหาญาติพี่น้องทางนู้น เจอผ้า
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โบราณสวย ๆ เราไม่เคยเห็น โอ้โหเลย มีคุณค่ากับเรามาก เราก็ซื้อกลับมา สะสมไปเรื่อย ๆ เก็บไว้ให้
ลูก ไว้เป็นต้นแบบงาน จนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าในตอนนี้ ไว้ให้คนในชุมชนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ รักษา
ไว้ไม่ให้หายไป”  

(โสภา คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2562) 
 

“ที่กลุ่มทอผ้าเราเก็บผ้าทอพื้นเมืองโบราณทั้งที ่ผลิตภายในชุมชนเราเอง และจาก
ชุมชนไทดำที่ประเทศเวียดนามเพื่อเป็นตัวอย่างทั้งลักษณะของผืนผ้าและลวดลายเก่าแก่ เพราะเรา
สอนกันปากต่อปากไม่มีการจดบันทึกไว้จึงต้องเก็บตัวอย่างไว้เพื ่อศึกษาและรอนำกลับมาทำใหม่ 
อย่างผ้าไหมทอมือโบราณท่ีมีความนุ่ม ใส่สบาย ซึ่งใช้ความละเอียดในการทำมากต้องใจเย็น เราก็คิด
อยากจะนำกลับมาทำใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้” 

(แป้น ซ้อนเปียยุง, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“ซิ่นนางหาญที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ไม่เคยหายไปไหนเลย 
เราทอมาตลอดตั้งแต่ตั้งกลุ่มจนปัจจุบัน แต่คนภายนอกอาจจะไม่รู้เลยคิดว่าหายไปแล้วนำมาฟื้นฟู
ใหม่ จริง ๆ แล้วเราทำมาตลอดไม่เคยหยุดทำเลย ยังมีผ้าทอโบราณอีกเยอะท่ีกลุ่มจะนำมาทำใหม่ เรา
เก็บตัวอย่างไว้ในพิพิธภัณฑ์” 

(ละออง ชาวนา, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
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ภาพท่ี 5.10  ตัวอย่างผ้าทอพื้นเมืองโบราณภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองไทดำ 
แหล่งท่ีมา:  ผู้วิจัย, 2563. 
 

2)  การรับช่วงต่อขององค์ความรู้ 
การรับช่วงต่อขององค์ความรู้การทอผ้าพื้นเมืองชาวไทดำของชุมชนบ้านนาป่าหนาด

หมู่ 12 ของเยาวชนภายในชุมชนและภายนอกชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง
ได้ให้ข้อคิดเห็นในแต่ละมุมมองดังต่อไปนี้ 

“แม่สอนให้ทอผ้าต้ังแต่ยังเด็ก พอโตข้ึนรู้สึกว่ามันเชย ไม่ทันสมัย เลยท้ิงไปช่วงหนึ่ง
ไปทำงานกรุงเทพฯ พอออกจากงานกลับมาอยู่บ้านก็คิดว่าเราจะทำอะไรดี นึกถึงตอนเด็กเห็นแม่ทอ
ผ้าท้ังผ้าซิ่น ผ้าปูท่ีนอน ผ้าไหม ผ้าฝ้าย แม่ทอเองหมด เราเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีแม่ทำ เลยตัดสินใจรับช่วง
ต่อจากแม่ ช่วยแม่ทอผ้า ช่วยแม่ทำกลุ่มทอผ้าของชุมชนเรา ลูก ๆ เห็นแม่ทอผ้าก็สนใจ ก็จับมาหัดทอ 
ทำให้เค้าดู ให้เค้าสังเกตุแล้วให้เค้าทอแบบเรา”  

“เรารวมตัวกันสร้างกลุ ่มทอผ้า สร้างศูนย์เรียนรู้ สร้างพิพิธภัณฑ์ผ้า เพื่อเป็น
ศูนย์กลางความรู้ให้ลูกหลานได้สืบสานวัฒนธรรมผ้าทอไทดำไม่ให้หายไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนความ
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จากภาครัฐ ทั้งอุตสาหกรรมภาค ผู้ว่า เทศบาล กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้เรา ซึ ่งเรา
สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ในตอนนี้เยาวชนเฉพาะครอบครัวคนท่ีทอ
ผ้าเท่านั้นจึงสามารถดึงลูกหลานให้ทำด้วย ลูกสาว 2 คนก็ทอผ้าได้ท้ังคู่ คนไทดำเองเริ่มไม่สนใจแต่ก็มี
คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองไทดำ เราก็สอนเพื่อเผยแพร่การทอผ้าไทดำ ซึ่ง
การเรียนทอผ้าไม่ได้มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่มาเรียน ผู้ชายเค้าก็มาเรียนทอผ้ากัน กลับไปสร้างอาชีพใน
ชุมชนตนเอง และยังติดต่อกันเสมอ เวลาเรามีงานทอผ้าเราก็ส่งไปช่วยกันทอ” 

“เคยไปสอนภาษากับวัฒนธรรมไทดำที่โรงเรียนในชุมชนให้นักเรียนใส่ชุดไทดำแต่
ไม่ได้สอนทอผ้า ถ้าอยากเรียนทอผ้ามาเรียนกับเราที่ศูนย์ได้เพราะมีอุปกรณ์ครบ ช่วงหลังไม่มี
งบประมาณลงมาเลยไม่ได้ไปสอนแล้ว อีกอย่างนึง เด็ก ๆ ท่ีโรงเรียนก็ไม่ได้เป็นชาวไทดำท้ังหมด เค้า
อาจจะไม่อยากเรียนรู้วัฒนธรรมเรา” 

“ปัจจุบันทางกลุ่มทอผ้าทำโฮมสเตย์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทดำและ
ผู้สนใจมาเข้าพัก มาทานอาหารแบบไทดำ มาเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองไทดำ เพื่อเป็นการเผยแพร่
วัฒนธรรมไทดำของเราอีกทาง ก็มีชาวญี่ปุ่นและชาวฝรั่งเศสเริ่มมาเข้าพัก เราพึ่งเริ่มทำเมื ่อต้นปี 
2563 นี่เอง” 

(โสภา คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2562) 
 

“ตอนนี้เด็กสนใจในวัฒนธรรมไทดำน้อยลง เพราะคนในชุมชนส่งลูกหลานไปเรียน
หนังสือนอกชุมชน เลยไม่ผูกพันกับวัฒนธรรมในชุมชนเท่าไหร่ แต่การละเล่นต่าง ๆ เป็นกิจกรรมท่ี
เด็ก ๆ ยังเข้าร่วมอยู่ แต่ในระดับวัยรุ่นนั้นยาก วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมด่ังเดิม” 

“ปัญหานี้ทางภาครัฐเค้าเข้ามาดูแลเฉพาะศูนย์วัฒนธรรมกับพิพธิภัณฑ์หมู่บ้านไทดำ 
ไม่ได้เข้ามาถึงตรงนี้ แต่ก่อนก็มาตรงนี้เด๋ียวนี้เขาไม่ได้มาแล้ว” 

“ปัจจุบันคนท่ีดูแลเอาอย่างอื่นมาผสมเนื่องจากไม่ได้เป็นไทดำแท้ การเปล่ียนแปลง
ทำให้ความหมายเพี้ยนเปล่ียนไป เด็กในชุมชนรับความรู้จากวัฒนธรรมภายนอก ซึง่เราเห็นด้วยกับ
การรับวัฒนธรรมอื่นเพราะปัจจุบันจำเป็นต้องรู้จัก อย่างอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ไลน์ แต่ยังต้องระลึกถึง
วัฒนธรรมไทดำ คนรุ่นพ่อรุ่นแมร่ับได้ในส่วนท่ีทำถูกต้อง” 

(โสภา คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“วัฒนธรรมไทดำผู้หญิงทอผ้าเป็นทุกคน กลางคืนเข็นฝ้าย กลางวันทอผ้า ใครทอผ้า
ไม่เป็นจะไม่มีคนมาชอบ แต่สมัยนี้เขาไม่นิยมกัน ไปทำงานในเมืองกันหมด เด็ก ๆ ในชุมชนส่วนใหญ่ก็
ไปเรียนในเมืองกันแต่ลูกหลานในบ้านเราทอผ้าเป็นหมด เวลามีงานชาวไทดำก็จะพาเด็ก ๆ มาด้วย
เพื่อให้รู้จักวัฒนธรรมเรา ให้เด็ก ๆ มาหันปั่นฝ้าย มาเห็นการทอผ้า และทางกลุ่มทอผ้าก็จัดสอนให้กับ
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คนที่สนใจทั้งในชุมชนเราและจากชุมชนใกล้เคียงมาเรียนทอผ้ากันสร้างรายได้เลี ้ยงตัวเองและ
ครอบครัว” 

(แป้น ซ้อนเปียยุง, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“มีหลายชุมชนมาดูงานกับกลุ่มของเราแล้วเค้าก็ทำตามแบบเราเยอะ เราไม่หวง
เพราะจะได้ช่วยกันทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้หายไป” 

“เราสอนวิธีการทอผ้าที่ต้องใช้ความละเอียด ใช้จิตวิญญาณในการทอ ถ้ามีงานเร่ง
ทางกลุ่มจะไม่รับเพราะจะไม่มีคุณภาพ และจะต้องคำนวณให้ดีเพราะผ้าแต่ละผืนมีการหดตัวไม่
เท่ากัน” 

(ละออง ชาวนา, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สามารถนำมาสรุปเพื่อตอบคำถามการมีแนวทาง
ฟื้นฟูองค์ความรู้ที่หายไปหรือไม่อย่างไร ได้ว่า การสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการสื่อวัตถุพื้นบ้านภายในชุมชนไทดำด้วยเจ้าของ
วัฒนธรรม การรู้คุณค่าแห่งภูมิปัญญานำมาซึ่งการฟื้นฟูองค์ความรู้เดิมท่ีหายไป ซึ่งในอดีตองค์ความรู้
ในการทอผ้าอาศัยเพียงการบอกเล่าแต่เพียงอย่างเดียว การรู้คุณค่าผ้าทอพื้นเมืองไทดำนำไปสู่การเก็บ
สะสมผ้าทอพื้นเมืองต้นแบบไว้เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาลวดลายที่ถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิตตลอดจน
กรรมวิธีการทอผ้าพื้นเมืองท้ังการสะสมจากผ้าพื้นเมืองในชุมชนท่ีผลิตโดยช่างทอผ้าท่ีมีความชำนาญ
และผ้าพื้นเมืองชาวไทดำจากประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูองค์ความรู้เดิมเพื่อสืบสาน
ภูมิปัญญาของชาวไทดำส่งต่อไปยังลูกหลาน รวมทั้งเผยแพร่ซิ่นนางหาญที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไท
ดำบ้านนาป่าหนาดให้รู้จักมากยิ่งขึ้น การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทดำภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของ
กลามทอผ้าพื้นเมืองทำให้เกิดแหล่งรวมของผ้าทอพื้นเมืองโบราณไว้ให้ลูกหลานชาวไทดำได้เรียนรู้
และเป็นแหล่งค้นคว้าภูมิปัญญาด่ังเดิมท่ีหาได้ยาก 

ในด้านการรับช่วงต่อขององค์ความรู้นั้น ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน และผู้สืบทอด
การทอผ้าพยายามส่งต่อองค์ความรู้ให้ลูกหลานชาวไทดำภายในเป็นผู้รับช่วงต่อ หากแต่ลูกหลานชาว
ไทดำบ้านนาป่าหนาดในปัจจุบันมีความสนใจในการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองลดน้อยลงต่างจากอดีต 
ท่ีการทอผ้าพื้นเมืองมีวิถีผูกพันการวัฒนธรรมของหญิงชาวไทดำ การท่ีลูกหลานชาวไทดำออกไปเรียน
นอกชุมชนและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศดึงความสนใจของลูกหลานชาวไทดำ
ออกห่างจากวัฒนธรรมชุมชนจึงได้โน้มน้าวและแสดงให้ลูกหลานของช่างทอผ้าได้เห็นคุณค่าของผ้าทอ
พื้นเมืองรวมถึงการสร้างรายได้จากการทอผ้าพื้นเมืองในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอีกทั้งยงัได้
ทำงานภายในชุมชน เพื่อสร้างแรงผลักดันให้ลูกหลานหันกลับมารู้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและรับช่วง
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ต่อภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชาวไทดำที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  อีกทั้งยังกระจายองค์
ความรู้สู่ภายนอกชุมชนเพื่อร่วมช่วยกันอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายและยังสามารถสรา้ง
อาชีพให้กับคนภายนอกชุมชนอีกด้วย  

5.2.2.2 การรู้รักษาภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ กลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 

12 เพื่อวิเคราะห์ในประเด็นของความคิดเห็นท่ีมีต่อการรู้คุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองโดยฟื้นฟูองค์ความรู้
ท่ีหายไปและรับช่วงต่อองค์ความรู้ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีรู้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
การสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองอย่างยั่งยืน มีผลการศึกษาดังนี้ 

“เทศบาลก็เข้ามาช่วยพาเราไปดูงานบ้างเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนต่อท้ังทางด้านทอผ้า
และการรักษาวัฒนธรรมให้อยู่ในชุมชนให้ลูกหลานของเรา เพราะชุมชนเราเป็นชุมชน 3 วัฒนธรรม มี
ทั้งพุทธ คริสต์ ไทดำ แต่ก่อนมีไทดำอย่างเดียวนับถือบรรพบุรุษระยะหลังมาคริสต์เข้ามา เราก็อยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่วนพุทธมาทางลูกเขยลูกสะใภ้ คนรุ่นใหม่ของไทดำก็ใส่บาตร” 

(สงกรานต์ ซ้อนเติม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“ส่วนมากเด็ก ๆ ในชุมชนไปเรียนในเมืองกัน ไปเรียนแต่เช้ามืดกลับเย็น เลยไม่
ผูกพันกับวัฒนธรรมไทดำและการทอผ้าพื้นเมือง ทำให้เป็นกังวลว่าจะไม่มีใครรับช่วงการทอผ้า
พื้นเมืองต่อ แต่ก็พยายามพาเค้าไปร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมชาวไทดำ พาไปดูเค้าทอผ้ากัน พาไปดูผ้า
โบราณที่กลุ่มทอผ้า ให้เด็ก ๆ ได้เห็นวิธีการทอผ้า มาหัดติ้วฝ้าย หัดปั่นฝ้าย มารู้จักวัฒนธรรมไทดำ
มากขึ้น ค่อย ๆ ปลูกฝังไป” 

(พิณ คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“เรารักษาการแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นเมืองไม่ให้หายไปจากชุมชน พิพิธภัณฑ์ผ้าทอไท
ดำท่ีศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มทอผ้าช่วยให้เด็ก ๆ ในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ รู้จักวิถีชีวิตไทดำผ่านผ้าทอ
โบราณ รวมถึงภาษาไทดำที่เราใช้พูดกันในชีวิตประจำวันเพื่อให้เด็กในชุมชนได้ซึมซับและกระตุ้นให้
คนรุ่นใหม่สนใจวัฒนธรรมดั่งเดิม แต่ในคนรุ่นใหม่ภาษาเริ่มเปลี่ยนไปเหลือแต่เพียงสำเนียงไทดำแต่
เป็นคำไทยท้ังหมด” 

(เข็มพร อ้อยนอ, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 
“ส่วนมากก็จัดกิจกรรมกลุ่มทอผ้าเพื่อให้เด็ก ๆ ในชุมชนได้เรียนรู้ ได้มาหัดปั่นฝา้ย 

มาดูเค้าทอผ้า เพื่อกระตุ้นให้เค้ากลับมาสนใจการทอผ้าพื้นเมืองและวัฒนธรรมไทดำ ตอนนี้วิถีชีวิต
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เปล่ียนไปเขาสนใจน้อยลง แต่ในชุมชนก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมไทดำไว้ ผ้าทอโบราณท่ีเก็บไว้ในกลุ่มทอ
ผ้าช่วยให้มีตัวอย่างลายเก่า ๆ เพื่อนำกลับมาทำใหม่”  

(แสวง ชาวนา, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“ส่งเสริมให้ลูกหลานและคนในชุมชนมาเรียนรู้ มารู้จักวัฒนธรรมไทดำ การแต่งตัว
แบบไทดำ การทอผ้าพื้นเมืองไทดำ เพื่อจะได้ช่วยกันสืบสานความรู้และวิถีชีวิตของท้องถิ่นไว้” 

(ปณิสา วุฒิมาลัย, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“เคยออกไปทำงานนอกชุมชน เห็นสภาพสังคมที่อยู่รอบ ๆ ตัว คือเค้าไม่จริงใจกัน 
หนูรู้สึกไม่ดี หนูไม่ชอบ เลยกลับมาทำงานในชุมชน มาช่วยแม่ทอผ้า รับช่วงต่อจากแม่ ทอผ้าสร้าง
รายได้ซึ่งได้เยอะกว่าตอนทำงานประจำและได้อยู่ในชุมชนของเรา รู้สึกภูมิใจในการทอผ้า ภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทดำ ผ้าทอเก่า ๆ ที่แสดงในพิพิธภัณฑ์ช่วยให้เรารู้รากเหง้าของเรา และยังเป็นผ้าทอ
ตัวอย่างในการนำกลับมาทำใหม่” 

“หนูไม่แน่ใจว่าคนรุ่นถัดจากหนูเค้าจะสนใจการทอผ้ามั้ย ขนาดพี่สาวหนูยังทอได้นิด
หน่อยเอง แต่ก็จะพยายามปลูกฝังให้เด็กน้อยในชุมชนรักวัฒนธรรมของเรา รักการทอผ้าพื้นเมอืงซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาของเรา” 

“ใช้ความรู้ด้านชีวะวิทยาที่เรียนมามาพัฒนาการย้อมผ้า จะทำการย้อมผ้าจาก
แบคทีเรียท่ีช่วยประหยัดการใช้น้ำได้ สีจากเคมี สีจากโคลน สีจากเปลือกไม้ สีจากแร่ธาตุ ใช้น้ำในการ
ล้างเยอะ ซึ่งถ้าเอาสีมาจากแบคทีเรียมาย้อมแบบปกติ จะใช้ปริมาณน้ำในการล้างลดน้อยลง แต่
ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงวิจัยและทดลอง” 

“ถ้าหนูมีครอบครัว มีลูก หนูก็อยากให้ลูกทอผ้านะ เพราะสร้างรายได้ดีมาก และยัง
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทดำของชุมชน คนรุ่นใหม่อยากรู้อะไรเร็ว ๆ เราต้องปรับเปลี่ยน
การสอนทอผ้าให้ตรงกับความต้องการของเค้า แต่หนูยังไม่รู้ว่าจะทำยังไง และเราต้องพัฒนาลวดลาย
ให้ทันสมัยขึ้น แต่ไม่ลืมที่จะฟื้นฟูลายเก่า ๆ ที่หายไป ออกแบบและแปรรูปผ้าทอพื้นเมือง เช่น  
กระเป๋า ย่าม แต่ก่อนย่ามไม่มีซิปพอติดซิปก็ขายดีขึ้น ต้องพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาด” 

(วิภา คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“อยากสร้างแบรนด์ของชุมชนให้โตขึ ้น ยั ่งยืนขึ ้น นำผ้าทอพื ้นเมืองมาพัฒนา
ประยุกต์ให้ทันสมัยขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทดำ ผ้าทอโบราณที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ช่วยให้รู้จัก
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ตัวตนของชาวไทดำยิ่งขึ้น และยังเป็นตัวอย่างลายเก่า ๆ ท่ีหายาก ให้เราได้ฟื้นฟูลายเก่า ๆ ขึ้นมาทำ
ใหม่ ส่งผ้าทอพื้นเมืองไทดำไปขายต่างประเทศให้มากขึ้น” 

“ตอนนี้ทางกลุ่มทอผ้าสร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ขึ้นภายในกลุ่ม ให้นักท่องเที่ยวและ
ผู้สนใจเข้าพักในชุมชนของเรา เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทดำ เช่น การทอผ้าพื้นเมืองเบ้ืองต้น การทำอาหาร 
ชีวิตความเป็นอยู่ในแบบคนไทดำ ซึ่งสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและยังช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมของเรา
ด้วย” 

“มีลูกค้าจากต่างประเทศที่เคยมาที่ชุมชนแล้วครั้งหนึ่งกลับเข้ามาเที่ยวในชุมชนอีก
แล้วยังแนะนำลูกค้าใหม่ให้ด้วย ซึ่งเราติดต่อกันผ่าน ไลน์ อีเมล” 

(วารุณี คุ้มคำ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

“ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ในชุมชนรู้วัฒนธรรมไทดำน้อยลง รู้ภาษาไทดำน้อยลง ทอผ้า
น้อยลง เค้าอาจจะไม่รู้ว่าการทอผ้าสามารถสร้างรายได้ท่ีดีสามารถดูแลครอบครัวได้ มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพในชุมชน ถ้าเค้ารู้เค้าอาจจะสนใจเหมือนหนูท่ีเห็นแม่ทำ” 

“ต้องทำให้คนรุ่นต่อไปเห็นว่าการทอผ้าสมารถสร้างรายได้เล้ียงดูตนเองได้และยังได้
อยู่ในชุมชน” 

(ปณิตา ชาวนา, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สามารถนำมาสรุปเกี่ยวกับประเด็นการรู้รักษาภูมิ
ปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชาวไทดำชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ได้ว่า ในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงวัย
ในชุมชนส่งเสริมให้ลูกหลานของตนเองและสมาชิกในชุมชนเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนและภูมิ
ปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมกันสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองชาวไทดำของชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เด็ก
และเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนเกิดความผูกพันกับวัฒนธรรมชุมชนจนพัฒนาไปสู่การสืบสานการทอ
ผ้าพื้นเมือง ด้านเยาวชนคนรุ่นใหม่มองว่า ภูมิใจในวัฒนธรรมไทดำของชุมชน อีกท้ังการทอผ้าพื้นเมือง
สามารถสร้างอาชีพและรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวได้ มีความคิดในการรับช่วงต่อการทอผ้า
พื้นเมืองชาวไทดำและส่งต่อไปยังลูกหลานของตนเองในอนาคต  

การฟื้นฟูลวดลายโบราณยังเป็นท่ีสนใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ และยังมีความคิดท่ีจะ
พัฒนาลวดลายดั่งเดิมให้มีความทันสมัย รวมถึงพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และแปรรูปให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของตลาด ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาพัฒนาเทคนิคการย้อมสีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและลด
ปริมาณการใชน้ำเพื่อประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ อีกทั้งนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาช่วย
ประสานงานด้านการตลาดต่างประเทศ ทั้งตลาดผ้าทอพื้นเมืองและบริการจัดการโฮมสเตย์ หากแต่
กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังมีความกังวลถึงคนรุ่นถัดไปว่าจะมีใครมารับช่วงต่อเพื่อสืบสานภูมิปัญญา
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การทอผ้าพื้นเมืองหรือไม่ ท้ังนี้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มีแนวทางท่ีจะแสดงให้เห็นว่าการทอผ้าพื้นเมือง
ไม่เชย ไม่ล้าสมัย สร้างรายได้ดี และยังได้อยู่ในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบให้เด็ก ๆ รุ่นใหม่ในชุมชนได้
เห็นถึงพลังแห่งภูมิปัญญาของชุมชน 

จากกระบวนการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านาป่าหนาดหมู่ 12 ท่ีกล่าวมาข้างต้น
สามารถนำมาสรุปในประเด็นการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความผูกพันกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการ
ทอผ้าพื้นเมืองอย่างไร และมีแนวทางในการฟื้นฟูองค์ความรู้ที ่หายไปหรือไม่อย่างไรนั้น ได้ว่า 
กระบวนการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนนั้นเริ่มต้นจากการรู้จักคุณค่าของผ้าทอพื้นเมือง นำ
โดยปราชญ์ชุมชนที่เดินทางไปยังบ้านต้นกำเนิด ณ ประเทศ ทำให้ได้เห็นผ้าทอพื้นเมืองโบราณที่มี
ลวดลายแสดงถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทดำ จึงได้ขอซื้อเพื่อการสะสมคุณค่าของสื่อวัตถุ
พื้นบ้านและถ่ายทอดความหมายท่ีแทรกมากับลวดลายผ้าสู่คนในชุมชน การสร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าทอไท
ดำเพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้คุณค่าและความหมายของผ้าทอพื้นเมือง ส่งผลให้คนรุ่น
ใหม่ในชุมชนรู้รักษาผ้าทอพื้นเมืองอย่างยั่งยืนและร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองอันเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ด้วยการมีความคิดที่จะฟื้นฟูองค์ความรู้เดิมที่หายไปให้กับมาอีกครั้งเพื่อการ
เรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้รู้จักคุณค่าของภูมิปัญญาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนให้
เหมาะสมกับการตลาด อีกท้ังการรับช่วงต่อขององค์ความรู้ในการเป็นช่างทอผ้าพื้นเมืองไทดำรุ่นต่อไป
อย่างภาคภูมิใจ และยังส่งต่อองค์ความรู้ให้กับลูกหลานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากแต่ยังต้องค้นหา
วิธีการท่ีเหมาะสมเนื่องจากความสนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศของเด็กและเยาวชนในชุมชนมีมากขึ้น
ทำให้ออกห่างจากวัฒนธรรมชุมชน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองที่เกิ ดขึ้น
ภายในศูนย์การเรียนรู้ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ในชุมชนเป็นคนออกแบบให้ตรงกับความต้องการของเด็ก
และเยาวชนในชุมชนให้เหมาะสมกับยุคสมัย เนื่องจากคนในชุมชนจะรู้ความต้องการของคนในชุมชน
ด้วยกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้หันกลับมาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้
คุณค่าและความหมายแห่งภูมิปัญญา และร่วมรู้รักษาในฐานะเจ้าของวัฒนธรรม เพื่อสืบสานการทอ
ผ้าพื้นเมืองชองชุมชนบ้านนาป่าหนาดอย่างยั่งยืน 
 



บทที่ 6 
  

สรุปและอภปิรายผล 

การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของ
ชุมชนบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญา
และการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญา ตลอดจนศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความ
เข้าใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อการส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษากลุ่มแรก คือบุคคลที่ทำ
หน้าที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสาร ได้แก่ ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน สมาชิกกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ผู้สืบ
สานภูมิปัญญาการทอผ้า ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร
เพื ่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า กลุ ่มที ่สอง ใช้การเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบมีเป้าหมาย
เช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
การสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองว่าเป็นอย่างไร โดยการสัมภาษณ์แบบกลุ่มได้แก่ กลุ่มผู ้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 5 คน และกลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ 3 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการสอบถามหรือการสัมภาษณ์ โดย
แบบสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยมีการออกแบบ
โครงสร้างของข้อคำถามที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือ การ
สัมภาษณ์แบบชี้นำ (Guided Interview) อันเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีการกำหนดโครงสร้างของข้อ
คำถามท่ีมีความชัดเจนตายตัว โดยเป็นแต่เพียงการกำหนดแนวข้อคำถามแบบเปิดกว้าง หรือเป็นการ
ใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด ซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัยที่มีผลทำให้ข้อคำถามมีความยืดหยุ่นและเปิด
กว้าง หลังจากได้ข้อมูลแล้วผู้วิจัยได้ดำเนินกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เช ิงล ึก ( In-depth Interview) และการจ ัดสนทนากลุ ่ม  (Focus Group Discussion) โดยการ
พรรณนาข้อมูลตามปรากฏการณ์ร่วมด้วยเพื่อแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบ จากกระบวนวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ อันเป็นแนวทางประการสำคัญท่ีสามารถนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนด
สาระสำคัญของการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ต่อไป 
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6.1 สรุปผลการวิจัย 

ชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ประสบความสำเร็จในการใช้สื่อบุคคล อันได้แก่ ครูภูมิปัญญา 
ปราชญ์ชุมชนและผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็งและยืนหยัดที่จะพัฒนาคนและเสริมสร้างความรู้ให้แก่
คนในชุมชน และยังสามารถดูแลรักษาวัฒนธรรมไทดำซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงการทอผ้า
พื้นเมืองท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้หญิงชาวไทให้ดำรงอยู่และสืบต่อไปได้ ซึ่งชุมชนจะสามารถเป็นชุมชน
ท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนได้ด้วยคนในชุมชนท่ีร่วมมือกันรักษาและหวงแหนภูมิปัญญาท่ีได้ส่ังสมไว้ให้อย่าง
ถูกวิธี  
 

6.1.1 ผลการวิเคราะห์การสื่อสารเพื่อการถ่ายถอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้า
พื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู ่ 12 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย 
6.1.1.1 บริบทชุมชน 
ชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นชุมชน

ชาวไทดำเพียงชุมชนเดียวของจังหวัดเลย โดยอพยพมาจากแคว้นสิบสองจุไทซึ่งอยู่ในประเทศ
เวียดนามในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และยังรักษาวิถีการดำรงชีวิตแบบไทดำไว้ในชุมชนอย่างเหนียวแน่นท้ังรักษาการใช้
ภาษาไทดำ อาหารท้องถิ่นแบบไทดำ การแต่งกายด้วยผ้าทอมือไทดำซึ่งการทอผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็น
อาชีพดั่งเดิมของชาวไทดำ รวมทั้งประเพณีและพิธีไทดำที่สืบทอดกันมายาวนาน เช่น พิธีกินดอง 
พิธีป๊าดตง พิธีเสนเรือน เป็นต้น โดยหญิงไทดำนุ่งผ้าชิ่นนางหาญในงานพิธีการของชุมชมทั้งงาน
ประเพณีและพิธีของชาวไทดำ ซึ่งผ้าซิ่นนางหาญเป็นผ้าทอพื้นเมืองของชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดท่ีมี
ความสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ลวดลายบนพื้นผ้าแสดงถึงวิถีชีวิตที่เป็นมาในอดีตรวมทั้ง
ความเช่ือของชาวไทดำท่ีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน  

ศูนย์วัฒนธรรมไทดำบ้านาป่าหนาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บีริหารงาน
โดยสมาชิกในชุมชน ด้วยการร่วมกันจัดต้ังคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นกรรมการร่วมกันท้ังหมู่ 4 และ
หมู่ 12 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิเช่น 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เทศบาลตำบล พัฒนาชุมชน เมื่อประชากรในชุมชนเพิ่มมากขึ้นการจัดการ
แบ่งเขตการปกครองโดยภาครัฐได้เข้ามาจัดสรรโดยแบ่งบ้านนาป่าหนาดเป็นสองหมู่คือหมู่ 4 และหมู่ 
12 ซึ่งจากเดิมท่ีมีเพียงหมู่ 4 แต่เพียงหมู่เดียว โดยช่างทอผ้าสูงวัยในชุมชนได้ย้ายกลับมาทอผ้าท่ีบ้าน
ที่หมู่ 12 และได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ขึ้นอีก
กลุ่มหนึ่งโดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ 
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การร่วมใจกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ด้วย
วัตถุประสงค์ในการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยที่ไมต้่อง
ออกไปทำงานนอกชุมชน จัดต้ังคณะกรรมการบริหารกลุ่มและมีการประชุมเพื่อลงมติในกิจกรรมต่าง 
ๆ ของกลุ่มทอผ้า ทั้งนี้กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศิลปาชีพ (ศูนย์ภูพาน) ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองได้
สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซึ่งภายในศูนย์ประกอบด้วยลานทอผ้าจัดแสดงประวัติการทอผ้าพื้นเมือง
และชมการทอผ้าพื้นเมืองโดยช่างผู้ชำนาญ จุดจำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองและสินค้าแปรรูปจากผ้า
พื้นเมือง ทั้งยังสร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าไทดำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองไทดำโบราณซึ่งเป็นสมบัติ
ของช่างทอผู้สูงอายุในชุมชนและรวบรวมมาจากชาวไทดำประเทศเวียดนามเพื่อให้ท้ังคนในชุมชนและ
ผู้สนใจภายนอกได้รู ้จักวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเผยแพร่องค์ความรู้การทอผ้าซิ ่นนางหาญ
ให้กับคนภายนอกชุมชน และได้รับความช่วยเหลือด้านเครือข่ายจากอุตสาหกรรมภาค 4 ในการ
ประสานงานกลุ่มตัดเย็บจากชุมชนใกล้เคียง ชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ได้พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชมเชิงนวัตวิถี สร้างท่ีพักแบบโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
และวัฒนธรรมไทดำอันรวมถึงการทอผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ชุมชน ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทดำด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน อันแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกันของคนในชุมชนท่ีร่วมกันพัฒนาชุมชนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6.1.1.2 ผลการวิเคราะห์การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้าน
นาป่าหนาดหมู่ 12 

ในการศึกษาครั้งนี ้ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นการศึกษาผู้ส่งสาร การศึกษาเนื้อหาสาร 

การศึกษาช่องทางการส่ือสารและการศึกษาผู้รับสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ด้านผู้ส่งสาร พบว่า การส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองใช้การ

บอกเล่าแบบปากต่อปากร่วมกับการสาธิตและการลงมือทำให้ดู โดยมีครูภูมิปัญญาและปราชญ์ชุมชน

เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนในชุมชนโดยใช้วิธีการส่งสารด้วยการปฏิบัติจริง อธิบายการทำด้วยการ

บอกเล่า ประกอบกับการจัดแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และมีการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาผ่านการขับแซซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้าน จึงเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสื่อสารจาก

บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง และส่งต่อกันไปเรื่อย ๆ กลายเป็นเครือข่ายองค์ความรู้ในการสืบทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ท้ังนี้ผู้ส่งสารไม่ได้มีการส่ือสารผ่านส่ือการสอนในรูปแบบโปรมแกรมคอมพิวเตอร์และ

ไม่ได้ส่ือสารผ่านตำราหรือในรูปแบบส่ือดิจิทัลอื่น ๆ  
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ด้านเนื้อหาสาร พบว่า ประชาชนชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 มีลักษณะเนื้อหาสาร

ท่ีเน้นการทำให้เห็นหรือการลงมือทำด้วยตนเอง สารท่ีส่ือออกไปจึงออกมาในรูปแบบของอวัจนภาษา 

ทั้ง ท่าทาง กริยา อาการ การสาธิตและการปฏิบัติ ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความ

เข้าใจของผู้ส่งสารและรูปแบบของการนำเสนอสารนั้น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นคำพูด ตัวหนังสือ หรือรูปภาพ 

เครื่องหมาย หรือกิริยาท่าทางต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงหรือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความ

ต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้รับสาร 

ด้านช่องทางการสื่อสาร พบว่า ชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 มีการใช้ช่องทางการ

ส่ือสารในหลากหลายรูปแบบ แต่เน้นไปท่ีการส่ือสารผ่านตัวบุคคล การส่ือสารแบบปากต่อปาก และ

การสื่อสารผ่านเสียงตามสายภายในชุมชนโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้แจ้งข่าวหรือประกาศต่าง ๆ การ

สื่อสารผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น รวมถึงการสื่อสารผ่านการจัดการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการทอผ้า ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีชุมชนจัดขึ้น ตามแต่ละโอกาส 

ด้านผู้รับสาร พบว่า ผู้รับสารในชุมชนรับสารจากครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน ผู้นำ

ชุมชนและการบอกต่อจากสมาชิกในชุมชน โดยร่วมกันอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั่งเดิมให้อยู่

ภายในชุมชนและยังโน้มน้าวลูกหลานร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตด่ังเดิมให้ผสมกลมกลืนกับยุคสมัย ร่วมกัน

สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและการทอผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นวิชาติดตัว

ที่สามารถช่วยสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้ ด้านกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มองว่า การเรียนรู้

การทอผ้าพื้นเมืองในชุมชนทำให้รู้จักและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมชุมชนว่ามีเอกลักษณ์อะไร เกิดความ

ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง และนำความรู้ท่ีเรียนมาร่วมกันพัฒนากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองให้ดียิ่งขึ้น  

6.1.1.3 ผลการวิเคราะห์การสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนา
ป่าหนาดหมู่ 12 

การรู้คุณค่าและความหมายของผ้าทอพื้นเมืองไทดำ พบว่า การรับรู้คุณค่าผ้าทอ
พื้นเมืองไทดำท่ีปราชญ์ชุมชนได้สะสมผ้าทอพื้นเมืองโบราณท่ีพบเจอในการเดินทางไปยังต้นกำเนิดไท
ดำ ประเทศเวียดนามซึ่งมีลวดลายท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตและความเช่ือของชาวไทดำท่ีมีผ้าทอพื้นเมืองเป็น
ส่ือกลางส่งต่อถึงลูกหลานชาวไทดำ ร่วมกับผ้าทอพื้นเมืองภายในชุมชนท่ีทอขึ้นจากครูภูมิปัญญาและ
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ จนสามารถตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าไทดำเพื่อเก็บผ้าทอพื้นเมืองไว้ในชุมชนเพื่อให้ลุก
หลานได้เรียนรู้และมีตัวอย่างลวดลายจากผ้าพื้นเมืองโบราณท่ีหาได้ยาก โดยเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและ
ความเชื่อชาวไทดำในอดีตผ่านลวดลายบนผ้า นำมาซึ่งการฟื้นฟูองค์ความรู้ที่หายไปกลับมาอีกครั้ง
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และรู้คุณค่าผ้าทอพื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันส่งต่อจากบรรพบุรุษ
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สู่คนรุ่นใหม่ในชุมชน ทำให้คนรุ่นใหม่รับช่วงต่อองค์ความรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้การสืบสานภูมิปัญญาในเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ให้
ความสนใจการทอผ้าพื้นเมืองลดลงรวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งกิจกรรมในการ
เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองช่วยให้คนในชุมชนรู้จักถึงคุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองไทดำและใช้ผ้าทอพื้นไท
ดำเมืองโบราณอันเป็นเนื้อหาของสารที่มีเป้าหมายส่งต่อองค์ความรู้ที่แฝงมากับผ้าทอพื้นเมืองไปยัง
ผู้รับสารภายในชุมชน ด้วยการส่ือสารผ่านตัวบุคคล การส่ือสารแบบปากต่อปาก และการส่ือสารผ่าน
การจัดการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทอผ้า เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน
หันกลับมาสนใจการทอผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ชุมชน 

การรู้รักษาภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชน พบว่า ในปัจจุบันเด็กและเยาวชน
คนรุ่นใหม่ในชุมชนมีความสนใจการทอผ้าพื้นเมืองลดลงกว่าแต่ก่อนมากจึงเริ ่มต้นโน้มนำเด็กและ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ในครอบครัวมาเรียนรู้การทอผ้าผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนที่จัดขึ ้นอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนมาสนใจการทอผ้า
พื้นเมืองที่มีเป็นวิชาติดตัวที่สามารถช่วยสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้ ด้านกลุ่มคนรุ่นใหม่
มองว่า ปัจจุบันเด็กให้ความสนใจที่จะสืบสานและรับช่วงต่อภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองลดน้อยลง
กว่าแต่ก่อน เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเรียนภายนอกชุมชนและมองว่าผ้าทอพื้นเมืองไม่ทันสมัย 
ส่วนการเรียนรู้การผลิตผ้าทอมือในชุมชนทำให้รู้จักชุมชนว่ามีเอกลักษณ์อะไร เกิดความภูมิใจชุมชน
ของตนเอง รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่มีความคิดท่ีจะสืบสานและรับช่วงต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนาคตให้
อยู่คู่กับชุมชนต่อไป 
 

6.2 การอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของ

ชุมชนบ้านาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สามารถอภิปรายผลการวิจัยในหัวข้อกระบวนการ

สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านาป่าหนาดหมู่ 12 เป็น

อย่างไรออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 
6.2.1 กระบวนการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้าน

นาป่าหนาดหมู่ 12 
โดยนำมาอภิปรายในประเด็นดังนี้ 

1)  การส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดระดับบุคคล 
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การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดระดับบุคคล แรกเริ ่มของจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเป็นการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ด้านการทอผ้าพื้นเมืองมา

จากครอบครัวอยู่แล้วสู่คนในชุมชนด้วยการมีเป้าหมายในการเพิ่มความสามารถของคนในชุมชนเพื่อ

สร้างรายได้ดูแลครอบครัวโดยหันกลับมาทำงานภายในชุมชนพร้อมกับช่วยกันพัฒนาชุมชน  ซึ่ง

สอดคล้องกับกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนกระแสทางเลือกโดยกระบวนทัศน์นี้จะลด ลักษณะ “ท่ี

เป็นสากล” (Universalistic) ของแนวคิดการพัฒนาให้น้อยลง แต่จะเพิ่มสัดส่วนของลักษณะ “ท่ีเป็น

ท้องถิ่น” (Localistic) ให้มากขึ้นนั่นหมายความว่าบางสังคมอาจจะถือเอาความเจริญทางเศรษฐกิจ

เป็นเป้าหมาย ในขณะท่ีบางสังคมอาจจะกำหนดเอาการมีชีวิตแบบพอเพียงเป็นเป้าหมายก็ได้ ดังนั้น

เมื่อเป้าหมายในการพัฒนามีความแตกต่างกันจึงทำให้วิธีการที่แต่ละสังคมจะบรรลุเป้าหมายของตน

จึงมีความแตกต่างกันไปด้วย 

ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้าพื้นเมืองจากครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านสู่

คนในชุมชนของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 นั้นนับว่าเป็นการใช้สื ่อบุคคลเข้ามามี

บทบาทสำคัญในการกระตุ้นคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชน โดยได้รับ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ(ศูนย์ภูพาน) อุตสาหกรรมภาค 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด

เลย เป็นต้น ซึ่งครูภูมิปัญญาและปราชญ์ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น

จากคนในชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมืองของคนในชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับแนวคิดสื่อบุคคลกับการพัฒนาชุมชนที่กล่าวว่า สื ่อบุคคลมีความสำคัญในการเป็นผู้กระตุ้น

ความคิดให้กับคนในชุมชน เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนากระแสทางเลือก ส่ือ

บุคคล เป็นผู้ทำหน้าท่ีกระตุ้นความคิดให้กับคนในชุมชนเพื่อให้ชุมชนตระหนักรู้ถึงการร่วมช่วยพัฒนา

ความคิดในชุมชน นอกจากนี้ สื ่อบุคคล ยังสร้างกลไกต่าง ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กั บ

ประชาชน โดยการกระตุ้นให้เกิดการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แบบคู่ขนานระหว่างรัฐ องค์กรพัฒนา

ภาคเอกชนกับภาคประชาชน ซึ่งแนวคิดนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการพัฒนาของภาครัฐ

และองค์กรพัฒนาเอกชนแนวใหม่  

 ทั้งนี้ ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านมีองค์ความรู้การทอผ้าจากครอบครัวผ่านการ

เรียนรู้จากแม่และยายได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนด้วยวิธีการสื่อสารเพื่อการ

เรียนรู้แบบตัวต่อตัวระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยการบอกกล่าว การสาธิตและการลงมือทำ ซึ่งไป

ในทางเดียวกัน ซึ่งไปในทางเดียวกันกับแนวคิดของ อบเชย แก้วสุข (นริศรา วัฒนสิน, 2557)ท่ี
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กล่าวถึงความหมายของการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาว่า เป็นการบอกวิชาความรู้ภูมิปัญญาให้แก่

ผู้เรียน หรือแก่กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการบอกหรือการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง โดยผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอด

ไม่ได้ร่ำเรียนจากสถาบันใด ๆ แต่ใช้สามัญสำนึกแบบสังคมประกิต คือ การสอนและการเรียนรู ้ ท่ี

เกิดขึ้นจากการเลียนแบบและการจดจำสืบทอดกันมาในครอบครัว ซึ่งใช้การถ่ายทอดโดย การสาธิต 

คือ การทำให้ดูเป็นตัวอย่างและอธิบายให้เห็นทุกขั้นตอน ทำให้ผู้เรียนหรือผู้รับการถ่ายทอดเข้าใจ

ก่อนแล้วจึงค่อยให้ปฏิบัติตาม การให้ลงมือปฏิบัติจริง คือ การให้ผู้เรียนหรือผู้รับการถ่ายทอดได้ลงมือ

ปฏิบัติตามส่ิงท่ีได้รับฟัง อธิบายและสาธิตก่อนหน้า ผู้เรียนต้องได้รับการปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นความ

ชำนาญ  

ซึ่งวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านาป่าหนาดหมู่ 12 นั้นยังไป

ในทางเดียวกันกับงานวิจัยของอรณิชชา ทศตา และคณะ (2560) ที่กล่าวถึงเทคนิคการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาการทอผ้าไหม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีวิธีการถ่ายทอดได้หลายทางโดยใช้เทคนิคการ

สาธิต การปฏิบัติจริง การบอกเล่า เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยการทำให้ดูพร้อมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความรู้ร่วมกัน วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือทำ การลองผิด ลองถูก ซึ่งกระบวนการเรียนรู้

นี้เป็นพลวัตร จนเกิดการส่ังสมและพัฒนาความรู้การทอผ้าไหมอยู่ตลอดเวลา 

และด้วยวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้วยการเรียนรู้แบบตัวต่อตัว ถ่ายทอดองค์ความรู้

จากแม่และยายสู่คนในครอบครัวและสู่ชุมชนด้วยการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านาป่าหนาดหมู่ 12 

เพื่อเป็นแหล่งรวมรวบความรู้ภายในชุมชน ยังไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของปัญญรัตน์ วันทอง 

(2558) ท่ีกล่าวถึงกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน

ว่า มีวิธีการถ่ายทอดโดยการอาศัยบุคคลเป็นแหล่งความรู้ในการสาธิต เน้นการปฏิบัติและลงมือทำ ซึ่ง

บ้านถือเป็นแหล่งถ่ายทอดที่สำคัญ ในการถ่ายทอดใช้การเรียนรู้แบบมุขปาฐะ คือ การเรียนรู้จาก

บรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แหล่งความรู้ท่ีสำคัญคือ ครอบครัว ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบัติ

จริง อธิบายการทำด้วยการบอกเล่า มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทอผ้าไหมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมซึ่งกันและกัน ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรณิชา ทศตา และ

คณะ (2560) ที่กล่าวถึงเทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชยัภมูิ 

มีวิธีการถ่ายทอดได้หลายทางโดยใช้เทคนิคการสาธิต การปฏิบัติจริง การบอกเล่า เพื่อให้ปฏิบัติตาม

โดยการทาให้ดูพร้อมท้ังการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือ
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ทำ การลองผิด ลองถูก ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้เป็นพลวัตร จนเกิดการส่ังสมและพัฒนาความรู้การทอ

ผ้าไหม อยู่ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับองค์ความรู้และกลุ่มเป้าหมายท่ีจะรับการถ่ายทอด 

2) การส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดระดับชุมชน 
การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดระดับชุมชน โดยการนำของผู้นำชุมชน ครูภูมิปัญญา 

และปราชญ์ชุมชน ได้ชักชวนสมาชิกชุมชนรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่างเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือและร่วมกันปรึกษาหารือกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับการส่ือสารเพื่อการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาชุมชน กล่าวคือ การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) เป็น

แนวคิดท่ีต้ังอยู่บนกระบวนทัศน์การส่ือสารเพื่อการพัฒนากระแสทางเลือก โดยเป็นการส่ือสารท่ีเน้น

การพูดคุย การสนทนา การปรึกษาหารือ การโต้ตอบของผู้คน หรืออาจเรียกว่า ไดอาล็อก(Dialogue) 

หรือการส่ือสารสนทนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คน ประชาชน ชุมชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการดำเนินกิจกรรมหรือการพัฒนาชุมชนสังคมอย่างสมานฉันท์ โดยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมมี

ความสำคัญต่อท้ังระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และระดับชุมชน โดยความสำคัญระดับกลุ่มบุคคล เป็นการ

ใช้การส่ือสารเช่ือมโยงกลุ่มคนเข้าด้วยกัน เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนข่าวสาร ความคิด 

ตลอดจนประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข อีกท้ังส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในกลุ่ม

ชุมชนที่ยิ่งมีการสื่อสารกันก็ยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน รวมถึงการเกิดความภาคภูมิใจของกลุ่ม

สมาชิกที่กลายเป็นผู้ผลิตหรือสื่อสารได้ด้วยตนเองและภูมิในในการมีส่วนร่วมในประเด็นปัญหาของ

ชุมชน  

ด้วยการนำของครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน ผู้นำชุมชน ชักชวนคนในชุมชนเข้ามาก

มีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาและสร้างอาชีพในชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ชุมชนบ้านนาป่า

หนาดร่วมกันต้ังกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองซึ่งจะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในดำเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน รวมถึงความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนกับหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นไป

จนถึงหน่วยงานระดับจังหวัดในการได้รับความช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองทางด้านต่าง ๆ ซึ่งครูภูมิ

ปัญญา ปราชญ์ชุมชน ผู้นำชุมชน ถือเป็นส่ือบุคคลท่ีมีความสำคัญยิ่งในการเป็นตัวกลางระหว่างคนใน

ชุมชนกับภาครัฐที่เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับสื่อบุคคลกับการพัฒนา

ชุมชนท่ีกล่าวถึงความหมายของส่ือบุคคลในกระบวนทัศน์กระแสทางเลือก (Alternative Paradigm) 

ที่เน้นการพัฒนาจากฐานรากหรือการพัฒนาจากชุมชนที่ขยายมุมมองของสื่อบุคคลเพิ่มเติมว่า คือ 

“บุคคลที่ทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน” ซึ่งหมายความว่า สื่อบุคคลไม่ได้เพียงทำหน้าท่ี
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ถ่ายทอดข่าวสารจากส่วนกลางแต่เพียงเท่านั้น หากแต่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานความเข้าใจ

ระหว่างรัฐกับชุมชน ซึ่งส่ือบุคคลนี้อาจต้องมีความเข้าใจรู้จักชุมชนเป็นอย่างดีและมีแนวโน้มท่ีจะเป็น

คนของชุมชน การส่ือสารไม่ได้เน้นในการโน้มน้าวใจแต่ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ของชุมชน กระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ  

ท้ังนี้ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน นับเป็นส่ือบุคคลภายในชุมชนท่ีได้รับความไว้วางใจ

จากคนในชุมชนในการเป็นผู้นำกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง รวมถึงผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้นำชุมชนร่วมช่วยกัน

พัฒนาชุมชนไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการจัดส่ือบุคคลตามเกณฑ์พื้นท่ีชุมชน ท่ีกล่าวถึงเกณฑ์

พื้นท่ีชุมชนโดยได้จำแนกเป็นส่ือบุคคลภายในชุมชน อันประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ปราชญ์ชุมชน 

พระ หมอพื้นบ้าน และส่ือบุคคลภายนอกชุมชน ซึ่งมักเป็นเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภายนอกชุมชน ท้ัง

ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักการตลาด พ่อค้า จากเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งจำแนกคนในและนอกชุมชน

แล้วยังช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างกันระหว่างส่ือบุคคลท่ีอยู่ในและนอกชุมชน ซึ่งพิจารณาจากความรู้สึก

ของผู ้ร ับสารในชุมชนเป็นสำคัญ กล่าวคือ สื ่อบุคคลภายนอกชุมชนจะมีความน่าเชื ่อถ ือสูง  

(Credibility) เพราะมีความรู้ความสามารถแต่อาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจเพราะเป็นคนนอกชุมชน 

ส่วนสื่อบุคคลภายในชุมชนจะมีความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) เพราะเป็นคนที่อยู่ในชุมชน 

เห็นกันมายาวนาน ทำให้เกิดความตระหนักว่า บุคคลดังกล่าวมีเจตนาดีต่อชุมชน แต่มีความน่าเช่ือถือ

ต่ำ เพราะว่า อาจมีความรู้ความสามารถค่อนข้างน้อย จากเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการ

พัฒนาส่ือบุคคลภายในชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้และการส่ือสารให้มีความชำนาญมากขึ้น 

การรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ทำให้คนในชุมชนได้

ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมและการทอผ้าพื้นเมืองของชาวไทดำอันเป็นเอกลักษณ์ชุมชนที่เป็นเพียงแห่ง

เดียวในประเทศที่ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองสืบทอมาจากต้นฉบับไทดำเมืองซอลลา ประเทศ

เวียดนาม สร้างความภูมิใจในภูมิปัญญาของคนในชุมชนและสร้างความสามัคคีในชุมชนรวมถึงการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้า และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนใกล้เคียงนับเป็นการสร้าง

เครือข่ายการทอผ้าพื้นเมืองภายในท้องถิ่นเพื่อร่วมกับสืบสานภูมิปัญญามิให้สูญหายไป ซึ่งมีความเห็น

ไปในทางเดียวกันกับสามารถ จันทรสูรย์ (2536: 156 – 159) ที่เสนอแนวทางการศึกษาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และให้ดำรงอยู่ โดยกล่าวถึงการกระตุ้นความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ

แสดงออกถึงการยอมรับต่อภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั ้น ไม่ดูแคลนในความรู ้ภูมิปัญญา ยอมรับถึง

ศักยภาพของคนในท้องถิ่น ให้คนในท้องถิ่นได้เกิดการยอมรับในภูมิปัญญาของตนเองอย่างมีอิสระและ
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มีศักดิ์ศรี และยังสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานจากหน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ ให้การศึกษา

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำประสบการณ์จากท้องถิ่นอื ่นไปประยุกต์

ปรับปรุงให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการสืบทอดและดำรง

อยู่ของภูมิปัญญาและความเป็นท้องถิ่นนั้น ๆ 

3) ปัจจัยเกื้อหนุนท่ีช่วยในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง 
ปัจจัยเกื้อหนุนที่ช่วยในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง โดยมีทั้งปัจจัย

ภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งสามารถนามาอภิปรายได้ ดังนี้ 

(1) ปัจจัยภายนอกที่ช่วยเกื้อหนุนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าเริ่มจากการ

เลียนแบบ การทำตามเม่ือเห็นว่าการทอผ้าสามารถเปล่ียนแปลงไปเป็นรายได้สามารถพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้ดีขึ้น และการกลับเข้ามาทำงานทอผ้าพื้นเมืองภายในชุมชนของคนรุ่นใหม่ทำให้ชุมชนซึ่งแต่

เดิมเหลือเพียงผู้สูงวัยและเด็กซึ่งพ่อแม่ต้องทำงานนอกชุมชนได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว เกิด

พลังของคนรุ่นใหม่ภายในชุมชนท่ีร่วมกันสร้างความเปล่ียนแปลงในการพัฒนาชุมชนไปในทางท่ีดีขึ้น

และยังร่วมสืบสานภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของการพัฒนาโดย กาญจนา แก้ว

เทพ (2558) ท่ีกล่าวถึงปัจจัยท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงมักเกิดจากสภาพท่ีไม่น่าพึงพอใจและนำไปสู่

การวางแผนเพื่อทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามต้องการ  

ท้ังนี้ ปัจจัยภายนอกดังกล่าวยังมีแนวทางไปในทางเดียวกันกับงานวิจัยแนวทางการ

สืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทยวนของศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้า บ้านโนนกุ่ม อำเภอสี

คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ของเพียงดาว สภาทองและคณะ (2559) โดยมีความสนใจการสืบทอดภูมิ

ปัญญาอาชีพการทอผ้าท่ีมีปัจจัยสำคัญคือ การมุ่งเน้นการสืบทอดให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อสืบทอดอาชีพ

การทอผ้าให้คงอยู่ให้เห็นคุณค่าส่ิงท่ีมี และยังเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองรวมถึงเป็นการผลักดัน

ให้เกิดอาชีพท่ีสุจริต และรักษ์ในท้องถิ่นของตนเอง 

(2) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจตลอดจนพฤติกรรมขอประชาชน

ชุมชนบ้านนาป่าหนาด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการยอมรับภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองซึ่งย้อมด้วยสี

ธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรายได้และทำงานภายในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด

กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนกระแสทางเลือก โดยได้เสนอทางเลือกสำหรับการพัฒนาในหลากหลาย

มิติ ด้านแรก คือ การก้าวไปสู่การให้ความสำคัญของผู้คน เน้นบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง และยังเน้นการเสริมพลัง (Empowerment) ให้ผู้คนเป็น
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ผู้พัฒนาด้วยตนเอง ด้านท่ีสอง คือ การมอง “ชุมชน” เป็นบ่อเกิดของการพัฒนา ให้ความสนใจในการ

ใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเป็นรากฐานในการแก้ไขปัญหาชุมชน ด้านที่สาม เป็นการขยายประเด็น

ไปสู่สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการพัฒนาในยุคอดีตได้ทำลายไปมาก ซึ่งการขยายไปสู้สิ่งแวดล้อมทำให้

ได้รับการขนานนามว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เพราะเป็นการมองท้ัง 

คน ชุมชน และบริบทหรือส่ิงแวดล้อมไปควบคู่กัน ซึ ่งการพัฒนาแบบยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาท่ี

ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อความต้องการของคนในอนาคต จึงต้องใช้

ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ประหยัดพลังงาน และเน้นการมีส่วนร่วม 

 
6.2.2 กระบวนการสื่อสารเพื่อการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนา

ป่าหนาดหมู่ 12 
โดยนำมาอภิปรายในประเด็นดังนี้ 
1) การส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดระดับบุคคล 
การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดระดับบุคคลเริ่มจากที่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เห็น

มารดาเป็นต้นแบบในการทอผ้าในครอบครัวเพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงดูบุตรหลาน ต่อมาเกิดการสังเกตถุึง
วิธีการทอผ้า นำไปสู่การหัดทอผ้า และการชักจูงบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น 
การละเล่นพื้นเมือง การสาธิตการทอผ้าที่จัดขึ ้นภายในชุมชน ให้บุตรหลานหัดปั่นฝ้ายในเวลาว่าง 
เพื่อให้บุตรหลานได้เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนของตนเอง สอดคล้องกับแนวทางการทำงานวัฒนธรรมเชิง
รุกของ กาญจนา แก้วเทพ (2551) ที่กล่าวถึงการบริหารจัดการการสื่อสาร คือ การมองสื่อพื้นบ้าน
(รวมถึงส่ือวัตถุ) เป็นการส่ือสารประเภทหนึ่ง โดยมองส่ือพื้นบ้านเป็นกระบวนการส่ือสารคือผู้ส่งสาร 
เนื้อหา ช่องทาง และผู้รับสาร เช่น การเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาด 
วิเคราะห์เห็นว่า ผู้ส่งสารก็คือมารดา การส่งสาร คือ การทอผ้าพื้นเมื่องลวดลายด่ังเดิม บอกเล่าถึงวิถี
ชีวิตและความเช่ือของชาวไทดำ ส่วนผู้รับสารก็คือบุตรหลาน อีกท้ังการให้ความสำคัญต่อผู้รับสารเป็น
หลัก โดยเน้นการสืบทอดจะเริ่มให้เยาวชนเข้ามาสืบทอด โดยการสืบทอดจะเลือกเนื้อหาที่เหมะกับ
คนรุ่นใหม่ เลือกเนื้อหาง่าย ๆ เพื่อให้เยาวชนสนใจ รวมถึงการให้เยาวชนได้ซักถามและปฏิบัติเพื่อทำ
ให้เกิดการเรียนรู้จากตัวผู้รับสารเอง อีกทั้งยังสอดคล้องกับหัวข้อการบริหารจัดการกระบวนการ
ทำงาน โดยการใช้เครื่องมือ“ต้นไม้แห่งคุณค่า” เพื่อแสดงให้เห็นว่าส่ือวัตถุพื้นบ้านเปรียบได้กับต้นไม้ 
คือ ในแนวตั้ง มีดอกใบผล ลำต้น และราก ซึ่งส่วนรากมักเป็นส่วนท่ีมองไม่เห็นแต่มีความสำคัญ เช่น 
ความเช่ือต่าง ๆ ของชาวไทดำ ลำต้น คือ กระบวนการทำงานการผลิตผ้าทอพื้นเมือง การต้ิวฝ้าย การ
ปั่นฝ้าย การตีฝ้าย การกรอฝ้าย การมัดย้อม และดอกใบ คือ ส่ิงท่ีมองเห็น ได้แก่ ผ้าทอพื้นเมืองท่ีทอ
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สำเร็จแล้ว การวิเคราะห์ดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจสื่อวัตถุให้ชัดเจนมากขึ้น และนำมาประยุกต์ในการ
ทำกิจกรรม  

ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในครอบครัวจากแม่และยายสู่ลูกหลาน ส่งต่อจาก
บรรพบุรุษจากรุ่นสู ่รุ ่นเพื่อการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองนั้น ไปในทิศทางเดียวกันกัน
งานวิจัยของ มาริสสา อินทรเกิด และคณะ (2561) ท่ีกล่าวถึงการอนุรักษ์และการสืบสานของ ผ้าไหม
มัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชนบ้านหัวสะพาน มีผู้ท่ีมีความรู้และ ฝีมือในการทอผ้าเพื่อสืบทอดรุ่นต่อรุ่น 
โดยใช้เทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจากบรรพบุรุษ รุ่นสู่รุ่นจากแม่มายังลูก แม่จะสอน
ลูกหลานให้รู้จักการทอผ้าไว้ใช้เอง ชาวบ้านท่ีเป็นผู้หญิงในชุมชนนี้ทอผ้าได้ทุกครัวเรือน การถ่ายทอด
ความรู้ผ่านการสาธิต และการบอกเล่า รวมทั้งการลงมือปฏิบัติของคนภายในครัวเรือนในแต่ละบ้านท่ี
มีลูกสาว แม่จะเป็นผู้สอนลูกให้ทอผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดงตามลวดลายโบราณที่มีการสืบทอดกันมาแต่
รุ่นบรรพบุรุษ 

2)  การส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดระดับชุมชน 
การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดระดับชุมชนมีจุดเริ่มต้นจากการร่วมกันก่อตั้งศูนย์การ

เรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด เพื่อสืบสานรูปแบบลวดลายการ
ทอแบบดั่งเดิมให้ลูกหลานชาวไทดำบ้านาป่าหนาดและชุมชนใกล้เคียงได้รับช่วงต่อภูมิปัญญาเพื่อ
ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเข้ามาสนับสนุน อาทิ อุตสาหกรรมภาค 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลตำบลเขาแก้ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการสื่อวัตถุโดย 
กำจร หลุยยะพงศ์ และคณะ (2553) ท่ีกล่าวถึง แนวทาง “การมีส่วนร่วม”ซึ่งเป็นแนวทางท่ียึดโยงกับ
ภูมิปัญญาเดิมของไทยเราที่เน้นการให้บุคคลต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสื่อวัตถุ  
ผนวกกับแนวคิดเรื ่อง “สิทธิเจ้าของวัฒนธรรม” ที่ระบุว่า ในกระบวนการขั้นตอนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรมนั้น ต้องถือให้เป็นสิทธิของเจ้าของวัฒนธรรมซึ่งเป็นทั้งผู้ก่อตั้ง เป็นผู้
กำลังใช้และเป็นผู้ท่ีจะต้องรับผลต่าง ๆ เป็นผู้ตัดสินใจทำให้เกิดการระดมผู้เกี่ยวข้องเข้มมามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการสื่อวัตถุ เพราะหากมีคนที่เกี ่ยวข้องเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็จะทำให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของส่ือวัตถุและส่งผลต่อความยั่งยืน โดยแนวทางการมีส่วนร่วมในปัจจุบันเริ่มขยาย
สู่การแสวงหาการมีส่วนร่วมจากภายนอกชุมชน เพราะ ภายนอกชุมชนนอกจากจะมี ทุนด้านเงินแล้ว 
ยังมีความรู้ในการทำงานด้วยโดยการมีส่วนร่วมนั้นมีหลายหลายรูปแบบ เช่น 1) รูปแบบแรก การมี
ส่วนร่วมในระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่จะวางแผนนโยบายการทำงาน โดยมักเป็นกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ผู้นำ ปราชญ์ชาวบ้าน 2) รูปแบบท่ีสอง คือการมีส่วนร่วมระดับกิจกรรม คือ 
การดำเนินกิจกรรม และ 3) รูปแบบท่ีสาม คือ การเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการ ซึ่งอาจมีท้ังการ
ให้เงินทุน การฝึกอบรม การแข่งขัน ฯลฯ เป็นต้น 
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ซึ่งไปในทางเดียวกันกันงานวิจัยของ เพียงดาว สภาทอง และคณะ (2559) ท่ีกล่าวถึง
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม ท่ียังสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และอาชีพการทอผ้าทอไทยวน โดย
การเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐบาล
หรือภาคเอกชน ซึ่งการสืบทอดภูมิปัญญาอาชีพการทอผ้าท่ีมีปัจจัยสำคัญคือ การมุ่งเน้นการสืบทอด
ให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อสืบทอดอาชีพการทอผ้าให้คงอยู่ให้เห็นคุณค่าสิ่งที่มี และยังเป็นการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองรวมถึงเป็นการผลักดันให้เกิดอาชีพท่ีสุจริต และรักษ์ในท้องถิ่นของตนเอง 

3) ปัจจัยเกื้อหนุนท่ีช่วยในการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง 
ปัจจัยเกื้อหนุนที่ช่วยในการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง โดยมีทั ้งปัจจัย

ภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งสามารถนามาอภิปรายได้ ดังนี้ 
(1) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเดินทางหาจุดเริ่มต้นของการทอผ้าพื้นเมืองชาวไทดำ

ในประเทศเวียดนามของปราชญ์ชุมชนและการรู้คุณค่าของภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองไทดำ นำเข้าสู่การ
เริ่มต้นสะสมผ้าทอพื้นเมืองท่ีหายาก โดยสะสมท้ังผ้าท่ีทอขึ้นภายในชุมชนและทอขึ้นจากชุมชนไทดำ
ในประเทศเวียดนาม เพื่อการอนุรักษ์ลวดลายต้นแบบมิให้ศูนย์หายไปกับกาลเวลาเพื่อส่งต่อถึงบุตร
หลานในครอบครัว ก่อนที่ขยายเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเวลา
ต่อมา ท้ังยังฟื้นฟูลวดลายและวิธีการทอด่ังเดิมนำกลับมาทำใหม่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ใน
ชุมชนได้เรียนรู้และรับรู้คุณค่าของผ้าทอพื้นเมือง ส่งผลถึงรับช่วงต่อองค์ความรู้เพื่อการสืบสานการทอ
ผ้าพื้นเมือง อันสอดคล้องกับการตรวจวัดสถานภาพของส่ือพื้นบ้านซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการบริหาร
จัดการสื่อสัตถุพื ้นบ้าน ซึ่ง กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ในการทำงานว่า หาก
สถานภาพของส่ือพื้นบ้านสูญหายไปแล้ว กลยุทธ์ในการทำงานคือการรื้อฟื้น ฟื้นฟู และหากสถานภาพ
ของส่ือพื้นบ้านกำลังจะสูญหาย กลยุทธ์ในการทำงานคือการอนุรักษ์ และยังสอดคล้องกับแนวคิดทุน
วัฒนธรรมของบูดิเยอร์ (1983) กล่าวว่าทุนวัฒนธรรมที่ปรากฏ อยู่มี 3 รูปแบบกล่าวคือ 1 ) ใน 
embodies state เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวคนและกลุ่มคนมาอย่างยาวนาน ได้แก่ ความคิด จินตนาการ 
ความคิดริเริ่มและความเช่ือ 2) ใน objectified state เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม ในรูปแบบของสินค้า
วัฒนธรรม เช่น รูปภาพ หนังสือ สิ่งก่อสร้าง สถานที่ที่เป็นมรดกโลก 3 ) institutionalization state 
หรือความเป็นสถาบันซึ่งสามารถทำให้เกิดความเป็นรูปธรรม เช่น กติกา การยอมรับที่หลาย ๆ คน
เห็นร่วมกัน เช่น การยอมรับในสถาบันพระมหากษัตริย์ วัด และโรงเรียน 

(2) ปัจจัยภายในอันเกิดจากคนรุ่นใหม่รับรู้คุณค่าและเกิดความภูมิใจในภูมิปัญญา
การทอผ้าพื้นเมืองของบรรพบุรุษท่ีเล่าถึงวัฒนธรรมความเชื่อความเป็นมาของชาวไทดำ เพื่อสืบสาน
การทอผ้าพื้นเมืองและรับช่วงต่อภูมิปัญญาเพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปและก้าวขึ้นมาเป็นช่างทอผ้า
พื้นเมืองเป็นอาชีพซ้ำยังพัฒนาผ้าพื้นเมืองเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิเช่น ชุดผ้ารองจาน กระเป๋า 
ย่าม อีกทั้งยังร่วมกันใช้ความรู้ที่เรียนมาใช้พัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้า
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พื้นเมืองให้ดำรงอยู่ได้ด้วยความมั่นคง ซึ่งเป็นการรู้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้อง
พึ่งพิงเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานวัฒนธรรมเชิงรุก โดย กาญจนา แก้วเทพ ท่ี
กล่าวถึงการบริหารจัดการวัฒนธรรมหรือสื่อพื้นบ้านไว้ว่า การบริหารจัดการวัฒนธรรมหรือส่ือ
พื้นบ้าน จำแนกได้เป็น 4 ด้าน คือ ด้านแรก การมองวัฒนธรรมเป็นกระบวนการคือ มิได้มองแต่
วัฒนธรรมหรือสื่อพื้นบ้านเป็นแค่ฉาก แต่ดูไปถึงหลังฉาก ในที่นี่คือผ้าทอพื้นเมืองไทดำ “ซิ่นนาง
หาญ” ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงท่ีมาของลวดลายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากวิถีชีวิตของชาวไทดำในอดีต และความ
เชื่อที่เกี ่ยวข้อง อันทำให้เห็นว่าผ้าทอพื้นเมืองไทดำ “ซิ่นนางหาญ”มิใช่เพียงแต่ผ้าซิ ่น แต่เป็น
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทต่าง ๆ ของชุมชนชาวไทดำ ด้านท่ีสอง การคำนึงสิทธิเจ้าของวัฒนธรรม 
พิจารณาว่า ใครคือเจ้าของวัฒนธรรมและคำตอบก็คือคนภายในชุมชน การปรับเปลี่ยนจึงต้องขึ้นอยู่
ก ับคนในชุมชนนั ่นเอง ด้านที ่สาม การคำนึงถึงวัฒนธรรมเป็นสมบัติร ่วมของคนในชุมชน ซึ่ง
หมายความว่า คนในชุมชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ เยาวชน แม่บ้าน ล้วนแล้วแต่ต้องเข้ามามี
บทบาทเป็นเจ้าของวัฒนธรรม เหตุนี้ การออกแบบการวิจัยหรือการพัฒนาวัฒนธรรมจึงควรให้คนทุก
คนเข้ามามีส่วนร่วม ด้านท่ีส่ี การมองบทบาทหน้าท่ีของวัฒนธรรมเป็นพลวัตร์คือ มีการเปล่ียนแปลง
ไม่หยุดนิ่งจากอดีตถึงปัจจุบัน 

ซึ่งการรู้คุณค่าและรู้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่ โดยร่วมกันสืบสานภูมิ
ปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง นำความรู้มาพัฒนาและต่อยอดสินค้าจากผ้าทอพื้นเมืองจนกลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน
หมุนเวียนจากภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย โดย ฉัตรทิพย์ 
นาถสุภา กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมชุมชนมีความหมายในการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นโดย
อาศัยความรู้และภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชีวิตรวมถึงการ 
ปฏิเสธอำนาจของรัฐและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่จะเข้ามาครอบงำทางความคิด ภูมิปัญญาและวิถี
ชีว ิตของชุมชน โดยมีแนวคิดดังนี้ 1)การพัฒนาชุมชนในสังคมไทยเน้นการพัฒนาแบบกลุ่มซึ่ง
สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมของคนไทยซึ่งไม่คำนึงถึงการแข่งขันระหว่างปัจเจกชน 2 )ปลุก
จิตสำนึกแบบชุมชนในด้านความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 3)มีกระบวนการผลิตซ้ำ
จิตสำนึกชุมชนโดยผ่านปัญญาชนของท้องถิ่น นักวิชาการในเมือง นักพัฒนาและผู้อาวุโสในชุมชน เพื่อ
สืบทอดจิตสำนึกของชุมชนต่อไป 4)มีกลุ่มชาวบ้านในรูปของการจัดองค์กร เช่น สหกรณ์ สมาพันธ์ 
เพื่อให้มีอำนาจต่อรองกับองค์กรภายนอก 5)มีการประสานวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 6)มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติโดย
ช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องธรรมชาติเพื่อคงความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน  

ทั้งนี ้ การที่คนรุ่นใหม่นำเอาความรู้จากภายนอกชุมชนมาพัฒนาต่อยอดผ้าทอ
พื้นเมืองภายในชุมชนโดยได้รับการยอมรับจากครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน ผู้นำชุมชนและสมาชิก
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กลุ่มทอผ้านั้นไปในทางเดียวกันกับแนวคิดทุนวัฒนธรรมของ อมรา พงศาพิชญ์ ที่กล่าวว่า สังคมไทย
เป็นสังคมที่เปิดกว้าง ยอมรับวัฒนธรรมและสิ่งใหม่จากภายนอกและสามารถ นำทั้งสิ ่งใหม่มา
ผสมผสานกับสิ่งเก่าที่มีอยู่แล้วปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตไทยได้ตลอดเวลาทำให้มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  
 

6.3 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1) ควรฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านท่ีเกี่ยวข้องกับการทอผ้า เช่น การขับแซท่ีกล่าวถึงวิธีการทอผ้า 

และทำการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงบันทึกเนื้อร้องเป็นลายลักษณ์ เพื่อใช้การแสดงเป็นรูปแบบใน

การถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชน ให้ได้รับความรู้พร้อมความเพลิดเพลิน

สนุกสนานและสามารถเข้าถึงภูมิปัญญาชุมชนได้โดยง่าย 

2) ควรสนับสนุนให้ชุมชนจดบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เช่น ตำรา หรือในรูปแบบส่ือ

อื่น ๆ เช่น ดีวีดีหรือสื่อดิจิทัล เพื่อความสะดวกในการเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้อันเป็นเอกลักษณ์

ของชุมชนท้ังต่อคนรุ่นใหม่ในชุมชนและผู้สนใจภายนอก 

3) ควรสนับสนุนให้โรงเรียนภายในชุมชนนำความรู้การทอผ้าพื้นเมือง “ซิ่นนางหาญ” และ

ภาษาไทดำท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนเพื่อรับรู้คุณค่าเกิดความภาคภูมิใจใน

ภูมิปัญญาชุมชนและรู้รักษาภูมิปัญญานั้นไว้โดยการร่วมสืบสานเอกลักษณ์ชุมชนและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในชุมชน 

4) การเผยแพร่ผลงานของกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง อาทิเช่น ผ้าทอพื้นเมืองต่าง ๆ หรือการแปรรูป

ผ้าทอพื้นเมืองเป็นสินค้าอื่น เช่น กระเป๋า เส้ือผ้า ชุดผ้ารองจาน รวมถึงบ้านพักแบบโฮมสเตย์ของกลุ่ม 

ผ่านสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากขึ้นและสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้

ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างท้ังในและต่างประเทศ 

5) เพื่อการได้ข้อมูลที่เจาะลึกมากยิ่งขึ ้นผู ้วิจัยควรใช้วิธีการวิจัยโดยการฝังตัวในชุมชน

ประกอบกับการสังเกตุการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมอันจะทำให้ทราบถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ภายในชุมชน รวมถึงได้เรียนรู้และศึกษาผ้าทอพื้นเมืองไทดำท่ีแสดงออกผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ ชุมชน 
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ภาคผนวก ก  
แนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 
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แนวคำถามกลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

1. การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามีวิธีการอย่างไร 

2. กลุ่มผลิตผ้าทอพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด มีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าหรือ
วัฒนธรรมชุมชนอื่น ๆ ให้แก่คนในชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

3. หน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าและการสืบสานภูมิ
ปัญญาการทอผ้า หรือไม่ อย่างไร 

4. ปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนเกิดความผูกพันกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง อย่างไร 

5. มีแนวทางในการฟื้นฟูองค์ความรู้ท่ีหายไปหรือไม่ อย่างไร 

แนวคำถามการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (กลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน) 

1. ในอดีตชุมชนมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าหรือไม่ มีวิธีการในการถ่ายทอดอย่างไร   

2. คนในชุมชนมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนไปยังกลุ่มเด็ก
และเยาวชน 

3. คนในชุมชนใช้ช่องทางใดบ้างในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า 

4. ชมุชนมีการประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าให้กับประชาชนใน
ชุมชนบ้างหรือไม่ อย่างไร 

5. คนภายในชุมชนมีวิธีการติอต่อส่ือสารกันแบบใด ผ่านช่องทางใด และได้ผลเป็นอย่างไร 

6. มีการติดต่อส่ือสารกับคนภายนอกชุมชนแบบใด ผ่านช่องทางใด และได้ผลเป็นอย่างไร  
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ภาคผนวก ข  
รูปภาพเกี่ยวกับผ้าไทดำ 
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คุณโสภา คุ้มคำ ให้การต้อนรับผู้วิจัยและทีมงาน ด้านหน้ากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12  
 

 

เครื่องรีดเมล็ดฝ้าย 
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เมล็ดฝ้ายสีเขียวตามธรรมชาติ 
 

 

ภายในศูนย์การเรียนรู้ 
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ลานทอผ้าภายในศูนย์การเรียนรู้ 
 

 

ผ้าทอลายประยุกต์ 
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พิพิธภัณฑ์ไทดำ 
 

 

การแต่งกายของหญิงไทดำนุ่งซิ่นนางหาญ สวมเส้ือผ่าหน้ากระดุมผีเส้ือและเส้ือฮีท่ีแสดงในพิพิธภัณฑ์ 
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เส้ือฮี ท่ีแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ 
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ผ้าเปียว ผ้าโพกหัวของหญิงไทดำ แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ 
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คุณวิภา คุ้มคำ สาธิตการโพกผ้าเปียวของหญิงชาวไทดำ 
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อาคารแสดงสินค้าไทดำภายในกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 
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ผ้าทอพื้นเมืองไทดำท่ีจำหน่ายภายในอาคารแสดงสินค้า 
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ผ้าทอจากกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านาป่าหนาดหมู่ 12 แสดงให้เห็นถึง หัวซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น 
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ผ้ารองจาน สินค้าท่ีต่อยอดจากผ้าทอพื้นเมืองไทดำ 
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กระเป๋าย่าม อีกหนึ่งการแปรรูปผ้าทอพื้นเมืองของชุมชน 
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ภายในโฮมเสตย์กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 



ประว ัติผู้เขียน 
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