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บทคัดย่ อ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ มายาวนาน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่ังสมความรู้ของแต่ละ
ท้องถิ่นในแต่ละยุค โดยความรู ้เหล่านั้นมักอยูใ่ นรู ปแบบฝังลึกในตัวบุคคล ถ้าไม่มีการถ่ายทอดก็จะสู ญหายไป
กับบุคคลเหล่านั้น ดังนั้น จึงสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่ นออกมาเป็ น
ความรู ้แบบชัดแจ้งเพื่อการนาไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ทิง้ ความเป็ นไทย
คาสาคัญ: การจัดการความรู ้, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ABSTRACT
Thailand is a country with a long history. In local indigenous knowledge of local notables in each
era. Knowledge is usually tacit knowledge. The knowledge will be lost of the person does not broadcast. It is
important to change the tacit knowledge into explicit knowledge. The knowledge is constantly evolving and
do not leave the possibility of Thailand.
Keywords: knowledge management, local wisdom.

บทนา
ภูมิปัญญาไทยเป็ นสิ่ งที่ทรงคุ ณค่า เพราะเป็ นการเล่าเรื่ องราวในแต่ละยุคสมัยผ่านวัฒนธรรม ความเป็ นอยู่
ในแต่ละยุคสมัยก็มีปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกัน ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ มายาวนาน ตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุ โขทัย
อาณาจักรอยุธยา กรุ งธนบุรี จนจึงยุคปัจจุบนั คือกรุ งรัตนโกสิ นทร์ หลายร้อยปี ของการสื บสานภูมิปัญญาไทย จึงเป็ น
* อาจารย์ประจา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี
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เรื่ องที่น่าศึกษามาก ถ้าจะเจาะลึกลงไปจะพบว่าในแต่ละท้องถิ่นก็มีภูมิปัญญาเฉพาะท้องถิ่นของตน ดังนั้น ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นจะเป็ นสิ่ งที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนั้น ๆ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หมายถึง องค์ความรู้อนั ลุ่มลึกหรื อการหยัง่ รู้ที่เกิดจากสัมพันธภาพ
อันแนบแน่นระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ มนุ ษย์กบั ธรรมชาติ และมนุ ษย์กบั อานาจเหนื อธรรมชาติ ภูมิปัญญาจึงไม่ใช่
สิ่ งที่เกิดขึ้นมาลอย ๆ แต่เป็ นผลของกระบวนการที่มนุ ษย์มีปฏิสัมพันธ์กบั สรรพสิ่ งภายในระบบนิ เวศท้องถิ่ น
นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2536, หน้า 3) กล่าวถึงความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 4 ประการ คือ
1. ความรู้และระบบความรู้ ภูมิปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เกิดแวบขึ้นในหัว แต่เป็ นระบบความรู้ที่ชาวบ้านมองเห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ เป็ นระบบความรู ้ที่ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นการศึกษาว่าชาวบ้าน “รู้อะไร” อย่างเดียว
ไม่พอ แต่ตอ้ งศึกษาด้วยว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างไร
2. การสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมและกระจายความรู้ ความรู้น้ นั ไม่ได้
ลอยอยูเ่ ฉย ๆ แต่ถูกนามาบริ การคนอื่น เช่น หมอพื้นบ้าน ชุมชนสั่งสมความรู้ทางการแพทย์ไว้ในตัวคน ๆ หนึ่ง
โดยมีกระบวนการที่ทาให้เขาสั่งสมความรู ้ เราควรศึกษาด้วยว่ากระบวนการนี้เป็ นอย่างไร หมอคนหนึ่งสามารถ
สร้างหมอคนอื่นต่อมาได้อย่างไร
3. การถ่ายทอดความรู ้ ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้แต่มีกระบวนการถ่ายทอดที่
ซับซ้อน ถ้าต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่นจะต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่ คนอีก
รุ่ นหนึ่งด้วย
4. การสร้างสรรค์และการปรับปรุ ง ระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ได้หยุดอยู่กบั ที่แต่ถูกปรับเปลี่ยน
ตลอดมา โดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้านเอง ซึ่ งยังขาดการศึกษาว่าชาวบ้านปรับเปลี่ยนความรู้และระบบความรู้
เพื่อเผชิ ญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
การศึ กษาภูมิปัญญาท้องถิ่ นจึ งเป็ นการย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ ที่คนรุ่ นก่ อนได้คิดค้นและ
บริ หารจัดการไว้ สิ่ งที่น่าสนใจอีกประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีตบางอย่างยังคงถูกนามาใช้ในปั จจุบนั และ
การยอมรับอย่างมาก เช่น สู ตรอาหาร สมุนไพร ยาตาราพื้นบ้าน เป็ นต้น ถ้ามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนรุ่ นหลัง
ได้นาไปประยุกต์ใช้ สังคมไทยก็จะพัฒนาต่อไปโดยไม่ทิ้งความเป็ นไทยในอดีต ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความแตกต่าง
กันออกไปในแต่ละภูมิภาค อาจจาแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็ น 10 ลักษณะ (รี นา ศรี วรสาร, ออนไลน์, 2556)
ดังนี้
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา เกิดจากความเชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณี และพิธีกรรม เป็ นสิ่ งที่คนในท้องถิ่นสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเน้น
การเพิ่มขวัญและกาลังใจคนในสังคม
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน เป็ นการนาทรัพยากรที่มีอยูม่ าประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจาวัน
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4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน นอกจากมนุษย์จะบริ โภคอาหารแล้วยังมีเทคนิค
ในการถนอมอาหารและการปรุ งอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน ถือเป็ นการผ่อนคลาย สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
อุปกรณ์ในการละเล่นส่ วนใหญ่ประดิษฐ์มาจากวัสดุตามธรรมชาติ
6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม พบได้จากงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่ อ ความคิดของคนในแต่ละท้องถิ่น
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน ส่ วนมากแสดงออกถึงความสนุกสนาน บางครั้งยังแฝงคติ
สอนใจด้วย
8. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและตารายาพื้นบ้าน ส่ วนมากมักจะนาสรรพคุณของพืชสมุนไพร
มาใช้ในการรักษาโรค ซึ่ งน่าจะได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประดิษฐกรรม ในอดีตยังไม่มีความเจริ ญด้านเทคโนโลยี แต่มนุษย์ใน
แต่ละท้องถิ่นก็ใช้ภูมิปัญญาผลิตสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย และมีลกั ษณะเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น
10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อาชีพส่ วนใหญ่ของ
คนไทยในอดีตคือเกษตรกรรม จึงมีพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกทัว่ ทุกภูมิภาคของไทย
จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจะพบว่า ไม่ว่าจะยุคสมัยใดมนุ ษย์ก็เรี ยนรู้ที่จะอยู่รอดและพัฒนาอยู่
เสมอ ยิ่งท้องถิ่นที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน เมื่อศึกษาย้อนกลับไปในภูมิปัญญาแต่ละรุ่ นจะสามารถมองภาพวิถี
ชี วิตของชุ มชนในอดีตของท้องถิ่นนั้นได้ชดั เจน จากอดีตในยุคที่ไม่มีการบันทึกก็จะใช้วิธีจดจา โดยมากมักจะ
ถ่ายทอดให้กบั คนในครอบครัวที่เป็ นญาติโดยสายเลือด และหวงแหนไม่ให้คนอื่นรู้ อาจเนื่องมาจาก 4 สาเหตุ (รี นา
ศรี วรสาร, ออนไลน์, 2556) ดังนี้
1. กลัวการแก่งแย่งการทามาหากิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรู้ที่จะต้องทาผลผลิตเพื่อค้าขาย
2. กลัวเรื่ องชื่ อเสี ยง เกียรติภูมิ และกลัวคนอื่นขโมยภูมิปัญญา ถ้าถ่ายทอดความรู้ให้กบั คนอื่นแล้วเขา
ทาดีกว่า เจ้าตารับก็จะไม่มีชื่อเสี ยง
3. มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู่ ย่า ตา ทวด ที่ตอ้ งการปกปิ ดเคล็ดลับหรื อวิธีการผลิต
4. สื่ อและเทคโนโลยียงั ไม่พฒั นาเท่าที่ควร
การสู ญหายของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเท่ากับการสู ญเสี ยข้อมูลบางช่วงของประวัติศาสตร์ ไทย ภูมิปัญญา
บางอย่างยังคงนามาใช้ได้ในปั จจุบนั เช่น สู ตรอาหาร การถนอมอาหาร เป็ นต้น บางอย่างสามารถนามาพัฒนาได้
เช่น ตารายาพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ประดิษฐกรรม เป็ นต้น จึงควรมีการจัดการความรู้ อย่างเป็ นระบบ เพื่อจัดเก็บ
องค์ความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้คงอยูต่ ลอดไป
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การจัดการความรู้ (knowledge management)
การจัดการความรู้ เป็ นกระบวนการอย่างเป็ นระบบในการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้หรื อนวัตกรรม
และการจัดเก็บความรู ้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานขององค์การ (เจษฎา นกน้อย และคณะ,
2553)
ฮิเดโอะ ยามาซากิ (Hideo Yamazaki) นักวิชาการชาวญี่ปุ่นให้คาจากัดความของความรู้ในรู ปแบบ
ของปิ รามิด อาจมีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ปิ รามิดความรู้ ระดับชั้นของความรู้ หรื อโครงสร้างของความรู้
เป็ นต้น โดยให้ความหมายของข้อมูล (data) ว่าเป็ นข้อเท็จจริ ง ข้อมูลดิบ หรื อตัวเลขต่าง ๆ ที่ยงั ไม่ผา่ นการแปลความ
ส่ วนสารสนเทศ (information) เป็ นข้อมูลที่ผา่ นกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการ
บริ หารจัดการและตัดสิ นใจ มีบริ บทซึ่ งเกิดจากความเชื่อ สามัญสานึกหรื อประสบการณ์ ของผูใ้ ช้สารสนเทศนั้น
มักอยู่ในรู ปข้อมูลที่ วดั ได้หรื อจับต้องได้ อย่างไรก็ตาม สารสนเทศอาจมีขอ้ จากัดในเรื่ องช่ วงเวลาที่ใช้และ
ขอบเขตของงานที่จะนามาใช้ ขณะที่ความรู้ (knowledge) คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรี ยบเทียบ
เชื่ อมโยงกับความรู ้ อื่นจนเกิดเป็ นความเข้าใจ และนาไปใช้ประโยชน์ในการสรุ ปและตัดสิ นใจในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้โดยไม่จากัดช่วงเวลา หรื อกล่าวได้วา่ เป็ นสารสนเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนาไปใช้งาน และ
ปั ญญา (wisdom) คือ ความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นตัวคน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนาไปใช้ (บุญดี บุญญากิจ, นงลักษณ์
ประสพสุ ขโชคชัย, ดิสพงศ์ พรชนกนาถ และปรี ยาวรรณ กรรณด้วน, 2549)

ภาพที่ 1 ปิ รามิดแสดงลาดับขั้นของความรู้
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ประเภทของความรู้ Michael Polanyi และ Ikujiro Nonaka (อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิ จ, นงลักษณ์
ประสพสุ ขโชคชัย, ดิสพงศ์ พรชนกนาถ และปรี ยาวรรณ กรรณด้วน, 2549) ได้จาแนกความรู้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความรู้แบบฝังลึก (tacit knowledge) เป็ นความรู้ที่อยูใ่ นตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์
การสังเกต การเรี ยนรู้ หรื อพรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ่ งสื่ อสารหรื อถ่ายทอดในรู ปของตัวเลข สู ตร หรื อลายลักษณ์อกั ษร
ได้ยาก ความรู ้ชนิ ดนี้พฒั นาและแบ่งปั นกันได้โดยการสังเกตและเลียนแบบ เป็ นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขัน
2. ความรู้แบบชัดแจ้ง (explicit Knowledge) เป็ นความรู้ที่เป็ นเหตุเป็ นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอด
ออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสื อ คู่มือ เอกสารและรายงานต่าง ๆ ทาให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
กระบวนการถ่ ายโอนความรู้ของภูมิปัญญาท้ องถิ่น ถ้าวิเคราะห์โดยแนวคิดของ Michael Polanyi และ
Ikujiro Nonaka แล้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่นเปรี ยบเหมือน Tacit Knowledge ที่ควรจะถอดองค์ความรู้ออกมาเป็ น Explicit
Knowledge เพื่อรวบรวมไว้ศึกษา พัฒนาต่อยอดต่อไป ซึ่ งการถ่ายโอน Tacit Knowledge ของแต่ละท้องถิ่นให้ออก
มาเป็ น Explicit Knowledge ประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้
1. ตั้งทีมงานที่มีความต้องการที่จะถอดองค์ความรู้ของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยสมาชิกควรประกอบด้วยผูร้ ู้
(key man) ของแต่ละท้องถิ่น
2. ทีมงานช่วยกันวิเคราะห์วา่ ในท้องถิ่นของตนต้องการถ่ายโอนองค์ความรู้เรื่ องใดบ้าง เรี ยงลาดับความ
สาคัญของภู มิปั ญญาท้องถิ่ นและจาแนกเป็ นหมวดหมู่ ตามประเภทของภูมิปั ญญาท้องถิ่ นเพื่อให้ง่า ยในการ
สื บค้น ข้อมูล จากนั้นจึงช่วยกันตามหาผูร้ ู ้หรื อหลักฐานที่แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่ องนั้น เช่น ภูมิปัญญาเรื่ อง
จักสานของอาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี ก็ไปยังแหล่งจักสานเพื่อสอบถามว่าในปั จจุบนั มีใครหรื อกลุ่มใดที่มี
ฝี มือด้านจักสาน เป็ นต้น ซึ่ งนัน่ เป็ นเพียงวิธีการที่จะเข้าถึงกลุ่มที่สามารถถ่ายโอนภูมิปัญญาได้ บางภูมิปัญญา
อาจมีกลุ่ม เป้ าหมายหลายกลุ่มที่มีวธิ ี การเฉพาะของตนเอง เช่น สู ตรอาหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาน้ าพริ กแกง
อาจมีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีสูตรที่แตกต่างกัน ทีมงานก็ตอ้ งตรวจสอบว่าสู ตรน้ าพริ กแกงของกลุ่มใดที่มีคุณค่า
ควรที่จะถอด องค์ความรู ้ ซึ่ งอาจไม่สามารถถอดองค์ความรู้ของทุกกลุ่มที่ทาน้ าพริ กแกงได้ เป็ นต้น
3. จากนั้นพิจารณาวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่ งแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้ าหมาย จาแนกได้ดงั นี้
3.1 ใช้วธิ ีสอบถาม ควรเป็ นการสอบถามด้วยบุคคลมากกว่าการใช้แบบสอบถาม ใช้ในกรณี แหล่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นบุคคลและเต็มใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการนี้ใช้เวลาน้อย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ในกรณี ที่สงสัยได้
3.2 ใช้วธิ ี การสังเกต บางครั้งผูถ้ ่ายทอดก็อธิบายหรื อสอนใครไม่เป็ น ก็อาจใช้วิธีการสังเกต กระบวน
การการผลิตองค์ความรู ้น้ นั ตามขั้นตอน แล้วจดบันทึกหรื อบันทึกโดยการถ่ายวิดีโอ ทั้งนี้ผถู้ ่ายทอดต้องอนุญาต เช่ น
กลุ่มที่ทากล้วยฉาบอร่ อยและขายดี แต่อธิ บายไม่ได้วา่ เพราะอะไร อาจให้เขาสาธิ ตแล้วสังเกตวิธีการทาแต่ละขั้นตอน
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ตั้งแต่ การเลื อกกล้วย พันธุ์ ของกล้วยที่ ใช้ ส่ วนประกอบที่ ใช้ ขั้นตอนการปรุ งรส การทอด การฉาบ ระยะเวลา
อุณหภูมิที่ใช้ จนกระทัง่ ได้กล้วยฉาบ เป็ นต้น
3.3 ใช้การฝึ กปฏิบตั ิ ผูส้ อบถามทาหน้าที่เป็ นผูเ้ รี ยนเข้าไปเรี ยนรู้ต้ งั แต่ตน้ กระบวนการจนสิ้ นสุ ด
กระบวนการจนมีความชานาญ แล้วนามาสรุ ปเป็ นข้อมูล วิธีน้ ีเหมาะกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตอ้ งอาศัยการปฏิบตั ิ
และผูส้ อบถามควรมีทกั ษะในภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนั้นบ้างพอสมควรจึงจะเข้าใจและวิเคราะห์ได้
3.4 การถอดชิ้นงาน ในกรณี ที่ไม่มีผรู้ ู้ที่เป็ นตัวบุคคลทาหน้าที่ถ่ายทอด เหลือเพียงชิ้นงานที่เป็ นภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น ก็จาเป็ นต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมาถอดชิ้นงานเพื่อศึกษากระบวนการผลิต
วิธีการนี้อาจไม่ตรงกับกระบวนการจริ ง 100% แต่ก็ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง
อย่างไรก็ตาม หลังจากสารวจข้อมูลเบื้องต้นแล้วต้องวิเคราะห์ร่วมกันว่าควรใช้วิธีการใด หรื ออาจใช้
หลายวิธีการร่ วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิ ผลมากที่สุด ปั จจัยที่ค่อนข้างมีผลต่อการเลื อกวิธีการ คือ ความ
เต็มใจของเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเต็มใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เพียงใด ทีมงานควรชี้ แจงวัตถุประสงค์การ
ดาเนิ นงานอย่างชัดเจนก่อนที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ว่า เพียงแค่ตอ้ งการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปจดลิขสิ ทธิ์
ทางปัญญา เพื่อให้เขามัน่ ใจว่าทุกอย่างที่ถ่ายทอดยังคงลิขสิ ทธิ์ ของเขาอยู่
4. เมื่อได้องค์ความรู ้แล้วก็นามารวบรวมในรู ปแบบดั้งเดิม เหมือนเป็ นภาพประวัติศาสตร์ ให้คนรุ่ นหลัง
ได้รับรู ้ ขณะเดียวกันก็ควรร่ วมกันวิเคราะห์วา่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใดที่ควรประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่ยอมรับ และพัฒนา
จนเป็ นอาชีพและเกิดการคงอยูข่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เช่น หมู่บา้ นแกะสลักไม้ในภาคเหนือ ซึ่ งเป็ นภูมิปัญญา
ของไทยที่ไม่แพ้ชาติอื่นประกอบกับภาคเหนือมีตน้ ไม้มาก ในอดีตต้องโค่นต้นไม้เพื่อมาแกะสลัก แต่ปัจจุบนั ได้
ใช้ไม้จากโรงเลื่ อยที่ไม่ได้ขนาดแล้วนามาแกะสลัก สามารถขายผลิ ตภัณฑ์ได้และยังกระตุน้ นักท่องเที่ยวจนสร้าง
รายได้ให้กบั หมูบ่ า้ นเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น
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โดยสรุ ปขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่ น คือ การค้นหาแหล่งข้อมูลแบบฝังลึกของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วผ่านกระบวนการจนกลายเป็ นความรู้แบบชัดแจ้ง จากนั้นเผยแพร่ เพื่อให้บุคคลที่สนใจได้
ทดลองใช้ หลายคนอาจกังวลว่า ภูมิปัญญาของครอบครัวเมื่อมีการเผยแพร่ แล้วจะกลายเป็ นข้อมูลสาธารณะที่
ใครก็รู้และทาได้ อันที่จริ งแล้วในทางปฏิ บตั ิมนั ไม่เป็ นเช่นนั้น เพราะกว่าจะเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี (best practice)
ต้องอาศัยการฝึ กฝนมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ดังนั้น ผูท้ ี่ได้ขอ้ มูลเชิ งองค์ความรู้ ไปนั้นยังคงต้องไปต่อยอด
ดัดแปลง ปรั บปรุ งให้เหมาะสมกับบริ บทของตน จึงเป็ นการยากที่จะเลียนแบบจนเหมือนกันได้ เมื่อเผยแพร่
ข้อมูลแล้วก็ให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลสะท้อนข้อมูลกลับมาด้วยว่านาไปใช้แล้วได้ผลอย่างไร พัฒนาอย่างไร ต้องเพิ่มหรื อลด
สิ่ งใด เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ดียงิ่ ขึ้น ถ้าคนไทยร่ วมมือกันโดยเริ่ มจากถอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นของตน เลือกสิ่ งที่เป็ นเอกลักษณ์ ที่มีคุณค่าคู่ควรกับการอนุรักษ์มาพัฒนาและปรับปรุ งให้เหมาะสมกับ
ปั จจุบนั และอนาคต เชื่อว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจะไม่สูญหายและจะถูกประชาสัมพันธ์ออกไปไม่เพียงในประเทศ
ไทยแต่เป็ นทัว่ โลก ปั จจุบนั เป็ นยุคที่การสื่ อสารทัว่ โลกเป็ นเรื่ องง่าย ดังจะเห็นได้จากคนแทบจะทัว่ โลกรู้จกั ผัด
ไทยและต้มยากุง้ ว่ามาจากประเทศไทย สิ่ งเหล่านี้เป็ นเพียงตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกพัฒนาเพื่อมาเป็ นอาชีพ
และสร้ างภาวะเศรษฐกิ จที่ดีให้กบั ประเทศชาติต่อไป นักวิจยั หลายท่านได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับการจัดการความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่ น กนกพร ฉิ มพลี (2555) ได้ศึกษารู ปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรมเครื่ องจักสาน กรณี ศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสี มา โดยศึกษาจากเอกสารอ้างอิงและศึกษา
ภาคสนามในกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม พบว่าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่ องจักสานเกี่ยวข้องกับความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสื บต่อ
กันมา จนกลายเป็ นองค์ความรู้ประจาท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ทางสังคมและการปลูกฝังวิธีคิด การดาเนิน
ชี วิตประจาวันให้แก่ ลู กหลานเพื่อปฏิ บตั ิ สืบ ต่อกันมา โดยกระบวนการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้า น
หัตถกรรมเครื่ องจักสาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดความรู้เกี่ยวกับการกาหนดผลิตภัณฑ์ ผ่าน
การคิดและตัดสิ นใจร่ วมกันของสมาชิ กกลุ่ม จากนั้นนาไปสู่ 2) การแสวงหาและยึดกุมความรู้ที่มาจากภายในกลุ่ม
และภายนอก เพื่ อให้เกิ ดความรู ้ เฉพาะของกลุ่ ม และนาไปสู่ 3) การแลกเปลี่ ย นความรู้ อย่า งไม่ เป็ นทางการ
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู ้ภายในกลุ่มเพื่อให้สมาชิกมีความรู้และทักษะในการผลิตมากขึ้น และเป็ นที่มา
ของ 4) การจัดเก็บความรู ้ในตัวบุคคล และ 5) การถ่ายทอดความรู้ มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ โดยกระบวนการจัดการความรู้ ดงั กล่ าวมีลกั ษณะเป็ นวงจรที่เมื่อถ่ายทอดความรู้แล้วสามารถ
ย้อนกลับไปกาหนดความรู้ในรู ปแบบอื่นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเงื่อนไขที่ทาให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านหัตถกรรมเครื่ องจักสานประสบความสาเร็ จ ได้แก่ ความรู้ดา้ นการจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผูน้ า
และโครงสร้างพื้นฐาน งานวิจยั นี้ ทาให้ทราบว่าความรู้ประจาท้องถิ่ นด้านจักสานถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
มีก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ และพัฒนาอย่า งต่ อเนื่ อง จนในปั จจุ บนั ก็ ย งั คงสร้ า งอาชี พ ให้ก ับท้องถิ่ นได้ จึ ง เป็ น
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ตัวอย่างหนึ่งที่ยนื ยันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมีคุณค่า ควรจะช่วยกันอนุรักษ์ ถ้ายิ่งปล่อยเวลาให้เนิ่ นนานไป
ผูท้ ี่มีองค์ความรู ้แบบฝังลึกค่อย ๆ สู ญหายไป คนรุ่ นใหม่ไม่สืบสานความรู้ต่อ จะทาให้องค์ความรู้ดา้ นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู ญหายตามไปด้วย
อี กงานวิจยั หนึ่ งที่ ป ระยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาผสมผสานกับวิทยาการสมัยใหม่จนสามารถสร้ าง
อาชี พให้กบั ชุ มชนได้คืองานวิจยั ของ อภิชาติ ใจอารี ย ์ (2557) เรื่ องรู ปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การแปรรู ปหน่อไม้ ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ์เชิ งลึก การ
พูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ การศึกษาจากเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ การสารวจชุมชน และการสนทนากลุ่มย่อย
กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก พบว่าองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรู ปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย มีที่มา 2 ลักษณะ
คือ 1) ภูมิปัญญาดั้งเดิ ม และ 2) ความรู ้ ใหม่ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด คือ หน่อไม้ดอง หน่อไม้ตม้ หน่อไม้แห้ง และหน่อไม้
ซุ ป สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของคนในชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติใน
ท้องถิ่น จนกลายเป็ นองค์ความรู ้ประจาท้องถิ่นที่ผา่ นกระบวนการการเลือกสรร การเรี ยนรู้และถ่ายทอด จากรุ่ นสู่ รุ่น
และเป็ นวิถีชุมชนที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา ซึ่ งกระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนด
ความรู้ โดยผ่านการพิจารณาว่าเป็ นความรู ้ด้ งั เดิมหรื อความรู้ใหม่ที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาเดิม 2) การแสวงหาความรู้
ที่มาจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในชุ มชนและการส่ งเสริ มจากหน่ วยงานภายนอก 3) การแลกเปลี่ยนความรู้
อย่างไม่เป็ นทางการ ผ่านการพูดคุยและปรึ กษาหารื อ เพื่อการแก้ปัญญาในกระบวนการแปรรู ป 4) การจัดการเก็บ
ความรู ้ ส่ วนใหญ่เป็ นการจัดเก็บความรู ้ ในตัวบุคคล ไม่มีการจดบันทึกเป็ นลายอักษร และ 5) การถ่ายทอดความรู้
ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะอย่างไม่เป็ นทางการ ผ่านสมาชิกภายในครัวเรื อน สาหรับเงื่อนไขสู่ ความสาเร็ จของการจัดการ
ความรู ้ ได้แก่ ความรู้ดา้ นการจัดการความรู้ วัฒนธรรม/วิถีชุมชน ผูน้ าชุมชน ทรัพยากรท้องถิ่น และโครงสร้าง
พื้นฐาน
ซึ่ งงานวิจยั ทั้งสองต่างมีวตั ถุประสงค์เดียวกันคือ การศึกษารู ปแบบการจัดการความรู้ดา้ นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็ นกรณี ศึกษา ทาให้เห็นว่าไม่วา่ งานจักสานหรื อวิธีการถนอมหน่อไม้ก็มี
มาตั้งแต่ยุคโบราณและถ่ายทอดกันมา เมื่อถอดองค์ความรู้ได้ก็สามารถนามาผสมผสานกับวิทยาการสมัยใหม่
เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมในปั จจุบนั แต่ก็น่าคิดว่าแล้วยังคงเหมาะสมในอนาคตหรื อไม่ คาตอบคือไม่
แน่ ใจ ดังนั้น การศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่ องในปั จจุบนั จะสร้ างความเชื่ อมัน่ ได้ว่าจะสามารถสร้ างความ
เหมาะสมให้กบั อนาคตได้ ในปั จจุบ นั เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว คนที่อยากท าอาหารแต่ ไม่ รู้
ส่ วนประกอบสามารถเปิ ดเข้าไปใน Internet หรื อ www.youtube.com เพื่อดูคลิปวิธีการทาอาหารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว แต่คลิ ปเหล่านั้นอาจไม่ใช่ สูตรอาหารที่อร่ อยที่สุด แต่หากคนไทยให้ความสาคัญกับการถ่ายทอดองค์
ความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหารอย่างจริ งจังแล้ว เราจะได้สูตรอาหารที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
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อีกหลายเมนู ไม่เพียงแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหารเท่านั้น ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยอีกหลายด้านที่
น่าสนใจ ไม่วา่ จะเป็ นด้านประเพณี และพิธีกรรม ด้านศิลปะพื้นบ้าน ด้านศิลปวัฒนธรรม หรื อด้านสมุนไพรและ
ตารายาพื้นบ้าน ก็ลว้ นแต่เต็มไปด้วยการสั่งสมความรู้ที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างน่าสนใจทั้งสิ้ น นอกจากจะเน้น
การส่ งต่อความรู ้แล้วยังเน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็ นไทยอีกด้วย
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