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กระบวนการถ่ ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการท�ำประมงพื้นบ้ านของชุ มชน
ลิพงั อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประเทศไทย
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บทคัดย่ อ: การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการท�ำประมง
พื ้นบ้ านของชุมชนลิพงั อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพที่ศกึ ษาองค์ประกอบทางการ
สื่อสารและกระบวนการในการถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
กลุม่ เป้าหมายคือ คนในชุมชนที่ได้ รับการนับถือว่าเป็ นผู้มีความรู้ในการท�ำประมงพื ้นบ้ าน ซึง่ มีจ�ำนวน 5 ราย
และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนลิพงั มีกระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการท�ำประมงพื ้นบ้ านที่สามารถวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของการสื่อสารได้
ดังนี ้ 1) แหล่งข้ อมูลข่าวสารหรื อผู้ถ่ายทอด คือ คนในชุมชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรื อช�ำนาญ ในการท�ำ
ประมงพื ้นบ้ าน และเป็ นหัวหน้ าครอบครัว 2) ตัวสารหรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการท�ำประมงพื ้นบ้ านคือ เครื่ อง
มือประมง วิธีการในการท�ำประมง และความเชื่อในการท�ำประมงพื ้นบ้ านของชุมชน 3) ช่องทางของการ
ถ่ายทอดและสื่อที่ใช้ คือ ตัวอย่างจากของจริ ง การลงมือปฏิบตั ิ และการสาธิตเพื่อแสดงแบบอย่างของการ
ท�ำงาน และ 4) ผู้รับสารหรื อผู้รับการถ่ายทอด คือ คนในครอบครัวหรื อเครื อญาติเป็ นส่วนใหญ่ ส่วน
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญานัน้ ผู้ถ่ายทอดจะเริ่ มกระบวนการถ่ายทอดความรู้ในการท�ำเครื่ องมือประมง
พื ้นบ้ านและการท�ำประมงจากความรู้พื ้นฐานที่งา่ ยไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ี่ยากขึ ้นตามล�ำดับ โดยใช้ การอธิบายร่วม
กับตัวอย่างจากของจริ ง การลงมือปฏิบตั ิ การสาธิตให้ ดแู บบอย่าง ซึง่ ผู้รับการถ่ายทอดจะสามารถสอบถาม
สิง่ ที่สงสัยได้ แต่เนื่องจากผู้ถ่ายทอดมีจ�ำนวนน้ อยและมีอายุมาก ดังนัน้ ชุมชนจึงควรมีการรวบรวมองค์ความ
รู้ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ อยูใ่ นรูปของแหล่งข้ อมูลที่สามารถน�ำเสนอได้ งา่ ย และมีความยัง่ ยืน และสร้ างเป็ นบท
เรี ยนหรื อหลักสูตรส�ำหรับเยาวชนในท้ องถิ่นให้ อนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชนได้ ตอ่ ไป
ค�ำส�ำคัญ: กระบวนการถ่ายทอด, ภูมิปัญญาท้ องถิ่น, ประมงพื ้นบ้ าน
ABSTRACT: The purposes of this qualitative research were to study the process of transferring
local wisdom in the local fishery of Li–pung community, Palian district, Trang province. Communication
elements and the process of wisdom transfer were collected by in-depth interviews of 5 experienced and
skilled fishermen in the community. The results from the content analysis revealed the communication
elements and process of local wisdom transfer in the Li-pung community as follows: 1) Information
sources or senders were the expertise in fishing and also the head of the family, 2) Message or
local wisdom in small-scale fishing were fishing gears, methods, and belief in fishing practice, 3)
The communication channels and media used were real samples, practices, and demonstration
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and 4) The receivers were mostly family and relative. The senders transferred wisdom started from
basic knowledge to a higher level of fishing operations by explanation combined with a real example,
practice, and demonstration. The receivers had an opportunity to ask the questions. However,
since the senders are few and old, the community should gather knowledge and explicitly present
in the easy-access form. Creating lessons or courses for local youths should also be promoted to
sustain the process of local wisdom and knowledge transfer.
Keywords: transferring process, local wisdom, local fishery
บทนำ�
ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็ นองค์ความรู้ทมี่ อี ยูใ่ นท้อง
ถิน่ และเป็นสิง่ ทีค่ นในท้องถิน่ สัง่ สม พัฒนา เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการของท้ องถิ่นสืบต่อกันมา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ภูมปิ ั ญญาทีเ่ กี่ยวข้ องกับการท�ำมาหากินและ
วิถชี วี ติ ของคนในท้องถิน่ มักจะมีการถ่ายทอดสืบต่อกัน
มาจากคนรุ่นหนึง่ สูอ่ กี รุ่นหนึง่ อย่างต่อเนือ่ ง ทังเพื
้ อ่ ใช้ใน
การประกอบอาชีพหาเลี ้ยงตนเองและครอบครัว ทังเพื
้ อ่
รักษาประเพณีของท้องถิน่ อาจจะกล่าวได้วา่ ภูมปิ ัญญา
ท้องถิน่ เป็นมรดกของสังคม ทังที
้ เ่ ป็นความรู้เดิมทีร่ บั ช่วง
มาจากบรรพบุรุษ และสิง่ ทีม่ กี ารน�ำมาพัฒนาต่อยอดให้
ความรู้เดิมได้มกี ารเพิม่ พูนออกไป โดยการประยุกต์ใช้สงิ่
ต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั มาสร้ างสรรค์และเอื ้ออ�ำนวยให้การใช้
ชีวติ มีความสะดวกสบายมากขึ ้น โดยเฉพาะลักษณะ
เศรษฐกิจในชนบททีเ่ ป็นแบบผลิตเองใช้เอง คือ ผลิตขึ ้น
มาเพื่อใช้ ในครัวเรื อน มีประโยชน์ในการใช้ สอยเพือ่
ประกอบการด�ำรงชีวติ แล้ วจึงค่อยปรับปรุงให้มคี วาม
งดงามกลายเป็ นหัตถกรรมพืน้ บ้ าน ทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ชีวติ ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของท้องถิน่ และเป็นการ
สืบทอดความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ โดยอาศัยวัสดุ
หรือวัตถุดบิ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั มาสร้ างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง อาศัยความรอบรู้ และประสบการณ์ทสี่ บื ต่อกัน
มาทัง้ ทางตรง คือ ประสบการณ์ ของตนเอง และ
ประสบการณ์ทางอ้ อมทีไ่ ด้ เรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรู้
ทีส่ งั่ สมกันมาจากอดีตถึงปัจจุบนั จากคนรุ่นหนึง่ ไปสูอ่ กี
รุ่นหนึง่ (สุนทร, 2552) การถ่ายทอดภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ไปยังคนรุ่ นต่อไปคนที่ท�ำหน้ าที่ถ่ายทอดจะไม่ใช่ผ้ ทู ี่
มีอาชีพครู แต่มกั จะเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความช�ำนาญ
ในเรื่ องนัน้ ๆ และได้ รับการยอมรับจากชุมชน จะใช้
เวลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการถ่ า ยทอดความรู้
ทักษะ ที่ตนเองมีมาให้ กบั ผู้อื่น การถ่ายทอดดังกล่าว
มักจะเป็ นการเรี ยนการสอนด้ วยการกระท�ำ ให้ กบั ลูก
หลาน ญาติพี่น้อง หรื อคนที่อยูใ่ กล้ เคียง ดังนัน้ บ้ าน

หรื อครอบครัวจะมีบทบาททีส่ ำ� คัญในการส่งเสริมให้ มี
การเรียนรู้ ถ่ายทอดความเชือ่ ทัศนคติ และแบบแผน
พฤติกรรมของครอบครัวไปสูบ่ ตุ รหลาน โดยมีพอ่ แม่หรือ
ปู่ ยา่ ตายายเป็ นครู บุตรหลานจะเรี ยนเพือ่ มุง่ ใช้ในชีวติ
ประจ�ำวัน อาศัยความช�ำนาญทีฝ่ ึกฝนและประสบการณ์
ทีถ่ ่ายทอดมา เป็นวิธีศกึ ษาปรับปรุ งตนเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม น�ำเอาทรั พยากรที่มีอยู่ในท้องถิน่ มา
ดัดแปลงให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ตนเอง (พระมหาเมธา,
2547)
ชุมชนลิพงั อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็ น
ชุมชนที่มีพื ้นทีส่ ว่ นหนึง่ ติดต่อกับทะเลอันดามัน ท�ำให้
อาชีพส�ำคัญของผู้ที่อาศัยอยู่ในบริ เวณนี ้คือ การท�ำ
ประมง ในระยะแรกการท�ำประมงของชุมชนเป็นการท�ำ
เพือ่ การบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ต่อมาทรัพยากรทาง
ทะเลบริเวณชุมชนลิพงั เกิดความเสื่อมโทรม ปริมาณ
และขนาดสัตว์น� ้ำทีจ่ บั ได้ลดจ�ำนวนลง พื ้นทีข่ องป่ าชาย
เลนถูกบุกรุกและท�ำลาย โดยใช้เครื่องมือประมงทีม่ กี าร
ท�ำลายล้างสูง เช่น อวนรุน อวนลาก ทีม่ ตี าอวนขนาดเล็ก
ฯลฯ ส่งผลให้ จ�ำนวนสัตว์น� ้ำทีเ่ คยมีอย่างอุดมสมบูรณ์
ลดลงอย่างมาก คนในชุมชนจึงมีการรวมตัวกันเพื่อ
พยายามหาทางแก้ ไขปั ญหาที่ประสบอยู่ วิธีการหนึง่
คือ การสนับสนุนให้ ใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการท�ำ
ประมงแบบด�ำรงชีพให้ มากขึ ้น และให้ มีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาเหล่านี ้สูค่ นรุ่นหลัง เพือ่ ให้สบื ทอดเป็นความ
รู้ในการประกอบอาชีพเลี ้ยงตนเองและครอบครัว โดยไม่
ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์น� ้ำเพือ่ ให้ ลกู หลาน
ได้มกี นิ มีใช้ ตอ่ ไปอนาคต จากการร่วมมือกันของชุมชน
ท�ำให้ ปัจจุบนั ทรัพยากรสัตว์น� ้ำของชุมชนกลับมามี
ความอุดมสมบูรณ์ เพียงพอให้ คนในชุมชนด�ำรงชีพ
ด้ วยการท� ำประมงพื น้ บ้ านโดยใช้ เครื่ องมื อประมง
และวิ ธี ก ารประมงพื น้ บ้ านที่ เ ป็ นภู มิ ปั ญ ญาของ
ชุมชนเพื่อหาเลี ้ยงครอบครัวได้
การศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ อง
ถิ่น จึงเป็ นเรื่ องที่จะช่วยให้ เข้ าใจว่าการถ่ายทอดองค์
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ความรู้ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชน เพื่อ
ให้ เกิดการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านัน้ ใน
การด�ำรงชีวิตของคนในชุมชนมีกระบวนการอย่างไร
ซึง่ จะเป็ นส่วนช่วยให้ มีการหาแนวทางในการพัฒนา
หรื อปรับปรุง องค์ ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการ
ถ่ายทอดได้ อย่างเหมาะสม ซึง่ จะท�ำให้ ภมู ิปัญญา
ท้ องถิ่นเหล่านันยั
้ งคงอยูต่ อ่ ไป
วิธีการศึกษา
การวิจยั เรือ่ ง กระบวนการถ่ายทอดภูมปิ ัญญาท้อง
ถิน่ ในการท�ำประมงพืน้ บ้ านของชุมชนลิพงั อ�ำเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) โดยศึกษาแบบ Action research
ในพืน้ ที่ชุมชนชาวประมงพืน้ บ้าน ต�ำบลลิพงั อ�ำเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง จ�ำนวน 5 หมูบ่ ้าน คือ หมู่ 1 หมู่ 2
หมู่ 3 หมู่ 5 และ หมู่ 7 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเชิญ
ประชุมชาวประมงพืน้ บ้ านเพื่อหาผู้ให้ ข้อมูลส�ำคัญ
(Key informant) ในการท�ำประมงพื ้นบ้ าน จากนัน้
ท�ำการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focused interview)
กับผู้ให้ ข้อมูลส�ำคัญ (Key informant) ของชุมชน ซึง่
มีจ�ำนวน 5 ราย ได้ แก่ ผู้อาวุโสหรื อผู้น�ำที่ไม่เป็ น
ทางการในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้ที่เกษตรกรหรื อ
ชุมชนให้ การนับถือว่าเป็ นผู้มีความรู้ ร่วมกับข้ อมูลที่
ได้ จากการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม แล้ วน�ำข้ อมูลมา
วิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบความเหมือนและความแตก
ต่างของข้ อมูลจากประเด็นที่ก�ำหนด ท�ำการวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content analysis) ตีความ จัดกลุม่ ประเภทของ
ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ แล้ วน�ำกลับไปตรวจสอบกับผู้
ให้ ข้อมูลเพื่อความถูกต้ อง ก่อนจะจัดประชุมกลุม่
ย่อย (Focus group discussion) ในชุมชนอีกครัง้
เพื่อน�ำเสนอข้ อมูลและแก้ ไขร่วมกัน
ผลการศึกษาและวิจารณ์
กระบวนการถ่ ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการ
ท�ำประมงพืน้ บ้ านของชุมชนลิพงั
จากการศึกษา กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ในการท�ำประมงพื ้นบ้านของชุมชนลิพงั สามารถ
แยกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ในการถ่ายทอดซึง่ แบ่งตาม
องค์ประกอบของการสือ่ สารได้ 4 องค์ประกอบดังนี ้ 1. ผู้
ถ่ายทอด (Sender) 2. เนื ้อหาของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
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(Message) 3. วิธีการและสื่อที่ใช้ ในการถ่ายทอด
(Channel) และ 4. ผู้รับการถ่ายทอด (Receiver) ซึง่
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ถ่ายทอด (Sender) จากการศึกษา พบว่าผู้
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการท�ำประมงพื ้นบ้ าน
ของชุมชนลิพงั คือ ชาวประมงผู้ที่มีความรู้ ความ
ช�ำนาญ และมีประสบการณ์ในการสร้ างหรื อการใช้
เครื่ องมือประมงพื ้นบ้ านแต่ละชนิด โดยจะถ่ายทอด
ความรู้เกีย่ วกับการท�ำและการใช้เครื่องมือประมง ให้กบั
คนภายในครอบครัว ญาติพนี่ ้ อง เพือ่ นบ้าน หรือคนทีม่ ี
ความสนใจทีเ่ ข้ามาสอบถาม หรือขอค�ำแนะน�ำในการท�ำ
เครื่องมือประมงชนิดต่าง ๆ ตามความช�ำนาญของผู้สง่
สารแต่ละคน นอกจากนี ้ยังพบว่า ผู้ถา่ ยทอดภูมปิ ัญญา
ท้ องถิน่ จะเป็ นผู้ทไี่ ด้ รบั ความเชือ่ ถือจากคนในชุมชนว่า
มีความเชีย่ วชาญในเรื่องการท�ำเครื่องมือประมง มีความ
รู้และประสบการณ์ในการท�ำประมงด้ วยวิธีการหรือใช้
เทคนิคต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดต่อมาจากบรรพบุรุษ
และจากประสบการณ์ ที่ได้ สั่งสมมายาวนาน เมื่อผู้
ถ่ายทอดได้ รับความไว้ วางใจและความเชื่อถือจาก
ผู้รับการถ่ายทอด จะท�ำให้ ความเชื่อถือในเนื ้อหาของ
ภูมิปัญญาที่ถกู ถ่ายทอดว่า มีความน่าเชือ่ ถือ ถูกต้อง
สามารถยอมรับไปปฏิบตั ิได้ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ
พระมหาเมธา (2547) ทีไ่ ด้รายงานผลการศึกษาว่า ผู้
ถ่ายทอดภูมปิ ัญญาในการท�ำเครื่องทองลงหินของบ้ าน
หนองบัวน้ อย ต�ำบลหนองบัวน้ อย อ�ำเภอสีคิ ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เป็นหัวหน้ าครอบครัว ทีม่ คี วามรู้ความ
ช�ำนาญสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ เมือ่ มีความรู้ ความ
ช�ำนาญจนผลิตงานได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพแล้ วจึงท�ำการ
ถ่ายทอดให้ คนในครอบครัวเพื่อสืบทอดต่อไป
เนือ้ หาของภูมิปัญญาท้ องถิ่น (Message)
คือ ความรู้หรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการท�ำประมง
พื ้นบ้ านของชุมชนลิพงั ที่ถกู ถ่ายทอด ได้ แก่ การ
สร้ างเครื่ องมือประมงพื ้นบ้ านและ วิธีการในการท�ำ
ประมงโดยใช้ เครื่ องมือเหล่านัน้ ส่วนใหญ่จะเน้ นการ
สร้ างเครื่ องมือประมง รวมถึงเทคนิคในการใช้ เครื่ อง
มือ เช่น สังเกตระดับน� ้ำ สภาพอากาศ เนื ้อหาส�ำคัญ
ของการถ่ายทอดมีทัง้ ที่เป็ นวัจนสารและอวัจนสาร
ตามการแบ่งของ สุรัตน์ (2547) ซึง่ การถ่ายทอดโดย
มีเนื ้อหาตรงตามความต้ องการของผู้รับการถ่ายทอด
ท� ำ ให้ การถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ของชุ ม ชน
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สามารถท�ำได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ถ่ายทอด ในด้านต่าง ๆ ของคนรุ่นเก่าให้กบั คนรุ่นใหม่ของสังคมให้
และตรงตามความต้ อ งการของผู้รั บ การถ่ า ยทอด คนรุ่นใหม่ทเี่ กิดมาในสังคมหนึง่ ๆ ตกอยูใ่ นวัฒนธรรมที่
คนรุ่นเก่า ๆ ช่วยกันสร้ างขึ ้นมา
ด้ วยเช่นกัน
วิธีการและสื่อที่ใช้ ในถ่ ายทอด (Channel)
ในกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการท�ำ
ประมงพื ้นบ้านของชุมชนลิพงั พบว่า ผู้ถา่ ยทอดจะใช้วธิ ี
การบอกเล่าผ่านค�ำพูดซึง่ เป็ นการพูดคุยระหว่างบุคคล
แบบตัวต่อตัวในลักษณะซึง่ หน้ า (face to face) หรือการ
ให้คำ� แนะน�ำเป็นกลุม่ ตามความสนใจ โดยเป็นการจดจ�ำ
จากประสบการณ์ตรง มาเล่าหรือพูดคุยกันภายในกลุม่
ระหว่างผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดมากกว่าที่
จะบันทึกเป็นเอกสาร แต่บางครังจะมี
้ การน�ำของจริงมา
ประกอบการบอกเล่า หรื ออาจจะสาธิ ตประกอบค�ำ
อธิบายของผู้ถา่ ยทอด ร่วมกับการปฏิบัติหรื อลงมือท�ำ
ของผู้รบั การถ่ายทอด โดยที่ผ้ ถู ่ายทอดจะให้ คำ� แนะน�ำ
อยูด่ ้วย เพือ่ ให้ผ้รู บั การถ่ายทอดมีความเข้าใจ และจดจ�ำ
เนื ้อหาของภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ได้อย่างชัดเจนมากขึ ้น ซึง่
บรรยากาศจะมีความเป็ นกันเองมากกว่าการเรียนรู้หรือ
รับการถ่ายทอดแบบทีเ่ ป็นการเรียนตามหลักสูตรหรือใน
ห้องเรี ยน ซึง่ มีความสอดคล้ องกับผลการวิจยั เรื่ อง
กระบวนการเรี ยนรู้และการสืบทอดภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรเป็นอาหารและยาในจังหวัดนครนายก ซึง่
นภดล และคณะ (2546) ได้รายงานไว้วา่ วิธกี ารในการ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ สมุนไพรเป็ นอาหารและยา
จะเป็ นการถ่ายทอดโดยการบอกเล่าให้ ฟังแบบปากต่อ
ปากและการท�ำให้ ดูเป็ นตัวอย่าง นอกจากนี ้แล้วยัง
คล้ายคลึงกับผลการวิจยั ของพระมหาเมธา (2547) ซึง่ ได้
ศึกษา กระบวนการถ่ายทอดภูมปิ ัญญาในการท�ำเครื่อง
ทองลงหินของบ้ านหนองบัวน้ อย ต�ำบลหนองบัวน้ อย
อ�ำเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา และพบว่า เป็นการส่ง
ผ่านความรู้ในกลุม่ เครือญาติทใี่ กล้ ชดิ และเพือ่ นบ้ านใน
ชุมชน ผู้เรียนรู้ หรื อผู้รับการถ่ายทอดได้ ดูการท�ำงาน
สัมผัสงาน และช่วยงานของผู้ถา่ ยทอดอยูเ่ ป็นประจ�ำ จึง
ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และความช�ำนาญ จน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ดที ดั เทียมกับผู้ถา่ ยทอด ซึง่ เป็นวิธกี าร
หนึง่ ในการถ่ายทอดภูมปิ ัญญา เช่นเดียวกับ นิยพรรณ
(2540) รายงานไว้ ว่า วิธกี ารถ่ายทอดดังทีไ่ ด้กล่าวมา
เป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรมหรือรูปแบบของพฤติกรรม

ผู้รับการถ่ายทอด (Receiver) จากการศึกษา พบ
ว่า ผู้รบั การถ่ายทอดภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ในการท�ำประมง
พื ้นบ้านของชุมชนลิพงั ส่วนใหญ่ จะเป็ น บุตรหลาน
ญาติพนี่ ้ อง เพือ่ นบ้าน หรือผู้ทมี่ คี วามสนใจในเรื่องการ
ท�ำประมงพื ้นบ้านทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชน เนือ่ งจากคนส่วน
ใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพประมง จึงมีการพูดคุยหรือ
แลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสาร ความรู้กนั บ่อยครัง้ จึงท�ำให้มี
การถ่ายทอดภูมปิ ัญญาเกีย่ วกับการประกอบอาชีพเพือ่
หาเลี ย้ งครอบครั ว ของคนในชุ ม ชนด้ วยกั น เอง
ผลจากการวิจยั พบว่ามีความคล้ ายคลึงกับงานวิจยั ของ
พระมหาเมธา (2547) ซึง่ ได้ศกึ ษา กระบวนการถ่ายทอด
ภูมปิ ัญญาในการท�ำเครื่องทองลงหินของบ้ านหนองบัว
น้ อย ต� ำ บลหนองบัว น้ อย อ�ำเภอสีคิว้ จังหวัด
นครราชสีมา และพบว่าผู้รบั การถ่ายทอดภูมปิ ัญญาใน
การท�ำเครื่องทองลงหินของหมูบ่ ้านหนองบัวน้ อย ได้แก่
1) ภรรยาและบุตรของผู้ถา่ ยทอด 2) เพือ่ นบ้านทีอ่ ยูใ่ กล้
ชิดกับผู้ถ่ายทอด ซึ่ง ในการถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญญาผู้
ถ่ายทอดไม่ได้ มเี จตนาทีจ่ ะส่งผ่านไปยังผู้ใดผู้หนึง่ อย่าง
แน่ชดั แต่เป็ นการถ่ายทอดให้ กับผู้ที่ร่วมงานกันทัง้
ในครอบครัวเดียวกันและเพือ่ นบ้านใกล้เคียง
ส�ำหรับกระบวนการถ่ายทอดภูมปิ ัญญาท้ องถิน่ ใน
การท� ำ ประมงพื น้ บ้ านของชุ ม ชนลิ พัง ผู้ถา่ ยทอด
ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ คือ ชาวประมงผู้ทมี่ คี วามรู้ ความ
ช�ำนาญ และมีประสบการณ์ จะถ่ายทอดเนื ้อหาของ
ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ โดยจะเป็นเรื่องของการสร้ างและวิธี
การใช้เครื่องมือประมงพื ้นบ้าน โดยใช้วธิ กี ารและสือ่ ทีใ่ ช้
ในถ่ายทอดหลายประเภทประกอบกัน เช่น การบอกเล่า
ของจริง การสาธิต การฝึ กปฏิบัติประกอบค�ำแนะน�ำ
ภูมปิ ัญญาเหล่านี ้จะถูกถ่ายทอดไปยัง ผู้รบั การถ่ายทอด
ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ทีส่ ่วนใหญ่จะเป็ นคนในครอบครัว
เช่น บุตรหลาน ญาติพนี่ ้ อง แต่ภมู ปิ ั ญญาบางอย่างก็มี
การถ่ ายทอดไปยังเพื่ อนบ้ านและผู้สนใจในชุมชน
ด้ วย กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการ
ท�ำประมงพื ้นบ้ านของชุมชนลิพงั สามารถแสดงได้ ดงั
แสดงใน Figure 1
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Sender (Skilled and experienced fishers)


Message (Construction and uses of small-scale fishing gears)


Channel and media (Talking, real object, demonstration and practice)


Receiver (Children in the family, relatives, neighbors and person in the community who is interest)
Figure 1 Local wisdom transferring process in local fishery of Li – pung community
สรุ ป

แหล่งข้ อมูลที่สามารถน� ำเสนอได้ งา่ ย และมีความ
ยัง่ ยืน เพราะหากมีผ้ สู นใจในภูมิปัญญาดังกล่าวก็
สามารถเรียนรู้จากแหล่งข้ อมูลทีไ่ ด้ รวบรวมไว้ ได้ เช่น
วิดโี อ เอกสารสิง่ พิมพ์ หรือสือ่ อืน่ ๆ ตามความเหมาะ
สม รวมถึงการสร้ างเป็ นบทเรียนหรือหลักสูตรเพือ่ ให้
เป็ นการเรี ย นรู้ ของเยาวชนในท้ องถิน่ ซึง่ จะช่วย
สืบสานและอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชนได้
ต่อไป

ในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทเี่ ป็ นภูมปิ ัญญา
ซึง่ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ คนที่ท�ำหน้ าที่เป็ นผู้
ถ่ า ยทอดและรั บ การถ่ า ยทอดมั ก จะเป็ นคนใน
ครอบครัวและเครือญาติ โดยเป็ นความรู้ทไี่ ด้ จากการ
ฝึ กฝนทักษะ ความช� ำนาญ และเทคนิควิธีในการ
ปฏิบตั ิ โดยเริ่ มจากสิง่ ทีเ่ ป็ นพื ้นฐานไปสูส่ งิ่ ทีม่ คี วาม
ซับซ้ อนมากขึน้ ในการถ่ายทอดจะมีการปลูกฝัง
เอกสารอ้ างอิง
จิตส�ำนึกในการประกอบอาชีพ ถ่ายทอดความเชือ่ ใน
เรื่องราวของการปฏิบตั ิ เช่น การไม่ใช้ คำ� หยาบคาย นภดล ทองนพเนื ้อ, สมหญิง พุม่ ทอง, พัชรี คงสมัย,
หรื อ ไม่ ท� ำ เสี ย งดัง เมื่ อ จะออกไปจั บ ปลา วิธีการ
และศิตาพร ยังคง. 2546. กระบวนการ
ถ่ายทอดจะใช้ การบอกเล่า การสอน การให้ คำ� แนะน�ำ
เรี ย นรู้ และการสื บ ทอดภูมิ ปั ญ ญาการใช้
การสาธิตให้ ดู การทดลองปฏิบตั จิ ริง และยังมีการใช้
สมุ น ไพรเป็ นอาหารและยาในจั ง หวั ด
สื่อของจริ งประกอบการบอกเล่าหรื ออธิบายระหว่าง
นครนายก. ศรี นคริ นทรวิโรฒเภสัชสาร.
การถ่ายทอดด้ วย ภูมปิ ัญญาทีส่ ำ� คัญของชุมชนลิพงั
8:75-95.
ได้ แก่ เครื่องมือและวิธีการใช้ งานของเครื่ องมือประมง นิยพรรณ วรรณศิริ. 2540. มานุษยวิทยาสังคม
พื ้นบ้ าน จ�ำนวน 8 ประเภท ได้ แก่ 1) ไซปลาดุกทะเล
และวัฒนธรรม. ภาควิชา สังคมวิทยา
2) หยองดักปู 3) ไซปลาเก๋า 4) สวิงครอบปลา กุ้ง 5)
และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
เบ็ดราวปลากระพง 6) เบ็ดทุม่ 7) อวนล้ อม และ 8)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุงเทพฯ.
เรื อพรี ส
พระมหาเมธา ค�ำไหล. 2547. การศึกษากระบวนการ
จากการวิจยั พบว่าจ�ำนวนผู้ท�ำหน้ าที่ถ่ายทอด
ถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญ ญาในการท� ำ เครื่ อ งทอง
ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ของชุ ม ชนลิ พั ง มี จ� ำ นวนน้ อย
ลงหินบ้ านหนองบัวน้ อย ต�ำบลหนองบัว
เนื่องจากต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับการยอมรับหรื อความเชื่อ
น้ อย อ�ำเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา.
ถือจากผู้รับการถ่ายทอด ดังนัน้ ชุมชนจึงควรมีการ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
รวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ให้ อยู่ในรู ปของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ.
สุรัตน์ ตรี สกุล. 2547. หลักนิเทศศาสตร์ . คณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา, กรุงเทพฯ.
สุนทร เกตุสขุ าวดี. 2552. การถ่ายทอดภูมิปัญญา
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