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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหม และศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจตลอดจนพฤติกรรมในการน าภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมไปปรับใช้ในชีวิตของประชาชนชุมชนบ้านประทุน หมู่ที่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเลือกเฉพาะเจาะจง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้สืบทอดการทอผ้าไหมและแกนน าอนุรักษ์การทอผ้าไหม เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการสื่อสาร
เพ่ือการถ่ายทอด นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับผู้ใหญ่และเยาวชนในชุมชนที่อยู่ใน
ฐานะผู้รับสารเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอ
ผ้าไหม และการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามจ านวน 350 ชุด เพ่ือวัดการรับรู้ ทัศนคติความรู้
ความเข้าใจและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาสนับสนุนผลการศึกษา  

 จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน พบว่า มีวิธีการถ่ายทอดโดยการอาศัยบุคคลเป็นแหล่งความรู้ใน
การสาธิต เน้นการปฏิบัติและลงมือท า ซึ่งบ้านถือเป็นแหล่งถ่ายทอดที่ส าคัญ ในการถ่ายทอดใช้
การเรียนรู้แบบมุขปาฐะ คือ การเรียนรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แหล่งความรู้ที่
ส าคัญคือ ครอบครัว ตั้งแต่แม่สอนลูก พ่ีสอนน้อง น้าสอนหลาน ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบัติจริง 
อธิบายการท าด้วยการบอกเล่า หรือบางครั้งคนในหมู่บ้านก็รวมกลุ่มกันเพ่ือทอผ้าไหม หากไม่
เข้าใจจะได้สอบถามกันได้ ไม่มีการปิดบังความรู้หรือหวงภูมิปัญญาแต่อย่างใด รวมถึงมีกลยุทธ์ใน
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การสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอด คือ การใช้กลยุทธ์สื่อพ้ืนบ้าน สื่อบุคคล สื่อใหม่ สื่อมวลชน และสื่อ
เฉพาะกิจ เพ่ือให้กลยุทธ์การสื่อสารดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจและส่งผลให้ประชาชนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม สามารถหลอมรวมคนในชุมชนให้
เป็นหนึ่งเดียวกันและรวมกลุ่มกันเพ่ืออนุรักษ์มรดกของชุมชนต่อไป ด้านการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้
ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้านประทุนเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 
พบว่า ผลจากการสื่อสารภายในชุมชนที่มีการใช้กลยุทธ์สื่อที่หลากหลายเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มคนทุก
กลุ่มภายในชุมชนนั้นก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ทั้งทัศนคติที่มีต่อผู้น าชุมชน และ
ทัศนคติที่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการถ่ายทอดและช่องทางการสื่อสารมากขึ้น อันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ท าให้เกิด
ความร่วมมือในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในผู้สืบทอดและผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมต่อไป 

 ทั้งนี้ จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ชุมชนบ้านประทุนประสบความส าเร็จในด้านของ
การใช้สื่อประเภทต่างๆให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน สามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการศึกษา
วิธีการสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชนอ่ืนได้ด้วยการบริหารจัดการการ
สื่อสารของชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสื่อบุคคล ได้แก่ ปราชญ์
ชาวบ้านและผู้น าชุมชนที่มีความเข้มแข็งและยืนหยัดที่จะพัฒนาคนพัฒนาคนและเสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่คนในชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนมองเห็นถึงรากฐานหรือแก่นที่แท้จริงของความเป็น
ชุมชนว่าเกิดจากอะไร สามารถดูแลรักษาให้ด ารงสืบต่อไปได้ด้วยวิธีการอย่างไร และชุมชน
สามารถเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ตราบที่คนในชุมชนร่วมมือกันรักษาและหวงแหนภูมิ
ปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ให้อย่างถูกวิธี 
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Abstract 

 This research aims to study the communication strategies to convey 
wisdom of silk weaving. And education, awareness, attitudes, knowledge and 
behavior on the wisdom of silk to deploy in public life in Pratun Moo 4 ,Tambon 
Tan, Sikhoraphumdistrict,Surin province. This is a research both qualitative and 
quantitative, qualitative research. Researchers used random sampling method to 
select specific. In-depth interviews with community leaders.The successor of silk 
and silk weaving vocal conservative.To analyze strategies regarding communication 
for the transmission. It also uses interviews with adults and youth groups in the 
community who are in a position to review the analysis receivers. Suggestions on 
how to convey the wisdom of silk weaving. And quantitative research 350 sets of 
questionnaires to measure the cognitive perception, attitude and behavior of 
target audiences. The observation without participation.Study of the documents 
and related research to support the study. 

 The results of a qualitative study on communication strategies to convey 
the wisdom of the community, find a way to convey to rely on a source of 
knowledge in the demonstration. Pragmatic and action The house is considered a 
major source of transmission. To convey the oral learning is to learn from our 
ancestors passed down continuously. Knowledge is important that parents teach 
their children that taught my family since I taught them how to teach with 
practicality. Explaining  to do by telling. Some people in the village were gathered 
for weaving. If you do not  understand can ask each other when obscure 
knowledge or wisdom, no somehow spared. Including communication strategies 
to convey is the use of traditional media, new media, media strategy, media and 
specialized media. Such communication strategies to influence, persuasion and 
influence people in the community to contribute to knowledge transfer in silk 
weaving. Can unite people in the community to unite and unite to preserve the 
heritage of the community. The change in attitude The attitude toward 
community leaders. And attitudes toward wisdom woven silk. As a result, people 
in the community about how to convey a better understanding and more 
communication channels. This is leading to changes in behavior that caused the 
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partnership to be a part of the heritage and the conservation of wisdom woven 
silk next. 

The study found that community successful in their use of media in the 
context of the community. Can be a model community in educational 
communication methods for the transmission of local knowledge to other 
communities by managing the communication of appropriate and effective 
community.Especially the media, including scholars and community leaders who 
are strong and resolute to develop and strengthen the development of 
knowledge to the community. So that people in the community see the real 
foundation or core of the community that caused what. Can be maintained to 
serve as a successor to be that way, however. And the community is a community 
that has sustainable development as long as the people in the community 
together to preserve and cherish the wisdom that fathers have accumulated a 
correct way. 

Keywords: Communication Strategy, convey wisdom of silk weaving ,Pratun village 

 

บทน า 

ชุมชนในประเทศไทยประกอบไปด้วยลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบในมิติอ่ืนๆ
ไม่ว่าจะเป็น สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย แม้จะถูกมองข้ามมา
เป็นเวลานานในยุคของการก้าวเข้าสู่ความทันสมัย หากแต่เมื่อประเทศประสบปัญหาก็ต้องหัน
กลับมามองภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกครั้ง เพราะภูมิปัญญาเกิดและพัฒนาในพ้ืนที่นั้น จึงเหมาะที่จะ
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงตามบริบทปัญหา สิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม นอกจากนี้  กระแสการส่งเสริมชุมชนให้ เข้มแข็งและการรณรงค์ให้ชุมชนมี
ความสามารถในการจัดการตนเองหรือพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งเริ่มได้รับความสนใจจากทุกภาค
ส่วน ในยุคที่มีการกระจายอ านาจให้แก่ชุมชน โดยลักษณะของชุมชนที่เข้มแข็งนั้นประกอบไปด้วย
กระบวนการหลายขั้นตอน โกวิทย์ พวงงาม(2556,     น.13-16)ได้แสดงทัศนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไว้ว่า ต้องเป็นชุมชนที่สามารถจัดการตนเองและพ่ึงพาตนเองได้ 
โดยชุมชนจะต้องเปลี่ยนกระบวนการคิด (Paradigm Shift)ที่เน้นการให้ความส าคัญกับ
กระบวนการคิด การเรียนรู้ กระบวนการสร้างทุนชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นทุนทางธรรมชาติ ทุน
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ความรู้ ทุนทางสังคมและทุนมนุษย์ โดยทุนชุมชนเป็นสิ่งที่คนในชุมชนสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้
โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เป็นเจ้าของความรู้ จัดการความรู้และฝึกหัดคิดในเชิงบวกโดย
การยอมรับซึ่งกันและกัน ร่วมถักทอสิ่งดีๆเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง 

หากจะกล่าวถึงการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งอาศัยหลักการพัฒนาที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่น วัฒนธรรมซึ่งเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินการค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องและให้ความส าคัญกับความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่น มีผู้น าท้องถิ่นเป็นกลไก
ขับเคลื่อน ด าเนินงานร่วมกับชุมชนและภาคีอ่ืนๆทั้ง บุคคล องค์กรและสถาบันที่ เกี่ยวข้อง โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเน้น คน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ซึ่งต้อง
ค านึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้ยังต้อง
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และทดแทนเพ่ือให้ทรัพยากรเหล่านั้นยังคงมีอยู่ รวมถึง
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและสามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองแล้ว ยังเป็นทุนที่พร้อมจะแปรสภาพเป็นทุนอย่างอ่ืน แต่มักถูก
มองข้ามไป เมื่อความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น น าไปสู่ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 
ปัจจุบัน มีชุมชนท้องถิ่นหลายๆพื้นที่ ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากการเปลี่ยนวิธีคิด
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเป็นหลัก ลดบทบาทของการสั่งการจากบนลงล่างมาเป็น
การแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมากขึ้น รวมทั้งความพยายามในการผลักดันภูมิปัญญาท้องถิ่นดังเช่น 
หมู่บ้านประทุน ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ หนึ่งในชุมชนที่มีน าเอาการสื่อสารมา
ผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาให้ต้นทุนทางความรู้
ของชุมชน สามารถเข้ามามีบทบาทส าคัญในการท าให้ชุมชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนได้อีกครั้ง 

หมู่บ้านประทุน ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งในอีกหลายชุมชนที่
ยังคงรักษามีภูมิปัญญาในเรื่องของการทอผ้าไหม โดยเฉพาะผ้าไหมลายหางกระรอก ที่มีชื่อเสียง
และยังคงไว้เอกลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายเขมรไว้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
ประทุนเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่น าเอาความรู้จากการเดินทางไปดูงานการทอผ้าไหมที่อ าเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา มาก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2538 แรกเริ่มมีสมาชิก 20 คน เป็นกลุ่มที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 3 ในประเภทผ้าไหมโสร่งหางกระรอก ณ พระต าหนัก
ภูพานราชนิเวศน์จังหวัดสกลนคร เมื่อ ปี พ.ศ. 2545 และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการ
ประกวดผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ ของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 
ในปัจจุบันมีสมาชิก 89 คน โดยเน้นการผลิตผ้าไหมเพ่ือให้สามารถส่งออกไปยังตลาดมากขึ้นและ
ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
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ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดท าจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการสื่อสาร 
การศึกษากลวิธีในการสื่อสารของผู้ส่งสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญของชุ มชน
บ้านประทุน ให้สมาชิกชุมชนเกิดความรู้และความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ทั้งใน
ฐานะผู้ถ่ายทอดและสืบทอด ในฐานะผู้ที่พัฒนาและอนุรักษ์ น าเอาทุนชุมชนอันทรงคุณค่ามาปรับ
ใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชน ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ สร้างความภาคภูมิใจน าไปสู่การสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งและพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นชุมชนต้นแบบในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม  

 2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชุมชนบ้านประทุน                

 3. เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนชุมชนที่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม   

 4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการน าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไปปรับใช้ในชีวิตของประชาชน
ชุมชนบ้านประทุน 

 

ปัญหาน าวิจัย 

 1. กลวิธีการสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนบ้านประทุน 
หมู่ที่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างไร 

 2. การรับรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนบ้านประทุน หมู่ที่ 4 ต าบลแตล อ าเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างไร 

 3. ทัศนคติที่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนบ้านประทุน หมู่ที่ 4 ต าบลแตล 
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างไร 

 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนบ้านประทุน หมู่ที่ 4 
ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างไร 

 5. พฤติกรรมในการน าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไปปรับใช้ในชีวิตของประชาชนบ้าน
ประทุน หมู่ที่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างไร 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแนวคิดทฤษฎีมาสนับสนุนผลการวิจัย อันประกอบไปด้วย 3 แนวคิดทฤษฎี 
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คือ แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 

 

แหล่งข้อมูล 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน ลักษณะของชุมชนทั้งจากเอกสารและการ
ลงภาคสนาม โดยการส ารวจและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้สืบทอดรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับเยาวชนในชุมชน 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีทั้งบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับ
สาร ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2  กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงที่สามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามที่
ผู้วิจัยต้องการ โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์จ านวนทั้งสิ้น 4 คน คือ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มสตรีการทอผ้าและผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม  

 กลุ่มที่ 2 เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในฐานะผู้รับสารเพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็น ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ จ านวน 3 คน และกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชน จ านวน 3 คน 

 ในส่วนของประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เลือกประชากรในพ้ืนที่ชุมชน
บ้านประทุนซึ่งมีจ านวน 1,500 คน ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample 
random sampling ) ซึ่งเลือกใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยก าหนด
ความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% และค่าความคาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างไว้ที่ 5% จากผลการค านวณ
ท าให้ได้จ านวนการสุ่มตัวอย่าง 350 คน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือวิจัยโดยการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการลง
ภาคสนาม ทั้งจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาท าการจัดระเบียบข้อมูล เพ่ือให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้นั้นมาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ให้ตรงกับประเด็นหัวข้อที่ได้
ก าหนดไว้ข้างต้น เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจลักษณะความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่างๆ ใน
ชุมชน และท้ายสุดจึงจะน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และตีความในรูปแบบของการพรรณนา 
โดยมีการน าแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษามารองรับการวิเคราะห์ในส่วนของผลการศึกษาให้มีความ
ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 1. แบบสัมภาษณ์ (Interview guide)ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเกีย่วกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหม กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดและ
แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

 2. แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation)โดยเริ่มสังเกตและ
ส ารวจสภาพทั่วไปของชุมชนและสังเกตกระบวนการทอผ้าไหม ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การ
ฟอกไหม ย้อมไหม กรอไหม ตีเกลียว การทอโดยใช้กี่กระตุก เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 

 3. การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย โดยตั้งกรอบแนวคิดและรูปแบบการสนทนา เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์การทอผ้าไหม ปัญหาและอุปสรรค
ที่พบในการผลิตจากกลุ่มผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง 

 4. แบบสอบถาม (Questionnaire)ซึ่งใช้ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด โดยได้จัดล าดับเนื้อหาให้ครอบคลุมข้อมูลตามที่ผู้วิจัยต้องการซึ่งแบ่งค าถามออกเป็น 5 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Check list)โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบมาตรวัดแบบให้คะแนน โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหม  

 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale)โดย
เป็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม  

ส่วนที่ 4 เป็นแบบมาตรวัดแบบให้คะแนน โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจที่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม  

ส่วนที่ 5 เป็นแบบมาตรวัดแบบให้คะแนน โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มี
ต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหมในการน าไปใช้ชีวิตประจ าวัน 

 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาท าการวิจัยโดยมุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ 
เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบซึ่งเป็นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่อยู่บนรากฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการรับรู้  ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนบ้านประทุนที่มีต่อภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมแล้วน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุปผลการวิจัยด้วยวิธีการทางสถิติ 
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ส าหรับการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยจะท าการทดสอบความน่าเชื่อถือ โดย
น าแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 
คน และน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์ ∞ (coefficient) เพ่ือน ามา
หาค่าความเชื่อถือ ซึ่งภาพรวมค่าความเชื่อมั่นจะต้องได้ค่าไม่น้อยกว่า 0.7 และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนั้น ใช้การประมวลผลด้วยการใช้โปรแกรมทางสถิติ 
ค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจ าแนกตามล าดับ 

ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2  บท คือ ส่วนของบริบทชุมชน ส่วนของการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ประธานกลุ่มสตรีการทอผ้าบ้านประทุน ผู้สืบทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหม กลุ่มผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านประทุน ดังนี้ 

บริบทชุมชน 

 บ้านประทุน หมู่ที่  4 ต าบลแตลอ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์เป็นชุมชนที่มีลักษณะแบบ
สังคมเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพทอผ้า  มีวัด
เป็นศูนย์กลางจิตใจของประชาชน มีกิจกรรมที่วัดท าร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาหรือการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน บ้านประทุนได้รับเลือก
ให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยวเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 
เมื่อปีพ.ศ. 2555 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าที่ครบวงจรมากขึ้น
รวมถึงมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มกองทุนหมู่บ้านประทุน กลุ่มกองทุนข้าวเปลือก กลุ่ม
กองทุนประปาบ้านประทุน  และกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในชุมชนในด้าน
ต่างๆ  

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์ในทุกองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร อัน
ได้แก่ ผู้ส่งสาร เนื้อหาสาร ช่องทางหรือสื่อ และผู้รับสาร โดยอธิบายรายละเอียดไว้ในประเด็น
ต่อไปนี้ 

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า กลยุทธ์การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชน
บ้านประทุน หมู่ที่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ถ่ายทอดโดยการอาศัยบุคคลเป็น
แหล่งความรู้ในการสาธิตและฝึกอบรมระยะสั้น เน้นการปฏิบัติและลงมือท า โดยมีการทอผ้าไหม
เป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบของการด าเนินชีวิต ซึ่งบ้านถือเป็นแหล่งถ่ายทอดที่ส าคัญ ในการถ่ายทอด
ใช้การเรียนรู้แบบมุขปาฐะ คือ การเรียนรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แหล่ง
ความรู้ที่ส าคัญคือ ครอบครัว ตั้งแต่แม่สอนลูก พ่ีสอนน้อง น้าสอนหลาน ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบัติ
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จริง อธิบายการท าด้วยการบอกเล่า หรือบางครั้งคนในหมู่บ้านก็รวมกลุ่มกันเพ่ือทอผ้าไหม หากไม่
เข้าใจจะได้สอบถามกันได้ ไม่มีการปิดบังความรู้หรือหวงภูมิปัญญาแต่อย่างใด  

 นอกจากนี้ลักษณะการสื่อสารของชุมชนบ้านประทุนนั้น พบว่า ชุมชนบ้านประทุนมีการ
สื่อสารในรูปแบบของการมีส่วนร่วมโดยเน้นการใช้กลยุทธ์สื่อหลายรูปแบบเพ่ือประสานงานและ
โน้มน้าวใจสมาชิกในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจน
ดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชน ในที่นี้ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และแยกเป็นประเด็นการ
สื่อสารออกตามกลยุทธ์สื่อแต่ละประเภท ดังนี้ 

1) กลยุทธ์สื่อบุคคล 

 สื่อบุคคลเป็นสื่อขนาดเล็กที่เหมาะกับการสื่อสารในชุมชน เพราะมีคุณสมบัติใกล้ชิดกับ
คนในชุมชนหรือในวัฒนธรรมเดียวกัน บ้านประทุนมีการใช้กลยุทธ์สื่อบุคคลคือใช้ผู้น าชุมชนที่อุทิศ
ตัวให้กับชุมชนอย่างเต็มที่ ผู้น าชุมชนบ้านประทุนจึงมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี มีการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และพ่ึงพากันและกัน เป็นบุคคลที่สามารถโน้มน้าวให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลชุมชน จัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับภาครัฐ ตลอดจนเป็นผู้น าในการวางแผนการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้มีมัคคุเทศก์น้อยในการน า
นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านการทอผ้า การละเล่นเรือมอันเรและการจัดสรรทรัพยากรน้ า
อย่างถูกวิธี  

 

2) กลยุทธ์สื่อพ้ืนบ้าน 

 ส าหรับสื่อพ้ืนบ้านนับเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางส าคัญที่ช่วยให้ชุมชนบ้านประทุนมีความเป็น
หนึ่งเดียวกันเนื่องจากเป็นสื่อที่มีการระดมการมีส่วนร่วมในชุมชนได้ดี แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของ
ท้องถิ่นและสามารถสร้างความบันเทิงให้กับคนในชุมชน ในที่นี้ สื่อพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านประทุน
คือ การทอผ้าไหม ซึ่งถือเป็นสื่อพ้ืนบ้านที่จ าแนกด้วยเกณฑ์องค์กรที่น าสื่อพ้ืนบ้านไปใช้และพัฒนา 
ได้แก่ สื่อการแสดง สื่อวัตถุ และสื่อพิธีกรรม การทอผ้าไหมถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้าง
ความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยชุมชนบ้านประทุนมีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าไหม
ขึ้นเพ่ือร่วมกันทอผ้าเพื่อการผลิตส่งออกไปยังตลาดต่างๆ มีการจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบและ
บทบาทของแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกันผ่านความสามารถในการทอผ้าไหม เมื่อเกิดการรวมกลุ่ม
ย่อมมีการพูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการสื่อสารทั้งการบอกปากต่อปาก
ผ่านการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา  
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3) กลยุทธ์สื่อดั้งเดิม 

 จากความโดดเด่นในเรื่องฝีมือการทอผ้าไหมของชาวชุมชนประทุน และรางวัลการันตี
มากมาย อาทิ หมู่บ้านชนะเลิศผ้าไหมโสร่งหางกระรอก ประจ าปีพ.ศ. 2555 ณ พระต าหนักภูพาน
ราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเที่ยว (Thai Silk Village) เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมจัดกิจกรรมการ
เที่ยวชมท้องถิ่นและใช้สื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ 
เพ่ือเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการทอผ้าไหมโสร่งหางกระรอก ให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
สัมผัสบรรยากาศวิถีท้องทุ่ง วิถีคนทอผ้า และสัมผัสการด าเนินชีวิตที่ผสมผสานหลายชาติพันธุ์ ทั้ง
เขมร ลาว กูย  ไว้อย่างครบถ้วนท าให้สื่อหลักเข้ามาเป็นสื่อกลางในการช่วยให้ชาวบ้านในชุมชน
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมากขึ้น เกิดความพยายามที่จะส่งต่อความรู้ในการทอผ้าไปยัง
ลูกหลาน เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากคนในชุมชนและนอกชุมชน ตลอดจนเป็นส่วนช่วยให้ชุมชน
เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น  นอกจากนี้ผู้น าชุมชนยังใช้การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการทอผ้า
ไหมผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน โดยเป็นเสียงตามสายแจ้งข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้  

 

4)  กลยุทธ์สื่อใหม่ 

 เนื่องจากคนรุ่นใหม่ในชุมชนประทุนเล็งเห็นถึงความส าคัญในการอนุรักษ์และพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนมากขึ้น จึงน าเอาสื่อใหม่มาใช้เพ่ือการถ่ายทอดข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปในชุมชนให้แก่ผู้ที่โลกออนไลน์ได้รับรู้และรับทราบ ใน
ที่นี้ หมู่บ้านประทุน เลือกสื่อใหม่ที่เรียกว่า facebookน ามาใช้เป็นช่างทางการสื่อสารไปยังคนทั้ง
ในและนอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ท่ีบ้านประทุนแต่จ าเป็นต้องออกไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่น 
หรือคนในจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ได้เข้ามาพบเห็นหรือมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่าน
ช่องทางนี้ ท าให้เกิดสื่อสารสองทางหรือการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่
ท าให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หันกลับมาสนใจและน าไปสู่การปลูกฝังจิตส านึกรักบ้านเกิดอยากเป็นส่วน
หนึ่งในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหม รู้จักหวงแหนและพัฒนาถิ่นที่ดินท ากินและ
ร่วมกันสร้างเครือข่ายผ่านระบบ social network ได ้

 

5) กลยุทธ์สื่อเฉพาะกิจ 

 หมู่บ้านประทุนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชนบทด้วยการพัฒนาศักยภาพชุมชนในจังหวัด
สุรินทร์ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA : Japan 
International Cooperation Agency)และมหาวิทยาลัยริทซึเมอิคัน เอเชียแปซิฟิก จากประเทศ
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ญี่ปุ่น ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยการใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานฝีมือหรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านการจัดจัดนิทรรศการการมีส่วนร่วมที่เรียกว่า ออนผะคุ (Onpaku)ซึ่งเป็น
เทศกาลที่จัดขึ้นในจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยน าเอาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับจังหวัด
สุรินทร์เป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า เทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ ซึ่งจะน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการชุมชน โดยการถักทอความคิด รังสรรค์จินตนาการและสืบสานภูมิปัญญาจาก
บรรพบุรุษโดยการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านการจัดกิจกรรมในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ และใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านโบรชัวร์ (ภาพที่) และเว็บไซต์ เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการในท้องถิ่นชนบทและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมกระจายไปยังพ้ืนที่ทั้ง 17 อ าเภอในจังหวัดสุรินทร์ 
นอกจากมีโบรชัวร์ แผ่นพับและการประชาสัมพันธ์ผ่านsocial network แล้ว ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสื้อยืดและการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการให้มี
ความเข้าใจในโครงการและสามารถจัดกิจกรรมในชุมชนตนเองให้มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้าไปเรียนรู้และเยี่ยมชมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ 

  

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 จากวัตถุประสงค์งานวิจัยเพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอ
ผ้าไหม การรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ของ
ประชาชนชุมชนบ้านประทุน หมู่ที่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัย พบว่า 
ประชาชนในชุมชนบ้านประทุน มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การใช้สื่อเฉพาะกิจ การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่คนในชุมชนเพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาการทอผ้าและ
การใช้กลยุทธ์สื่อต่างๆเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารไปยังประชาชนให้สามารถรับรู้ได้มากขึ้น 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัชชนก สวนสีดา(2554) ได้ศึกษาถึงกระบวนทัศน์การสื่อสารเพ่ือ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไทยพวน อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า การ
สร้างศักยภาพการสื่อสารของชุมชนไทยพวน ประกอบด้วยการสนับสนุนการสร้างสื่อเฉพาะกิจการ
จัดกิจกรรมเสริมความรู้และฝึกปฏิบัติเพ่ือการสื่อสารทางหอกระจายข่าวภายในชุมชนไทยพวน 
และการจัดอบรมเสริมสร้างเยาวชนไทยพวนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชาวไทยพวน นอกจากนี้ชุมชนบ้านประทุนยังเน้นการสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดย
เริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อสมาชิกในสังคมที่จะ
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ถ่ายทอดบุคลิกภาพ การอบรวม สั่งสอนหรือสร้างบทบาทจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สถาบันอ่ืนๆ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมจิตร งามยิ่ง (2539)ได้ท าการศึกษาการประกอบอาชีพ
หัตถกรรมการสานจ่อ ของชาวบ้านต าบลโคกสีทองหลาง ต าบลหนองทุ่ม ต าบลดงใหญ่ อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าได้รับการถ่ายทอดและการฝึกทักษะในการ
ประกอบอาชีพจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้ การที่ประชาชนชุมชนบ้านประทุน หมู่ที่ 4 ต าบลแตล 
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ยังคงมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ตลอดนั้น 
เนื่องจากแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านประทุนมีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เกี่ยวกับการทอผ้าไหมให้กลายเป็นหนึ่งในการฐานการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนและคน
ภายนอกชุมชนที่สนใจถือเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
มุ่งจะถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมให้กับผู้ที่สนใจศึกษาอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ 
จ าลอง วิบูลย์ปิ่น (2545)ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมผักตบชวาในจังหวัดนครปฐม พบว่า
ชาวบ้านได้สืบทอดภูมิปัญญาเรื่องการจักสารผักตบชวาทั้งรูปแบบกระบวนการผลิตลายสานจาก
การคิดค้นแบบใหม่ๆโดยดัดแปลงมาจากงานจักสานไม้ไผ่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้
กับงานสานผักตบชวา เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนในชนบทและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  

การมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญในการทอผ้าไหม อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการสื่อสารด้วยการสาธิตและปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่สนใจ จนเกิดการ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงการเลือกใช้ช่องทางต่างๆผสมผสานกันอย่างกลมกลืนเพ่ือเผยแพร่
เนื้อหาภูมิปัญญาผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน การใช้สื่อใหม่หรือสื่อพ้ืนบ้านให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการลงมือปฏิบัติและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดการรับรู้และมีทัศนคติ 
ความรู้ความเข้าใจ จนก่อให้เกิดพฤติกรรมในการดูแลรักษาและเกิดการสื่อสารไปยังคนใน
ครอบครัว เพ่ือน ญาติ และคนในชุมชนให้เกิดความตระหนักและสนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเองมากขึ้น  

 จากกรณีศึกษาชุมชนบ้านประทุน หมู่ที่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นี้ท า
ให้เห็นได้ว่า สื่อบุคคลที่มีความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน เป็นส่วนส าคัญที่ช่วย
ท าให้เกิดการสื่อสารระหว่างคนชุมชนให้มีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ  และก่อให้เกิดการความ
ร่วมมือของคนในชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้การใช้กลยุทธ์สื่อประเภทต่างๆ เช่น สื่อกระจายเสียง
เพ่ือการกระจายข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ มีส่วนช่วยท าให้เกิดการพัฒนาชุมชน ทั้งใน
ด้านการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการวิธีการสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนวิธีคิดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเป็นหลัก การลด
บทบาทของการสั่งการจากบนลงล่างมาเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมากขึ้น รวมทั้งความ
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พยายามในการผลักดันภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมให้กลับมามีชีวิตและสามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับชุมชนได้อีกครั้ง ด้วยการใช้การสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์การใช้
สื่อในรูปแบบต่างๆท าให้ชุมชนบ้านประทุนกลายเป็นอีกหนึ่งในหลายๆชุมชนที่สามารถพัฒนา
ตนเองด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ชาวชุมชนร่วมกันถักทอและรังสรรค์รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตให้มีเอกลักษณ์ สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยการเลือกใช้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมเป็น
ศูนย์กลางในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้และน าเอาเทคโนโลยีมาต่อยอดในการผลิต 
การตลาดและการบริหาร การรู้จักใช้ไปแล้วปลูกทดแทน การถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่ในชุมชน 
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของปราชญ์ท้องถิ่น ให้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพด้านภูมิ
ปัญญาและพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ จัดให้มีการยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณใน
ลักษณะต่างๆ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้และภูมิปัญญา วัฒนธรรมไปยัง
ชุมชนอ่ืนๆด้วยการใช้สื่อ การจัดกิจกรรมหรือวิธีการต่างๆเพ่ือให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ 
วัฒนธรรมให้กว้างขวางมากขึ้น เพ่ือแสดงสภาพวิถีชีวิตและความเป็นมาของชุมชนและสร้าง
ความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ตลอดจนสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นด้วย 
รวมทั้งการฟ้ืนฟูหรือเลือกสรรภูมิปัญญาที่ก าลังจะสูญหายไปให้กลับมามีคุณค่าและมีความส าคัญ
ในการด าเนินชีวิตโดยมีพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม อีกทั้งการริเริ่มสร้างสรรค์ปละ
ปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยยังคงกลิ่นอายดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้
แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน พบว่า ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการอนุรักษ์
การทอผ้าไหมลายหางกระรอกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีการคิดค้นเครื่องมือในการทอผ้าไหม
เพ่ือช่วยในการทุ่นแรง  จากการทอผ้าไหมโดยใช้ฟืมและกระสวยธรรมดา พัฒนามาเป็นการทอผ้า
โดยใช้กี่กระตุกที่สามารถทอผ้าได้รวดเร็วและตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น รวมถึง
ร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้การทอผ้าไหมของชุมชนขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนเป็นผู้สืบทอดการทอผ้าตั้งแต่ยังเล็ก โดยอาศัยช่วงปิดเทอมหรือเวลาว่างหลังเลิกเรียนให้
ฝึกฝนและเรียนรู้การทอผ้า รวมถึงส่งเสริมการทอผ้าไหมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานจนได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารในส่วนของผู้ส่งสาร (Sender) คือ ปราชญ์ชาวบ้านเริ่มมี
จ านวนลดน้อยลง แม้ว่าจะมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม แต่ยังคงต้องอาศัยระยะเวลาและ
การฝึกฝนทักษะในการทอผ้าเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น  



 
15 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2558) 

 

 2. ปัญหาของผู้รับสาร (Receiver)   จ านวนผู้รับสารที่มีความสนใจอย่างแท้จริงมีจ านวน
ไม่เพียงพอ เนื่องจากรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะ จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการ
สื่อสารในรูปแบบใหม่ๆท่ีดึงดูดใจมากขึ้น  

 3. ปัญหาด้านเนื้อหา (Message)เนื่องจากเนื้อหาที่น าเสนอเกี่ยวกับการทอผ้าไหมมี
จ านวนน้อย การน าเสนอเนื้อหาการทอผ้ามักจะอยู่ในรูปแบบเดิม ไม่ค่อยได้รับการเปลี่ยนแปลง
หรือพลิกแพลงให้มีความน่าสนใจมากนัก เนื่องจากกระบวนการทอผ้าไหมมีขั้นตอนและแบบแผน
ที่ค่อนข้างชัดเจน อาจท าให้ผู้รับสารเกิดความเบื่อหน่ายในการรับสารได้ 

 4. ปัญหาด้านสื่อ (Channel)ช่องทาง วิธีการที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร เนื่องจาก
ข้อจ ากัดของการสื่อสารด้วยวิธีปากต่อปากมีอายุสั้น ไม่สามารถเก็บหลักฐานอ้างอิงได้และต้อง
อาศัยทักษะการส่งสารแบบรับสารที่ดีจึงจะมีประสิทธิภาพ การจัดสื่อกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง 
ใช้สื่อท้องถิ่นไม่กว้างขวางและทั่วถึง และปัญหาด้านเทคนิคของสื่อที่น ามาใช้ เช่น หอกระจายข่าว 
หรือเสียงตามสายจ านวนสื่อมีไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณการจัดท าสื่อที่จ าเป็นและเข้าถึงผู้รับ
สารซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกชุมชน  

 5. ปัญหาอ่ืนๆ เช่น การประสานงานจนเกิดความซ้ าซ้อนของการท างานขององค์กร
ภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม นโยบายการเมืองในแต่ละระดับ ภาวะ
เศรษฐกิจ ระบบการศึกษาและการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ เป็นต้น 
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