
 

 

                                     บทที่ 1 

 บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การไร้พรมแดนของโลกท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปด้วยสะดวกและรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี                

ที่ทันสมัย จึงท าให้พรมแดนทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมไม่สามารถสกัดกั้นได้ ท าให้เร่ืองราวต่าง ๆ  แพร่กระจาย                 

ไปทั่วโลกได้ภายในพริบตา ซึ่งความไร้พรมแดนได้น ามาซึ่งสิ่งที่ดีและไม่ดีเฉกเช่นเดียวกับเหรียญที่มีทั้งสองด้าน                

ดังน้ัน จึงต้องมีการเลือกสรรสิ่งที่ เข้ ามาว่าเหมาะสมกับตนเองหรือไม่  แต่การเลือกสรรดังกล่าวจะต้องอยู่              

บนฐานความรู้ของชุมชน หรือที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่คนในสังคมรับรู้และเข้าใจร่วมกัน 

เป็นสิ่งที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ การลองผิดลองถูกเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งน้ี จากการเลือกสรรดังกล่าวจะท าให้

เราสามารถอยู่ ได้อย่างมีความสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการถาโถมของต่างวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับ                  

ความไร้พรมแดนของโลกใบน้ี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศักด์ิชัย  เกียรตินาคินทร์ (ออนไลน์) ที่ว่า ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ ความสามารถของชุมชนที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน เป็นความจริงแท้ของชุมชน เป็นศักยภาพ

ที่จะใช้แก้ปัญหาและจัดการปรับตน เรียนรู้ ตลอดจนการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก  

รวมถึงเป็นแก่นของชุมชนที่จรรโลงความเป็นชาติให้อยู่รอดจากทุกข์ภัยพิบัติทั้งปวง  เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่น             

เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสั่งสมจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ ผนวกกับความเฉียบคมในการหยั่งรู้อย่าง             

ลุ่มลึกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนทรัพยากร และองค์ความรู้ที่มีอยู่ด้วยการเพิ่มพูนคุณค่า และมูลค่าที่สอดคล้อง               

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทต่าง  ๆของสังคม   

ดังน้ัน การที่มนุษย์จะอยู่รอดได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง  จึงต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องอยู่บนฐานของมิติทางวัฒนธรรมและ               

มิติของพื้นที่  การติดต่อสัมพันธ์ การเลือกรับ การยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และน ามาปรับเปลี่ยน                     

ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ จึงท าให้มีผู้กล่าวว่า  “ภูมิปัญญาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์” 

ที่ท าให้เข้าใจ และรู้เท่าทันการณ์เปลี่ยนแปลง  ด้วยการคิด วิเคราะห์ และเลือกรับสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง  รวมถึง

การส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นมรดกของชุมชน จะเห็นได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ ง 

สอดคล้องกับ ไพพรรณ เกียรติโชคชัย  (ออนไลน์)  ที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของภูมิปัญญา ดังน้ี 
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 1. ภูมิปัญญาชาวบ้าน นับเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยที่ถ่ายทอดกันมาเป็นเวลายาวนานและ              

เป็นมรดกไทยที่คนไทยทุกวันน้ีภาคภูมิใจ 

 2. ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  “ภูมิปัญญา

ชาวบ้าน”   ช่วยให้ชาวไทยพ้นวิกฤติต่าง ๆ  ด้วยการใช้ปัญญา ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไข

ปัญหาต่าง  ๆให้ลุล่วงไปด้วยดีมาโดยตลอด 

 3. ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นองค์ความรู้ที่มีขอบเขตกว้างขวางและลึกซึ้งมาก ซึ่งครอบคลุมคตินิยม  ความรู้ 

ความสันทัด การรู้เท่าทันธรรมชาติของสรรพสิ่งรอบตัว และการเลือกเฟ้นความคิด วิธีการมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 4. การเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์จากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง และจากชุมชนหน่ึงสู่อีกชุมชนหน่ึง

อย่างไม่ขาดสาย 

               5. ภูมิปัญญาชาวบ้านล้วนแต่เป็นการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้แบบเชิงประจักษ์จากปัญหาต่าง ๆ            

ที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ  ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีการทดสอบจากประสบการณ์จริง จนกว่าจะหาข้อสรุปที่ชัดเจนและ          

สืบทอดต่อกันไป 

              6. การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ที่หลากหลายสาขา 

ผสมผสานกัน นับว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นการเรียนรู้แบบองค์รวมที่ ปัจจุบันเรียกว่า การเรียนรู้แบบ               

บูรณาการ (Integrated)  

              7. วิธีการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง ด้วยการท าให้ดู ให้ลงมือท า และ

เลียนแบบอย่างที่ดีของภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยึดถือปฏิบัติมา 

จะเห็นได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นมรดกทางความคิดที่บรรพบุรุษได้คิดขึ้นมา โดยใช้ความคิดและ        

การกระท าในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะการแสดง ฯลฯ   

ซึ่งล้วนแต่เป็นมรดกทางความคิดที่ไม่สามารถตีมูลค่าออกมาเป็นตัวเงินได้และเป็นที่ น่าเสียดายว่า ปัจจุบัน                 

ภูมิปัญญาชาวบ้านเหล่าน้ี คงเหลือให้ คนรุ่นหลังได้ศึกษา และเรียนรู้น้อยมาก (ประมวล  พิมพ์ เสน, 2554)                

ทั้งน้ี เพราะองค์ความรู้ดังกล่าวจะอยู่ในตัวบุคคลเป็นส่วนใหญ่และด้วยวัยที่สูงขึ้น จึงท าให้ความทรงจ าดังกล่าว

เลือนหายไปกับจ านวนอายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ตลอดจนการจากไปของเจ้าขององค์ความรู้  จึงท าให้ความรู้ดังกล่าว

หายไปจากชุมชนโดยไม่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้กับคนรุ่นหลัง  ดังน้ัน จึงต้องมีการจัดการความรู้ก่อนที่

องค์ความรู้ดังกล่าวจะสูญหายไปจากชุมชน  ทั้งน้ี การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพราะท าให้

เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีรูปแบบการถ่ายทอดทั้งทางตรง และทางอ้อม  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ โดย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ด าเนินการในโครงการ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” เพื่อ
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ท าการสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา เพื่อเชิดชูเกียรติเป็น “เพชรราชภัฏ –                

เพชรล้านนา” โดยหวังให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประยุกต์ และสร้างใหม่ เพื่อให้องค์ความรู้ของชุมชน

ไม่หายไปจากชุมชน และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชุมชนที่จะให้เกิดคุณค่าและมูลค่า

กับชุมชน อีกทั้ง เป็นการน าองค์ความรู้จากชุมชนเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัย                 

ราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีโอกาสสัมผัสกับชุมชนผ่านครูภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้านที่ ได้ รับ                   

การเชิดชูเกียรติเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” (ปนัดดา  โตค านุช, 2560 : 63)  

จากการศึกษาพบว่า เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงวัยและกระบวน                

การถ่ายทอดองค์ความรู้จะเป็นการถ่ายทอดด้วยการบอกเล่า รวมถึงไม่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์

อักษร จึงเป็นเหตุให้องค์ความรู้ของชุมชนสูญหาย ดังน้ัน จึงต้องมีวิธีการจัดการความรู้ของภูมิปัญญา

ให้คงอยู่กับชุมชนและสังคมล้านนาสืบไป และจากการที่องค์ความรู้ของชุมชนเป็นความรู้แฝงใน                

ตัวบุคคล ประกอบกับการละเลยไม่เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ             

ความเคยชินที่เห็นอยู่ในชีวิตประจ าวันจึงท าให้ไม่เห็นคุณค่า ด้วยคิดว่าเป็นเร่ืองปกติ จึงไม่ได้มี                   

การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นเหตุท าให้เกิดการสูญหายขององค์ความรู้                 

ในชุมชน ดังน้ัน จึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดเวลา และเป็นการเรียนรู้ตาม                

ความสนใจ ไม่จ าเป็นต้องศึกษาจากสถาบันการศึกษาเท่าน้ัน ทั้ งน้ีเพราะความรู้ไม่ได้เพียงใน

สถาบันการศึกษาเท่าน้ัน แต่ทุกคนสามารถหาความรู้ได้จากรอบตัว โดยเฉพาะในชุมชนของตนเอง 

ด้วยความรู้ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นความรู้แฝงในตัวบุคคล จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ว่าท าอย่างไรจึงจะน า

ความรู้น้ันออกมาสู่สาธารณะ ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหน่ึง แต่เป็นของทุกคนที่ รักษาไว้ซึ่ง               

องค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อส่งต่อให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนในการสร้างคุณค่า และมูลค่าแก่

ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ  

   ดังน้ัน การวิจัย “Smart Wisdom เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” จึงเป็นการพัฒนา

กระบวนการจัดการความรู้ขององค์ความรู้ของชุมชน ด้วยการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพชรราชภัฏ –            

เพชรล้านนา ดังแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึง และน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้

ประโยชน์ ทั้ งในด้านการศึกษาวิจัย ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตลอดเวลาตามความสนใจ                 

อันจะน าไปสู่การรักษาไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่นด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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1.2.     วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  
2.3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพชรราชภัฎ – เพชรล้านนา 
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพชรราชภัฎ – เพชรล้านนา 

 

1.3      ขอบเขตกำรวิจัย 

 การศึกษาวิ จัย คร้ัง น้ี เป็ นการศึกษาองค์ความ รู้ของเพชรราชภัฎ  – เพชรล้านนา                  

เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ส าหรับการบริการวิชาการ 
 

1.4     ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบสารสนเทศข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น             

ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก และตลอดเวลาตามต้องการ  

1.4.2  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสนับสนุน

การศึกษา การเรียน การสอน และการวิจัย อันน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่า ดังพั นธกิจของ

หน่วยงาน “เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเอกสาร

โบราณ” 

1.4.3  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

และจังหวัดเชียงใหม่ 

11.4  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แพร่หลายในวงกว้ าง อันจะ

น าไปสู่ความภาคภูมิใจ และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการส่งต่อองค์ความรู้

ดังกล่าว จากรุ่นสู่รุ่น 
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1.5      นิยำมศัพท์ 

 เพชรรำชภัฏ – เพชรล้ำนนำ หมายถึง บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

พื้นบ้าน และปราชญ์ชาวบ้าน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ เป็น เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 

 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล  หมายถึง การพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ สาม ารถตอบสนอง             

ความต้องการผู้ใช้ในเวลาที่รวดเร็ว มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 สำรสนเทศ หมายถึง การน าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วน ามาเก็บ

รวบรวมไว้ แล้วแปรสภาพข้อมูลให้เป็นระบบ และอยู่ในรูปแบบที่พร้อมให้บริการ 

 
 

 

 


