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หัวขอการวิจัยเฉพาะเรื่อง จากภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอ 

บานแมกองคาสูการเป็นสินคาชุมชน 
ชื่อผูเขียน นางสาววนิดา นาคีสังข์ 
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย บัณฑิตอาสาสมัคร 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ปวย อึ๊งภากรณ์ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเฉพาะเรื่อง ผูชวยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร 
ปีการศึกษา 2559 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัย เรื่ อง  “จากภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา               
สูการเป็นสินคาชุมชน” เป็นการวิจัยแบบผสม เพ่ือส ารวจภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอ            
บานแมกองคา ที่สามารถน ามาประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรหรือผลผลิตสูการเป็น
สินคาชุมชนที่สามารถเป็นแนวทางเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน รวมถึงส ารวจความตองการในการเพ่ิม
รายได ระหวางกลุมผูสูงอายุ กลุมพอแม และกลุมเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอ อันจะน ามาสู       
การวิเคราะห์ความเป็นไปไดในการพัฒนาหรือการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาชุมชน ที่ได มาจาก
กระบวนการวิเคราะห์ ภูมิปัญญาเชิงบูรณาการและกระบวนการบูรณาการการเพ่ิมมูลคาสินคาของ
เยาวชนดวยความรูใหม ในพ้ืนที่วิจัยชุมชนบานแมกองคา หมูที่ 10 ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง 
จังหวัดแมฮองสอน ภายใตแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการถายทอดภูมิปัญญาและแนวคิดเกี่ ยวกับ    
การสรางตราสินคา ผานเครื่องมือการเก็บขอมูล เชน แผนที่ชุมชน กลองถายรูป สมุดจดสนาม    
แบบส ารวจรายการ และตัวผูวิจัย รวมไปถึงเทคนิคการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูภูมิปัญญา   
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก และเทคนิคกิจกรรมเกม 

ผลการวิจัยพบวา ภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร หรือผลผลิตจากวัฒนธรรมสูการเป็นสินคาชุมชน 
สามารถสรุปผลไดวา พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้งปุา และผาทอกะเหรี่ยง สามารถน ามาประยุกต์ใชเพ่ือ
พัฒนาสูการเป็นสินคาชุมชน ผานการมีสวนรวมของกลุมคนหลายฝุายในชุมชนเพ่ือตอยอดสินคา
ชุมชนอันจะน าไปสูการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนในอนาคต อันไดแก ปราชญ์ชุมชน  ผูสูงอายุใน          



Ref. code: 25595900080267WKO

(2) 
 

 

ครอบครัว ผูปกครอง ผูน าในชุมชน สถานศึกษาหนวยงานภาครัฐ เพ่ือรวมกันเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชนใหดีขึ้น เนื่องจากพบวา ครัวเรือนมีความตองการเพ่ิมรายได รอยละ 100 สาเหตุหลักมาจาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางรายไดและหนี้สิน พบวา ครัวเรือนชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา 
มีรายจายจากหนี้สินมากกวารายรับ กระบวนการบูรณาการการเพ่ิมมูลคาสินคาของเยาวชนดวย
ความรูใหมจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะชวยเสริมสรางแนวทางการหารายไดใหแกชุมชนปวาเกอญอ
บานแมกองคา โดยมีเยาวชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน และอาศัยแหลงเรียนรูจากบุคลากร องค์กร
หรือสถานศึกษา รวมทั้งสื่อสมัยใหมเพื่อสรางคุณคาเพ่ิมในการรังสรรค์สินคาชุมชน 
 
ค าส าคัญ: ภูมิปัญญาทองถิ่น, ชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา, สินคาชุมชน, ความรูใหม 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของกับความส าเร็จในการเขียนงานวิจัยเฉพาะ
เรื่องฉบับนี้ เนื่องจากไดรับความเอ้ือเฟ้ือจากบุคคลและองค์กรหลายหนวยงาน  ตลอดระยะเวลา   
ของการท างานวิจัยในพื้นที่ชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา หมูที่ 10 ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง              
จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเปรียบเสมือนหองเรียนขนาดใหญในปุากวาง ในหองเรียนนี้มีครูอาจารย์    
หลายทานที่คอยใหความรูและความชวยเหลือเป็นอยางดี 

กอนอ่ืนขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์.ดร. ปวย อ๊ึงภากรณ์ ที่จัดตั้งหลักสูตรที่ดี        
ตอสังคมไทย และขอขอบคุณผูสืบสานเจตนารมณ์ของ ศาสตราจารย์ .ดร. ปวย อ๊ึงภากรณ์             
ทั้งคณาจารย์ นักวิชาการ และบัณฑิตอาสาสมัครทุกทานที่รวมดวยชวยกันพัฒนาชนบทไทยมาตลอด
ระยะเวลา 48 ปีที่ผานมา จนท าใหผูวิจัยไดรวมเป็นสวนหนึ่งที่ท างานดานจิตอาสาในพ้ืนที่ชนบท
หางไกล  

ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร  อาจารย์ที่ปรึกษา        
และอาจารย์ผูสอนวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่คอยดูแลและใหค าแนะน าที่ดีตลอดการเรียน      
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) อาจารย์ทุมเทและเป็นก าลังใจใหผูวิจัย        
ไดมีก าลังใจสูตออุปสรรคโดยเดินทางไปเยี่ยมผูวิจัยในพื้นที่ปฏิบัติงานสนามถึง 2 ครั้ง  

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุเพชร จิรขจรกุล ในฐานะประธานกรรมการสอบ 
การวิจัยเฉพาะเรื่องและผูแนะน าใหรูจักกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)    
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสวนส าคัญในการตัดสินใจเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ และยังไดถายทอดเทคนิควิธีการท า
แผนที่หมูบานแมกองคาบน Google Map เพ่ือเก็บขอมูลชุมชน 

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. พรรษา รอดอาตม์ ที่เสียสละเวลามาชวยแนะน าและปรับ 
แกไขงานวิจัยใหสมบูรณ์ข้ึนในฐานะกรรมการสอบการวิจัยเฉพาะเรื่อง  

ขอขอบคุณ อาจารย์ผูสอนทุกทานในหลักสูตรฯ อันไดแก รองศาสตราจารย์              
ศุภรัตน์  รัตนมุขย์  ผูสอนวิชาอาสาสมัครและความรับผิดชอบตอสังคม รองศาสตราจารย์                
ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ์ และอาจารย์ กิตติกาญจน์ หาญกุล ผูสอนวิชากระบวนการท างานชุมชน               
รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์ ผูสอนวิชาสังคมพหุวัฒนธรรม ผูชวยศาสตราจารย์    
ดร. สามชาย ศรีสันต์ และอาจารย์ ดร. สรอยมาศ รุงมณี ผูสอนวิชาชนบทไทยในบริบทโลกาภิวัตน์
และทองถิ่นภิวัตน์  ซึ่งเนื้อหาและความรูที่อาจารย์ไดสอนนับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการท า       
ความเขาใจและวิเคราะห์เรื่องราวที่ผูวิจัยไดประสบพบเจอ 
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ขอขอบคุณ พ่ี ๆ นักวิชาการ พ่ีตวน ตวนรุสดี จะนือรง พ่ีกฤษณ์ ชื่นอารมณ์ พ่ีจิราวุธ          

สุปัญญา ในฐานะพ่ีเลี้ยงและรุนพ่ี บอ. ที่คอยดูแลและใหค าแนะน า พรอมทั้งแกปัญหาตาง ๆ          
ที่เกิดขึ้นใหผานไปอยางราบรื่น   

ขอขอบคุณ พ่ีหนุม นิติศักดิ์ โตนิติ ผูอ านวยการสถาบันปัญญาปีติ พ่ีเป็ด สุทัศน์       
นุชประโคน ศิษย์เกา บอ. 45 ในฐานะพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ปฏิบัติงานสนาม ใหทั้งค าแนะน าโครงการ 
อุปกรณ์ หนังสือ ที่พัก อาหาร และความชวยเหลืออ่ืน ๆ หลายดาน สงผลใหผูวิจัยสามารถเรียนรู  
และปรับตัวเขากับชาวบานในพื้นที่ไดดี  

กราบขอบพระคุณ ทานพระอาจารย์มนต์ชัย ส านักสงฆ์บานแมกองคา ในการเอ้ือเฟ้ือ
สถานที่จัดกิจกรรม และเทศนาธรรมเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตใหแกผูวิจัย 

ขอขอบคุณ แมบัวผัน และพอบอยวา อมรใฝุนุกูล พอแมอุปถัมภ์ในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
สนาม ตลอดจนชาวบานชุมชนบานแมกองคาทุกทาน ที่ไดเอ้ือเฟ้ือที่พัก อาหาร และขอมูลส าหรับ 
การวิจัยในครั้งนี้ ที่ส าคัญขอขอบใจหนูนอยหนอรดา นองตาเลอ นองพีที่คอยสรางสีสันในวันที่เหงาใจ    
ใหแกผูวิจัย   

ขอขอบคุณ พ่ีพลอย พรทิพย์ ยะภักดี พ่ีสาวที่คอยสนับสนุนในทุก ๆ กาวแหงความฝัน 
อยากเป็นครูดอย อยากเขาปุาก็ไดท าตามหัวใจตองการแลว โดยมีพ่ีพลอยใหก าลังใจและมารับมาสง
ตลอดหลักสูตร 

ขอบคุณ คนรัก พ่ีโจ วรกานต์ สาระปัญญา ที่เขาใจและพิสูจน์ใหเห็นถึงความรัก         
ที่มีตอกันแมในวันที่ตองหางไกลและระยะเวลานาน 

ขอบคุณ แมหนู วาสนา นาคีสังข์และครอบครัวที่ใหอิสระในการใชชีวิต ใหอิสระ       
ในการตัดสินใจ เพราะการไมถูกหามใหท าตามความฝันคือความสุขที่ยิ่งใหญ  

ทายสุดคงไมลืมที่จะขอบคุณตัวผูวิจัยเอง ที่มุงมั่น อดทนตออุปสรรคทั้งปวง ขอบคุณ   
ที่ยังยืนหยัดกับความตั้งใจเพื่อไปยังเปูาหมายจนส าเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจ
ทีม่ีโอกาสไดเขามาศึกษาและเรียนรูในหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร  

 
 
 นางสาววนิดา นาคีสังข์  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของการวิจัยเฉพาะเรื่อง 

 
ชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา (ภาษาเขียนที่เป็นที่นิยมใชกันคือ ปกาเกอะญอ              

แตส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใช ภาษาเขียนที่ออกเสียงตรงกับเสียงที่ประชาชนในชุมชนบาน        
แมกองคาออกเสียงเป็นหลัก เพ่ือแสดงนัยแหงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ที่แทจริง) เป็นชุมชนปวาเกอญอ
แหงหนึ่งในต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งตั้งอยูบริเวณทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย ประชาชนในชุมชนสวนใหญมีรายไดหลักมาจากการขายพริก ซึ่งมีคุณภาพและราคาที่สูง
กวาชุมชนใกลเคียง หรือที่เขาใจกันวา “พริกกะเหรี่ยง” รองลงมาคือ งานจักสาน ผากะเหรี่ยงทอมือ 
น้ าผึ้งปุา เป็นตน ดวยเหตุนี้ พริกกะเหรี่ยง งานจักสาน ผากระเหรี่ยงทอมือ น้ าผึ้งปุา ฯ จึงมีสภาพ
เสมือนเป็นตนทุนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนที่ส าคัญ ซึ่งพริก
กะเหรี่ยงบานแมกองคาเป็นที่ยอมรับของผูบริโภคทั้งภายในจังหวัดและตางจังหวัดทั่วประเทศไทย          
ที่ส าคัญเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สรางชื่อเสียงใหแกชุมชน จนท าใหไดรับการขนานนามใหเป็น 
หนึ่งในของดีขึ้นชื่อเมืองเหนือ จากรายการภูมิภาค 3.0 ทางสถานีโทรทัศน์ชอง ThaiPBS และเพจ
เฟซบุ฿ค The North องศาเหนือ : ของดีเมืองเหนือ  

จากการวิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาสินคาจากภูมิปัญญาทองถิ่นทั้งพริกกะเหรี่ยง 
งานจักสาน ผากระเหรี่ยงทอมือ น้ าผึ้งปุา ฯ ดวยเทคนิค SWOT (SWOT Analysis) พบวา จุดแข็ง
หรือจุดเดน (ปัจจัยภายใน) ก็คือ “ภูมิปัญญาทองถิ่น” ดังกลาวทั้งในมิติการเป็นภูมิปัญญาทองถิ่นทาง
การเกษตร และภูมิปัญญาทองถิ่นทางวัฒนธรรม รวมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพริกและน้ าผึ้ง แตจุด
ดอยหรือจุดออน (ปัจจัยภายใน) คือ ราคาขายที่ชุมชนบานแมกองคาไมสามารถก าหนดไดดวยตนเอง 
ไมรูชองทางตลาด ความรูดานการตลาดออนไลน์  ขาดการรวมกลุมดานอาชีพ ขณะที่โอกาสใน     
การพัฒนา (ปัจจัยภายนอก) คือ สินคาเป็นความตองการของผูบริโภค เกษตรอินทรีย์ สินคาทองถิ่นมี
ลักษณะเฉพาะ การขายสินคาออนไลน์ ดานอุปสรรค (ปัจจัยภายนอก) อยูที่ราคาของผลผลิตเหลานี้ที่
เป็นไปตามกลไกตลาด ดังนั้นผลการวิเคราะห์นี้ไดชี้ใหเห็นวา  ชองทางและความเป็นไปไดใน        
การพัฒนาผลผลิตจากภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนบานแมกองคายังคงมีชองทางท่ีเป็นไปได 

เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพ เชน การตั้งอยูของชุมชน ซึ่งไมไดตั้งอยูในพ้ืนที่ปกติ 
กลาวคือ ชุมชนบานแมกองคาตั้งอยูบนพ้ืนที่สูงในเขตอนุรักษ์สัตว์ปุาและพันธุ์พืช เหตุนี้ประชาชน
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ทุกคนในชุมชนบานแมกองคาจึงไมไดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แมจะอยูอาศัยกันมานานหลายทศวรรษ        
ที่ส าคัญเมื่อการเปลี่ยนแปลงหรือความเป็นเมืองมี มากขึ้น ประชาชนชุมชนบานแมกองคา             
จึงปรับเปลี่ยนวิถีแหงการด าเนินชีวิต ใหความส าคัญกับ “การศึกษา” มากยิ่งขึ้น การสงบุตรหลาน
ออกจากชุมชนเพ่ือเขาสูเมือง มาศึกษาเรียนรูในระดับการศึกษาตาง ๆ จึงเป็นเสมือนปัจจัยส าคัญ
อยางหนึ่งที่น ามาสูการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสรางประชากรและการเปลี่ยนแปลงในมิติอ่ืน ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับประชาชนและสิ่งตาง ๆ รอบตัวของประชาชนในชุมชนบานแมกองคา เชน คานิยมทางดานวัตถุ 
การแตงกาย การดื่มกิน เป็นตน 

นอกจากนี้ผูวิจัย ไดด าเนินการส ารวจน ารองเบื้องตนเกี่ยวกับ “การศึกษาในระบบ
โรงเรียน” ที่สงผลตอชุมชนบานแมกองคา พบวา กลุมเด็ก/เยาวชน รุนใหมที่ออกไปศึกษาตอ
ภายนอกพ้ืนที่ชุมชน แทบไมมีโอกาสไดเรียนรูภูมิปัญญาของชนเผาปวาเกอญอใด ๆ เยาวชน        
คนรุนใหมขาดการเรียนรูอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีความหมายใน          
การหลอหลอมการเรียนรู วิถีชีวิตและการผลิตที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  ดังนั้น ผลผลิต    
ทางการเกษตรในชุมชน ที่ด าเนินการจากกิจกรรมทางการเกษตรของผูปกครองที่มีภูมิปัญญาเฉพาะ
หลายอยางจึงขาดการตอยอด ตกทอดสูชนรุนหลัง  

จากปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงและการขาดจากการเรียนรูภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
กลุมเด็ก/เยาวชนรุนใหม สงผลใหบรรดาผูปกครองโดยเฉพาะอยางยิ่งรุนปูุยาตายาย เกิดความกังวล
วา ความรูภูมิปัญญาเดิมเกี่ยวกับการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะส าหรับชุมชนบานแมกองคาหรือชุมชน
กระเหรี่ยง อาจสูญหาย/ถูกลบเลือน อยางตอเนื่องมากขึ้น ขณะเดียวกันขาดการตอยอดระหวาง   
ภูมิปัญญาเดิมกับความรูชุดใหมที่กลุมเด็ก/เยาวชน ไดมาจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ประกอบกับ
ในมิติเศรษฐกิจครัวเรือน พบวา มีความสัมพันธ์ระหวางรายไดและหนี้สิน กลาวคือ ครัวเรือนชุมชน 
ปวาเกอญอบานแมกองคา มีรายไดโดยเฉลี่ย 30,000 บาทตอปี และมีหนี้สิน ณ ปีปัจจุบัน 45,000 
บาทตอครัวเรือน (ขอมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560)  แสดงใหเห็นวา เศรษฐกิจครัวเรือนชุมชนบาน
แมกองคามีรายจายจากหนี้สินมากกวารายรับ โดยยังไมรวมรายจายจากกิจกรรมอ่ืน ๆ ในครัวเรือน 
ปัญหาหนี้สินดังกลาวสามารถทุเลาลงไดหากชุมชนสามารถเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน จึงน ามาสู
ความส าคัญของการวิจัยเฉพาะเรื่องครั้งนี้ ที่มุงหวังวา นอกจากชุมชนฯ จะสามารถสานตอความรู 
การผลิตสินคาทองถิ่นดวยภูมิปัญญาของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา เพ่ือตอยอดและสืบทอด      
ภูมิปัญญา แลวชุมชนฯ ยังสามารถสงเสริม/ผลิตสินคาทองถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางสรางรายไดเพ่ิมใหแก
เยาวชนและชุมชน ทั้งภูมิปัญญาที่ เป็นผลผลิตทางการเกษตร คือ พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้ งปุา           
และภูมิปัญญาที่ เป็นผลผลิตจากวัฒนธรรม คือผากระเหรี่ยงทอมือ งานจักสาน สินคาจาก        
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ชุมชนขางตนเป็นสินคาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงผูบริโภค เนื่องจาก 
ไรสารเคมีตกคาง และเป็นที่ตองการของตลาดภายนอกชุมชน  

ทั้งนี้ในแตละปีพบวา พริกกะเหรี่ยง และน้ าผึ้งปุาของชุมชนบานแมกองคาไมเพียงพอ
ตอการจ าหนายในทองตลาด เนื่องจากคุณภาพตรงตามความตองการของผูบริโภค และการขายแบบ
ตรงไปตรงมา กลาวคือ มีจรรยาบรรณในการคาขาย ไมดัดแปลงสินคาเพ่ือหวังผลก าไร จึงเป็นชุมชน
ควรคาแกการพัฒนาสินคาที่ดีและมีคุณภาพออกไปสูผูบริโภค การด าเนินการวิจัยนี้ไดอาศัยการมีสวน
รวมของคนรุนเกาและคนรุนใหมในชุมชนดวยการรวมกลุมเยาวชนจัดกิจกรรมเรียนรูวิถีชุมชน     
และสรรค์สรางสินคาจากภูมิปัญญาในชวงปิดภาคเรียน 

 
1.2 ค าถามของการวิจัย 
 

1.2.1 ภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาอะไรบางที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร (พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้งปุา) หรือผลผลิตจากวัฒนธรรม 
(การจักสาน การทอผากระเหรี่ยงทอมือ) สูการเป็นสินคาชุมชนที่สามารถเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน  

1.2.2 กระบวนการบูรณาการระหวางภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนกับความรูใหม        
ที่เยาวชนไดจากการเรียนรูในสถานศึกษาภายนอกชุมชน สามารถเกิดขึ้นไดอยางไร (ทั้งในเชิงปัจจัย 
กระบวนการ และผลลัพธ์)  

 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1.3.1 ส ารวจภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร (พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้งปุา) หรือผลผลิตจากวัฒนธรรม 
(การจักสาน การทอผากระเหรี่ยงทอมือ) สูการเป็นสินคาชุมชนที่สามารถเป็นแนวทางเพ่ิมรายได
ใหกับชุมชนในอนาคต  

1.3.2 ส ารวจความตองการในการเพิ่มรายได ระหวางกลุมผูสูงอายุ กลุมพอแม และกลุม
เยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอ อันจะน ามาสูการวิเคราะห์ความเป็นไปไดในการพัฒนา/การเพ่ิม
มูลคาใหกับสินคาหลักและสินคารองของชุมชน ที่ไดมาจากกระบวนการวิเคราะห์ ภู มิปัญญาเชิง 
บูรณาการและกระบวนการบูรณาการการเพ่ิมมูลคาสินคาของเยาวชนดวยความรูใหม 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา     
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร (พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้งปุา) หรือผลผลิต
จากวัฒนธรรม (การจักสาน การทอผากระเหรี่ยงทอมือ) สูการเป็นสินคาชุมชนที่สามารถเป็นแนวทาง
เพ่ิมรายไดใหกับชุมชนในอนาคต  

1.4.2 ขอบเขตดานประชากร สัมภาษณ์กลุมผูสูงอายุ กลุมพอแม และกลุมเยาวชนหรือ
เด็กในชุมชน ดานความตองการในการเพ่ิมรายไดและภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอ      
บานแมกองคา ที่สามารถน ามาประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร (พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้งปุา) 
หรือผลผลิตจากวัฒนธรรม (การจักสาน การทอผากระเหรี่ยงทอมือ) จ านวน 20 ครัวเรือน 

1.4.3 ขอบเขตดานเวลาการศึกษา เริ่มตัง้แตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 7 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่บัณฑิตอาสาสมัครปฏิบัติงาน
ภาคสนามในพ้ืนที่บานแมกองคา หมูที่ 10 ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 ชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ไดขอสรุปเกี่ยวกับภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชน 
ปวาเกอญอบานแมกองคาที่สามารถน ามาประยุกตใ์ชเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร (พริกกะเหรี่ยง 
น้ าผึ้งปุา) หรือผลผลิตจากวัฒนธรรม (การจักสาน การทอผากระเหรี่ยงทอมือ) สูการเป็นสินคาชุมชน
ที่สามารถเปน็แนวทางเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนในอนาคต 

1.5.2 เยาวชนไดสรางสรรค์/สรรค์สราง ผลิตภัณฑ์ทองถิ่นของชุมชนดวยตนเอง ท าให
เห็นคุณคาในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ค าวา “ปกาเกอะญอ” คือภาษาเขียนที่เป็นที่นิยมใชเรียกคนชนเผาที่อาศัยอยูในพ้ืนที่
ราบสูง ซึ่งคนทั่วไปจะคุนชินกับค าวา “ชาวกะเหรี่ยง” แตส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใช ภาษาเขียนที่
ออกเสียงตรงกับที่ชุมชนบานแมกองคาออกเสียงเป็นหลัก ซึ่งไดถอดค ามาจากการออกเสียงของ
ผูสูงอายุ ผูใหญและเยาวชนในชุมชนบานแมกองคา ทั้งนี้เพื่อตองการแสดงนัยแหงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่
ที่แทจริงผานงานวิจัยฉบับนี้  
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ชุมชนปวาเก่อญอ คือ สถานที่ที่ผูวิจัยลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานสนาม หมายถึง ชุมชน     
บานแมกองคา หมูที่ 10 ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งประกอบดวย         
3 หยอมบาน ไดแก บานแมกองคา บานกลาง และบานหมอเหลา ประชาชนเป็นชาวปวาเกอญอหรือ 
ชาวกะเหรี่ยงสะกอ ซึ่งภายในชุมชนมีการนับถือทั้งศาสนาพุทธควบคูกับการนับถือผีตามความเชื่อ
ดั้งเดิมและบางกลุมนับถือศาสนาคริสต์ โดยที่ประชาชนสวนใหญยังใชภาษาถิ่นในการสื่อสารกัน
ภายในชุมชน 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการวิจัยนี้หมายถึง ชุดของความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูกพริก

กะเหรี่ยง รวมถึงการหาน้ าผึ้งปุา และการสรางงานจักสาน การทอผากระเหรี่ยงทอมือ ที่มีเอกลักษณ์ 
เฉพาะตนของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาที่เกิดจากการเรียนรูดวยตนเอง การบอกตอจากคนรุน
หนึ่ งสงมายังอีกรุนหนึ่ ง พรอมทั้งมีการปรับปรุงและประยุกต์บางสวนบางอยางใหสอดรับ             
กับการเปลี่ยนแปลงหรือวิถีการด าเนินชีวิต 
 

สินค้าชุมชน  ในการวิจัยนี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชน        
ปวาเกอญอบานแมกองคาที่สามารถน ามาพัฒนาสูการเป็นสินคาชุมชน โดยในการวิจัยประกอบดวย 
สินคาที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร เชน พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้งปุา และผลผลิตจากวัฒนธรรม ไดแก            
ผากระเหรี่ยงทอมือ งานจักสาน 
 

ความรู้ใหม่ ในการวิจัยนี้หมายถึง ชุดความรูที่ไมไดสืบทอดกันอยูในภายในชุมชนบาน
แมกองคา แตเป็นความรูชุดใหมที่ไดเรียนรูจากภายนอกชุมชนผานสถานศึกษา สื่อออนไลน์ เชน 
กระบวนการออกแบบสินคา กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการสรางแบรนด์สินคาและ
การตลาด กระบวนการออกแบบการขาย  
 
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

การวิจัยในครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อมุงเนนการศึกษาเศรษฐกิจของครัวเรือน
จากสินคาภูมิปัญญาทองถิ่น ซ่ึงมีตัวแปรหลัก คือ รายรับ (ตอปี) หนี้สิน (ตอปี) และความตองการเพ่ิม
รายได อันจะน าไปสูขอสรุปเกี่ยวกับภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรหรือผลผลิตจากวัฒนธรรมสูการเป็นสินคาชุมชน  
ทีส่ามารถเป็นแนวทางเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนในอนาคต  



Ref. code: 25595900080267WKO

6 
 

 

นอกจากนี้ยังมุงศึกษากระบวนการบูรณาการระหวางภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนกับ
ความรูใหมที่เยาวชนไดจากการเรียนรูในสถานศึกษาภายนอกชุมชน อันจะน ามาสูการวิเคราะห์  
ความเป็นไปไดในการพัฒนา/การเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาหลักและสินคารองของชุมชน  โดยเป็น      
การสงเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่นใหแกเด็ก/เยาวชนบานแมกองคาตามความประสงค์ของ
ผูสูงอายุและผูปกครอง สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังภาพตอไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560.  
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “จากภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาสูการเป็น

สินคาชุมชน” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาดวยการทบทวนวรรณกรรมจากการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
เพ่ือศึกษาเรียนรูวิถีการด าเนินชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม วิถีการผลิตทางการเกษตร วิถีการผลิตทาง
วัฒนธรรม และความเป็นไปที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ ของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา หมูที่ 10 
ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เป็นระยะเวลา 7 เดือน และทบทวนวรรณกรรม
จากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเอกสารและงานวรรณกรรมตาง ๆ ประกอบดวย 

1. แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาทองถิ่น 
2. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการถายทอดภูมิปัญญา        
3. แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู      
4. แนวคิดเก่ียวกับการสรางตราสินคา 
5. ความเป็นมาของชุมชนบานแมกองคา 
6. ภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนบานแมกองคา 
7. การถายทอดภูมิปัญญาของชุมชนบานแมกองคา 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

จากการวิจัยเพ่ือหาค าตอบจากค าถามวิจัยที่วา “ภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชน        
ปวาเกอญอบานแมกองคาอะไรบางที่สามารถน ามาประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  
(พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้งปุา) หรือผลผลิตจากวัฒนธรรม (การจักสาน การทอผากระเหรี่ยงทอมือ)         
สูการเป็นสินคาชุมชนที่สามารถเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน” ผูวิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด     
ภูมิปัญญาทองถิ่น ซึ่งพบวามีนักวิชาการไดใหความหมายของค าวา “ภูมิปัญญาทองถิ่น” ไวหลาย
ความหมาย สามารถสรุปไดดังนี้ 

เสรี พงศ์พิศ (2548, น. 45) ใหความหมายค าวา “ภูมิปัญญา” คือ  ศาสตร์และศิลป
ของการด าเนินชีวิต ซึ่งผูคนไดสั่งสมสืบทอดกันมาชานาน จากพอแมปูุยาตายาย สูลูกหลาน จากคน
รุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาเป็นศาสตร์ หมายความวา เป็นความรูเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิต ปัจจัยสี่ การท ามาหากิน การอยูรวมกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการอยูรวมกันใน
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สังคม สวนภูมิปัญญาเป็นศิลปนั้น หมายความวา เป็นความรูที่มีคุณคา ดีและงาม ที่ผูคนไดคิดขึ้นมา
ไมใชดวยสมองแตเพียงอยางเดียว แตดวยอารมณ์ความรูสึก ญาณทัศนะ คือดวยจิตวิญญาณ  

การใหความหมายขางตนสอดคลองกับอีกหนึ่งความหมายที่ระบุวา ภูมิปัญญาทองถิ่ น 
หรือ  ภูมิปัญญาชาวบาน (local wisdom หรือ popular wisdom) หมายถึง ความรูของชาวบานที่
ไดเรียนรูมาจากพอแม ปูุยาตายาย ญาติพ่ีนอง หรือผูมีความรูในหมูบานในทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งภูมิปัญญา
ทองถิ่นเป็นความรูเรื่องการท ามาหากิน เชน การจับปลา การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผาทอเสื่อ 
การสานตะกราและเครื่องใชดวยไมไผ ดวยหวาย การท าเครื่องปั้นดินเผา การท าเครื่องมือทาง 
การเกษตร นอกจากนั้น ยังมีศิลปะดนตรี การฟูอนร า และการละเลนตาง  ๆ การรักษาโรคดวย       
วิธีตาง ๆ เชน การใชยาสมุนไพร การนวด เป็นตน  

ภูมิปัญญาเหลานี้เป็นความรูความสามารถที่บรรพบุรุษไดสรางสรรค์และถายทอดมาสู
รุนลูกรุนหลาน ผานวิธีการอนุรักษ์หรือการบ ารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว รวมถึงผานการฟ้ืนฟูหรือ        
การรื้อฟ้ืนสิ่งที่ดีงามที่ก าลังจะหายไปใหกลับมาเป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังผานการประยุกต์หรื อ          
การผสมผสานความรูเกากับความรูใหมเขาดวยกันใหเหมาะสมกับสมัยใหม เชน การใชยาสมุนไพรใน
โรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม การท าพิธีบวชตนไม เพ่ือใหคนรวมมือกันอนุรักษ์ปุา  

ในตางประเทศ Hideo Yamazali นักวิชาการชาวญี่ปุุน อธิบายวา ภูมิปัญญา 
(wisdom) เป็นความรูที่มีอยูในตัวคน โดยน ามาประยุกต์ใชเพื่อแกปัญหาหรือพัฒนาการท างานใหเกิด
ประโยชน์ บางครั้งเรียกวา ปัญญาปฏิบัติจากภูมิปัญญาไดมีการยกระดับใหกลายเป็น นวัตกรรม 
(innovation) หรือนวัตกรรมแหงความส าเร็จ ซึ่ง Hideo Yamazali ไดสรุปนิยามของความรูที่อยูใน
รูปแบบของปิรามิดแหงความรูหรือระดับความรู ทั้งหมด 4 ประเภท ดังภาพตอไปนี้ ตอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีปิรามิดแหงความรูของ Hideo Yamazali, สืบคนจาก goo.gl/tXZZm4, 2560. 
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จาก ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีปิรามิดแหงความรูของ Hideo Yamazali ท าใหทราบวา      
ภูมิปัญญานับเป็นความรูขั้นสูงสุดตามนิยามของความรูที่อยูในรูปแบบของปิรามิดแหงความรู ซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนทองถิ่นที่ผานกระบวนการตกผลึกมาฐานที่เป็นทั้งขอมูล สารสนเทศและ
ความรู  จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูวิจัยพบวา ภูมิปัญญาทอ งถิ่นของประเทศไทยมี
เอกลักษณ์ท่ีแตกตางกันออกไปในแตละภูมิภาคตามลักษณะของพ้ืนที่ ภูมิปัญญาทองถิ่นที่เป็นความรู
ที่สั่งสมสืบตอกันมาไดถูกจ าแนกประเภทใน 2 ลักษณะ คือ ภูมิปัญญาทองถิ่นที่จ าแนกออกเป็น       
4 ประเภทและภูมิปัญญาทองถิ่นที่จ าแนกออกเป็น 10 ประเภท ส าหรับภูมิปัญญาทองถิ่นที่จ าแนก
ออกเป็น 4 กลุมยอย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. ภูมิปัญญาดานคติธรรม ความคิด ความเชื่อ หลักการที่เป็นพ้ืนฐานของ       
องค์ความรูที่เกิดจากการสั่งถายทอดกันมา  

2. ภูมิปัญญาดานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแบบแผน   
การด าเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา  

3. ภูมิปัญญาดานการประกอบอาชีพในทองถิ่น ที่ยึดหลักการพ่ึงตนเองและไดรับ
การพัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัย  

4. ภูมิปัญญาดานแนวความคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหม ที่ชาวบาน
น ามาดัดแปลงใชในชุมชนอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเป็นอยู  

ขณะเดียวกันภูมิปัญญาทองถิ่นยังสามารถจ าแนกประเภทตามลักษณะได 10 ประเภท 
ดังนี้   (จิราภรณ์ เวฬุวนารักษ์. (12 มีนาคม 2556). ภูมิปัญญาทองถิ่นคืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบาง. 
สืบคนจาก http://jirapornaon616.blogspot.com/2013/03/blog-post_12.html.)  

1. ภูมิปัญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา จากความหลากหลายทาง 
การนับถือศาสนาและพ้ืนฐานทางความเชื่อที่ตางกันในประเทศไทย ท าใหภูมิปัญญาประเภทนี้มี
ลักษณะแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น ภูมิปัญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาเป็น
หลักจะชวยสรางสรรค์สังคมดวยการผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของ 
แตละทองถิ่น ยกตัวอยางเชน ความเชื่อเรื่องผีควบคูกับการนับถือศาสนาพุทธของชาวปวาเกอญอ
ชุมชนบานแมกองคา  

2. ภูมิปัญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม ภูมิปัญญาประเภทนี้ มี
ความส าคัญตอการด าเนินชีวิตในสังคมโดยเฉพาะประเพณีและพิธีกรรมที่เป็นการเพ่ิมขวัญก าลังใจ 
นับเป็นสิ่งที่ดีงามที่คนไทยในทองถิ่นสรางขึ้นมาเพ่ือเอ้ือตอการด าเนินชีวิตของคนในสังคม         
อยางมีความสุข ยกตัวอยางเชน พิธีมัดมือของชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา ประเพณีบวชปุา
ประจ าทุกปี 
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3. ภูมิปัญญาทองถิ่นท่ีเกี่ยวกับศิลปะพ้ืนบาน เพ่ือถายทอดงานศิลปะที่มีลักษณะที่
มีคุณคาเฉพาะถิ่นดวยการสรางสรรค์งานจากทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาประยุกต์ใช ยกตัวอยางเชน 
เครื่องดนตรีพ้ืนบาน ที่เรียกวา “เตหนา” ของชาวปวาเกอชุมชนบานแมกองคา  

4. ภูมิปัญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพ้ืนบาน การน าเทคนิคการถนอม
อาหารและการปรุงอาหารมาใชเป็นภูมิปัญญาอีกประเภทหนึ่งที่ส าคัญตอการด ารงชีวิตเพ่ือใหอาหาร
ที่มีมากเกินความตองการสามารถเก็บไวบริโภคไดเป็นเวลานานยิ่งขึ้น ในชุมชนบานแมกองคาจะน า
พริกกะเหรี่ยงจากไรหมุนเวียนมาตากแหงไวเพ่ือบริโภคตลอดทั้งปี การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักตาง ๆ    
และน าเนื้อสัตว์มายางรมควันไวสามารถใชประกอบอาหารไดนานหลายวัน 

5. ภูมิปัญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับการละเลนพ้ืนบาน สวนใหญจะใชอุปกรณ์ใน
การละเลนที่ประดิษฐ์มาจากธรรมชาติซึ่งแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ การละเลน
พ้ืนบานถือวาเป็นการผอนคลายโดยเฉพาะในวัยเด็กซึ่งชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ยกตัวอยาง
เชน หนอคะโต฿ะหรือปืนไมไผ ของเลนของเด็กผูชายชุมชนบานแมกองคา  

6. ภูมิปัญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เกิดจากการสรางสรรค์ของคนใน
ทองถิ่น ซึ่งแตละภาคในประเทศไทยสามารถพบหลักฐานจากรองรอยของศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏ
กระจายตัวอยูทั่วไป เชน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เป็นตน เป็นเครื่องสะทอนใหเห็น
ถึงเทคนิค ความคิด ความเชื่อของบรรพชนไดเป็นอยางดี เชน  ภูมิปัญญาการสรางบานของ         
ชาวปวาเกอญอบานแมกองคา  

7. ภูมิปัญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพ้ืนบาน ภูมิปัญญานี้สวนใหญจะแสดงออกถึง
ความสนุกสนาน และยังเป็นคติสอนใจส าหรับคนในสังคมที่แตกตางกันออกไปในแตละภูมิภาค 
สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นนั้นๆ เชน เพลงพ้ืนบานของชาวปวาเกอญอชุมชน        
บานแมกองคา 

8. ภูมิปัญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพ้ืนบาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ส าคัญเพราะเป็นปัจจัยสี่ที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์ ภูมิปัญญาประเภทนี้เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์
ของคนในอดีตและถายทอดใหกับคนรุนหลัง ซึ่งชุมชนบานแมกองคายังมีการใชสมุนไพรเพ่ือการรักษา
อาการเจ็บปุวยควบคูกับการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม 

9. ภูมิปัญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับประดิษฐกรรมและหัตถกรรมพ้ืนบาน เครื่องมือ
หรือสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแตละภาคนั้นถือเป็นประดิษฐกรรมและ
หัตถกรรมชั้นเยี่ยม ซึ่งในชุมชนบานแมกองคามีหัตถกรรมที่สรางรายไดใหแกครัวเรือน เชน           
ผากะเหรี่ยงทอมือ งานจักสาน เป็นตน 
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10. ภูมิปัญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
คนไทยจ านวนไมนอยมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสวนใหญโดยเฉพาะการท านา ท าไร       
จึงท าใหเกิดภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมในการด ารงชีวิตเพ่ือแกปัญหาหรือออนวอน  
ใหเกิดความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก และเพ่ือเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร เชน พิธีกรรมเลี้ยงผีไร
ของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา  

พัชรินทร์ สิรสุนทร (2550, น. 18) ไดศึกษาถึงประเภทของภูมิปัญญา ท าใหทราบวา 
คุณลักษณะที่ส าคัญของภูมิปัญญาสามารถจ าแนกได 2 ประการ ไดแก ลักษณะภูมิปัญญาที่เป็น
นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งลักษณะภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม ไดแก ความเชื่อ แนวคิด คานิยม 
ปรัชญาการด าเนินชีวิต เป็นตน สวนลักษณะภูมิปัญญาที่ เป็นรูปธรรม ไดแก เครื่องดนตรี 
ศิลปหัตถกรรม อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใชในชีวิตประจ าวัน เป็นตน   

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับภูมิปัญญาทองถิ่น ผูวิจัยจึงสรุปวา ภูมิปัญญา
เหลานี้จะถูกสงตอผานกระบวนการถายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสูคนรุนลูกรุนหลานโดยผาน 
การขัดเกลาทางสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เกี่ยวกับกระบวนการถายทอดภูมิปัญญา ผูวิจัยได
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของสรุปไดดังหัวขอ 2.2 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 

ผูวิจัยมุงเนนศึกษากระบวนการถายทอดภูมิปัญญาจากรุนสูรุนดวยการเรียนรูจากผูรู 
อันไดแก ปราชญ์ชุมชน ผูสูงอายุในครอบครัว และพอแมผูปกครอง ซึ่งเป็นรูปแบบทุนทางสังคมแบบ
ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันระหวางคนตอคน ดังนั้นจึงมีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ “การสืบทอด” 
หรือ “กระบวนการถายทอด” ภูมิปัญญา จากนักวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทยสรุปไดวา 

เสรี พงศ์พิศ ( 2548, น. 49) อธิบายวา การสืบทอดภูมิปัญญาจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุน
หนึ่งนั้นสามารถเกิดขึ้นไดหลายชองทาง ไดแก ครอบครัว วัด ส านัก ชุมชน เป็นตน ซึ่งการเรียนรูใน
อดีตเรียนโดยการปฏิบัติ ซึมซับพอแมสอนลูกโดยใหลูกสังเกตสิ่งที่พอแมท า ลูกชวยพอแมท า      
และคอยๆท าตามท าเอง เรื่องการท ามาหากิน การท าเครื่องมือเครื่องใช การทอผาท าหัตถกรรม ลวน
เกิดจากการปฏิบัติและซึมซับทีละเล็กทีละนอย  

พัชรินทร์ สิรสุนทร (2550, น. 19-21) อธิบายวา วิธีการถายทอดภูมิปัญญาที่ส าคัญ    
มี 2 วิธี คือ การถายทอดโดยตรงและการถายทอดโดยออม สามารถสรุปไดดังนี้ 
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1) การถายทอดโดยตรง เป็นการถายทอดโดยการบอกเลาจากคนรุนหนึ่งไปสูคน
อีกรุนหนึ่ง โดยใชวิธีการบอกเลาเป็นภาษาพูดและการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เชน การเลานิทาน 
การอบรมสั่งสอน การใหศีลใหพร เป็นตน 

2) การถายทอดโดยออม เป็นการสอดแทรกภูมิปัญญาไปในรูปของความบันเทิง
ตางๆ เชน ภาพวาด สถาปัตยกรรม ค ารองลิเกหรือล าตัดในภาคกลาง หรือค ารองสะลอซอซึงของ
ภาคเหนือ เป็นตน 

ทั้งนี้เมื่อมีกระบวนการถายทอดภูมิปัญญาเกิดขึ้น มีผูสอนและผูเรียน “การเรียนรู” 
ยอมเกิดข้ึน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏดังหัวขอ 2.3 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ 
 

การวิจัยเรื่องนี้ เนนเก็บรวบรวมจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูระหวางการเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูกระบวนการสรางสรรค์สินคาชุมชนของเยาวชนและเด็ก ผูวิจัยจึงไดทบทวน
วรรณกรรม แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู ซึ่งในการวิจัย ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของสรุป
ไดวา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยมากที่สุด เป็นแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู 8 ขั้นของกาเย 
(Gagne) ซ่ึงใหความส าคัญในการจัดล าดับขั้นการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชสิ่งเรา สิ่งแวดลอมภายนอกกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู และสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียน วามีการตอบสนองอยางไร เพ่ือที่จะจัดล าดับขั้นของการเรียนรูใหผู เรียนไดถูกตอง       
โดยทฤษฎีการเรียนรู 8 ขั้น ประกอบดวย (ปราถนา ชนะศักดิ์. (1 มกราคม  2556). แนวคิด ทฤษฎี   
การเรียนรู (Learning Ecology). การจัดการความคิดสรางสรรค์ และนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา. สืบคนจาก https://www.gotoknow.org/posts/514718.) 

1) การจูงใจ (motivation phase) การคาดหวังของผูเรียนเป็นแรงจูงใจใน     
การเรียนรู 

2) การรับรูตามเปูาหมายที่ตั้งไว (apprehending phase) ผูเรียนจะรับรูสิ่งที่
สอดคลองกับความตั้งใจ 

3) การปรุงแตงสิ่งที่รับรูไวเป็นความจ า (acquisition phase) เพ่ือใหเกิดความจ า
ระยะสั้นและระยะยาว 

4) ความสามารถในการจ า (retention phase) 
5) ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลว (recall phase ) 
6) การน าไปประยุกต์ใชกับสิ่งที่เรียนรูไปแลว (generalization phase) 
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7) การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู (performance phase) 
8) การแสดงผลการเรียนรูกลับไปยังผูเรียน (feedback phase) ผูเรียนได

รับทราบผลเร็ว จะท าใหมีผลดี และประสิทธิภาพสูง 
แนวคิดของ Gagne สอดรับกับทฤษฎีการเรียนรูของกลุมเกสตัลท์ ที่เกิดจาก

นักจิตวิทยาชาวเยอรมันตั้งแตปี ค.ศ. 1912 ผูน ากลุมคือ เวอร์ไธเมอร์ (Wertheimer) โคห์เลอร์ 
(Kohler) คอฟฟกา (Koffka) และเลวิน (Lewin) ที่หลักการส าคัญของทฤษฎีนี้อธิบายวา หลักการ
เรียนรูของบุคคลนั้นเนนการเรียนรูที่สวนรวมมากกวาสวนยอย ซึ่งจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์      
และการเรียนรูเกิดขึ้นจาก 2 ลักษณะคือ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (30 มิถุนายน 
2556). ทฤษฎีการเรียนรู  จิตวิทยาส าหรับครู. สืบคนจาก http://edunewbox.blogspot.com/ 
p/blog-page_27.html.) ไดแก 

1) การรับรู (perception) อันเป็นการแปลความหมายจากการสัมผัสดวยอวัยวะสัมผัส
ทั้ง 5 สวนคือหู ตา จมูก ลิ้นและผิวหนัง การรับรูทางสายตาจะประมาณรอยละ 75 ของการรับรู
ทั้งหมด โดยกลุมเกสตัลท์ เนนการจัดระเบียบการรับรูโดยแบงเป็นกฎ 4 ขอ เรียกวา กฎแหง       
การจัดระเบียบ ประกอบดวย 

1.1) กฎแหงความชัดเจน (clearness) การเรียนรูที่ดีตองมีความชัดเจน        
และแนนอน เพราะผูเรียนมีประสบการณ์เดิมแตกตางกัน 

1.2) กฎแหงความคลายคลึง (law of similarity) เป็นการวางหลักการรับรูในสิ่งที่
คลายคลึงกันเพ่ือจะไดรูวาสามารถจัดเขากลุมเดียวกัน 

1.3) กฎแหงความใกลชิด (law of proximity) เป็นการกลางถึงวาถาสิ่งใดหรือ
สถานการณ์ใดที่มีความใกลชิดกัน ผูเรียนมีแนวโนมที่จะรับรูสิ่งนั้นไวแบบเดียวกัน 

1.4) กฎแหงความตอเนื่อง (law of continuity) สิ่งเราที่มีทิศทางในแนวเดียวกัน 
ซึ่งผูเรียนจะรับรูวาเป็นพวกเดียวกัน 

1.5) กฎแหงความสมบูรณ์ (law of closer) สิ่งเราที่ขาดหายไปผูเรียนสามารถ
รับรูใหเป็นภาพสมบูรณ์ไดโดยอาศัยประสบการณ์เดิม 

2) การหยั่งเห็น (insight) หมายถึง การเกิดความคิดแวบขึ้นมาทันทีทันใด โดยสามารถ
มองเห็นแนวทางในการแกปัญหาตั้งแตเริ่มแรกเป็นขั้นตอนจนสามารถแกปัญหาได ผูเรียนจะมองเห็น
ชองทางการแกปัญหาขึ้นไดในทันทีทันใดการทดลองกลุมเกสตัลท์ เพื่อที่จะไดเขาใจวิธีการแนวคิดของ
นักจิตวิทยากลุมนี้เกี่ยวกับการเรียนรูดวยการทดลองในการเรียนรู ซึ่ง โคห์เลอร์ (Kohler) ไดท า   
การทดสอบลิงซิมแพนซีดวยการขังไวในกรง พบวา ลิงซิมแพนซีพยายามใชมือเอ้ือมหยิบกลวยหลาย
ครั้งเป็นเวลานาน แตไมสามารถหยิบกลวยได ลิงซิมแพนซีจึงหันมองไปรอบๆกรง ปีนปุาย พรอมทั้ง
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เขยากรงและสงเสียงรอง จากนั้นลิงซิมแพนซีจึงหันมาลองจับไมและใชไมนั้นเขี่ยกลวยแตก็ยังไมไดผล    
ลิงซิมแพนซีลองผิดลองถูกหยิบไมอันใหมมาสอยกลวยซ้ า ในที่สุดก็สามารถใชไมสอยกลวยมากินได 

ขณะที่โคล์เลอร์เรียกพฤติกรรมในการแกปัญหาของลิงซิมแพนซีวาเป็น “การหยั่งเห็น” 
เป็นการมองเห็นชองทางในการแกปัญหาโดยลิงชิมแพนซีไดมีการรับรูในความสัมพันธ์ระหวางไมสอย 
กลวยที่แขวนอยูขางนอกกรงและสามารถใชไมนั้นสอยกลวยไดเป็นการน าไปสูเปูาหมาย 

ในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดน าแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูมาสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ของเด็กและเยาวชน ขณะที่ไดลงมือสรางสรรค์สินคาชุมชนในชุมชนบานแมกองคา ต าบลแมยวม 
อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน มุงหวังใหเด็กๆไดอนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชน        
ผานการเรียนรู อันจะน าไปสูการเพ่ิมมูลคาสินคาของเยาวชนดวยการบูรณาการความรูเดิมกับความรู
ใหม ผูวิจัยจึงไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ “แนวคิดเก่ียวกับการสรางแบรนด์” ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ 
 

การวิจัยเรื่องนี้ มุงเนนส ารวจความตองการในการเพ่ิมรายได ระหวางกลุมผูสูงอายุ  
กลุมพอแม และกลุมเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอ โดยขอมูลเกี่ยวกับการส ารวจดังกลาว          
จะน ามาสูการวิเคราะห์ความเป็นไปไดในการพัฒนา/การเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาหลักและสินคารองของ
ชุมชน ที่ไดมาจากกระบวนการวิเคราะห์ภูมิปัญญาเชิงบูรณาการและกระบวนการบูรณาการการเพ่ิม
มูลคาสินคาของเยาวชนดวยความรูใหม ซึ่งตองการค าตอบที่จะน าไปสูการเพ่ิมมูลคาของสินคา ทั้งนี้
การส ารวจอยูภายใตสมมติฐานที่วา การสรางแบรนด์จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสงผลใหชุมชน        
บานแมกองคามีสินคาชุมชนที่มีมาตรฐาน สามารถแขงขันในตลาด รวมถึงเป็นแนวทางในการสราง
รายไดของเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดีข้ึน ทั้งนี้การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดนี้สรุปไดวา 

นฤมล กิมภาภรณ์ (2555, น. 6-7) อธิบายวา แนวคิดการสรางแบรนด์ หรือแนวคิด 
การสรางตราผลิตภัณฑ์ (concept of branding) คือ การท าใหตราผลิตภัณฑ์มีความแข็งแกรงใน
จิตใจของผูบริโภคเปูาหมาย โดยการสรางใหเป็นที่รูจัก เกิดความนิยมชมชอบเกิดความไววางใจ    
เกิดความศรัทธาในผูบริโภคเปูาหมาย การสรางตราผลิตภัณฑ์ไมไดมุงเนนการสรางสวนแบงทาง
การตลาด (market share) เพียงอยางเดียว แตเป็นการสรางสวนแบงทางอารมณ์ ซึ่งตราผลิตภัณฑ์ 
(branding) คือ สิ่งที่รวมความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอตราผลิตภัณฑ์ กอใหเกิดรอยประทับอยูในใจ
ของผูบริโภคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหวางผูบริโภคกับผลิตภัณฑ์  

ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2547, น. 41-43) อธิบายวา การสรางแบรนด์ เป็นการสราง
ความสัมพันธ์ระหวางแบรนด์กับผูบริโภค แบรนด์จึงเป็นความสัมพันธ์ที่ผูบริโภครับรู ไดจาก
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เครื่องหมายทางการตลาด ซึ่งประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหนาย และสื่อสารทาง 
การตลาด ซึ่งสินคาชุมชนของชุมชนบานแมกองคายังขาดทักษะการสรางแบรนด์ในหลายมิติ 
ขณะเดียวกันกับที่ผูบริโภคพัฒนาความรูสึกและภาพลักษณ์ที่มีตอแบรนด์ขึ้นเอง แบรนด์จึงเป็น
องค์ประกอบมากกวาชื่อหรือตราของสินคา ผูบริโภคจะมีความสัมพันธ์กับแบรนด์ 2 สวน คือ  

1. การรับรูตอลักษณะภายนอกของแบรนด์ (tangible attribute) เชน ตราสินคา 
โลโก บรรจุภัณฑ์ สี คุณภาพ การออกแบบ และประสิทธิภาพสินคา เชน การรับรูตอนาฬิกา โรเล็กซ์ 
คือ โลโกเป็นรูปมงกุฎ เป็นนาฬิกาคุณภาพดี ราคาแพง ผลิตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยงตรง 
รูปลักษณ์สวยงาม มีหลากหลายแบบใหเลือกทั้งผูหญิงและผูชาย สวนพริกกะเหรี่ยงชุมชน          
บานแมกองคา การรับรูตอพริกกะเหรี่ยง คือ เป็นพริกคุณภาพดี เนื้อแนน เม็ดเล็กและเผ็ดดี แตยัง
ขาดตราสินคาหรือโลโก หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะใหผูบริโภคจดจ า 

2. ความรูสึกของผูบริโภคตอแบรนด์ (intangible attribute) อาจเป็นความรูสึกที่
เกิดจากการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสงเสริมการขาย ค าพูดของพนักงานขาย และ
ประสบการณ์ของผูบริโภคเคยไดทดลองซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช ซึ่งกอใหเกิดทัศนคติและภาพลักษณ์ 
(Image) ตอผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้น เชน ผูบริโภคมีความรูสึกตอนาฬิกาโรเล็กซ์ เป็นสัญลักษณ์ของ
คนมีฐานะดี ใสแลวมีความภูมิใจ เหมาะส าหรับคนรวยหรือเหมาะส าหรับนักธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของแบรนด์กับผูบริโภค. จาก การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาด   
(น.42), โดย ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2547, กรุงเทพฯ: บริษัท แพค อินเตอร์กรุ฿ป จ ากัด. 
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สวนสินคาชุมชนของชุมชนบานแมกองคาจะท าใหผูบริโภคอยางผาทอกะเหรี่ยงทอมือมี
ความรูสึกเรียบงาย ใสแลวมีดูใกลชิดกับธรรมชาติ ซึ่งถาหากชุมชนบานแมกองคามีการโฆษณา     
การประชาสัมพันธ์ หรือการสงเสริมการขายก็จะท าใหชูจุดเดนของสินคาใหผูบริโภคเขาใจตรงกันมาก
ขึ้น 

นอกจากนี้แบรนด์จึงเป็นความสัมพันธ์รวมที่ประกอบกันในใจของผูบริโภค โดยเกิดจาก
มีองค์ประกอบดังตอไปนี้ คือ  

1) เจาของสินคา: ในฐานะผูผลิต ออกแบบ ตั้งชื่อ ตั้งราคา ใหบริการและก าหนด
รูปแบบการจัดจ าหนายแบรนด์ 

2) ตัวสินคา: คุณภาพของสินคา ต าแหนงสินคา ภาพ และเสียงที่สื่อสารผาน   
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสงเสริมการขาย พนักงานขายและการตลาดทางตรง 

3) ผูบริโภค: การเปิดรับสื่อ การตีความขอมูลจากสื่อ การรับรูทัศนคติ           
และประสบการณ์จากการใชสินคา ซึ่งมีรายละเอียด ดังภาพที่ 2.3  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 แบรนด์กับความสัมพันธ์รวมที่ประกอบกันในใจของผูบริโภค. จาก การสร้างแบรนด์และ
การสื่อสารการตลาด (น.42), โดย ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2547, กรุงเทพฯ: บริษัท แพค อินเตอร์
กรุ฿ป จ ากัด. 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา แนวคิดในการสรางแบรนด์ ไดรับการยอมรับจาก

นักการตลาดมากขึ้น เนื่องจาก 
1. การสรางแบรนด์คือการสรางความหมายที่ดีใหเกิดขึ้นกับตัวสินคา ความหมาย

ที่ดีของแบรนด์ คือ การบอกผูบริโภควา “แบรนด์” มีความแตกตางและเหนือกวาคูแขงขันอยางไร 
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เหมาะส าหรับผูบริโภคที่เป็นเพศชายหรือหญิง อายุเทาใด ประกอบอาชีพอะไร มีสถานะทางสังคม
อยางไร มีทัศนคติและรูปแบบในการด าเนินชีวิตอยางไร 

2. แบรนด์ที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภค คือ แบรนด์ที่นาซื้อนาใช ซึ่งชวยสราง
ยอดขายใหกับเจาของสินคา การสรางแบรนด์ที่ดีจะมีความสัมพันธ์กับยอดขาย แบรนด์ที่ไดรับ     
การยอมรับมากจากผูบริโภคมักจะเป็นแบรนด์ที่ประสบความส าเร็จทางการตลาด 

3. การสรางแบรนด์ คือ การลงทุนทางการตลาด เพ่ือสรางภาพลักษณ์ที่ดีใหกับ
สินคาแบรนด์ที่ประสบความส าเร็จจะมีอายุยาวนานกวา มียอดขายสูงกวา และใหผลตอบแทนแก
เจาของสินคามากกวาสินคาที่ไมสรางแบรนด์ แบรนด์ที่ไดรับการยอมรับสามารถที่จะเพ่ิมสาย
ผลิตภัณฑ์ (line extension)  

4. แบรนด์มีมูลคาทางการเงิน (financial value) เพราะแบรนด์สามารถที่จะขาย
ลิขสิทธิ์ เพื่อใหผูผลิตอื่นน าสัญลักษณ์ของแบรนด์ไปใชได เชน การ์ตูนดิสนีย์ ใหลิขสิทธิ์ในการน าภาพ
ตัวการ์ตูนไปผลิตของที่ระลึก เชน เสื้อผา ตุ฿กตา เครื่องเขียน ถวยกาแฟ หรือการขายแบรนด์ใหแก
ผูผลิตรายอ่ืน ถือเป็นการขายความเป็นเจาของสิทธิ์ในแบรนด์ เพ่ือใหผูซื้อน าแบรนด์ด าเนินธุรกิจตอ
ได 

ส าหรับขั้นตอนของการสรางแบรนด์ หากพิจารณาจากองค์ประกอบของแบรนด์ 
สะทอนวา  แบรนด์เกิดจากลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ  
แบรนด์ การสรางแบรนด์จึงเกี่ยวพันกันการก าหนดแนวคิดผลิตภัณฑ์ (product concept)         
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (product design) การตั้งชื่อและการก าหนดแนวคิดทางการสื่อสารให
ผูบริโภคมีการรับรู และมีทัศนคติที่ดีตอแบรนด์ ขั้นตอนของการสรางแบรนด์สามารถแบงออกเป็น    
4 ขั้นตอน คือ 

1. การก าหนดต าแหนงผลิตภัณฑ์ (brand positioning)  
2. การก าหนดบุคลิกภาพใหกับแบรนด์ (brand personality) 
3. การสรางเอกลักษณ์ใหกับแบรนด์ (brand identity) 
4. การสื่อสารเพื่อสรางแบรนด์ (brand communication) 

ขอมูลความรูเกี่ยวกับแบรนด์ขางตน น ามาสูการสรางตราสินคาหรือการสรางแบรนด์
เพ่ือพัฒนาสินคาชุมชนบานแมกองคา ในมิติของผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหนาย และการสื่อสารทาง
การตลาด เพื่อเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาสินคาชุมชนจากภูมิปัญญาทองถิ่นใหเป็นที่รูจักและ
สรางรายไดใหแกชุมชน 

ขณะเดียวกันตลอดระยะเวลา 7 เดือน ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมในพ้ืนที่เปูาหมายใน
การวิจัย คือชุมชนบานแมกองคา หมูที่ 10 ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน      
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ทั้งมิติของประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญาทองถิ่นและการถายทอดภูมิปัญญาของชุมชนบานแมกองคา 
ซึ่งมีขอสรุป 3 สวนหลัก ไดแก 

1) ความเป็นมาของชุมชนบานแมกองคา 
2) ภูมิปญัญาทองถิ่นของชุมชนบานแมกองคา 
3) การถายทอดภูมิปัญญาของชุมชนบานแมกองคา 

 
2.5 ความเป็นมาของชุมชนบ้านแม่กองคา 
 

ชุมชนบานแมกองคา กอตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2245 หรือประมาณ 315 ปีกอน เป็นพ้ืนที่ที่
อยูอาศัยของชาวปวาเกอญอกลุมสะกอ มีประเพณีความเชื่อในการนับถือผีสืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ 
ดั้งเดิมการปกครองมีลักษณะเป็นแบบพี่ปกครองนอง โดยมีผูน าชุมชนที่เรียกวา “ฮีโข” เป็นผูปกครอง
ชุมชน ซึ่งหมายถึงผูน าตามประเพณีหรือผูน าทางธรรมชาติ กอนจะมีการแตงตั้งผูใหญบานคนแรกคือ 
นายจออู ศรีมาลี ในปี พ.ศ.2519 ขึ้นมาเพ่ือดูแลลูกบานอยางเป็นทางการ ซึ่งในขณะนั้น ชุมชนบาน
แมกองคาอยูในเขตการปกครองเดียวกับบานทาตาฝั่ง คือ หมูที่ 7 ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง 
จั งหวั ดแมฮ องสอน  จากแฟูมขอมูลชุมชน  ที่ เ ก็ บบันทึ กขอมู ลประวัติ ชุ มชนแม กองคา                 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2546 โดยนายสวรรค์ ปองรุงโรจน์ ระบุวา จากเมื่อครั้งที่ตั้งชุมชนแหงนี้
ครั้งแรก ยอนไปเมื่อ 315 ปีไดมีชาวปวาเกอญออพยพมาอาศัยอยูที่นี่ประมาณ 12 ครอบครัว โดยมี         
นายแหลหนาเป็น ผูกอตั้งและปกครองชุมชนเป็นคนแรก ตอมาเมื่อปีพ.ศ. 2524 จึงไดแยกออกมาตั้ง
ชุมชนบานแมกองคา หมูที่ 10 ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยมีผูใหญบาน 
คือ นายนุ กรือแน 

ต านานของชุมชนบานแมกองคา ถูกบอกเลาตอกันมาวา ในอดีตมีนายพรานซึ่งเป็น  
ชาวละวา ที่อาศัยอยูเหนือชุมชนบานแมกองคาประมาณ 1 กิโลเมตร ไดออกไปลาสัตว์ และยิงหมูปุา
ตายที่ขุนหวย นายลาปอยในฐานะหัวหนาชุมชนและหมอผีประจ าชุมชน จึงตั้งชื่อชุมชนวา        
“บานแมคะค”ี ซึ่งแปลวา “ยิงที่ขุน” ตอมาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดโรคฝีดาษระบาดไปทั่วชุมชน 
สงผลใหผูคนลมตายกันเป็นจ านวนมาก หัวหนาชุมชนบอกวา สาเหตุของโรคระบาดในขณะนั้น     
เป็นเพราะอยูรวมกันมากหลายหลังคาเรือน ท าใหผีจึงไมยอม จ าเป็นตองแยกยายกันไปอยูที่แหงใหม 
สงผลใหบริเวณนี้มีกลุมชาวปวาเกอญอตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยูจ านวน 4 หยอมบาน ไดแก      
หยอมบานแมกองคา หยอมบานกลาง หยอมบานหมอเหลา และหยอมบานแมปอ ตอมาอ าเภอ
เปลี่ยนชื่อจากแมคะคี เป็นชื่อบานแมกองคา ตามชื่อล าหวยที่ไหลผาน และไดรวบรวมเอา 3 หมูบาน 
คือ บานแมกองคา บานกลาง และบานหมอเหลามารวมเป็นหมูบานเดียวกัน เป็นบานแมกองคา    
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หมูที่ 10 ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน สวนหยอมบานแมปอที่อยูลึกเขาไปนั้น
อยูในพื้นท่ีหมูที ่7 ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 

ปี พ.ศ. 2520 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตครั้งส าคัญของชาวปวาเกอญอ
ชุมชนบ านแม กองคา เมื่ อมี การก อตั้ ง โ รง เรี ยนบ านแม กอง คาขึ้ น  นี่ คื อจุ ด เ ริ่ มตนของ                 
ความเจริญกาวหนาทางดานการศึกษาของชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา ซึ่งเป็นการเรียนรู  
การอานการเขียนภาษาไทยเป็นครั้งแรก โรงเรียนบานแมกองคาตั้งอยูหยอมบานกลางซึ่งเป็นบริเวณ
กึ่งกลางของชุมชน เอ้ือตอการเดินทางมายังโรงเรียนของเด็กๆทั้ง 3 หยอมบาน โรงเรียน            
บานแมกองคาเปิดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นปะถมศึกษา ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2560)                      
นายพงศ์ปณต ปัญญา ด ารงต าแหนง  ผูอ านวยโรงเรียนบานแมกองคา มีครูและผูดูแลเด็ก           
รวมจ านวน 8 คน แมครัว 1 คน เมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาแลว เด็กจะ
ออกไปเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาภายนอกหมูบาน เชน โรงเรียนบานหวยสิงห์ โรงเรียนบานหวยทราย 
โรงเรียนบริพัตรศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 21 โรงเรียนสังวาลวิทยา เป็นตน 

ส าหรับปี พ.ศ. 2538 ไดกอตั้งส านักสงฆ์บานแมกองคา สืบเนื่องจากอดีตมีพระสงฆ์
ธุดงค์เขามาในชุมชนแตไมมีทีพั่กส าหรับพระสงฆ์ ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคาจึงไดสรางที่พัก
หลังเล็กซึ่งท าจากไมไผตามภูมิปัญญาการสรางบานของคนที่นี่ให จากนั้นมีพระสงฆ์ธุดงค์เขามาอยู
เป็นประจ าจึงไดพัฒนาสรางศาลาไมสักขนาดใหญขึ้น ปัจจุบันมีพระสงฆ์จ าพรรษาอยูที่ส านักสงฆ์
จ านวน 1 รูป คือ ทานพระอาจารย์มนต์ชัย (สทฺทมโน) ซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดถ้ าพระโบราณ        
(ถ้ าเหงา) ในอ าเภอแมสะเรียง ส านักสงฆ์แหงนี้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจ รวมถึงพ้ืนที่แสดงออกถึง
ความรักและความสามัคคีในการท านุบ ารุงศาสนาของคนในชุมชน ดังภาพที่ 2.4 ในพิธีท าบุญ       
วันสงกรานต์ที่จัดขึ้นวันที่ 15 เมษายนของทุกปี มีพุทธศาสนิกชนมารวมท าบุญเป็นจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 พิธีท าบุญวันสงกรานต์. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560.  
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2.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านแม่กองคา 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องตนจากเอกสารที่เกี่ยวของกับชุมชน รวมถึงการส ารวจ
ภาคสนามโดยผูวิจัย สามารถสรุปไดวา  ภูมิปัญญาทองถิ่นที่สามารถน าไปประยุกต์และพัฒนาเป็น
สินคาชุมชนไดนั้น มี 4 ประเภท ไดแก พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้งปุา จักสาน และผาทอกะเหรี่ยงทอมือ   
ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 
2.6.1 พริกกะเหรี่ยง 
       ขอมูลพ้ืนฐานของพริกกะเหรี่ยง คือ คุณลักษณะเดนของ“พริกกะเหรี่ยง” 

ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา คือ เผ็ด เม็ดเล็ก เนื้อแนน เก็บไดนาน คุณลักษณะเดนนี้ชวย
สรางชื่อเสียงใหกับชุมชนบานแมกองคา จนกลายเป็นเสมือน “ตราสินคา” ที่ท าใหการสงออกไปขาย
ยังจังหวัดใกลเคียง ไดแก เชียงใหม ล าพูน กรุงเทพฯ เป็นตน ที่ส าคัญพริกกะเหรี่ยงบานแมกองคา
เป็นที่ยอมรับของผูบริโภคและสรางชื่อเสียงใหแกชุมชน โดยได รับการขนานนามใหเป็น หนึ่งในของดี
ขึ้นชื่อเมืองเหนือ จากรายการภูมิภาค 3.0 ทางสถานีโทรทัศน์ชอง ThaiPBS และเพจเฟซบุ฿ค       
The North องศาเหนือ : ของดีเมืองเหนือ ซึ่งไดถายภาพ เลาเรื่องราวตามรอยเสนทางพริกกะเหรี่ยง
บานแมกองคาและสัมภาษณ์คนในชุมชน ดังภาพที่ 2.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 ชาวปวาเกอญอบานแมกองคาใหสัมภาษณ์เกี่ยวกับพริกกะเหรี่ยง. จาก The North องศา
เหนือ: ของดีเมืองเหนือ, โดยรายการภูมิภาค 3.0 ทาง ThaiPBS. 2560. 
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       ส าหรับการปลูกพริกกะเหรี่ยงตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวปวาเกอญอชุมชนบาน
แมกองคา ขอมูลจากการสัมภาษณ์นางพุทธชาติ ผูมีตระกูล (ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2560) สรุป
ไดวา ในการปลูก ผูปลูกจะใชวิธีการเผาหญาแหงในไรหมุนเวียนใหมีขี้เถาถานปริมาณมาก ๆ ซึ่งขี้เถา
คือปุยหรืออาหารของรากที่จะท าใหตนพริกกะเหรี่ยงมีขนาดสูงใหญ ขณะเดียวกันขี้เถาถานดังกลาว 
จะท าใหดินมีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกพริกกะเหรี่ยงจึงไมตองใชสารเคมีและยาก าจัดศัตรูพริกใด  

       พริกกะเหรี่ยงจะปลูกอยูในไรหมุนเวียนแบบดั้งเดิม โดยปลูกรวมกับตนขาว แตง 
ถั่ว งา ออย ฟักทอง มัน เผือก ขาวโพด ยาสูบ หอวอ ลูกเดือย เป็นตน การท าไรหมุนเวียนของ    
ชาวปวาเกอญอบานแมกองคามีลักษณะการปลูกแบบผสมผสานตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการ
ปลูกพริกกะเหรี่ยง เริ่มจาก 
 

1) น าเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่ตากเก็บไวเมื่อฤดูกาลผลิตที่แลว มาต าเปลือกออก
ใหเหลือเพียงเมล็ด แลวน าไปหวานในไรหมุนเวียนพรอมกันกับขาวไร และพืชชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉลี่ยจะ
ใชเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงจ านวน 2 กิโลกรัมตอ 1 ไร ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ของพริกกะเหรี่ยงจะผาน     
การตากแดด 2 ครั้ง เพื่อใหแหงสนิท (ขั้นตอนการปลูกปรากฏดังภาพประกอบดานลาง) การเริ่มปลูก
จะเริ่มในเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
 

2) วิธีและต าแหนงการปลูกพริกกะเหรี่ยง จากการสังเกตการณ์ในไรหมุนเวียนของ
นายสุวัฒน์ นิ่มนิมิตดี (ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560) หยอมบานหมอเหลา ไดขอมูลสรุปวา 
ต าแหนงการหวานเมล็ดพันธุ์จะเริ่มจากบริเวณดานบนสุดของไรหมุนเวียนกอน จากนั้นจะเดินลงเนิน
เขาเป็นเสนตรงเพ่ือหวานเมล็ดพันธุ์อีกครั้ง โดยจะหวานจากดานซายไปยังดานขวาของไร 
 

3) การใหน้ า เนื่องจากเป็นการปลูกพริกบนที่ราบสูง ดังนั้นผูที่ปลูกพริกจากชุมชน
บานแมกองคา จะอาศัย “ธรรมชาติ” เป็นตัวชวยในการใหน้ าพริก กลาวคือ เนนการใชน้ าฝนเป็น
หลัก จึงเลือกชวงเวลาของการปลูกหลังจากเขาฤดูฝนแลว 
 

4) การดูแลกอนการเก็บเกี่ยว เนื่องจากผูปลูกพริกกะเหรี่ยงจากชุมชนบาน      
แมกองคา ไมเนนการพ่ึงพิงสารเคมีเพ่ือบ ารุงหรือก าจัดศัตรูพืช ดังนั้นผูปลูกจะดูแลกอนการเก็บเกี่ยว
ดวยการดายหญาหรือพนเกลือเพ่ือฆาหญาเทานั้น ซึ่งหลังจากการปลูกเพียง 1 อาทิตย์หากมีฝนตก 
จากเมล็ดพริกจะเติบโตขึ้นเป็นตนออนพริกทันที จนกระทั่งเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะสามารถใหผลผลิต
ในชวงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ได 
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ภาพที่ 2.6 ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงกอนน าไปปลูก. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560.  
 

ส าหรับการก าหนดราคาผลผลิตพริกกะเหรี่ยง ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา 
ไมใชผูก าหนดราคาขายพริกสดและพริกแหงไดดวยตนเอง ดังนั้นราคาจึงแปรผันไปในแตละปี  
ส าหรับปีนี้ (พ.ศ.2560) ราคาขายพริกสด อยูที่ราคากิโลกรัมละ 40-55 บาท และราคาขายพริกแหง 
ราคากิโลกรัมละ 180-200 บาท โดยจะมีพอคาคนกลางในชุมชนเป็นคนรับซื้อพริกสดจากชาวบาน 
แลวน าไปขายตอยังพอคาคนกลางภายนอกชุมชน กอนจะถูกสงไปขายยังจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
ขางเคียง นอกจากนี้ยังพบวา มีพอคาคนกลางจากภายนอกชุมชนบางรายก็จะเขามารับซ้ือพริกภายใน
ชุมชนดวย 

กรรมวิธีการตากพริกแหง ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา นิยมตากพริกสด
ทามกลางแดดรอนจัด โดยใชระยะเวลาประมาณ 2 อาทิตย์ ซึ่งแตละบานที่ปลูกพริกกะเหรี่ยง จะใช
อุปกรณ์การตากที่แตกตางกัน เชน ตากบนสังกะสี ตากบนเสื่อไมไผ ตากบนผายางสีด า ต ากบน 
กระดง เป็นตน  
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จากการส ารวจ พบวา บางครัวเรือนใชหลังคาบานเป็นลานตากพริก ขณะเดียวกัน   
บางครัวเรือนจะสรางลานตากพริกที่ท าจากไมไผขึ้นมาโดยเฉพาะไวบริเวณบาน ซึ่งวิธีการตากพริก
ไมใหเป็นเชื้อราหรือขึ้นราด านั้น ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคาระบุวา ตองไมใหฝนตกโดนพริก
แหงที่ตากไว โดยไมจ าเป็นตองเก็บเขาบาน สามารถน าภาชนะตาง  ๆ มาปกปิดดานบนของพริก    
เพ่ือปูองกันแมลงหรือน้ าคาง หรือสิ่งเจือปนได 

 

ภาพที่ 2.7 การตากพริกของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

ขอสรุปเบื้องตนจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการ/หลักวิชาการ สรุปไดวา   
จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดน าขอมูลมาวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา พบวา การปลูกพริกกะเหรี่ยงของชาว    
ปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา มีลักษณะเป็นการปลูกที่ไมเหมือนการปลูกตามหลักวิชาการทั่วไป 
แมหากพิจารณาตามหลักการเกี่ยวกับการเกษตรชีวภาพ (Biodynamic agriculture) พบวา          
มีลักษณะคลายคลึงกันก็ตาม ผูวิจัยจึงไดท าการวิเคราะห์เนื้อหาตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น  สรุปไดดัง
ตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1  
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการ/หลักการปลูกพริกของชุมชนบานแมกองคาและการปลูกตามหลัก
วิชาการของการเกษตรชีวภาพ 

การปลูกตามหลักการเกษตรชีวภาพ 
(ระบุหลักการที่อ้างอิง) 

การปลูกพริกของชาวปวาเก่อญอ 
ชุมชนบ้านแม่กองคา 

     เกษตรชีวภาพ คือ ระบบการเกษตรที่พยายาม
สร้างสมดุลของระบบนิเวศภายในฟาร์ม โดยมนุษย์
จะท างานร่วมกับธรรมชาติแต่จะไม่แทรกแซงในสิ่งที่
ธรรมชาติท าเองได้ระบบเกษตรนี้จะคล้ายเกษตร
อินทรีย์  

 
 

 
 

 
      เตรียมแปลงยกร่องกว้าง 1 เมตร สูง 20 ซม. 
คลุมด้วยผ้ายางและเจาะรูผ้ายางให้มีเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 10 ซม. ห่างกันประมาณ 50 ซม. หว่านเมล็ด
ลงบนแปลงเพาะถาดหลุม จากนั้นย้ายกล้ามาปลูก
ลงแปลงที่เตรียมไว้  

 
ผู้ปลูกยืนในต าแหน่งที่สูงสุดของพ้ืนที่ปลูก 

 
 
 
ท าการหว่านเมล็ดพันธุ์พริกจากบนลงล่าง จากซ้าย
ไปขวา 
จากนั้นเลื่อนต่ าลงมาสู่พ้ืนราบไล่ลงมาเป็นชั้นๆ 
 
 
 

หมายเหตุ. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

จากตารางที่ 2.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการ/หลักการปลูกพริกกะเหรี่ยงของ  
ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคาและการปลูกตามหลักวิชาการของการเกษตรชีวภาพ พบวา 
รูปแบบการปลูกแตกตางกัน เนื่องจากการเกษตรชีวภาพเป็นระบบการเกษตรที่พยายามสรางสมดุล
ของระบบนิเวศภายในฟาร์ม ใชการปลูกบนแปลงเพาะปลูก เนนเสริมปุยที่มีจุลินทรีย์ที่ประสิทธิภาพ
สูงเป็นสวนผสม ซึ่งท าใหมีการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ ในดิน หรือท าใหพืชไดรับ
ประโยชน์จากธาตุอาหารในดินมากขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรมของจุลินทรีย์นั้น ขณะที่หลักการปลูก
พริกกะเหรี่ยงของชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา ใชการปลูกพริกบนไรหมุนเวียนซึ่งเป็น      
การปลูกพืชแบบยายที่ (shifting cultivation) โดยผูปลูกจะยืนในต าแหนงที่สูงสุดของพ้ืนที่ปลูก  
แลวท าการหวานเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงจากบนลงลาง และจากซายไปขวา จากนั้นเลื่อนต่ าลงมาสู
พ้ืนราบไลลงมาเป็นชั้น ๆ  
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สวนลักษณะที่คลายคลึงกันของการปลูกพริกของชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา
และการปลูกตามหลักวิชาการของการเกษตรชีวภาพนั้น คือ การไมใชสารเคมีในการปลูกพืชและ  
การปลูกพืชหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน (เนตรนภา อินสลุด. ระบบการเกษตร  (Agricultural 
System). สืบคนจาก goo.gl/phF9QQ.) 

นอกจากนี้ผูวิจัย ท าการทดสอบตลาด ดวยการน าพริกแหงชุมชนบานแมกองคา       
มาพัฒนาสู การเป็น “สินคาชุมชน” ดวยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแบงสินคาใหมีขนาดนอยลง 
เพ่ือใหสามารถกระจายสินคาใหทั่วถึงผูบริโภคโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายยอยภายนอกชุมชนไดมากขึ้น 
ด าเนินการรวมกับระบบการขายออนไลน์ ดังภาพที่ 2.7 พริกกะเหรี่ยงตากแหงชุมชนบานแมกองคา
ในบรรจุภัณฑ์ใหม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 พริกกะเหรี่ยงตากแหงชุมชนบานแมกองคาในบรรจุภัณฑ์ใหม . โดย วนิดา นาคีสังข์, 
2560. 
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ขอสรุปจากการทดสอบตลาด พบวา จากเดิมที่ ชุมชนขายพริกแหงกิโลกรัมละ        
200 บาท โดยขายผานผูรับซื้อหลักของชุมชน ที่ท าใหผูปลูก/ผูขายแตละรายไดไมตองมี “คาขนสง”     
เมื่อผูวิจัยน ามาแบงใสบรรจุภัณฑ์ใหม ถุงละ 1 ขีด ขายในราคา หนึ่งขีด/หนึ่งถุง ในราคาหนวยตอ
หนวยที่ราคา 40 บาท พบวา ราคาขายเฉลี่ยตอกิโลกรัมเทากับ 400 บาท ความตางของราคาอยูที่   
1 เทาตัว สะทอนวา การเพิ่มคุณคาใหกับสินคาชุมชนเพียงแคการมีบรรจุภัณฑ์แบบงาย ๆ และการใช
สื่อออนไลน์เป็นตัวกลางในการสื่อสาร สามารถท าใหไดราคาที่สูงขึ้นไดอยางนอย 1 เทา (จาก 200 
บาทตอกิโลกรัมเพ่ิมขึ้นเป็น 400 บาทตอกิโลกรัม) ดังนั้นจึงมีขอเสนอในการทดสอบตลาดเพ่ิมขึ้นอีก
วา หากมีการโฆษณาและสรางคุณคาใหกับ “พริก” ผานภูมิปัญญาการปลูกพริกกะเหรี่ยงบนดอย 
รวมไปถึงการเสนอจุดเดนและคุณภาพ “พริกดอยไรสารเคมี” กลับพบวา ท าใหการขาย ขายไดงาย
และรวดเร็วมากขึ้น กลาวคือ อัตราการขายสินคาเฉลี่ยสามารถกระท าไดมากกวา 1 ครั้งตอ 1 เดือน
ขาย (เดือนขาย คือ ชวงเดือนที่มีการเก็บเกี่ยวและตากพริกจนแหงเพ่ือน าสงตลาด ซึ่งอยูระหวาง 
ธันวาคมของปีปัจจุบันถึง กุมภาพันธ์ของปีถัดไป) ดังนั้นหากเดือนขาย มี 3 เดือน ชาวปวาเกอญอ
ชุมชนบานแมกองคา จะขายสินคาได 3 ครั้ง แตหากด าเนินการตามการทดสอบตลาดขางตน   
ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา จะสามารถก าหนดกลไกตลาดไดดวยตนเอง หรือสามารถ
ก าหนดอุปสงค์ อุปทาน ไดดวยตนเอง 

 
2.6.2 น้ าผึ้งป่า 
       ขอมูลพ้ืนฐานของน้ าผึ้งปุา คือ ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา อยูกับ

ธรรมชาติ จึงพ่ึงพา พ่ึงพิงกับธรรมชาติหลายอยาง ส าหรับยา อาหาร จากธรรมชาติ “น้ าผึ้ง”       
เป็นอกีสิ่งหนึ่งที่ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา มีวิธีการจัดการที่แตกตางจากที่อ่ืน ๆ   

จากการสัมภาษณ์ นายมูคา อมรใฝุนุกูล (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560) 
พบวา น้ าผึ้ง หรือ กะแนเจ฿าะ ของชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา มีวิธีการเก็บดวย “ไมไผ” 
และ “ใบตอง” โดยน าไมไผ 1 ล ามาหอพันปลายดวยใบตองกอนน าไปจุดไฟเพ่ือลนไปที่รังน้ าผึ้งเพ่ือไล
ตัวผึ้งออก จากนั้นเอาปี๊บมัดไวกับกิ่งไมเพ่ือรองน้ าผึ้งกอนใชมีดตัดบริเวณหัวของรังผึ้ง ซึ่งขั้นตอน  
การตัดรังผึ้งเพ่ือเอาน้ าผึ้งจะใชเวลาประมาณ 20 - 30 นาที แลวน ารังผึ้งกลับมาที่บานเพ่ือรีดน้ าผึ้ง
และข้ีผึ้ง  โดยสวนใหญจะเลือกรังผึ้งหนุมหรือรังผึ้งที่มีอายุนอย เพราะมีน้ าผึ้งปริมาณมาก สามารถน า
รังมาท าอาหารกินได สวนรังผึ้งแกหรือรังผึ้งที่มีอายุมาก แมจะมีน้ าผึ้งนอย แตก็สามารถน ามาท าเทียน
ขี้ผึ้งได 
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ภาพที่ 2.9 นายมูคา อมรใฝุนุกูล สาธิตวิธีการเก็บน้ าผึ้งปุา. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

เคล็ดลับการเก็บน้ าผึ้งของชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา คือ เก็บกอนฝนตก 
เนื่องจากน้ าฝนมีผลตออายุการเก็บน้ าผึ้ง ท าใหไมสามารถเก็บน้ าไวไดนาน ดังนั้นรังผึ้งที่ไมเคยถูก
น้ าฝน จึงใหน้ าผึ้งที่มีรสชาติดี และเก็บไดเป็นปี ๆ ซึ่งชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา จะเริ่มเก็บ
น้ าผึ้งในชวงปลายเดือนมีนาคมจนถึงตนเดือนเมษายน หรือกอนวันสงกรานต์ สวนปริมาณน้ าผึ้งนั้น
ขึ้นอยูกับขนาดและอายุของรัง บางรังที่มีขนาดใหญสามารถบรรจุขวดไดถึง 20 ขวด หรือประมาณ 
14,000 มิลลิลิตร ขณะที่ผึ้งบางรังมีปริมาณน้ าผึ้งเพียง 2 -3 ขวด หรือประมาณ 1,400 มิลลิลิตร
เทานั้น ปัจจุบันราคาน้ าผึ้งในชุมชนบานแมกองคาซื้อขายกันในราคา 700 มิลลิลิตรหรือ 1 ขวด    
ขวดละ 180 – 200 บาท  

ขอสรุปเบื้องตนจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการ/หลักวิชาการ สรุปไดวา 
จากขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเก็บน้ าผึ้งปุาขางตน ผูวิจัยไดทดลองน าน้ าผึ้งปุาจากชุมชนบาน        
แมกองคา มาแบงขาย โดยเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม เนนขวดที่มีขนาดเล็กลงและสวยงามขึ้น จากเดิมที่
ชาวบานบรรจุน้ าผึ้งใสขวดสุราที่เหลือใช ขายราคาขวดละ 200 บาท (ปริมาณ 700 มิลลิลิตร)     
ผูวิจัยน ามาแบงใสบรรจุภัณฑ์ใหม 2 ขวด ขวดละ 350 มิลลิลิตร โดยท าการขายกับตลาดภายนอก
ชุมชนผานตลาดออนไลน์ ตามหลักการของการเพ่ิมคุณคา (value added) และแสดงผลการขายให      
ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคาพิจารณา  
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ภาพที่ 2.10 น้ าผึ้งปุาชุมชนบานแมกองคาระหวางบรรจุภัณฑ์เดิมและบรรจุภัณฑ์ใหม.               
โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

จากผลการทดลองปรากฏวา มีความแตกตางและเกิดการเพ่ิมมูลคาสินคาดวย
บรรจุภัณฑ์ กลาวคือ น้ าผึ้งในปริมาตรเทาเดิม เมื่อเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และวิธีการขาย สามารถเพ่ิม
มูลคาน้ าผึ้งได 2 เทา จากเดิมราคาขวดละ 200 บาท ตอ 700 มิลลิลิตร เมื่อปรับบรรจุภัณฑ์ สามารถ
ขายได 400 บาทตอ700 มิลลิลิตร 
 

 
ภาพที่  2.11 การเปรียบเทียบราคาน้ าผึ้ งปุาระหวางบรรจุภัณฑ์ เดิมและบรรจุภัณฑ์ใหม .               
โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

น ำ้ผึง้ชมุชนบ้ำนแมก่องคำ 

บรรจภุณัฑ์เดิม 

บรรจภุณัฑ์ใหม ่

400 บาท 

200 บาท 



Ref. code: 25595900080267WKO

29 
 

 

อยางไรก็ตาม แมชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา จะเห็นความส าคัญของ  
การเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร หรือการสรางมูลคาใหกับสิ่งที่ไดจากการอยูรวมกับธรรมชาติ  
แตเนื่องจากเป็นสิ่งใหมและหลายครัวเรือนยังไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ
ที่รุนแรงนัก หลายครอบครัว/ครัวเรือนจึงยังคงรักษาวิถีแหงการด าเนินชีวิต การอยูอาศัย การใชชีวิต 
โดยพ่ึงพิงกับธรรมชาติ แตก็มีหลายครัวเรือนหรือครอบครัวที่มีการขยายตัวของครัวเรือนในเชิง
ปริมาณคนในความดูแลมากขึ้น ก็เริ่มตระหนักในการปรับเปลี่ยนวิถีแหงการด าเนินชีวิตเชนกัน       
ซึ่งหลายครัวเรือนเริ่มใชแรงงานตนเองในการรับจางท ากิจกรรมตาง ๆ ที่เป็นกิจกรรมในเชิงบริการ
ใหกับสังคมเมืองมากขึ้น เชน การรับจางท าเกษตร การรับจางขนถายสินคา เป็นตน  
 

2.6.3 การจักสาน 
 ขอมูลพื้นฐานของการจักสานคือ ผลิตภัณฑ์งานจักสานของชาวปวาเกอญอชุมชน

บานแมกองคา นับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาทองถิ่นที่สะทอนใหเห็นถึงการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพิงธรรมชาติ 
ซึ่งสืบทอดตอกันมายาวนานจากรุนสูรุน แตเดิมบรรพบุรุษจะมีค าสอนวา ผูชายจะมีครอบครัวไดนั้น 
“ตองท าไรเป็น จักสานได ท ามาหากินเป็นจะไดเลี้ยงครอบครัวได ” ทั้งนี้กอนแตงงานผูชายตอง    
จักสานอุปกรณ์เครื่องใชอยางนอย 1 อยาง จ านวน 2 ชิ้นเพ่ือใหเป็นคู เชน กึ๊ หรือตะกรา 1 คู ชอซึ 
หรือตะกราใสไก 1 คู เป็นตน ที่ส าคัญที่สุดคือตองท าใหเสร็จภายใน 1 วันเทานั้น 

เครื่องจักสานของชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา ที่สานจากไมไผมีอยูหลาย
ชนิด แตผลิตภัณฑ์งานจักสานที่ส าคัญส าหรับชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคาคือ “กระดง”     
ซึ่งก็มีอยู 2 ชนิด ไดแก กระดงและ กึ๊หรือกระบุงซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต โดยส าหรับ กึ๊หรือ
กระบุง นั้น ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา จะใชเป็นประจ าทุกวัน สะพายไปตามไรนา       
และปุาเขาเพ่ือใสผักใสปลากลับมาท าอาหารที่บาน น าไปเก็บพริกหรือรับจางเก็บพริกดวย         
สวนกระดงนั้นจะแบงออกเป็น 2 ชนิด กอแล หรือ กระดงฝัดขาว และ เพ-กวือ หรือ กระดงเขิง    
โดยที่กอแล ใชฝัดขาวเพื่อแยกเมล็ดขาวที่ลีบออกกอนที่จะน าไปต า หลังจากต าเสร็จก็น าขาวมาฝัดใน
กอแลอีกครั้งเพ่ือแยกแกลบออกทิ้ง คัดเอาขาวเปลือกที่ติดมาออกรอนร าดวย เพ-กวือ ซึ่งมีลักษณะ 
ตาถี ่ๆ ตางจาก กอแลที่สานดวยตอกที่จักแบนๆติดกันหมดไมมีรู ซึ่งแตเดิมกระดงทั้ง 2 ชนิดเป็นของ
ใชจ าเป็นในวิถีชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา แมวาในปัจจุบันในชุมชนจะมีโรงสีขาวแลว      
แตทุกบานกม็ีกระดงทั้งสองชนิด และยังมีบางคนซึ่งเป็นคนเฒาคนแกในชุมชนยังคงต าขาวกินเหมือน
เชนในอดีต เนื่องจากรสชาติและขาวที่หุงมีกลิ่นหอมมากกวา 
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ภาพที่ 2.12 ผูสูงอายุในชุมชนบานแมกองคาประดิษฐ์งานจักสาน. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

ส าหรับกระบวนการหรือข้ันตอนการผลิตที่ถายทอดภูมิปัญญาจากรุนสูรุนเกี่ยวกับ
การจักสาน กระดงหรือกี๊นั้น จากการส ารวจขอมูลและการสัมภาษณ์ชาวปวาเกอญอชุมชนบาน     
แมกองคา ที่เต็มใจใหขอมูลกับผูวิจัยจ านวน 3 ทาน สรุปไดวา กระบวนการหรือขั้นตอนการจักสาน
จะเริ่มจาก  

1) การเลือกไมไผที่จะน ามาจักตอกเพ่ือมาท าเครื่องจักสานนั้น ทั้งนี้จะใชไมไผที่มี
อายุ 2 ปีขึ้นไป หากท าฟากตองใชไมไผอายุ 3 ปีขึ้นไป หากไมไผหนุมอายุนอยกวา 3 ปี จะเป็นไมไผ
ออนซึ่งมอดจะกิน ส าหรับไผหนุมที่มีอายุเพียงปีเดียวจะใชท าตอกเพ่ือมัดของเล็ก  ๆ นอย ๆ เชน 
หลังคาใบตองตึง มัดกระสอบขาว มัดหอขาว เป็นตน โดยการเลือกจะเลือกตนไผที่มีปลองยาว
พอสมควร ไมมีตาหรือขอใหญและถี่เกินไป เพราะจักตอกยากและไมสวยงาม ไผที่น ามาใชงานตอง
เป็นไผที่ขึ้นล าตรง ๆ ล าเดียว ไมคดงอ สวนตนไผที่หักจะไมน ามาใช  สิ่งส าคัญของการสาน       
เครื่องจักสานของชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา คือ ค านึงถึงความสวยงาม ความแข็งแรงและ
ประโยชน์การใชสอย  

2) การจักสาน ซึ่งชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา จะท าการ “จักตอก” ไมไผ
กอน จากนั้นน ามาแชน้ าเพ่ือใหเกิดความยืดหยุนกอนท าการจักสาน  
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3) การจกัสาน ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา จะไมเนนลวดลาย แตจะเนน
วาจะน าไปใชประโยชน์อะไร ดังนั้นจุดส าคัญของการจักสานจึงอยูที่เรื่องประโยชน์ใชสอย ที่ผลผลิต
ออกมาจะพิจารณาไดจากชองหางหรือระยะหางระหวาง “ตอก” แตละเสน 

ขอสรุปเบื้องตนจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการ/หลักวิชาการ สรุปไดวา 
จากการส ารวจขอมูลรายไดจากสินคาภูมิปัญญาทองถิ่นของชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา   
จากกลุมตัวอยางครัวเรือนที่เลือกมาทั้งหมด 20 ครอบครัว พบวา จ านวนครัวเรือนที่มีรายไดจาก  
การขายสินคาเครื่องจักสานมีจ านวน 5 ครอบครัว คิดเป็นสัดสวนรอยละ 25 ขณะที่มีจ านวน          
4 ครอบครัวจักสานไวใชในครัวเรือน คิดเป็นสัดสวนรอยละ 20 สวนอีกจ านวน 11 ครอบครัวไมท า 
จักสานแลว แตจะหันไปซื้อใช คิดเป็นสัดสวนรอยละ 55 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ    
วิถีการด าเนินชีวิต ผูชายสวนใหญไมนิยมท างานจักสาน และผูชายบางคนไมสามารถจักสานได  
 

ภาพที่ 2.13 การท างานจักสานในครัวเรือนของชุมชนบานแมกองคา. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

การจักสานในชุมชนบ้านแม่กองคา 

จกัสำนเพือขำย 25% 

จกัสำนเพื่อใช้ในครัวเรือน 20% 

ไมจ่กัสำน 55% 
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ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าใหผูชายในชุมชนบานแมกองคาไมสามารถจักสานไดแลว    
เกิดจากไมไดฝึกฝนอยางตอเนื่อง เพราะตองออกไปศึกษาตอภายนอกชุมชน ปัจจัยถัดมาคือสิ่งของ
เครื่องใชที่เขามาทดแทนงานจักสาน ยกตัวอยางเชน พลาสติก ถุงกระสอบ เป็นตน ชาวปวาเกอญอ
ชุมชนบานแมกองคาหลายครอบครัวซื้อเครื่องใชแบบคนเมือง เนื่องจากมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
กวา แตที่ส าคัญกวานั้นเป็นเพราะ “ไมไผ”หรือ วัสดุหลักของการจักสานจัดเป็นวัสดุหายาก ซึ่งการที่
จะไดผลผลิตงานจักสานอยางนอยสัก 1 ชิ้น ตองผานกระบวนการคัดเลือกไมไผที่เหมาะสม ซึ่งการหา
ไมไผตองเดินขึ้นเขาเขาไปในปุาและขนกลับมาที่บาน ตองอาศัยความอดทนและใชเวลามาก
พอสมควร  

สวนการผลิตงานจักสานเพื่อขาย ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา เนนการซื้อ
ขายกันในชุมชนเป็นหลัก สวนภายนอกชุมชนจะเป็นการขายใหกับญาติพ่ีนองที่ไปอาศัยอยูตางพ้ืนที่ 
ซึ่งนับวาตลาดของงานจักสานของชุมชนบานแมกองคาไมกวางขวางนัก เนื่องจากคุณลักษณะเดนของ
งานจักสานยังไมเดนชัด คลายคลึงกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่งการเพ่ิมมูลคาของสินคาจึงเป็นไปไดยาก ที่ส าคัญ
ผูที่สามารถท างานจักสานไดมีจ านวนลดลง วัสดุจากธรรมชาติก็มีปริมาณลดลง 
 

2.6.4. ผ้าทอกะเหรี่ยงทอมือ 
  ขอมูลพื้นฐานของผาทอกะเหรี่ยงทอมือคือ ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา 

ท าการผลิตผาทอมือขึ้นใชเองในครัวเรือนมาหลายชั่วอายุ ผานการสืบทอดจากรุนสูรุนโดยเริ่มจาก  
1) การน า “ฝูาย” เขามาปลูกในไรหมุนเวียนที่ตนปลูกพืชไรหมุนเวียนไวส าหรับ

การด ารงชีพ ดวย “วิธีการปลูกรวม” กับพืชอ่ืน ๆ เริ่มด าเนินการปลูกในเดือนพฤษภาคม กระทั่ง 
ปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคม จากดอกฝูายสีเหลืองก็พัฒนากลายเป็นเมล็ด 
เจริญเติบโตจนแกเต็มที่แลวปลิออกเป็นปุยฝูายสีขาวนวลทั่วทั้งตน ปัจจุบันในการปลูกจะเหลือเพียง 
2 ครัวเรือนเทานั้น (จากทั้งหมด 153 ครัวเรือน) เนื่องจากเวลาที่ตองใชเพ่ือท ากิจกรรมอยางอ่ืน
ส าหรับการด ารงชีพ และคานิยมการแตงกายท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม   

2) การเก็บเกี่ยว “ปุยฝูาย” ที่มีสีขาว ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา       
จะชวยกันเก็บปุยฝูายสีขาวมาที่บาน โดยเนนเลือกเก็บปุยฝูายที่แกเต็มที่ สะอาดและไมเป็นเชื้อรา 
วิธีการเก็บปุยฝูาย ใชการดึงอยางระมัดระวัง เพ่ือไมใหกลีบใบไมแหงติดมาดวย  
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ภาพที่ 2.14 ดอกปุยฝูายในไรหมุนเวียน. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
  

2) การเก็บเกี่ยว “ปุยฝูาย” ที่มีสีขาว ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา       
จะชวยกันเก็บปุยฝูายสีขาวมาที่บาน โดยเนนเลือกเก็บปุยฝูายที่แกเต็มที่ สะอาดและไมเป็นเชื้อรา 
วิธีการเก็บปุยฝูาย ใชการดึงอยางระมัดระวัง เพ่ือไมใหกลีบใบไมแหงติดมาดวย   

3) การตากฝูาย ซึ่งชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา จะเริ่มแยกเอาเมล็ดและ
เศษใบไมออกจากปุูยฝูาย จากนั้นน าไปตากแหงดวยแดดรอนจัด เพ่ือใหปุยฝูายแหงสนิทและปูองกัน
การเกิดเชื้อรา  

 4) เมื่อฝูายแหงสนิท ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา จะน าปุยฝูายนั้นมา
ผานกระบวนการน าเมล็ดที่อยูดานในปุยฝูายออกดวยอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เรียกในภาษาถิ่นวา  
“โดกุย” หรือภาษาเมือง เรียกวา “อีดฝูาย” ซึ่งเป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่สรางจากภูมิปัญญาของ
ชาวบาน เหตุนี้แตละบานจึงมี “โดกุย” หรือ“อีดฝูาย” ที่มีรูปแบบและขนาดที่แตกตางกันออกไป   
แตที่ไมแตกตางกันคือ จะนิยมท าจากไมเนื้อแข็ง ออกแบบใหมีโครงสรางเป็นหลักไมเทากัน 2 ดาน
เพ่ือเป็นหลักยึดฟันเฟือง ออกแบบใหฟันเฟืองท าจากไมที่มีขนาดเทากันทั้ง 2 ทอน แตในดานซายสุด
ของฟันเฟืองจะเหลาไมใหเป็นเกลียว แลวใชไขมันสัตว์ เชน  ไขมันวัว  ไขมันควาย เป็นตน         
เป็นน้ ามันหลอลื่น ขณะที่ดานขวาจะตอไมไวเพ่ือเป็นดามจับหมุนฟันเฟือน ดังภาพที่ 2.15 
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ภาพที่ 2.15 ขั้นตอนการแยกเมล็ดฝูาย. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

5) การ “ตีฝูาย” เพ่ือใหฝูายฟูตัว ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา จะใช
อุปกรณ์ท่ีท าจากไมไผขึงดายใหตึง เชือกขึงตึงดังกลาวจะท าหนาที่ในการตีฝูาย ผานการดีดเชือกซ้ าไป
ซ้ ามาหลาย ๆ ครั้ง เมื่อฝูายฟูและไมจับตัวกัน ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา จะเรียกฝูายที่ตี
จนฟูนั้นวา “เบแบ”  

6) การท าให “เบแบ” กลายเป็น กลุมดาย ซึ่งชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา 
จะน าเบแบ มวนเป็นเสนโดยใชไมไผทอนเล็ก ๆ จนไดฝูายที่มีลักษณะเป็นแทงยาว พรอมที่จะเขาสู
กระบวนการปั่นฝูายเป็นเสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.16 ขั้นตอนการตีฝูายและท ากลุมดาย. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
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7) น ากลุมดายมาปั่นเพ่ือใหได “เสนดายฝูาย”ดวยอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เรียกวา 
“กาหะ” ในกระบวนการปั่นฝูายนี้ นับวาเป็นกระบวนการที่ตองอาศัยทักษะและความช านาญสูง    
จึงตองอาศัย ผูมีประสบการณ์ และอาศัยประสาทสัมผัสของผูที่มีประสบการณ์ผานมือทั้งสองขาง   
มือขางขวาตองหมุนวงลอ สวนมือซายปลอยแทงฝูาย ดังนั้นน้ าหนักมือจึงตองเทากันตลอดจึงจะท าให
เสนฝูายมีความหนาบางเทากัน หากตองการเสนดายสีตาง ๆ ก็น าเสนดายฝูายไปยอมสีตามที่ตองการ  
 

ภาพที่ 2.17 ขั้นตอนการท าดาย. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

8) ส าหรับการ “ยอมสีเสนดาย” เป็นอีกกระบวนการที่ตองอาศัยธรรมชาติ หรือสี
ของเปลือกไม ใบไม รากไม น้ าขี้เถา ปูนกินหมาก ยอดสมปุอย หรือแมแตดิน เป็นตน มายอม       
แตปัจจุบัน กระบวนการดังกลาวนี้ ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคาเริ่มซื้อผงสีส าเร็จรูปจาก
ทองตลาดมายอม หรือซื้อฝูายส าเร็จรูปจากทองตลาด การตอยอดความรูจากภูมิปัญญาของ         
คนรุนหนึ่งสูรุนหนึ่งในชุมชนแหงนี้ในเรื่อง “การยอมสีเสนดาย” จึงขาดหายไป 

9) การทอผากะเหรี่ยงทอมือ ในการถักทอเสื้อผาเพ่ือสวมใสของชาวปวาเกอญอ 
ไดก าหนดวา การทอผาเป็นงานของผูหญิง ลวดลายบนผืนผาจะมีทั้งลวดลายที่ไดมาจากการทอ    
การทอยกดอก การปักดวยเสนดายหลากหลายสี และการปักดวยลูกเดือย ลวดลายดังกลาวนี้ลวน
แลวแตเลียนแบบมาจากธรรมชาติและสิ่งที่ไดพบเห็นในชีวิตประจ าวัน เชน กิ่งไม ดอกไม พระอาทิตย์ 
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เปลือกหอย รอยเทาสัตว์ ใยแมงมุม เป็นตน สวนลวดลายปักท่ีเคยพบเห็นจากภายนอกเริ่มเขามาชวย
สรางความสวยงามใหกับการทอผามากข้ึน ดังภาพที่ 2.18 

 

 
ภาพที่ 2.18 ลวดลายบนเสื้อทอกะเหรี่ยงทอมือ. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

10) การน าผลิตภัณฑ์สูตลาด เมื่อได ผาทอมือ ชาวปวาเกอญอชุมชนบาน        
แมกองคา จะใหความส าคัญกับผาทอมือแตกตางกันไป บางครัวเรือนเนนการท าเป็นผาผืนเพ่ือขายให
ผูบริโภคที่สนใจจะน าไปตัดเย็บเป็นสิ่งที่ตองการ บางครัวเรือนจะน าผาทอมือที่ไดมาเย็บตะเข็บ 
รอยตอและชายผา เพ่ือท าเป็นผาถุง เสื้อ ผาหม ยาม ฯลฯ โดยวิธีการเย็บจะมีหลากหลายรูปแบบ 
หากเนนรอยตอที่มีความคงทน สวยงาม อาจมีการปักลายปักปิดหัวทาย หรือใชลายปักเกี่ยวตอกัน 
ลายปักรูปตัวดวง ลายหางหนู เป็นตน  

การสืบทอดภูมิปัญญาการทอผา ถือเป็นเอกลักษณ์เชิงหนาที่ของแตละครอบครัว 
ที่ถายทอดจากรุนแมสูรุนลูกสาว แตที่ส าคัญอุปกรณ์ที่ใชส าหรับการทอผาของชุมชนบานแมกองคา  
มีจ านวนหลายชิ้น ซึ่งชิ้นที่ส าคัญๆ มีดังนี้ตอไปนี้ 
        1. ทาเบอะ คือ กี่ทอผา ซึ่งเป็นไมไผขนาดยาวใชส าหรับแยกเสนฝูายกอนน าไปทอ 
        2. ลือ หรือ เสนฝูายที่ใชส าหรับการทอผา 
        3. แน คือ ฝูายส าหรับคั่นลายทอ 
        4. หนอทาแพะ คือ ทอนไมที่ใชกระแทกเสนฝูายใหแนน สวนใหญท าจากไมสักท่ีมีลักษณะแบน 
        5. กรุโคะ คือ ไมไผส าหรับคั่นฝูายดานบนและลาง 
        6. ลือทุย คือ ไมไผส าหรับมวนฝูาย 
        7. ลือคึ คือ ฝูายที่มวนเป็นกอนกลม 
        8. ทาโคะเซะโบ คือไมสักท่ีใชขึงฝูายโดยจะถูกวางอยูในต าแหนงหัวของการทอผา 
        9. ถาทิ คือ ทอนไมสักท่ีผาออกเป็น 2 ซีก เพ่ือใชหนีบผาทอใหตึง โดยยึดไวกับสายรัดเอว 
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        10. ยอแควะเบะ คือ สายรัดเอว 
        11. โจกัวเด คือ อุปกรณ์ที่ใชส าหรับมวนฝูายใหเป็นมวนกลม  
        12. โดกุย หรือ อีดฝูาย คือเครื่องมือที่ใชส าหรับแยกเมล็ดฝูายออกจากปุยฝูาย 
 

ภาพที ่2.19 อุปกรณ์ท่ีใชส าหรับการทอผาของชุมชนบานแมกองคา. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

ขอสรุปเบื้องตนจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการ/หลักวิชาการ สรุปไดวา 
จากขอมูลเบื้องตน ผูวิจัยท าการทดลองดวยการใช “กิจกรรมพานองสรางสรรค์สินคาชุมชน” โดยมี
เปูาหมายเพ่ือศึกษากระบวนการเรียนรูการทอผาของเด็กและเยาวชนชาวปวาเกอญอชุมชนบาน     
แมกองคา ในการทดลองท ากิจกรรมดังกลาว มีเด็กและเยาวชนจ านวน 6 คน สามารถผลิตและ
สรางสรรค์สินคาชุมชนจากภูมิปัญญาในระยะเวลาเพียง 4 วัน โดยผลิตเชิงสรางสรรค์ไดคนละ 1 ชิ้น 
ขอคนพบทีไ่ด คือ 

เด็กและเยาวชนชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา สามารถผลิตสินคาจาก    
ภูมิปัญญาทองถิ่นประกอบรวมกับกระบวนการเรียนรูความรูที่เกี่ยวของจากภายนอก (จากโรงเรียน 
จากเครือขายออนไลน์ จากสื่อสมัยใหม) โดยผลิตถุงหรือยาม จ านวน 5 คน  

ขณะที่เด็กอีก 1 คน สามารถสรางสรรค์สินคาชุมชนเป็นสายคาดผมและก าไล
ขอมือ ดวยการประยุกต์เอาความรูใหมจากโรงเรียนบานหวยสิงห์ในหลักสูตรวิชาเลือกเรียนอิสระ 
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ชุมนุมจูไข ที่สอนท าก าไลขอมือ มาผสมผสานกับความรูภูมิปัญญาเดิมของชุมชน พรอมผนวกเขากับ
การน าเทคนิคการรอยลูกปัดและทอผามาดัดแปลงเป็นก าไลขอมือ ผลการประเมินจากกิจกรรม
ดังกลาว สรุปไดวา เด็กและเยาวชนชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา สามารถผลิตหรือสรางสรรค์
ผลิตภัณฑ์หรือสินคาที่เกี่ยวของกับผาทอมือ ดวยการผสานความรูเกาจากภูมิปัญญาและความรูใหม
จากภายนอกชุมชนได และสามารถท าไดอยางเป็นรูปธรรม โดยไมมีขอผิดพลาด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.20 ก าไลขอมือ ผลงานของเยาวชนชุมชนบานแมกองคา. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560.  
 

อยางไรก็ตามเด็กและเยาวชนชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคา ยังไมสามารถ
ด าเนินการตามหลักการตลาดได เชน การก าหนดราคา การจัดจ าหนาย การวางต าแหนงสินคาใน
ตลาด และการประชาสัมพันธ์หรือการโปรโมชั่นสินคาหรือผลิตภัณฑ์ ในสวนนี้จึงพิจารณาไดวา 
สถานศึกษาหรือโรงเรียนอาจตองมีการปรับหรือชวยใหภูมิปัญญาชุมชนแหงนี้ไดพัฒนาตนเอง      
และตอเนื่องเชื่อมโยงเขากับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาที่กระจายเขาสูชุมชน เพ่ือให
ชุมชนมีความสามารถในการจัดการตัวชุมชน ใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได 

 
2.7 การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชนบ้านแม่กองคา 
 

ส าหรับการวิจัยเรื่องนี้  เพ่ือใหเขาใจอยางละเอียดเกี่ยวกับภูมิปัญญาและการถายทอด
ภูมิปัญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งส าหรับชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา อันจะน าไปสูการเป็นสินคา
ชุมชน ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมในพ้ืนที่ชุมชนเกี่ยวกับกระบวนการถายทอดภูมิปัญญา พบวา 
ลักษณะการถายทอดภูมิปัญญาทองถิ่นของชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคาใชรูปแบบ          
การถายทอดระหวางคนสูคน โดยมีผูรูในชุมชนทั้งปราชญ์ชุมชน ผูสูงอายุในครอบครัว และพอแม
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ผูปกครองเป็นคนถายทอดแนวคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาทองถิ่นตาง ๆ ไปยังลูกหลานหรือคนใน
ชุมชน  

กระบวนการถายทอดภูมิปัญญาโดยเริ่มตนจากการครอบครัว เนื่องจากเยาวชนหรือเด็ก
อาศัยอยูกับพอแมในชุมชนจึงไดสัมผัสกับวิถีชุมชน นั่นคือการเรียนรูผานการสังเกตทางตาโดยไดเฝูาดู
และจดจ าพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จากสถานการณ์ตาง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ไดแก พฤติกรรม 
การท าไรหมุนเวียน พฤติกรรมการปลูกพริกกะเหรี่ยง พฤติกรรมการตากพริกกะเหรี่ยง พฤติกรรม 
การเก็บน้ าผึ้งปุา พฤติกรรมการทอผาและจักสาน  

จากนั้นเมื่อเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคามีความสนใจและมีอายุที่
เหมาะแกการเรียนรูตามวิถีชุมชน พอแม ผูปกครองหรือผูรูจะบอกเลา อธิบาย หรือถายทอดความรู
และประสบการณ์ ในรูปของค าพูด  พรอมทั้งท าใหดูเป็นตัวอยางประกอบการสอนสั่ง เยาวชนจึง 
คอย ๆ ซึมซับผานการสังเกตและลงมือปฏิบัติ สอดคลองกับค าอธิบายของเสรี พงศ์พิศ (2548, น. 49) 
ที่สรุปวา การสืบทอดภูมิปัญญาจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งนั้นสามารถเกิดขึ้นไดหลายชองทาง 
ไดแก ครอบครัว วัด ส านัก ชุมชน เป็นตน ซึ่งการเรียนรูในอดีตเรียนโดยการปฏิบัติ ซึมซับผานพอแม
สอนลูก โดยใหลูกสังเกตสิ่งที่พอแมท า ลูกชวยพอแมท า และคอยๆท าตามท าเอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของขางตน จึงเป็นเสมือนการวิเคราะห์ขั้นตนที่น ามา
สูขอสรุปที่วา ชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคามีคุณสมบัติการเป็นพ้ืนที่ส าคัญส าหรับการวิจัยและ 
เป็นเสมือนหนวยวิเคราะห์ที่มีคุณสมบัติและขอมูลเพียงพอตอการน ามาซึ่งขอมูล/ตัวแปร ที่จะน าสู      
การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยในล าดับถัดไป (ในบทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 ตามล าดับ) ทั้งนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยปรากฏรายละเอียดดังบทที่ 3 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “จากภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาสูการเป็น

สินคาชุมชน” เป็นการวิจัยแบบผสม (mixed method) ผูวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ วิธีการและหรือเทคนิคในการไดมาซึ่งขอมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ใหไดค าตอบ           
ที่สามารถตอบโจทย์การวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัย อาศัยแหลงขอมูลทั้งแบบปฐมภูมิและแบบทุติยภูมิ
ของพ้ืนที่วิจัยเฉพาะในชุมชนบานแมกองคา ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน     
ซ่ึงเป็นชุมชนที่ยังคงด าเนินชีวิตตามแบบแผนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตประเพณีชนเผาปวาเกอญอ      
แมจะมีการปรับตัวใหเขากับสังคมสมัยใหมที่ทันสมัย ซึ่งรายไดหลักของชุมชนมาจากอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะพริกกะเหรี่ยง รองลงมาคือรายไดจากการทอผากะเหรี่ยงทอมือ และรายได
จากการหาของปุา เชน น้ าผึ้งปุา เห็ดถอบ เป็นตน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดออกแบบระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งมี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 
3.1 พื้นที่เป้าหมายในการวิจัย 
 

พ้ืนที่ เปูาหมายในการวิจัยนี้คือ ชุมชนบานแมกองคา หมูที่  10 ต าบลแมยวม        
อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน มีบริเวณชุมชนตั้งอยูบนเขตอุทยานแหงชาติสาละวิน บนพ้ืนที่
ปุาสงวนและพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์  มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับบานหวยหอม ต าบลแมคง ทิศใตติดกับ  
บานหวยกองก฿าด ต าบลแมยวม ทิศตะวันออกติดกับบานหวยโผ ต าบลแมยวม และทิศตะวันตกติดกับ
บานแมปอ ต าบลแมยวม อยูสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 600-700 เมตร เหตุส าคัญของ
การเลือกพ้ืนที่เปูาหมายในการวิจัยนี้คือ เป็นชุมชนปวาเกอญอ กลุมสะกอที่อาศัยและท ามาหากินอยู
บนเขตปุาอนุรักษ์และปุาสงวนตามประกาศของทางราชการ ซึ่งด ารงชีวิตที่เรียบงายดวยวัฒนธรรม
และประเพณีภายใตระบบความเชื่อตามแนวคิดดั้งเดิม 

ชุมชนบานแมกองคา แบงพ้ืนที่ออกเป็น 3 หยอมบาน รวมทั้งหมดจ านวน 153 หลังคา
เรือน ไดแก หยอมบานแมกองคา จ านวน 67 หลังคาเรือน หยอมบานกลาง จ านวน 34 หลังคาเรือน 
และหยอมบานหมอเหลา จ านวน 52 หลังคาเรือน ดังนั้นบานแมกองคามีประชากรทั้งหมด  592 คน 
แบงเป็น ชาย 297 คน หญิง 295 คน มีผูสูงอายุจ านวน 49 คน คนพิการจ านวน 9 คน ชาว        
ปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคาประมาณ 300 คนนับถือศาสนาพุทธและนับถือผีควบคู สวนอีก 100 
คน นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งอาศัยอยูหยอมบานหมอเหลา ท าใหในหมูบานมีทั้งพิธีกรรมที่หลากหลาย 
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โดยเฉพาะประเพณีเลี้ยงผี เนื่องจากมีความเชื่อตอธรรมชาติที่เหนียวแนน และแสดงความเคารพย า
เกรงตอธรรมชาติจึงเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีควรคาแกการศึกษา 

ทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงสงผลใหวิถีการด าเนินชีวิตของชาวปวาเกอญอใน
ชุมชนบานแมกองคาเคลื่อนไปจากเดิม ยกตัวอยางเชนการประกอบอาชีพมีความหลากหลายมากขึ้น
จากเดิมทั้งภายในชุมชนหรือภายนอกชุมชน แตยังยึดการประกอบอาชีพเกษตรกรรมภายในชุมชน
เป็นหลัก คือการท าไรหมุนเวียน และการเลี้ยงสัตว์ ภายในชุมชนบานแมกองคายังประกอบอาชีพ
รับจาง เชน รับจางสรางบาน รับจางเก็บพริก รับจางเกี่ยวขาว เป็นตน ขณะเดียวกันวัยรุนหนุมสาว
และวัยท างานสวนหนึ่งไดเดินทางออกไปท างานรับจางในตางจังหวัด นอกจากนี้คนที่จบการศึกษาสูง  
ก็ไดท างานราชการ เชน ครู และทหาร   
 
3.2 หน่วยวิเคราะห์และผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  

ส าหรับการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ หนวยวิเคราะห์คือ ชุมชนบานแมกองคา หมูที่ 10 
ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะรียง จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลายลักษณะ
จากหลายหนวยวิเคราะห์ ซึ่งแหลงขอมูลในระดับปฐมภูมิของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย  
 

3.2.1 ปราชญ์ชุมชนและผู้รู้ 
        ปราชญ์ชุมชนและผูรูที่ด าเนินกิจกรรมดานภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอ

บานแมกองคา ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน กลุมปราชญ์ชุมชนซึ่งเป็นผูให
ขอมูลหลักเลือกมาดวยวิธีการสอบถามจากคนในชุมชนวาใครมีความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาใดบาง และ
เขาไปขอความรวมมือในการเก็บขอมูลตามความสมัครใจ ซึ่งมีปราชญ์ชุมชนที่ยินดีใหขอมูล ดังนี้ 

1) ภูมิปัญญาพริกกะเหรี่ยง ปราชญ์ชุมชนคือ  
1.1) นางพุทธชาติ ผูมีตระกูล  
1.2) นางหลา ผูประคองสุข  
1.3) นางแปละลา ผูคงประหยัด 

2) ภูมิปัญญาผาทอกระเหรี่ยงทอมือ ปราชญ์ชุมชนคือ  
2.1) นางปลาวา ปองผาติพร  
2.2) นางมึวา สัมพันธ์วนา  
2.3) นางบัวผัน อมรใฝุนุกูล 
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3) ภูมิปัญญาการจักสาน ปราชญ์ชุมชนคือ  
3.1) นายสวยเก สัมพันธ์วนา  
3.2) นายปฺุ เอมอ่ิมใจ 

4) ภูมิปัญญาการท าน้ าผึ้งปุา ปราชญ์ชุมชนคือ  
4.1) นายมูคา อมรใฝุนุกูล  
4.2) ผูใหญบานชาญชัย อมรใฝุสีแดง 

        3.2.2 เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ของชุมชนบ้านแม่กองคากลุ่มที่ 1  
เด็กและเยาวชนคนรุนใหมจ านวน  20  คน ที่เขารวมกิจกรรม “พานองเรียนรู        

ภูมิปัญญาผานเกมวิถีชุมชน” เป็นการเก็บขอมูลจากกิจกรรมเกม ซึ่งผูใหขอมูลหลักกลุมนี้ ไดมาดวย
การเปิดรับสมัครดวยความสมัครใจ 
        3.2.3 เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ของชุมชนบ้านแม่กองคากลุ่มที่ 2  

เด็กและเยาวชนคนรุนใหมจ านวน  6  คน ที่เขารวมกิจกรรม “พานองสรางสรรค์สินคา
ชุมชน” เป็นการเก็บขอมูลจากการกระบวนการผลิตสินคาชุมชนจากเด็กและเยาวชน ผูใหขอมูลหลัก
กลุมนี้ไดมาดวยการคัดเลือกจากความสามารถในการสรางสินคาจากภูมิปัญญาชุมชน (จากทั้งหมด  
20 คน) ซึ่งทุกคนสมัครใจในการรวมกิจกรรม  
        3.2.4 กลุ่มครัวเรือน  

ครัวเรือนจ านวน 20 หลังคาเรือน ส ารวจความตองการเพ่ิมรายได โดยเครื่องมือที่มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ เพ่ือตรวจสอบรายได หนี้สิน ความตองการลดหนี้สิน ฯ        
ผูใหขอมูลไดมาดวยการเลือกตามความสมัครใจ 

นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาแหลงขอมูลทุติยภูมิจากภายในและภายนอกชุมชนบาน    
แมกองคาซึ่งประกอบดวยหนังสือ งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชน แฟูมชุมชนที่
คนในชุมชนบันทึกไว แฟูมโครงการศึกษาภูมิปัญญาปกาเกอะญอผาทอและจักสาน ขอมูลจปฐ.จาก
ที่วาการอ าเภอแมสะเรียง เป็นตน  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 หนวยวิเคราะห์และผูใหขอมูลหลักในการวิจัย. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
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3.3 เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผูวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคและเครื่องมือหลายลักษณะ เชน 
เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ เทคนิคการจดบันทึกภาคสนาม เทคนิคกิจกรรมเกม 
เทคนิคการส ารวจกายภาพดวยระบบการตรวจสอบต าแหนงที่ตั้งของระบบก าหนดต าแหนงบนโลก 
กลองถายรูป เป็นตน ทั้งนี้ ตัวผูวิจัยเองก็เป็นเครื่องมือส าหรับการวิจัยเชนเดียวกัน  

3.3.1 เทคนิคการส ารวจ เพ่ือคัดเลือกภูมิปัญญาที่สามารถประยุกต์สูการเป็นสินคา
ชุมชน ดวยการส ารวจกายภาพและสังคมภาพของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา จากนั้นใชเทคนิค
การวิเคราะห์ขอมูลหรือตัวแปรดวยเทคนิคการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 

3.3.2 เทคนิคการส ารวจกายภาพ ของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ทั้งในมิติของ
การตั้งบานเรือน การวางตัวของชุมชน การก าหนดแปลงเพาะปลูก การก าหนดต าแหนงที่ตั้งการผลิต 
ดวยเทคนิคการส ารวจกายภาพดวยระบบการตรวจสอบต าแหนงที่ตั้งของระบบก าหนดต าแหนง     
บนโลกหรือที่เขาใจกันในภาษาอังกฤษวา Global Positioning System: GPS และเทคนิคการท า
แผนที่กายภาพ (physical space) อันจะน ามาสูความเขาใจในหนาที่ทางสังคม (social meaning       
และ social function) ของชุมชน 

3.3.3 เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกกับปราชญ์ชุมชนเกี่ยวกับภูมิปัญญาทองถิ่น เกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีการปลูก วิธีการเก็บผลผลิต ฤดูกาล เทคนิคการผลิต ปริมาณการผลิต รายไดจาก        
การจ าหนายหรือขายสินคาภูมิปัญญา   

3.3.4 เทคนิค “กิจกรรมเกม” ที่ใชเพ่ือการฉายภาพสะทอนของความรู ความเขาใจ 
ความตองการที่เกี่ยวของกับภูมิปัญญาทองถิ่นของเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา 

3.3.5 เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาของเยาวชนหรือเด็กในชุมชน       
ปวาเกอญอบานแมกองคา ระหวางการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูกระบวนการสรางสรรค์สินคาชุมชน
ของเยาวชนและเด็ก เนนเก็บรวบรวมจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

3.3.6 เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ส าหรับครัวเรือนจ านวน      
20 หลังคาเรือนของชุมชนบานแมกองคา เพ่ือส ารวจความตองการเพ่ิมรายไดจากปัจจัยดังนี้ คือ 
รายได หนี้สิน ความตองการลดหนี้สิน  
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3.4 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

ส าหรับการวิจัยเรื่อง “จากภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา       
สูการเป็นสินคาชุมชน” มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.4.1 ผูวิจัยส ารวจภูมิปัญญาที่สามารถประยุกต์เพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรหรือ
ผลผลิตจากวัฒนธรรมสูการเป็นสินคาชุมชนที่สามารถเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนจากการสัมภาษณ์คนใน
ชุมชนบานแมกองคา และศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิทั้งภายในและนอกชุมชน 

3.4.2 ผูวิจัยเดินส ารวจชุมชนดวยตนเองและรวมกับชาวบาน เพ่ือศึกษาสังคมภาพ   
และกายภาพทั้งในมิติของการตั้งบานเรือน การวางตัวของชุมชน การก าหนดแปลงเพาะปลูก       
การก าหนดต าแหนงที่ตั้งการผลิต ดวยเทคนิคการส ารวจกายภาพดวยระบบการตรวจสอบต าแหนง
ที่ตั้งของระบบก าหนดต าแหนงบนโลกหรือ GPS และเทคนิคการท าแผนที่กายภาพ  

3.4.3 ผูวิจัยจัดกิจกรรมพานองเรียนรูภูมิปัญญาผานเกมวิถีชุมชน และกิจกรรม       
พบเพ่ือนตางบาน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจากเทคนิคการใชกิจกรรมเกม ยกตัวอยางเชน        
ขอมูลเครื่องมือการทอผาและการจักสานจากเกมบิงโกวิถีชุมชนในกิจกรรมพานองเรี ยนรูภูมิปัญญา
ผานเกมวิถีชุมชน  

3.4.4 ผูวิจัยจัดกิจกรรมถอดชุดความรูภูมิปัญญาสินคาชุมชน สัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ปราชญ์ชุมชน เพื่อใหไดขอมูลน าไปสูการวิเคราะห์ 

3.4.5 ผูวิจัยใชเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ในกลุมตัวอยาง
ครัวเรือนจ านวน 20 หลังคาเรือนของชุมชนบานแมกองคา เพ่ือส ารวจความตองการเพ่ิมรายได 
รวมถึงเก็บขอมูลการผลิตรายไดของครัวเรือนจากการขายสินคาชุมชนทั้ง 4 ประเภท  

3.4.6 ผูวิจัยไดทดลองออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหกับพริกกะเหรี่ยงใหมและน้ าผึ้ง พรอมกับ
ทดลองกระบวนขายกับตลาดภายนอกเพ่ือเป็นแนวทางการสรางสรรค์สินคาจากภูมิปัญญา       
พรอมสรุปขอมูลใหแกชุมชน 

3.4.7 ผูวิจัยไดทดลองใหเด็กและเยาวชนไดผลิตสินคาชุมชนจากภูมิปัญญาทองถิ่น
บูรณาการกับความรูใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา ผานกิจกรรมพานองสรางสรรค์สินคาชุมชน 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
        การวิเคราะห์ขอมูลผูวิจัยด าเนินการน าขอมูลที่ไดมาวิเคราะห์ดวยเทคนิคที่หลากหลาย        
ซึ่งการวิจัยเรื่อง “จากภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาสูการเป็นสินคาชุมชน”                                   
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เป็นการวิจัยแบบผสม ผูวิจัยไดใชวิธีการและหรือเทคนิคในการไดมาซึ่งขอมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ใหได
ค าตอบ ที่สามารถตอบโจทย์การวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัย ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.1 
 
วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์และไดมาซึ่งขอมูลหรือตัวแปร 

วิธีการและเทคนิคในการไดมาซึ่งขอมูลหรือตัวแปร เทคนิคการวิเคราะห์ขอมูลหรือตัวแปร 

เทคนิคการส ารวจ : ภูมิปัญญาดวยการส ารวจ
กายภาพและสังคมภาพของชุมชนปวาเกอญอบานแม
กองคา 

เทคนิคการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 

เทคนิคการส ารวจกายภาพของชุมชนปวาเกอญอบาน
แมกองคา ทั้งในมิติของการตั้งบานเรือน การวางตัว
ของชุมชน การก าหนดแปลงเพาะปลูก การก าหนด
ต าแหนงที่ตั้งการผลิต 

เทคนิคการส ารวจกายภาพดวยระบบการตรวจสอบ
ต าแหนงที่ตั้งของระบบก าหนดต าแหนงบนโลกหรือ
ที่ เ ข า ใ จ กั น ใ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ว า   Global 
Positioning System: GPS  
เทคนิคการท าแผนที่กายภาพ (physical space) 
อันจะน ามาสูความเขาในในหนาที่ทางสังคม 
(social meaning และ social function) ของ
ชุมชน 

เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกกับปราชญ์ชุมชนเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาทองถิ่น 

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 

เทคนิค “กิจกรรมเกม”ที่ใชเพ่ือการฉายภาพสะทอน
ของความรู ความเขาใจ ความตองการที่เกี่ยวของกับ
ภูมิปัญญาทองถิ่นของเยาวชนหรือเด็กในชุมชน    
ปวาเกอญอบานแมกองคา 

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 

เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูภูมิปัญญา 
ข อ ง เ ย า ว ช น ห รื อ เ ด็ ก ใ น ชุ ม ช น ป ว า เ ก อ ญ อ          
บานแมกองคา 

ตารางแมทริกซ ์

เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ เพ่ือ
ตรวจสอบรายได หนี้สิน ความตองการลดหนี้สิน ฯ 

การวิเคราะห์ดวยสถิติเชิงพรรณนา 

หมายเหตุ. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560.
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “จากภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาสู           

การเป็นสินคาชุมชน” เป็นการวิจัยแบบผสม ด าเนินการภายใตค าถามการวิจัย 2 ขอค าถาม ไดแก 
ภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคามีอะไรบาง ที่สามารถน ามาประยุกต์ใชเพ่ือ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร หรือผลผลิตจากวัฒนธรรม สูการเป็นสินคาชุมชน ที่สามารถเพ่ิมรายได
ใหกับชุมชน และกระบวนการบูรณาการระหวางภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนกับความรูใหมที่เยาวชน 
ไดจากการเรียนรู ในสถานศึกษาภายนอกชุมชน สามารถเกิดขึ้นไดอยางไร (ทั้งในเชิงปัจจัย 
กระบวนการ และผลลัพธ์) ในการด าเนินการวิจัย ผูวิจัยจึงด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง           
เชิ งคุณภาพและเชิงปริมาณ ภายใตกรอบชุดตัวแป รที่ปรากฏตามกรอบแนวคิดการวิจัย             
และวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ขอ ไดแก  1) ส ารวจภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบาน        
แมกองคา ที่สามารถน ามาประยุกต์ใชเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร (พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้งปุา) หรือ
ผลผลิตจากวัฒนธรรม (การจักสาน การทอผากระเหรี่ยงทอมือ) สูการเป็นสินคาชุมชน ที่สามารถ 
เป็นแนวทางเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนในอนาคต 2) ส ารวจความตองการในการเพ่ิมรายได ระหวาง  
กลุมผูสูงอายุ กลุมพอแม และกลุมเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอ อันจะน ามาสูการวิเคราะห์
ความเป็นไปไดในการพัฒนา/การเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาหลักและสินคารองของชุมชน ที่ไดมาจาก
กระบวนการวิเคราะห์ภูมิปัญญาเชิงบูรณาการและกระบวนการบูรณาการการเพ่ิมมูลคาสินคาของ
เยาวชนดวยความรูใหม 

ภายใตวัตถุประสงค์การวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลายลักษณะ
จากหลายหนวยวิเคราะห์ ประกอบดวย ขอมูลกายภาพ ที่เก็บรวบรวมขอมูลดวยการท าการส ารวจ
กายภาพพ้ืนที่ โดยขอมูลที่ไดน ามาวิเคราะห์ดวยเทคนิคการวิเคราะห์กายภาพ ขอมูลภูมิปัญญา
ชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ที่เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยวิเคราะห์ที่เป็นปราชญ์ชุมชน ขอมูล  
ที่ไดน ามาวิเคราะห์ดวยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา รวมกับหนวยวิเคราะห์ที่เป็นเยาวชนคนรุนใหม
ของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา จ านวน  20  คน เก็บขอมูลผานเทคนิค “การใชกิจกรรมเกม” 
ขอมูลที่ไดถูกน ามาวิเคราะห์ดวยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงสถิติเชิงพรรณนาและเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา สวนวัตถุประสงค์การวิจัยขอที่ 2 ผูวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลายลักษณะจากหลาย
หนวยวิเคราะห์ ประกอบดวย ผลการวิเคราะห์ขอมูลเพ่ือตอบค าถามการวิจัยและวัตถุประสงค์      
การวิจัยทั้ง 2 ขอ สรุปไดดังนี้ 
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4.1 ผลการส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปวาเก่อญอบ้านแม่กองคา 
 

ผลการส ารวจภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาที่สามารถน า     
มาประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร (พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้งปุา) หรือผลผลิตจากวัฒนธรรม 
(การจักสาน การทอผากระเหรี่ยงทอมือ) สูการเป็นสินคาชุมชน ที่สามารถเป็นแนวทางเพ่ิมรายได
ใหกับชุมชนในอนาคต ผูวิจัยเริ่มด าเนินการส ารวจภูมิปัญญาดวยการส ารวจกายภาพและสังคมภาพ
ของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาหมูที่ 10 ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
จากการศึกษาขอมูลระดับตน พบวา ชุมชนแหงนี้มีรายไดหลักจากการขายพริก ซึ่งเป็นผลผลิตทาง
การเกษตรที่สรางชื่อเสียงใหกับชุมชนแหงนี้ หรือเรียกกันวา “พริกกะเหรี่ยง” ภาพสะทอนจาก
คุณภาพและราคาที่สูงกวาชุมชนใกลเคียง รายไดในระดับรองลงมาคือ งานจักสาน ผากะเหรี่ยงทอมือ 
น้ าผึ้งปุา เป็นตน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงวิเคราะห์ปรากฏการณ์ขางตนดวยเทคนิคการวิเคราะห์กายภาพ
และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผลิตผลทางการเกษตรและรายได น ามาสูขอสรุปเบื้องตนที่วา 
พริกกะเหรี่ยง งานจักสาน ผากระเหรี่ยงทอมือ น้ าผึ้งปุา ฯ เป็นตนทุนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนแหงนี้ ซ่ึงภูมิปัญญาทั้ง 4 ประเภทของชุมชนบานแมกองคามีรอบ  
การผลิตตามตารางปฏิทินดังตอไปนี้  
 
ตารางที่ 4.1  
 
ปฏิทินการผลิตสินคาภูมิปัญญาทั้ง 4 ประเภทของชุมชนบานแมกองคา 

หมายเหตุ. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

จากนั้นผูวิจัยด าเนินการส ารวจกายภาพของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ทั้งในมิติ
ของการตั้งบานเรือน การวางตัวของชุมชน การก าหนดแปลงเพาะปลูก การก าหนดต าแหนงที่ตั้ง   
การผลิตดวยเทคนิคการส ารวจกายภาพดวยระบบการตรวจสอบต าแหนงที่ตั้งของระบบก าหนด
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ต าแหนงบนโลกหรือที่เขาใจกันในภาษาอังกฤษวา  Global Positioning System: GPS และเทคนิค
การท าแผนที่กายภาพ (physical space) อันจะน ามาสูความเขาใจในหนาที่ทางสังคม (social 
meaning และ social function) ของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ผลการวิเคราะห์ขอมูล     
ดวยเทคนิคการวิเคราะห์กายภาพ สรุปไดวา 

ชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา เป็นชุมชนชนบทขนาดกลาง เนื่องจากมีการขยาย
ครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น แบงพ้ืนที่ออกเป็น 3 หยอมบาน รวมทั้งหมดจ านวน 153 หลังคาเรือน ไดแก 
หยอมบานแมกองคา จ านวน 67 หลังคาเรือน หยอมบานกลางจ านวน 34 หลังคาเรือนและหยอม
บานหมอเหลาจ านวน 52 หลังคาเรือน ชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาตั้งบานเรือนอยูบนพ้ืนที่ราบ
สูง ซอนตัวอยูในหุบเขามีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 600-700 เมตร บานเรือน
สรางติดกันเป็นเครือญาติโดยสวนใหญไมมีรั้วกั้น กระจุกตัวเป็นหยอมบานไลตั้งแตล าหวยขึ้นไปถึง
ยอดเขา บานสวนใหญท าจากไมสัก ซึ่งพัฒนาจากบานฟากไมไผเพ่ือความแข็งแรงคงทน โดยบางบาน
สรางหองครัว เพ่ือใชพ้ืนที่ใตถุนบานในการเก็บฟืน เลี้ยงไก และเลี้ยงหมูในบางบาน หลังคามุงดวย
กระเบื้อง สังกะสี และใบตองตึง  ซึ่งวัสดุในการสรางบานสามารถบงบอกสถานะทางเศรษฐกิจ       
ดังภาพ 4.1 ที่แสดงการวางตัวของชุมชนและการตั้งบานเรือน  
 
 

ภาพที่ 4.1 การวางตัวของชุมชนและการตั้งบานเรือน ชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา.  
โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
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จากภาพ 4.1 แสดงใหเห็นวา การวางตัวของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาเป็น    
การวางตัวแบบกระจุกตัวในลักษณะหยอมบาน มีทั้งหมดจ านวน 3 หยอมบาน ตั้งอยูบนพ้ืนที่สูงเพ่ือ
ความปลอดภัยจากการรุกราน โดยพบวาตั้งบานเรือนติดกันเป็นกลุมเครือญาติ ซึ่งการตั้งบานเรือนอยู
รวมกันเปนกลุม สงผลใหคนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่อบอุน โดยพ้ืนที่ส าหรับอยูอาศัยแยกสัดสวน
ออกจากพ้ืนที่การเกษตรหรือพ้ืนที่ไรหมุนเวียนอยางชัดเจน ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวตั้งอยูห างไกลจาก        
บานเรือน จึงตองใชเวลาในการเดินทางไปยังพื้นท่ีการเกษตร 

จากการส ารวจ พบวา บานในชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาแบงพ้ืนที่ไวใชส าหรับ
เลี้ยงหมู ไก เป็ดและสัตว์เลี้ยงอ่ืน ๆ เพ่ือเลี้ยงไวส าหรับบริโภคและประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
ดั้งเดิม ทั้งนี้ชาวปวาเกอญอบางกลุมเริ่มหันมาท าแปลงผักสวนครัวและสวนผลไมใกลบานมากขึ้น   
บางครัวเรือนในหยอมบานกลางและบานหมอเหลาน าตนกาแฟมาปลูกรอบบาน รวมถึงหยอมบาน
หมอเหลาไดทดลองเลี้ยงผึ้งในบริเวณบาน หลังจากคนในครอบครัวไดออกไปท างานในโรงงานกาแฟ
และไดมีโอกาสเดินทางไปศึกษางานโครงการหลวงฯ จากชุมชนใกลเคียง จากการเก็บขอมูล พบวา 
แผนที่แสดงอาณาเขตชุมชนบานแมกองคา ปี  พ.ศ.  2539 มี พ้ืนที่ รวมทั้ งหมด 20,000 ไร              
ดังภาพตอไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 4.2 อาณาเขตของชุมชนบานแมกองคา. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

แผนที่แสดงอาณาเขตของชุมชนบ้านแม่กองคา 

พืน้ท่ีท ำกิน 9,280 ไร่ 

พืน้ท่ีอนรัุกษ์ 3,410 ไร่ 

พืน้ท่ีป่ำชมุชน 4,000 ไร่ 

พืน้ท่ีใช้สอย 2,000 ไร่ 

พืน้ท่ีป่ำต้นน ำ้ 1,000 ไร่ 

พืน้ท่ีอยูอ่ำศยั 116 ไร่ 

พืน้ท่ีสวน 116 ไร่ 

พืน้ท่ีนำ 13 ไร่ 

พืน้ท่ีปลกูป่ำ 50 ไร่ 

โรงเรียน 8 ไร่ 

สำธำรณสขุชมุชน 1 ไร่ 

โบสถ์คริสตจกัร 1 ไร่ 
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จากภาพที่  4.2 แผนที่แสดงอาณาเขตของชุมชนบานแมกองคา พบวา ชุมชน         
ปวาเกอญอบานแมกองคามีการจัดการการใชที่ดินหลายประเภท ไดแก พื้นที่ท ากิน พ้ืนที่ใชสอย พ้ืนที่
ปุาชุมชน พ้ืนที่ปุาตนน้ า เป็นตน ซึ่งทางชุมชนไดท าแผนที่รวมกับทางราชการเมื่อ 20 กวาปีกอน   
และไดยึดใชแผนที่เป็นหลัก โดยพบวาพ้ืนที่สวนมากซึ่งเป็นพ้ืนที่ท ากินมีจ านวน 9,280 ไรหรือคิดเป็น
สัดสวนรอยละ 46 รองลงมาคือพ้ืนที่ปุาชุมชนมีจ านวน 4,000 ไรหรือคิดเป็นสัดสวนรอยละ 20      
ซึ่งแตละพ้ืนที่ลวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคาอยาง
แนบแนน ที่ส าคัญชุมชนบานแมกองคาตั้งอยูบนพ้ืนที่ปุาตนน้ าของแมน้ าสาละวิน ซึ่งเป็นแมน้ าสาย
หลักที่เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญที่หลอเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ถึง 2 ประเทศ คือประเทศไทยและ
ประเทศเมียนมาร์ ขุนเขาที่ปกคลุมดวยปุาไมที่อุดมสมบูรณ์มากแหงหนึ่ง มีปุาหลากหลายชนิด ไดแก 
ปุาสัก ปุาไผ ปุาสน เป็นตน รวมถึงเป็นพ้ืนที่ที่มีกลวยไมหอมเอ้ืองแซะที่หอมที่สุดแหงหนึ่ง ซึ่งเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2560 ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดสงนักวิจัยเขามา
ส ารวจกลวยไมดังกลาว นอกจากนี้ภ ายในหมูบานมีทรัพยากรปุาไม  ที่ดิน น้ าและสัตว์ปุา 
สภาพแวดลอมที่ดีจึงเอ้ือตอการท าการประกอบอาชีพการเกษตรในรูปแบบไรหมุนเวียน การปลูก 
พริกกะเหรี่ยง การเก็บน้ าผึ้งปุา การ จักสาน การทอผากะเหรี่ยงทอมือ เป็นตน ดังภาพที่ 4.2 
ต าแหนงที่ตั้งการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 ต าแหนงที่ตั้งการผลิตของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
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จากภาพที่ 4.3 ต าแหนงที่ตั้งการผลิตของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา พบวา       
มีการปลูกพริกกระจายตัวอยูภายนอกหมูบานซึ่งเป็นพ้ืนที่ไรหมุนเวียนที่ตั้งอยูรอบนอก ซึ่ งทุกไร      
ที่ปลูกขาวบนดอยจะมีการปลูกพริก เนื่องจากชุมชนบานแมกองคามีรายไดหลักจากการขายพริก   
สวนน้ าผึ้งปุาจากธรรมชาติจะกระจายตัวอยูบริเวณใกลแหลงน้ า และอยูในที่อยูอาศัยของนายวิเชียร 
อมรใฝุทายาท ชาวปวาเกอญอบานแมกองคาที่เลี้ยงผึ้งปุาในหยอมบานหมอเหลา ขณะที่งานจักสาน
และผากะเหรี่ยงทอมือจะกระจายอยูในที่อยูอาศัย 

สวนการตั้งบานเรือน ซึ่งชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา มีจ านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 
153 หลังคาเรือน เมื่อก าหนดต าแหนงการตั้งบานเรือนบนแผนที่กายภาพ น ามาสูความเขาใจ        
ในหนาที่ทางสังคมของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ไดวา ชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา     
เป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานแบบกลุม (clustered settlement) ตามหลักการของรูปแบบหรือ
ลั กษณะของการตั้ งถิ่ น ฐาน  ( https://www.slideshare.net/wiseyodsaphon/ss-72099735: 
สืบคนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560) ดังนั้นจากการวางตัวของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา     
เมื่อวิเคราะห์รวมกับการก าหนดต าแหนงการตั้งบานเรือน จึงน ามาสูการก าหนดต าแหนงที่ตั้งการผลิต
ดังภาพที่ 4.2 ซึ่งสะทอนวา เนื่องจากหนาที่ทางสังคมของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ต าแหนง
ที่ตั้งการผลิตตามวิถีชุมชนจากการเกษตรแบบไรหมุนเวียน เริ่มมีการผสานเขากับการเกษตรแบบ
ผสมผสานนัยดังกลาวสะทอนไดวา “หนาที่ทางสังคม" ของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา
ประกอบดวย หนาที่หลัก 3 หนาที่ ไดแก พ้ืนที่ของการปรับตัว พ้ืนที่ของการติดตอสื่อสาร และพ้ืนที่
ของการมีสวนรวม  

ผูวิจัยน าผลการวิเคราะห์การวางตัวของชุมชนและการตั้งบานเรือน และต าแหนงที่ตั้ง
การผลิตของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา มาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเชิงกายภาพอีกครั้ง ผลที่ได
คือ ชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา เป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาทางการเกษตรแบบ “พหุลักษณ์”  
ขยายความไดวา วิถีการผลิตในการเกษตรของครัวเรือนมีความหลากหลาย โดยด าเนินการควบคูไป
กับวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิม เห็นไดจากการปรับตัวของบางครัวเรือนปรับที่ไรบางสวนเป็นสวนกาแฟ 
แตก็ยังยึดวิถีดั้งเดิมคือปลูกขาวไร ปลูกพริกและพืชหมุนเวียนอื่น ๆ 

นอกจากนี้เมื่อน าขอมูลการเพาะปลูกของแตละครัวเรือน ไมวาจะเป็นพริก น้ าผึ้งปุา 
งานจักสาน ผากระเหรี่ยงทอมือ มาวิเคราะห์ดวยเทคนิคการวิเคราะห์กายภาพ สรุปไดดังภาพ 4.3   
การกระจายตัวของพ้ืนที่การเพาะปลูกหรือท าการเกษตร 
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ภาพที่ 4.4 การกระจายตัวของพ้ืนที่การเพาะปลูกหรือท าการเกษตร. โดย อุทยานแหงชาติสาละวิน, 
2560. 
 

จ ากภ าพที่  4.4 ส ะท อนแ ละตอกย้ า ชุ ม ชนที่ มี ภู มิ ปั ญญาทา งก า ร เ กษต ร                
แบบ “พหุลักษณ”์ เชนชุมชน ปวาเกอญอบานแมกองคาไดวา การกระจายตัวของพ้ืนที่การเพาะปลูก
หรือท าการเกษตรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องมาตั้งแต พ.ศ. 2537 ซึ่งพ้ืนที่แมกองคาประกาศ
เป็นพื้นที่อุทยานแหงชาติ และเมื่อชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาถูกก าหนดดวยผังเมืองในโครงการ
จัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ลักษณะ       
การกระจายตัวของพ้ืนที่เพาะปลูกหรือท าการเกษตรจึงแปรสภาพเป็นไรหมุนเวียนที่กระจุกตัวอยูใกล
บริเวณชุมชนมากขึ้น ขอจ ากัดที่เขมงวดท าใหชุมชนบานแมกองคาเหลือพ้ืนที่ท ากินและใชสอยจ านวน 
812 ไรและพ้ืนที่ปุาชุมชนจ านวน 1700 ไร จากเดิมที่มีพ้ืนที่ท ากินจ านวน 9,280 ไรและพ้ืนที่ปุา
ชุมชนมีจ านวน 4,000 ไร จากภาพที่ 4.3 แผนที่ดังกลาวชี้ใหเห็นถึงพ้ืนที่จ ากัดของชุมชน            
บานแมกองคา ผืนปุากลายเป็นพ้ืนที่ตองหาม ซึ่งเป็นเงื่อนไขเชิงนัยยะที่สงผลกระทบตอวิถีการปลูก  
ไรหมุนเวียนแบบดั้งเดิมของชาวปวาเกอญอบานแมกองคา  

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากหนวยวิเคราะห์ที่เป็นปราชญ์
ชาวบานรวมดวย โดยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ( indepth interview) และการเก็บรวบรวมขอมูล
จากเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ดวยเทคนิค “กิจกรรมเกม” เพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการถอดความรูจากเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ซึ่งผูวิจัยไดค านึงถึง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสวนของหลักความเคารพในบุคคล ตลอดการวิจัยไดขอความยินยอมใน
การใหขอมูลจากผูน าชุมชน ปราชญ์ชุมชนและตัวแทนผูปกครองของเยาวชนหรือเด็กที่เขารวม     
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การวิจัยในครั้งนี้ โดยใชแบบฟอร์มการใหความยินยอมโดยไดรับขอมูล ( Informed Consent Form 
หรือ ICF) ประเด็นของการสัมภาษณ์เนนเกี่ยวกับภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบาน       
แมกองคาที่สามารถน ามาประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร (พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้งปุา) หรือ
ผลผลิตจากวัฒนธรรม (การจักสาน การทอผากระเหรี่ยงทอมือ) สูการเป็นสินคาชุมชน ที่สามารถเป็น
แนวทางเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนในอนาคต  

เมื่อน าขอมูลจากปราชญ์ชุมชนและเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา 
ที่ไดมาวิเคราะห์ดวยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา พบวา ภูมิปัญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพใน
ทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา เป็นความรูที่สั่งสมสืบตอกันมา มี 2 ประเภท ไดแก    
ภูมิปัญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับประดิษฐกรรมและหัตถกรรมพ้ืนบาน และภูมิปัญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับ
อาหาร สวนกระบวนการถายทอดภูมิปัญญาจากรุนสูรุน ดวยการเรียนรูจากผูรู อันไดแก ปราชญ์
ชุมชน ผูสูงอายุในครอบครัว และพอแม มีกระบวนการถายทอดภูมิปัญญาของชุมชนปวาเกอญอบาน
แมกองคาดังภาพที่ 4.5 
 

 

ภาพที่ 4.5 กระบวนการถายทอดภูมิปัญญาของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา.  
โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

จากภาพ 4.5 กระบวนการถายทอดภูมิปัญญาของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา 
พบวา มี 6 กระบวนการยอย ประกอบดวย 

1) กระบวนการสังเกต/จดจ า พิจารณาไดจาก เมื่อเยาวชนหรือเด็กในชุมชน    
ปวาเกอญอบานแมกองคา อาศัยอยูพอแมในชุมชน เยาวชนหรือเด็กเหลานี้จะไดสัมผัสกับวิถี ชุมชน 
ผานการสังเกตทางตาเพ่ือเฝูาดูและจดจ าพฤติกรรมตางๆที่เกี่ยวของ จากสถานการณ์ตาง  ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน ไดแก พฤติกรรมการท าไร พฤติกรรมการปลูกพริก พฤติกรรมการตากพริก พฤติกรรม
การเก็บน้ าผึ้งปุา พฤติกรรมการทอผาและจักสาน สถานการณ์ตางๆเหลานี้ จัดไดวาเป็นการเรียนรู
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ผานการสังเกตจดจ า (observational learning) ดังสถานการณ์เชน เยาวชนนั่งเฝูาดูผูปกครองทอผา 
เพ่ือจดจ ารายละเอียด วิธีการและเทคนิคการทอกระเปา ดังภาพที่ 4.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.6 เยาวชนสังเกตและจดจ าการทอผาจากผูปกครอง. โดย วนิดา นาคีสังข,์ 2560. 
 

2) กระบวนการการไดรับการสั่งสอน/การบอก พิจารณาไดจาก เมื่อเยาวชนหรือ
เด็กในชุมชน ปวาเกอญอบานแมกองคามีความสนใจและมีอายุที่มีเหมาะแกการเรียนรูตามวิถีชุมชน 
พอแม ผูปกครองหรือผูรูจะบอกเลา อธิบายหรือถายทอดความรูและประสบการณ์ในรูปของค าพูด  
พรอมทั้งท าใหดูเป็นตัวอยางประกอบการสอนสั่ง ดังสถานการณ์เชน คุณยายก าลังสอนหลานทอ
กระเปาดวยวิธีการสอนแบบสาธิตใหหลานดูกอน จากนั้นใหหลานลองฝึกท าโดยที่ยายคอยอธิบาย
และท าใหดูอีกครั้งอยางใกลชิด ดังภาพที่ 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.7 ผูปกครองสอนเยาวชนทอกระเปาดวยวิธีการสอนแบบสาธิต. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
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3) กระบวนการลงมือปฏิบัติ ส าหรับขั้นตอนนี้เยาวชนหรือเด็กในชุมชน         
ปวาเกอญอบานแมกองคา จะเลียนแบบพฤติกรรมที่ไดเรียนรูผานการสังเกต จดจ าและไดรับการสอน
มาจากผูรู ผานการลงมือท าจริง ลองผิดลองถูกดวยตนเอง โดยมีผูรูเฝูาดูอยูไมหาง ดังสถานการณ์เชน 
เยาวชนก าลังทอกระเปายามดวยตนเองใตถุนบานในชวงปิดภาคเรียน โดยมีผูปกครองทอผาไป  
พรอม ๆ กัน เมื่อไมเขาใจก็จะหันไปถามผูปกครองทันที ดังภาพที่ 4.8  

ภาพที ่4.8 เยาวชนและผูปกครองบานแมกองคาทอผาบริเวณใตถุนบาน. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

4) กระบวนการท าซ้ าจนช านาญ เมื่อเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบาน   
แมกองคา สามารถผลิตสินคาจากภูมิปัญญาทองถิ่นไดแลว เยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบาน
แมกองคา ก็จะใชเวลาวางท าขึ้นมาอีก ดังสถานการณ์เชน การไปเก็บพริกที่ไ รหมุนเวียนกับพอแม 
จากเดิมเคยเก็บพริกไดวันละ 6 กิโลกรัม ปัจจุบันสามารถเก็บไดมากขึ้นถึงวันละ13 กิโลกรัม นับเป็น
การท าซ้ าเกิดการเรียนรู “เทคนิคการใชมือในการเด็ดขั้วพริก” ดังภาพที่ 4.8 แสดงใหเห็นถึงลักษณะ
การวางมือเด็ดขั้วพริก เมื่อท าบอย ๆ จนเกิดความช านาญ ผลผลิตที่ไดจึงเพ่ิมมากขึ้นมากกวา         
2 เทาตัว ขณะที่ผูปกครองในชุมชนจะเก็บพริกไดเฉลี่ยคนละประมาณ 20 กิโลกรัมตอวัน ซึ่งมี    
ความคงเสนคงวามากกวา เยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ทั้งนี้ เป็นผล
เนื่องมาจาก “ความสามารถทางรางกาย ความลาและความถี่ในการท ากิจกรรมจนเป็นพฤติกรรม
ถาวร” ของกลุมนี้  
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ภาพที่ 4.9 การเก็บพริกของเยาวชนบานแมกองคา. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

5) กระบวนการพัฒนาใหดีขึ้น เมื่อเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบาน     
แมกองคา มีความช านาญ จนสามารถผลิตสินคาหนึ่งไดแลว เยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบาน
แมกองคา ไดพัฒนาหรือหารูปแบบวิธีการเพ่ือท าใหสินคามีคุณภาพดีขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคา   
ดังสถานการณ์เชน การตากพริกอยางไรไมใหขึ้นรา การปลูกพริกอยางไรใหไดผลผลิตในปริมาณมาก 
การเก็บน้ าผึ้งปุาอยางไรใหมีคุณภาพ เป็นตน  

6) กระบวนการเรียนรูสิ่งใหม การแสวงหาความรูใหมเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการผลิต
สินคาคือกุญแจส าคัญที่จะสรางความแปลกใหมใหกับสินคาชุมชน ที่ผูวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยเทคนิคการใชเกม “กิจกรรมพบเพ่ือนตางบาน” ท าใหเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอ
บานแมกองคา ไดเรียนรูแนวทางการสรางสินคาชุมชนโดยกระบวนการบูรณาการภูมิปัญญาเดิมกับ
ความรูใหม รวมถึงการที่เยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ไดเรียนรูภูมิปัญญา
ทองถิ่นเพ่ิมเติมจากผูรู ยกตัวอยางเชน การเปลี่ยนจากทอกระเปายามมาทอเสื้อที่มีลวดลายในการทอ
ที่ยากขึ้น 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการเพิ่มรายได้ ระหว่างกลุ่มคนในชุมชนปวาเก่อญอ    
     บ้านแม่กองคา 
 

จากการวิเคราะห์ความตองการในการเพ่ิมรายได ระหวางกลุมผูสูงอายุ กลุมพอแม  
และกลุมเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา อันจะน ามาสูการวิเคราะห์ความเป็นไป
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ไดในการพัฒนา/การเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาหลักและสินคารองของชุมชน ที่ไดมาจากกระบวน      
การวิเคราะห์ภูมิปัญญาเชิงบูรณาการและกระบวนการบูรณาการการเพ่ิมมูลคาสินคาของเยาวชนดวย
ความรูใหม ผูวิจัยก าหนดหนวยวิเคราะห์เป็น ครัวเรือน และเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบาน
แมกองคา โดยครัวเรือนใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสราง สวนเยาวชนหรือเด็ก
ในชุมชน ปวาเกอญอบานแมกองคาใชวิธีการเก็บขอมูลผานกิจกรรม “เกมการเรียนรู”  

ผลการวิเคราะห์ขอมูลจากครัวเรือน 20 หลังคาเรือนที่เป็นกลุมเปูาหมายหลักใน     
การวิจัย ที่ยินยอมใหขอมูลเพ่ือการวิจัยและพรอมใหขอมูลในทุกรายละเอียดที่เกี่ยวของ หรือตัวแปร 
จ านวน 4 ตัวแปร ไดแก รายไดเฉลี่ยตอปี (บาท) หนี้สิน ณ ปีปัจจุบัน (บาท) ความตองการเพ่ิมรายได 
รายไดจากสินคาชุมชน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบตรวจสอบรายการที่ก าหนดตัวแปร/
รายละเอียดที่เกี่ยวของทั้ง 4 ตัวแปรดังกลาว ขอมูลที่ไดน ามาวิเคราะห์ดวยเทคนิคการวิเคราะห์ดวย
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก จ านวน รอยละ คาเฉลี่ย (mean) พิสัย (range) และการวิเคราะห์ดวย
เทคนิคการวิเคราะห์แมทริกซ์ ผลการวิเคราะห์สรุปไดดังนี้ 
 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการเพิ่มรายได้  
  1) จากการส ารวจขอมูลสินคาภูมิปัญญาทั้ง 4 ประเภท ไดแก พริก น้ าผึ้งปุา    

ผาทอกะเหรี่ยงทอมือ และจักสาน เก็บขอมูลดวยแบบตรวจสอบรายการจากกลุมตัวอยางครัวเรือน
จ านวน 20 หลังคาเรือน พบวา แตละครัวเรือนจะท าไรหมุนเวียน โดยใชพ้ืนที่เฉลี่ยครอบครัวละ 5 ไร 
ซึ่งปลูกพริกลงไปพรอม ๆ กับพืชชนิดอื่น ๆ เชน ขาว ขาวโพด ออย เป็นตน ครอบครัวที่ปลูกพริกมาก
ที่สุด ใชพ้ืนที่ 10 ไร ขณะที่บางครอบครัวปลูกพริกเพียง 2 ไรเทานั้น ชุมชนบานแมกองคามีรายได
จากการขายพริกตอปีอยูที่ 28,000 – 2,000 บาท ดังนั้นรายไดจากการขายพริกโดยเฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 14,000 บาทตอครัวเรือน ขณะที่กลุมตัวอยางผลิตสินคาผาทอกะเหรี่ยงทอมือเพ่ือขาย
จ านวน 7 หลังคาเรือน จาก 20 หลังคาเรือน สวนอีกจ านวน 13 หลังคาเรือนทอผากะเหรี่ยงทอมือไว
ส าหรับใชในครัวเรือนเทานั้น โดยครัวเรือนที่ผลิตเพ่ือขายสามารถท ารายไดปีละ 8,000-2,000 บาท 
หรือโดยเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 4,000 บาท 
        ส าหรับน้ าผึ้งปุา พบวา ชุมชนบานแมกองคามีผูที่สามารถเก็บน้ าผึ้งปุาตามภูมิปัญญาทองถิ่นได
ไมมากนัก ซึ่งจากกลุมตัวอยางทั้ง 20 หลังคาเรือนนั้น มีครัวเรือนที่สามารถเก็บน้ าผึ้งปุาเพ่ือสราง
รายไดใหแกครอบครัวจ านวน 5 หลังคาเรือน หนึ่งในนั้นสามารถเก็บน้ าผึ้งปุาไดถึง 20 ขวด หรือ
ประมาณ 14,000 มิลลิลิตร แตละปีรายไดจากการขายน้ าผึ้งปุาโดยเฉลี่ยอยูที่ครัวเรือ นละ        
2,500 บาท เชนเดียวกับสินคาจากงานจักสาน พบวา ตลาดส าหรับคาขายงานจักสานคอนขางแคบ 
ชาวบานจะคาขายกันในหมูบานเป็นหลัก ซึ่งคนที่สามารถผลิตงานภูมิปัญญาดานการจักสาน          
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ก็ลดนอยลง จากการส ารวจ พบวา มีกลุมตัวอยางทั้งหมดจ านวน 5 หลังคาเรือนที่ยังสรางรายไดจาก
การจักสาน ซึ่งมีรายไดจากงานจักสานเฉลี่ย 1,500 บาทตอปี ซึ่งแตละครัวเรือนมีรายรับจากสินคา  
ภูมิปัญญาทั้ง 4 ประเภท ดังนี้  
 
ตารางที่ 4.2 
 
ขอมูลรายรับจากสินคาภูมิปัญญา 4 ประเภท  

 
ครอบครัว 

รายรับ 
พริก ผ้าทอกะเหร่ียงทอ

มือ 
งานจักสาน น้ าผ้ึงป่า 

นายบอยวา อมรใฝุนุกูล       

นางแปละลา ผูคงประหยัด       

นางพุทธชาติ ผูมีตระกูล       

นายพาหยื่อ ผูประคองสุข       

นายปฺุ เอมอิ่มใจ       

นางสุคนธ์ สัมพันธ์วนา        
นายเกละโชย เครงรักชาติ       

นายแระพอ เครงรักชาติ      

นายประชา วะแฮ      

นายสุภัทร ผูมีชัย      

นางบุญรัตน์ ปองผาติพร      

นางจ านง เอมอ่ิมใจ      

นายสุนันท์ ผูคงประหยัด         
นายโตดา สัมพันธ์วนา       

นายทองศักดิ์ ผูมีตระกูล       

นางอมรรัตน์ ปองผาติพร       

นายสวรรค์ ปองรุงโรจน์       

นายมูคา อมรใฝุนุกูล        
นายดิ กุศลหิรัญ      

นายกมล ผูประคองสุข      

หมายเหตุ. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
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2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางรายไดและหนี้สิน ดวยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา พบวา ครัวเรือนชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา มีรายไดโดยเฉลี่ย 30,000 บาทตอปี       
และมีหนี้สิน ณ ปีปัจจุบัน 45,000 บาทตอครัวเรือน แสดงใหเห็นวา เศรษฐกิจครัวเรือนชุมชน     
บานแมกองคามีรายจายจากหนี้สินมากกวารายรับ โดยยังไมรวมรายจายจากกิจกรรมอ่ืน  ๆ ใน
ครัวเรือน สอดคลองกับผลการส ารวจความตองการเพ่ิมรายไดในครัวเรือน พบวา ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนบานแมกองคามีความตองการเพิ่มรายได คิดเป็นรอยละ 100  

จากผลการวิเคราะห์ความตองการในการเพ่ิมรายได ระหวางกลุมผูสูงอายุ กลุมพอ
แม และกลุมเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา สรุปไดวา ชุมชนปวาเกอญอ     
บานแมกองคา มีความเป็นไปไดในการพัฒนา/การเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาหลักและสินคารองของชุมชน 
ที่ไดมาจากกระบวนการวิเคราะห์ภูมิปัญญาเชิงบูรณาการและกระบวนการบูรณาการการเพ่ิมมูลคา
สินคาของเยาวชนดวยความรูใหม 
 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์กระบวนการของเยาวชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้า 
         จากผลการวิเคราะห์ดังกลาว จึงมีความจ าเป็นที่จะตองเพ่ิมรายไดจากการเพ่ิม

มูลคาสินคาโดยมีเยาวชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน และอาศัยบุคลากร องค์กรหรือสถานศึกษา 
รวมทั้งสื่อสมัยใหมเป็นผูใหความรูและแหลงเรียนรูหลักใหแกเยาวชนในการรังสรรค์สินคาชุมชน    
ผานกระบวนการบูรณาการการเพ่ิมมูลคาสินคาของเยาวชนระหวางภูมิปัญญาทองถิ่นและความรูใหม 
ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการไดดังตอไปนี้ 

ภาพที่ 4.10 กระบวนการเพ่ิมมูลคาสินคาของเยาวชนชุมชนบานแมกองคา. โดย วนิดา นาคีสังข์, 
2560. 
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จากภาพที่ 4.10 กระบวนการของเยาวชนชุมชนบานแมกองคาในการเพ่ิมมูลคา
สินคา พบวา ชุดความรูภูมิปัญญาทองถิ่นเดิมถูกถายทอดไปยังเยาวชนบานแมกองคาผานผูใหความรู
หลัก คือ ปราชญ์ชุมชนและครอบครัว ขณะที่ชุดความรูใหมจากภายนอกชุมชนถูกถายทอดไปยัง
เยาวชนบานแมกองคาผานผูใหความรูหลักคือ ผูวิจัย สถาบันปัญญาปีติหรือเยาวชนบานละอูบ  
สถานศึกษา และสื่อสมัยใหม  

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของเยาวชนบานแมกองคา หลังไดรับความรู
ทั้ง 2 ชุดคือ ความรูภูมิปัญญาทองถิ่นเดิมและชุดความรูใหมจากภายนอกชุมชน พบวา เยาวชนน า
ความรูจากแหลงขอมูล 4 ประเภท ไดแก ปราชญ์ชุมชน ครอบครัว สถานศึกษาและสื่อสมัยใหม     
ในการน าความรูจากแหลงขอมูลดังกลาวไปบูรณาการในการเพ่ิมมูลคาสินคาชุมชน ซึ่งสะทอน       
ใหเห็นวา พฤติกรรมการเรียนรูของเยาวชนบานแมกองคาสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของกลุม
เกสตัลท์ เรื่องการจัดระเบียบการรับรู ในกฎขอที่ 3 ที่วา ถาสิ่งใดหรือสถานการณ์ใดที่มีความใกลชิด
กัน ผู เ รี ยนมีแนวโนมที่ จะรับรู สิ่ งนั้ นไวแบบเดียวกัน หรือเรียกว า กฎแห งความใกลชิด               
(law of proximity) โดยจะเห็นวา เยาวชนบานแมกองคาเลือกใชความรูในบูรณาการเพ่ือเพ่ิมมูลคา
สินคาชุมชนจากแหลงขอมูลจากระดับความสัมพันธ์ (relationship) ซึ่งพบวา แหลงขอมูลล าดับแรก
ที่เยาวชนเลือกน ามาปรับใชคือครอบครัว  

ขณะที่ผูวิจัยและสถาบันปัญญาปีติหรือเยาวชนบานละอูบเป็นแหลงขอมูลจาก
ภายนอกเป็นตัวเลือกในล าดับรองที่เด็กๆเลือกน ามาใช ซึ่งมีผลการวิเคราะห์กระบวนการของเยาวชน
ในการเพิ่มมูลคาสินคามีรายละเอียดดังนี้  

1. กระบวนการออกแบบสินคาใหม เยาวชนเลือกผลิตผากระเหรี่ยงทอมือ      
โดยน ามาประยุกต์กับความรูใหมในสถานศึกษา จากโรงเรียนบานหวยสิงห์จากหลักสูตรวิชาเลือก
เรียนอิสระ ชุมนุมจูไข ที่สอนท าก าไลขอมือ และความรูจากสื่อใหม เชน การคนหาวิธีการหรือเทคนิค    
การรอยลูกปัดและทอผามาดัดแปลงเป็นสินคาใหมในชุมชน คือ ก าไลขอมือ ดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพที่  4.11 การคนหาเทคนิคการสานก าไลขอมือจากสื่อออนไลน์ (Facebook). จาก
goo.gl/DTU9kU, 2560. 
  

2. กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม ผูวิ จัยไดบูรณาการความรูใหม         
จากภายนอกชุมชน ดวยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของพริกแหงและน้ าผึ้งปุาขึ้นมาใหม และแบงสินคา
ใหมีขนาดนอยลง เพ่ือทดสอบตลาด มุงหวังใหกระจายสินคาไปยังผูบริโภครายยอยภายนอกชุมชนได
มากขึ้น เนนขวดที่มีขนาดเล็กลงและสวยงามขึ้น ชุมชนผานตลาดออนไลน์ ตามหลักการของ       
การเพ่ิมคุณคา (Value Added) 

3. กระบวนการสรางแบรนด์สินคาและการตลาด โดยใชสื่อออนไลน์เป็นตัวกลาง
ในการสื่อสารสินคาไปยังผูบริโภค เนนชูจุดเดนของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ที่ยึดวิถีการปลูก
พริกแบบพ่ึงพิงธรรมชาติ ไมใชสารเคมีซึ่งสงผลดีตอสุขภาพ การทอผากะเหรี่ยงดวยมือทั้ง
กระบวนการ รวมถึงน้ าผึ้งปุาของแทจากยอดดอยอีกดวย 

4. กระบวนการออกแบบการขาย ผูวิจัยไดรวมกลุมผูปกครองและเยาวชนชุมชน
บานแมกองคา โดยรวมกันระดมความคิดในการวางเรื่องชองทางการจ าหนายสินคาชุมชนในอนาคต 
ไดขอสรุปวา จะขายผาน พอคาคนกลาง และการขายออนไลน์  

จากการบูรณาการความรูภูมิปัญญาเดิมของชุมชน กับความรูใหมจากภายนอก 
พบวา ชุมชนสามารถสรางสินคาชิ้นใหมของชุมชนได คือ ก าไลขอมือ และสายคาดผม ขณะเดียวกัน
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สินคาที่สามารถเพ่ิมมูลคาสินคาได 2 เทาตัว คือน้ าผึ้งปุาจากเดิมราคาขวดละ 200 บาท ตอ         
700 มิลลิลิตร เมื่อปรับบรรจุภัณฑ์ สามารถขายได 400 บาทตอ700 มิลลิลิตร สวนพริกจากราคา 
200 บาทตอกิโลกรัมสามารถเพ่ิมข้ึนเป็น 400 บาทตอกิโลกรัม 

จากขอมูลปรากฏการณ์ ยังสะทอนใหเห็นวา งานจักสานเป็นภูมิปัญญาที่ก าลัง
เสี่ยงตอเลือนหายไปจากชุมชน เนื่องจากผลส ารวจ พบวา ผูชายรอยละ 55 ไมนิยมท างานจักสาน 
และบางคนไมสามารถผลิตสินคาจากภูมิปัญญาจักสานไดแลว ซึ่งปัจจัยส าคัญที่เป็นขอจ ากัดท าให
ผูชายในชุมชนบานแมกองคาไมสามารถจักสานไดแลว เกิดจากไมไดฝึกฝนอยางตอ เนื่อง เพราะตอง
ออกไปศึกษาตอภายนอกชุมชน ปัจจัยถัดมาคือสิ่งของเครื่องใชที่ เขามาทดแทนงานจักสาน 
ยกตัวอยางเชน พลาสติก ถุงกระสอบ เป็นตน ชาวปวาเกอญอชุมชนบานแมกองคาหลายครอบครัว
ซื้อเครื่องใชแบบคนเมือง เนื่องจากมีอายุการใชงานที่ยาวนานกวา แตที่ส าคัญกวานั้นเป็นเพราะ    
“ไมไผ”หรือ วัสดุหลักของการจักสานจัดเป็นวัสดุหายาก ซึ่งการที่จะไดผลผลิตงานจักสานอยางนอย
สัก 1 ชิ้น ตองผานกระบวนการคัดเลือกไมไผที่ เหมาะสม ซึ่ งการหาไมไผตองเขาไปในปุา            
และขนกลับมาที่บาน ตองอาศัยความอดทนและใชเวลามากพอสมควร จึงท าใหการสงเสริม         
งานจักสานในการเพิ่มมูลคาสินคาใหแกชุมชนจึงเป็นไปไดยาก 

ส าหรับพริก น้ าผึ้งปุา และการทอผากระเหรี่ยงทอมือ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาทองถิ่น
ของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาสามารถน ามาประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรหรือ
ผลผลิตจากสูการเป็นสินคาชุมชนที่สามารถเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน เนื่องจากความพรอมทางดาน
บุคคล คือ ผูสูงอายุ ผูใหญ เด็กและเยาวชนมีองค์ความรูทั้งภูมิปัญญาทองถิ่นและความรูใหม        
จากภายนอกที่จะบูรณาการเพ่ือผลิตสินคาชุมชนขึ้น และถัดมาคือความพรอมดานสภาพพ้ืนที่ที่ เอ้ือ
ตอผลผลิตสินคาชุมชน ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาใหเกิดมูลคาของสินคาชุมชน จะสงผลดีตอ
ชุมชนดังนี้ 

1) เด็กและเยาวชนในชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาไดมีสวนรวมสานตอความรู
ภู มิ ปัญญาเดิ มของชุ มชน  พร อมทั้ งน าความรู ใหม จ าก ภายนอกมาพัฒนาสิ นค าชุมชน                
อยางมีประสิทธิภาพ 

2) ชุมชนบานแมกองคามีโอกาสสงสินคาไปแขงขันในตลาดภายนอก จากเดิมที่
คาขายเพียงจังหวัดใกลเคียงไมกี่แหง จะสามารถขยายฐานผูบริโภคไปยังภาคอ่ืนๆในประเทศไทย 
สงผลใหมีเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาใหเกิดมูลคาจะสงผลใหรายได
ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเดิม 

จากการวิเคราะห์กระบวนการถายทอดความรูระหวางผูใหญซึ่งเป็นคนรุนเกากับ
คนรุนใหม สามารถชวยขับเคลื่อนการพัฒนาสินคาจากภูมิปัญญาในชุมชนได ซึ่งปัจจัยหลักส าคัญคือ  
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1) ชุมชนบานแมกองคามีปราชญ์ชุมชนที่พรอมถายทอดชุดความรูภูมิปัญญา
ทองถิ่นท่ีเป็นพื้นฐานของการผลิตสินคา  

2) ความสัมพันธ์ระหวางผูถายทอดซึ่งเป็นปราชญ์หรือผูปกครอง กับเยาวชนคนรุน
ใหมมีความใกลชิดกันทางสายเลือด เนื่องจากชุมชนบานแมกองคาเป็นชุมชนที่มีสายตระกูลเพียง      
3 กลุมใหญ ซึ่ง 3 กลุมนี้หลังจากเก็บขอมูลดวยผังเครือญาติแลวพบวาเป็นเครือญาติกันทั้งหมด  

3) เยาวชนคนรุนใหมไดรับการศึกษาสูงขึ้น จึงมีความรูใหมจากภายนอกใน      
การคิดสรางสรรค์งาน 

ตามฐานแนวคิดเรื่อง GEN Z พบวา Generation Z หรือ Gen Z คือ กลุมคนที่
เกิดระหวางปี พ.ศ. 2537 – ปัจจุบันนั้น เด็ก GEN Z จะมีกิจกรรมเชิงสังคมและพฤติกรรม         
การสมาคมผานระบบเทคโนโลยีที่กาวหนา จึงรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย เรียกไดวา สมาร์ทโฟน
เป็น อวัยวะของชาว Gen Z (มนัสนันท์ หัตถศักดิ์. (14 กุมภาพันธ์ 2560). การสรางความรู      
ความเขาใจกระบวนการเรียนการสอน. สืบคนจาก goo.gl/wQEeKu.) จึงท าใหพฤติกรรมการสงสาร
และรับสารของเด็กกลุมนี้แตกตางไปจากคนรุนเกา 

ส าหรับกระบวนการถายทอดความรูระหวางผูใหญซึ่งเป็นคนรุนเกากับคนรุนใหม
ในชุมชนบานแมกองคา จะมีวิธีการถายทอดภูมิปัญญาในลักษณะการถายทอด โดยตรง               
ผานวิธีการบอกเลาเป็นภาษาพูด ไมมี เอกสารหรือต ารา แตจะใชการสอนแบบตัวตอตัว             
ขณะที่กระบวนการถายทอดความรูระหวางคนรุนใหมตอกันและกันนั้นจะแตกตางกันออกไป       
จากปัจจัยเสริมดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากกระบวนการออกแบบสินคาใหมจึงมีเยาวชนสามารถ
ออกแบบลวดลายใหมขึ้น รวมถึงการส าเนาลายจากสื่อออนไลน์ ซึ่งไดคนหาวิธีการถักโครเชต์       
หรือลวดลายจาก สื่อออนไลน์ เชน Facebook Youtube เป็นตน 

ขณะที่การปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาใหเกิดมูลคาของสินคาชุมชน อาจสงผลเสียตอ
ชุมชนบานแมกองคา ดังตอไปนี้ 

1. ผูสูงอายุ ผูใหญ เด็กและเยาวชนตองเสียเวลาในการคิดและวางแผนการพัฒนา
สินคาใหแกชุมชน บางครั้งอาจท าใหสูญเสียทรัพยากรจ านวนแรงงานที่จะรวมชวยกันเก็บผลผลิตทาง
การเกษตร 

2. การสรางสินคาชุมชนใหเป็นที่ตองการของตลาดและมีมาตรฐานตองอาศัย
การบูรณาการความรูจากหลายสาขาวิชา ไมวาจะเป็นความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในสวนของ     
การ e-commerce หรือการขายสินคาอิเล็กทรอนิกส์ ความรูเกี่ยวกับหลักการตลาดพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การหาตลาด การวางต าแหนงสินคาในตลาด รวมถึงความรูเรื่องการท าบัญชี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบัญชีครัวเรือน เป็นตน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “จากภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาสู            

การเป็นสินคาชุมชน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ขอ คือ 1) ส ารวจภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชน    
ปวาเกอญอบานแมกองคา ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช เ พ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร            
(พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้งปุา) หรือผลผลิตจากวัฒนธรรม (การจักสาน การทอผากระเหรี่ยงทอมือ)         
สูการเป็นสินคาชุมชนที่สามารถเป็นแนวทางเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนในอนาคต 2) ส ารวจความตองการ
ในการเพ่ิมรายได ระหวางกลุมผูสูงอายุ กลุมพอแม และกลุมเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอ   
อันจะน ามาสูการวิเคราะห์ความเป็นไปไดในการพัฒนา/การเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาหลักและสินคารอง
ของชุมชน ที่ไดมาจากกระบวนการวิเคราะห์ ภูมิปัญญาเชิงบูรณาการและกระบวนการบูรณาการ   
การเพ่ิมมูลคาสินคาของเยาวชนดวยความรูใหม ในพ้ืนที่วิจัยชุมชนบานแมกองคา หมูที่  10        
ต าบลแมยวม อ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน สามารถสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร หรือผลผลิตจากวัฒนธรรมสูการเป็นสินคาชุมชน 
สามารถสรุปผลไดวา พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้ง และผาทอกะเหรี่ยง สามารถน ามาประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาสู
การเป็นสินคาชุมชน ผานการมีสวนรวมของกลุมคนหลายฝุายในชุมชนเพ่ือตอยอดสินคาชุมชน      
อันจะน าไปสูการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนในอนาคต อันไดแก ปราชญ์ชุมชน ผูสูงอายุในครอบครัว 
ผูปกครอง ผูน าในชุมชน สถานศึกษาหนวยงานภาครัฐ เชน  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแมสะเรียง 
เทศบาลต าบลแมยวม เพ่ือรวมกันเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนใหดีขึ้น มุงเนนการสงเสริมจุดแข็งของ
ชุมชนดวยการหนุนเสริมศักยภาพของภูมิปัญญาที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร คือ พริกกะเหรี่ยง   
น้ าผึ้งปุา และภูมิปัญญาที่เป็นผลผลิตจากวัฒนธรรม คือผากระเหรี่ยงทอมือ งานจักสาน ซึ่งเป็นตนทุน
ที่ส าคัญของชุมชนบานแมกองคา ทั้งนี้  พบวา สินคาจากชุมชนขางตนเป็นสินคาที่ เป็นมิตร           
กับสิ่งแวดลอมดวยวิถีคนอยูกับปุา มีกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงผูบริโภค ไรสารเคมีตกคาง นับเป็น
สินคาออร์แกนิค ที่มีต าแหนงที่ตั้งการผลิตอยูบนพ้ืนที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์  และเป็นที่ตองการของตลาด
ภายนอกชุมชน ในแตละปี พบวา พริกกะเหรี่ยง และน้ าผึ้งปุาของชุมชนบานแมกองคาไมเพียงพอตอ 
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การจ าหนายในทองตลาด เนื่องจากมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูบริโภค และมีการขายแบบ
ตรงไปตรงมา กลาวคือ มีจรรยาบรรณในการคาขาย ไมดัดแปลงสินคาเพ่ือหวังผลก าไร  เนื่องจากวิถี
ของชาวปวาเกอญอบานแมกองคามีฐานความเชื่อเดิมเกี่ยวกับการเคารพผูใหญ การเคารพย าเกรง
ธรรมชาติ เป็นวิถีชีวิตที่พ่ึงพิงอาศัยธรรมชาติ และอยูรวมกันแบบชวยเหลือแบงปัน จึงเป็นชุมชน   
ควรคาแกการพัฒนาสินคาที่ดีและมีคุณภาพออกไปสูผูบริโภค  

อยางไรก็ตามชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ก าลังเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลง    
การใชประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจะสงผลตอการก าหนดต าแหนงที่ตั้งการผลิตการเกษตรแบบไรหมุนเวียน 
การก าหนดแปลงเพาะปลูก รวมถึงการจ ากัดการขยายตัวของชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม      
จากการส ารวจทางกายภาพ พบวา ชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาบางสวนไดน าการเกษตรแบบ
ผสมผสานเขามาในชุมชน เชน การปลูกกาแฟ การเลี้ยงไกในเลา การเลี้ยงผึ้งโพรง เป็นตน สะทอน 
ใหเห็นวา ชาวปวาเกอญอบานแมกองคาปรับตัวเขากับสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง เรียนรูวิธีการ    
และเทคนิคที่หลากหลายมากขึ้น บูรณาการเขากับความรูภูมิปัญญาที่หลากหลายในชุมชน นับเป็น
ชุมชนที่มีภูมิปัญญาทางการเกษตรแบบ “พหุลักษณ์” ดังเชนในภาพที่ 5.1 ชาวปวาเกอญอ          
บานแมกองคากับเมล็ดกาแฟตากแหง 
 

ภาพที่ 5.1 เมล็ดกาแฟที่ตากแลวพรอมขายสง. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
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ทั้งนี้การจ ากัดพ้ืนที่ของชุมชนบานแมกองคา ท าใหผืนปุาที่เคยท ากินกลายเป็นพ้ืนที่
ตองหาม ซึ่งสงผลกระทบตอวิถีการท าไรหมุนเวียนแบบดั้งเดิมของชาวปวาเกอญอบานแมกองคา   
เป็นเงื่อนไขที่ท าใหเกิดการปรับตัวในวิถีการเกษตร ขณะเดียวกันไดภายใตความรับผิดชอบและ    
ความพยายามจะอนุรักษ์ผืนปุาตามวิถีชาวปวาเกอญอตามระบบความเชื่อดั้งเดิม ควบคูกับการดูแล
อนุรักษ์ตามระเบียบกฎหมาย ที่ออกเป็นระเบียบหรือธรรมนูญหมูบานโดยคณะกรรมการปุาชุมชน
บานแมกองคา โดยในกฎขอที่ 2 ระบุวา หามน าทรัพยากรทุกชนิดออกจากปุาและหมูบาน เชน    
สัตว์ปุา หนอไม ไมไผ และไมแปรรูป เป็นตน ฝุาฝืนปรับ 1,000 บาท พรอมของกลาง ขณะที่สินคาทั้ง 
4 ประเภท ทั้ง พริกกะเหรี่ยง น้ าผึ้ง จักสานและผาทอกะเหรี่ยงสามารถน าออกไปจ าหนายภายนอก
หมูบานไดเนื่องจากไมไดเป็นของปุาหากแตเป็นอาชีพที่ทดแทนการปลูกฝิ่นหรือเป็นเงื่อนไขการลด
การกระท าผิดกฎหมายในพื้นท่ีสูงของหนวยงานภาครัฐ  

นอกจากนี้ชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคายังมีการถายทอดชุดความรูและภูมิปัญญา
ไปสูเยาวชนคนรุนใหมอยางตอเนื่อง แมจะมีปัจจัยจ ากัดดานเวลาและการอพยพออกจากชุมชนเพ่ือไป
ศึกษาตอหรือท างานภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิปัญญาเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม      
และวิถีการผลิตในชีวิตประจ าวัน เชน การทอผา การปลูกไรหมุนเวียน พิธีกรรมมัดมือ เป็นตน 

ขณะที่ภูมิปัญญาการจักสานไมไผนั้นเริ่มไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ที่เขาสูสังคมแหงความทันสมัย สะดวกสบาย ท าใหสินคาจากการจักสานไมไดรับความนิยมจาก
ทองตลาด เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ท าจากพลาสติกเขามาแทนที่และที่ส าคัญเป็นสิ่งที่ดูแลงายกวาการใช
ไมไผจักสาน ที่ส าคัญผูผลิตซึ่งเป็นคนในชุมชนเองก็ลดจ านวนลงจากเดิม ส าหรับกระบวนการ
ถายทอดภูมิปัญญาของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา สรุปได 6 กระบวนการยอย ดังนี้  

1 .  กระบวนการสั ง เกต/จดจ า  เ ป็ นการ เ รี ยนรู ผ านการสั ง เกตจดจ า 
(observational learning) เยาวชนจะสัมผัสกับวิถีชุมชน ผานการสังเกตทางตาเพ่ือเฝูาดูและจดจ า
พฤติกรรมตางๆที่เก่ียวของ จากสถานการณ์ตางๆในชีวิตประจ าวัน  

2. กระบวนการการไดรับการสั่งสอน/การบอก ผูปกครองหรือผูรูจะบอกเลา 
อธิบาย หรือถายทอดความรูและประสบการณ์ ในรูปของค าพูด  พรอมทั้งท าใหดูเป็นตัวอยาง
ประกอบการสอนสั่ง  

3. กระบวนการลงมือปฏิบัติ เยาวชนจะเลียนแบบพฤติกรรมที่ไดเรียนรูผาน     
การสังเกต จดจ าและไดรับการสอนมาจากผูรูผานการลงมือท าจริง  

4. กระบวนการท าซ้ าจนช านาญ เมื่อเยาวชนสามารถผลิตสินคาจากภูมิปัญญา
ทองถิ่นไดแลวก็จะใชเวลาท าใหมอีกครั้งจนเกิดความช านาญ  
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5. กระบวนการพัฒนาใหดีขึ้น กระบวนการนี้เยาวชนจะพัฒนาหรือหารูปแบบ
วิธีการเพ่ือท าใหสินคามีคุณภาพดีข้ึน เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคา  

6. กระบวนการเรียนรูสิ่งใหม การแสวงหาความรูใหมเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการผลิต
สินคา ดวยเทคนิคการใชเกม “กิจกรรมพบเพ่ือนตางบาน” ท าใหเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอ
บานแมกองคา ไดเรียนรูแนวทางการสรางสินคาชุมชนโดยกระบวนการบูรณาการภูมิปัญญาเดิมกับ
ความรูใหม 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ความตองการในการเพ่ิมรายได ระหวางกลุมผูสูงอายุ กลุมพอ
แม และกลุมเยาวชนหรือเด็กในชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา จากหนวยวิเคราะห์ครัวเรือนซึ่งมี
กลุมตัวอยางทั้ง 20 หลังคาเรือน พบวา ทุกครัวเรือนในชุมชนบานแมกองคามีความตองการเพ่ิม
รายได คิดเป็นรอยละ 100 สงผลใหชุมชนบานแมกองคามีความตองการพัฒนา/การเพ่ิมมูลคาใหกับ
สินคาหลักและสินคารองของชุมชน สาเหตุหลักมาจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางรายไดและ
หนี้สิน พบวา ครัวเรือนชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา มีรายจายจากหนี้สินมากกวารายรับ 
กระบวนการบูรณาการการเพ่ิมมูลคาสินคาของเยาวชนดวยความรูใหมจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะ
ชวยเสริมสรางแนวทางการหารายไดใหแกชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา โดยมีเยาวชนเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อน และอาศัยแหลงเรียนรูจากบุคลากร องค์กรหรือสถานศึกษา รวมทั้งสื่อสมัยใหมเพ่ือ
สรางคุณคาเพ่ิมในการรังสรรค์สินคาชุมชน ซึ่งสามารถสรุปการเรียนรู ไดดังตอไปนี้ 

1. เยาวชนไดรับการถายทอดชุดความรูภูมิปัญญาทองถิ่นเดิมจากผูใหความรูหลัก
ในชุมชน คือ ปราชญ์ชุมชนและครอบครัว 

2. เยาวชนไดรับความรูใหมจากภายนอกชุมชนผานผูใหความรูหลักคือ ผูวิจัย 
สถาบันปัญญาปีติหรือเยาวชนบานละอูบ สถานศึกษา และสื่อสมัยใหม 

3. เยาวชนตัดสินใจเลือกน าความรูที่ไดรับมาบูรณาการระหวางภูมิปัญญาทองถิ่น
และความรูใหมเพ่ือสรางสรรค์สินคาชุมชน  

จากกระบวนการเรียนรูดังกลาว สะทอนใหเห็นวา เยาวชนบานแมกองคาเลือกเรียนรู
จากแหลงขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับระดับความสัมพันธ์ (relationship) ทางสังคม โดยเลือกน าความรู   
จากแหลงขอมูลที่ใกลชิด อันไดแก ปราชญ์ชุมชนและครอบครัว ดวยการเลือกภูมิปัญญาทองถิ่น   
จากการท าสายรัดผม หรือ ตุงติ้ง มาบูรณาการกับการถักโครเชต์ เพ่ือผลิตสินคาชุมชน เชน สายคาด
ผม ดังรูปตอไปนี้ 
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ภาพที่ 5.2 ผลงานสายคาดผมของเยาวชนบานแมกองคา. โดย วนิดา นาคีสังข์, 2560. 
 

จากผลการวิเคราะห์ขอมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาทองถิ่นของเยาวชนในชุมชนปวาเกอญอ
บานแมกองคาดวยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบการวิเคราะห์ดวยสถิติพ้ืนฐาน เชน จ านวน 
และรอยละ พบวา กระบวนการบูรณาการระหวางภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชนกับความรูใหมที่
เยาวชนไดจากการเรียนรูในสถานศึกษาภายนอกชุมชน สามารถเกิดขึ้นได ภายใตกระบวนการยอย ๆ 
เหลานี้ ไดแก 

1. กระบวนการออกแบบสินคาใหม เยาวชนเลือกผลิตผากระเหรี่ยงทอมือ โดย
น ามาประยุกต์กับความรูใหมในสถานศึกษา ประกอบกับการคนควาความรูจากสื่อใหม เชน การคนหา
วิธีการหรือเทคนิคการรอยลูกปัดและทอผามาดัดแปลงเป็นสินคาใหมในชุมชน คือ ก าไลขอมือ  

2. กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม  ผู วิจัยไดบูรณาการความรู ใหม         
จากภายนอกชุมชน ดวยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของพริกแหงและน้ าผึ้งปุาขึ้นมาใหม และแบงสินคา
ใหมีขนาดนอยลง เพ่ือทดสอบตลาด มุงหวังใหกระจายสินคาไปยังผูบริโภครายยอยภายนอกชุมชนได
มากขึ้น เนนขวดที่มีขนาดเล็กลงและสวยงามขึ้น ชุมชนผานตลาดออนไลน์ ตามหลักการของการเพ่ิม
คุณคา (value added) ซึ่งสามารถสรางความนาสนใจใหแกสินคามากยิ่งขึ้น 

3. กระบวนการสรางแบรนด์สินคาและการตลาด โดยใชสื่อออนไลน์เป็นตัวกลาง
ในการสื่อสารสินคาไปยังผูบริโภค เนนชูจุดเดนของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคา ที่ยึดวิถี        
การปลูกพริกแบบพ่ึงพิงธรรมชาติ ไมใชสารเคมีซึ่งสงผลดีตอสุขภาพ การทอผากะเหรี่ยงดวยมือทั้ง
กระบวนการผลิต รวมถึงน้ าผึ้งปุาของแทจากยอดดอยอีกดวย อยางไรก็ตาม “แบรนด์ของสินคา”    
แตละสินคาก็มีความแตกตางกัน เชน พริก ชุมชนบานแมกองคาจะสรางแบรนด์สินคาดวยชื่อที่จดจ า
งาย คือ “พริกกระเหรี่ยงแมกองคา”  

4. กระบวนการออกแบบการขาย ผูวิจัยไดรวมกลุมกับผูปกครองและเยาวชน
ชุมชนบานแมกองคา โดยรวมกันระดมความคิดในการวางเรื่องชองทางการจ าหนายสินคาชุมชนใน



Ref. code: 25595900080267WKO

69 
 

 

อนาคต ไดขอสรุปวา จะขายผานพอคาคนกลาง และการขายออนไลน์ แตปัญหาส าหรับการขายผาน
พอคาคนกลางคือ ประชาชนชุมชนบานแมกองคาไมมีความรู เกี่ยวกับ “การตอรองราคา”          
“การก าหนดต าแหนงสินคา” ดวยตนเองดังนั้นจึงท าใหคาตอบแทนตอสินคาถูกก าหนดจาก        
พอคาคนกลางเป็นหลัก ขณะเดียวกันกลไกการตลาด ชุมชนบานแมกองคาก็ไมสามารถเป็นผูก าหนด
กลไกการตลาดดวยชุมชนบานแมกองคาเอง  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1. ข้อเสนอแนะต่อชุมชนบ้านแม่กองคา 
   ชุมชนบานแมกองคาควรมีการรวมกลุมดานอาชีพ สงเสริมการผลิตสินคาชุมชน

ทั้งโดยแบงเป็น กลุมผลิตพริกกะเหรี่ยง กลุมผลิตผากะเหรี่ยงทอมือ และกลุมผลิตน้ าผึ้งเพ่ือ        
เป็นการสืบถอดภูมิปัญญาทองถิ่นอยางมีสวนรวม เนื่องจากปัจจุบันแตละครัวเรือนแยกกันผลิต       
จึงท าใหคุณภาพของสินคาไมเทากัน ยกตัวอยางเชน คุณภาพของพริกกะเหรี่ยงตากแหง ซึ่งหาก
ชุมชนบานแมกองคาท าตามแนวคิดของการรวมกลุม จะเป็นการผลักดันใหเกิดพลังการตอรองในเรื่อง
ราคาสินคา พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานของสินคาใหมีคุณภาพอันจะน าไปสูการเพ่ิมมูลคาสินคา     
ซึ่งอาจตองอาศัยผูน าชุมชนหรือหนวยงานจากภายนอกเป็นตัวกลางในการรวมกลุม 

    จากผลการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการบูรณาการระหวางภูมิปัญญา
ทองถิ่นของชุมชนกับความรูใหมที่เยาวชนไดจากการเรียนรูในสถานศึกษาภายนอกชุมชน ที่สรุปไดวา 
กระบวนการออกแบบสินคาใหม กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม กระบวนการสรางแบรนด์
สินคาและการตลาด กระบวนการออกแบบการขาย สามารถเพ่ิมคุณคาใหแกสินคาชุมชน             
ไดอยางยั่งยืน โดยอาศัยความรูใหมจากทั้ง 4 กระบวนการผสมผสานกับการสรางพลังกลุม          
จากการรวมตัวในการเพ่ิมพลังการตอรองเรื่องราคากับพอคาคนกลางได  และเพ่ิมชองทาง           
การจ าหนายสินคาผานตลาดออนไลน์ หรือสรางตัวแทนจ าหนายขึ้น 

    ทั้งนี้สามารถสรางแบรนด์สินคาและการตลาด ดวยการชูจุดเดนของสินคาที่
เป็นมิตรตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เชน พริกกะเหรี่ยงไรสารเคมี สรางการจดจ าดวยสโลแกน    
“พริกโอโซนจากยอดดอย” เป็นพริกที่ปลูกบนที่สูงซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งจะเก็บพริกในไรทามกลาง
สายหมอก ขณะที่น้ าผึ้งปุา สามารถออกแบบกระบวนการขายดวยการรับพรีออเดอร์ (Pre-order) คือ 
การสั่งจองสินคากอนลวงหนา ใครจองกอนไดสินคากอน (first-come-first-served) และจ ากัด
ปริมาณการจองสินคา โดยงดขายผานพอคาคนกลาง ซ่ึงจะสรางความยั่งยืนทางการตลาดใหแกชุมชน
ได  
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5.2.2. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐฯ 
   หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแมสะเรียง 

เทศบาลต าบลแมยวม สามารถน าผลการวิเคราะห์ จากการวิจัยเรื่องนี้ ที่เกี่ยวของกับภูมิปัญญา
ทองถิ่นของชุมชนปวาเกอญอบานแมกองคาสูการเป็นสินคาชุมชน ไปเป็นฐานขอมูลในการสงเสริม
การเพ่ิมมูลคาสินคาใหแกชุมชนบานแมกองคา  เชน การใหความรูดานการตลาด ดานบรรจุภัณฑ์ 
ดานการออกแบบโลโก เป็นตน เนื่องจากผลการวิเคราะห์ขอมูล (ขอมูล จปฐ. ปี 2559) ระบุถึง
จุดออนของชุมชนบานแมกองคาวา มีพ้ืนที่การท าเกษตรนอย ไมมีตลาดรองรับพืชผลทางการเกษตร 
รวมถึงหนี้สินที่เพ่ิมขึ้น การที่หนวยงานภาครัฐดังกลาวขางตนเขาไปดูแลจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะชวย
พัฒนาชุมชนใหมีสภาพความเป็นอยูที่ดีข้ึน 

   ส าหรับสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาควรสงเสริม
การเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่นในวิชาการงานอาชีพหรือคาบเรียน “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู”           
ตามนโยบายของภาครัฐฯ เชน การทอผา การจักสาน การปลูกไรหมุนเวียน เป็นตน โดยเชิญปราชญ์
ชุมชนมาเป็นวิทยากรในการใหความรู เพ่ือบูรณาการภูมิปัญญาทองถิ่นและความรูใหมจากภายนอก
เขาดวยกัน 

   สวนองค์กร เชน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแมสะเรียง ควรสงเสริม       
ดานตนทุนในการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาสินคาชุมชน เนื่องจากชุมชนบานแมกองคายังมีความลาหลังใน
หลายดาน เพราะหมูบานตั้งอยูบนพ้ืนที่สูง ไฟฟูาและสัญญาณโทรศัพท์ยังเขาไมถึงหมูบาน รวมถึง
จ านวนประชากรในพื้นที่ไมเคยไดรับการศึกษาสูงถึงรอยละ 33.89 (ขอมูล จปฐ. ปี 2559) 

   ดั งนั้นหากทั้ งสามภาคสวนรวมมือร วมใจกันในการพัฒนาเสริมสร าง           
การบูรณาการชุดควมรูเหลานี้ใหกับเยาวชนหรือเด็กรุนใหมในชุมชนบานแมกองคาได ก็จะท าให 
เยาวชนหรือเด็ก ซึ่ งเป็นคนรุนใหมเหลานี้ ไมลืมรากเหงาตนเองขณะเดียวกันสามารถที่จะ           
สร างมูลคา เ พ่ิมจากสิ่ งที่ตนเองมีและเรียนรู จากบรรพบุรุษ เข าร วมกับความรู สมัยใหม                   
ไดอยางมีดุลภาพ พรอมทั้งสามารถน ามาซึ่งความเป็นไปไดในการปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง     
ของทั้งสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางยั่งยืนดวย “ความเป็นชุมชน” ของตนเอง 
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รายการอ้างอิง 
 
หนังสือและบทความในหนังสือ 
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เชียงใหม: ทริค ธิงค์. 
นิติศักดิ์ โตนิติ. (2552). วิถีชีวติของชาวปกาเกอะญอกับการท าไร่หมุนเวียน อดีต-ปัจจุบัน เครือข่าย   

 ชุมชนไร่หมุนเวียน อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม: หจก. วนิดาการพิมพ์. 
ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร. (2547). การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษัท แพค       

 อินเตอร์กรุ฿ป จ ากัด,  
พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2550). ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ : แนวคิด เทคนิค และกระบวนการ.  

 กรุงเทพฯ:บริษัท วี. พริ้นท์ (1991) จ ากัด. 
เสรี พงศ์พิศ. (2548). วิธีท าและวิธีคิด แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์.  
 
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 
เกียรติศักดิ์ แสงสวาง. (2549). ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  

ปกาเกอะญอบ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(สารนิพนธ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร. 

ประนอม สีสะทาน. (2552). กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของ    
ปกากะญอ (สะกอ) : กรณีศึกษาบ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่. (สารนิพนธ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,        
ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร.  

สุญาดา ฤทธิบุณนันท์. (2556). จากผ้าทอมือย้อมครามเพ่ือใช้เองมุ่งการผลิตเพ่ือการตลาด: 
กรณีศึกษาบ้านสงเปลือย ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร.                   
(สารนิพนธ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร. 

สุพิชมาย์ สิถิระบุตร. (2558). การแปลงสิน-ทรัพย์ เพ่ือการอยู่รอดอย่างยั่งยืนของชาวปกาเกอะญอ 
ชุมชนบ้านหินลาดนอก ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย.                 
(สารนิพนธ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร. 
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
จิราภรณ์ เวฬุวนารักษ์. (12 มีนาคม 2556).  ภูมิปัญญาทองถิ่นคืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบาง. สืบคน

จาก http://jirapornaon616.blogspot.com/2013/03/blog-post_12.html. 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (30 มิถุนายน 2556).  ทฤษฎีการเรียนรู  จิตวิทยาส าหรับ

ครู. สืบคนจาก http://edunewbox.blogspot.com/p/blog-page_27.html.  
เนตรนภา อินสลุด. ระบบการเกษตร  (Agricultural System). สืบคนจาก goo.gl/phF9QQ. 
ปราถนา ชนะศักดิ์. (1 มกราคม  2556). แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Ecology). การจัดการ

ความคิดสรางสรรค์ และนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา. สืบคนจาก
https://www.gotoknow.org/posts/514718. 

มนัสนันท์ หัตถศักดิ์. (14 กุมภาพันธ์ 2560). การสรางความรูความเขาใจกระบวนการเรียนการสอน. 
สืบคนจาก goo.gl/wQEeKu. 

เสาวลักษณ์ พรมประกอบ. (13 ธันวาคม 2557). บทที่ 1 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความรู. สืบคน 
จาก https://sites.google.com/a/parichat.skru.ac.th/saowalak-km/niyam-khxng-
khwam-ru-ni-rup-baeb-pi-ra-mid.  

ThaiPBS. (25 พฤษภาคม 2560). พริกกะเหรี่ยงบานแมกองคา ความเผ็ดรอนจากขุนเขา: The 
North องศาเหนือ. สืบคนจาก https://www.facebook.com/thaithenorth/videos/ 
vb.1516851828642525/1822556814738690/?type=2&theater. 
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ภาคผนวก ก 
แบบตรวจสอบรายการ ความต้องการในการเพ่ิมรายได้ของชาวชุมชนบ้านแม่กองคา 
 
ล าดับ ครอบครัว จ านวน

สมาชิก 
เศรษฐกิจครัวเรือน ความต้องการเพิ่ม

รายได้ 

รายได้ (ต่อปี) หนี้สิน (ต่อปี) ต้องการ ไม่ต้องการ 
1 นายบอยวา อมรใฝุนุกูล 4 20,000 85,000    

2 นางแปละลา ผูคงประหยัด 2 35,000 90,000    

3 นางพุทธชาติ ผูมีตระกูล 4 15,000 43,000    

4 นายพาหยื่อ ผูประคองสุข 3 130,000 90,000    

5 นายปฺุ เอมอ่ิมใจ 2 8,000 50,000    

6 นางสุคนธ์ สัมพันธ์วนา 4 15,000 50,000    

7 นายเกละโชย เครงรักชาติ 5 10,000 20,000    

8 นายแระพอ เครงรักชาติ 1 16,000 20,000    

9 นายประชา วะแฮ 5 20,000 0    

10 นายสุภัทร ผูมีชัย 4 30,000 55,000    

11 นางบุญรัตน์ ปองผาติพร 4 20,000 20,000    

12 นางจ านง เอมอ่ิมใจ 3 13,000 40,000    

13 นายสุนันท์ ผูคงประหยัด 4 10,000 20,000    

14 นายโตดา สัมพันธ์วนา 3 7,000 90,000    

15 นายทองศักดิ์ ผูมีตระกูล 6 15,000 28,000    

16 นางอมรรัตน์ ปองผาติพร 4 180,000 600,000    

17 นายสวรรค์ ปองรุงโรจน์ 3 15,000 20,000    

18 นายมูคา อมรใฝุนุกูล  5 10,000 25,000    

19 นายดิ กุศลหิรัญ 2 15,000 70,000    

20 นายกมล ผูประคองสุข 2 16,000 44,000    
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูล รายรับจากน้ าผึ้งป่าของกลุ่มตัวอย่างบ้านแม่กองคา ปี 2559 

 

***หมายเหตุ น้ าผึ้งปุา ราคาขายขวดละ 180 บาท   
 

 
ล าดับ 

 
ครอบครัว 

น้ าผึ้งป่า 
จ านวนผลิต

น้ าผึ้ง  
(ต่อปี) 

จ านวนที่ขายได้ 
(ต่อปี) 

รายรับ 
(ต่อปี) 

1 นายบอยวา อมรใฝุนุกูล -  - - 

2 นางแปละลา ผูคงประหยัด - - - 
3 นางพุทธชาติ ผูมีตระกูล - - - 

4 นายพาหยื่อ ผูประคองสุข - - - 
5 นายปฺุ เอมอ่ิมใจ - - - 

6 นางสุคนธ์ สัมพันธ์วนา 10 ขวด 10/180 1,800 

7 นายเกละโชย เครงรักชาติ - - - 
8 นายแระพอ เครงรักชาติ - - - 

9 นายประชา วะแฮ - - - 

10 นายสุภัทร ผูมีชัย - - - 
11 นางบุญรัตน์ ปองผาติพร - - - 

12 นางจ านง เอมอ่ิมใจ - - - 

13 นายสุนันท์ ผูคงประหยัด 13 ขวด 13/180 2,340 
14 นายโตดา สัมพันธ์วนา 10 ขวด  10/180 1,800 

15 นายทองศักดิ์ ผูมีตระกูล - - - 
16 นางอมรรัตน์ ปองผาติพร - - - 

17 นายสวรรค์ ปองรุงโรจน์ 25 ขวด  12/180 2,160 

18 นายมูคา อมรใฝุนุกูล  20 ขวด 20/180 3,600 
19 นายดิ กุศลหิรัญ -  - - 

20 นายกมล ผูประคองสุข - - -- 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูล รายรับจากผ้ากะเหรี่ยงทอมือของกลุม่ตัวอย่างบ้านแม่กองคา 

 

***หมายเหตุ  เสื้อ ราคาขายชิ้นละ 500-700 บาท  ผาถุง ราคาขายชิ้นละ 1,000 บาท   
 กระเปา ราคาขายชิ้นละ   100 บาท   

 
 

ล าดับ 

 
 

ครอบครัว 

ผ้ากะเหรี่ยงทอมือ 
จ านวน
ผลิต  

(ต่อปี) 

จ านวนที่ขายได้ 
 (ต่อปี)  

รายรับ 
(ต่อปี) 

เสื้อ ผ้าถุง กระเป๋า  
1 นายบอยวา อมรใฝุนุกูล 5 ชิ้น  5/500 - - 5,000 
2 นางแปละลา ผูคงประหยัด 7 ชิ้น 5/500 2/1,000 - 4,500 
3 นางพุทธชาติ ผูมีตระกูล 7 ชิ้น 3/500 - 4/100 1,900 
4 นายพาหยื่อ ผูประคองสุข 10 ชิ้น 4/500 6/1,000 - 8,000 
5 นายปฺุ เอมอ่ิมใจ - - - - - 
6 นางสุคนธ์ สัมพันธ์วนา 9 ชิ้น 5/500 4/1,000 - 6,500 

7 นายเกละโชย เครงรักชาติ - - - - - 
8 นายแระพอ เครงรักชาติ - - - - - 

9 นายประชา วะแฮ - - - - - 

10 นายสุภัทร ผูมีชัย - - - - - 
11 นางบุญรัตน์ ปองผาติพร - - - - - 

12 นางจ านง เอมอ่ิมใจ - - - - - 

13 นายสุนันท์ ผูคงประหยัด 2 ชิ้น 2/500 - - 1,000 
14 นายโตดา สัมพันธ์วนา - - - - - 
15 นายทองศักดิ์ ผูมีตระกูล - - - - - 
16 นางอมรรัตน์ ปองผาติพร 10 ชิ้น 10/650 - - 6,500 
17 นายสวรรค์ ปองรุงโรจน์ -  - - - - 
18 นายมูคา อมรใฝุนุกูล  - - - - - 
19 นายดิ กุศลหิรัญ -  - - - - 
20 นายกมล ผูประคองสุข - - - - - 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูล รายรับจากพริกกะเหรี่ยงของกลุ่มตัวอย่างบา้นแม่กองคา 

 

***หมายเหตุ  พริกสด ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50 บาท  
พริกแหง ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 200 บาท 

 
 
ล าดับ 

 
 

ครอบครัว 

พริกกะเหรี่ยง 

พื้นที่การผลิต
ส าหรับพริก 

(ต่อปี) 

จ านวนที่ผลิตได้ (ต่อปี) รายรับ 
(ต่อปี) พริกสด (กก.) 

ต่อราคาขาย 
พริกแห้ง (กก.) 
ต่อราคาขาย 

1 นายบอยวา อมรใฝุนุกูล 6 ไร  80/50 - 4,000 
2 นางแปละลา ผูคงประหยัด 2 ไร 150/50 - 7,500 
3 นางพุทธชาติ ผูมีตระกูล 5 ไร 120/50 60/200 24,000 
4 นายพาหยื่อ ผูประคองสุข 8 ไร 80/50 60/200 16,000 
5 นายปฺุ เอมอ่ิมใจ 4 ไร 140/50 50/200 17,000 
6 นางสุคนธ์ สัมพันธ์วนา 10 ไร 200/50 50/200 20,000 

7 นายเกละโชย เครงรักชาติ 5 ไร 40/50 40/200 10,000 

8 นายแระพอ เครงรักชาติ 4 ไร 200/50 90/200 28,000 
9 นายประชา วะแฮ 5 ไร 300/50 30/200 21,000 

10 นายสุภัทร ผูมีชัย 5 ไร 150/50 100/200 27,500 

11 นางบุญรัตน์ ปองผาติพร 6 ไร 200/50 90/200 28,000 
12 นางจ านง เอมอ่ิมใจ 5 ไร่ 150/50 50/200 17,500 

13 นายสุนันท์ ผูคงประหยัด 4 ไร่ 40/50 - 2,000 
14 นายโตดา สัมพันธ์วนา 6 ไร่  60/50 - 3,000 
15 นายทองศักดิ์ ผูมีตระกูล 4 ไร่ 10/50 - 500 
16 นางอมรรัตน์ ปองผาติพร 5 ไร่ 50/50 - 2,500 
17 นายสวรรค์ ปองรุงโรจน์ 5 ไร่ 110/50 54/200 16,300 
18 นายมูคา อมรใฝุนุกูล  4 ไร่ 150/50 50/200 17,500 
19 นายดิ กุศลหิรัญ 6 ไร่  150/50 20/200 11,500 
20 นายกมล ผูประคองสุข 4 ไร่ 100/50 - 5,000 
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ภาคผนวก ข  
ข้อมูล รายรับจากงานจักสานของกลุ่มตัวอย่างบ้านแม่กองคา 

 

***หมายเหตุ  ตะกราใสฟืน ช้ินละ 30 บาท, ที่ใสมีด ช้ินละ 100 บาท, ตะกราไปไร หรือก๊ึ ช้ินละ 120-150 บาท,    
                  สุมไก ช้ินละ 80 บาท, ตะกราตีขาว ช้ินละ  3,000 บาท, กระดง ช้ินละ 50-100 บาท  

 
 
ล าดับ 

 
 

ครอบครัว 

งานจักสาน 

 
จ านวน
ผลิต  

(ต่อปี) 

จ านวนที่ขายได้ 
 (ต่อปี)  

รายรับ 
(ต่อปี) 

ตะกร้า 
ใส่ฟืน 

ตะกร้า 
ไปไร ่

ตะกร้า 
ตีข้าว 

กระด้ง สุ่ม 
ไก่ 

ที ่
ใส่มีด 

 

1 นายบอยวา  - - - - - - - - 
2 นางแปละลา  - - - - - - - - 
3 นางพุทธชาติ  - - - - - - - - 
4 นายพาหยื่อ  - - - - - - - - 
5 นายปฺุ  36 17/30 - - - 19/80 - 2,030 
6 นางสุคนธ์  - - - - - - - - 

7 นายเกละโชย  10  - 3/120 - 4/50 2/80 - 720 

8 นายแระพอ  - - - - - - - - 
9 นายประชา - - - - - - - - 

10 นายสุภัทร  - - - - - - - - 

11 นางบุญรัตน์  - - - - - - - - 
12 นางจ านง  - - - - - - - - 

13 นายสุนันท์  3  - - - - - 3/100 300 
14 นายโตดา  - - - -  - - - 
15 นายทองศักดิ์  4  - - 1/3,000 - - 3/100 3,300 
16 นางอมรรัตน์  - - - - - - - - 
17 นายสวรรค์  -  - - - - - - - 
18 นายมูคา  10  - - - - 10/80 - 800 
19 นายดิ  -  - - - - - - - 
20 นายกมล  - - - - - - - - 
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ภาคผนวก ค 
ปฏิทินชุมชนบ้านแม่กองคา 

 

กิจกรรม/เหตุการณ์ ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ถางไร/ฟันไร             
เก็บฟืน             

เก็บขายพริกสด             

จักสาน             
เก็บฝูาย/ปั่นฝูาย             

ทอผา             

เก็บใบตองตึง             
รับจางเก็บขาวโพด             

ท าแนวกันไฟ             
เก็บไขมดแดง             

เก็บน้ าผึ้งปุา             

เก็บเศษใบไมในไร             
เผาไร             

สรางศาลาในไร             

ปลูกขาวไร/พืชไร (พริก)              
ดายหญา             

ปลูกขาวนาต่ า             

เก็บเก่ียวขาวไร             
เก็บเก่ียวขาวนาต่ า             
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ภาคผนวก ง 
ปราชญ์ชุมชน / วิทยากรท้องถิ่น 

 

ชื่อภูมิปัญญาหรือความรู้ ปราชญ์ชุมชน / วิทยากรท้องถิ่น 

จริยธรรม พระพุทธศาสนา ศีลธรรมและคุณธรรม ทานพระอาจารย์มนต์ชัย 

การปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียง นายจาติ๊ ปองผาติพร  
การจักสาน 
 

1. นายสวยเก สัมพันธ์วนา  
2. นายซุควา ผูรักความขยัน  
3. นายลิเด ผูมีชัย  
4. นายทองศักดิ์ ผูมีตระกูล  

ศิลปะดนตรี 
 

1. นายแจดา ผูคงประหยัด  
2. นายพะจะคา สิงขรบรรจง  

วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทองถิ่น นายสวยเก สัมพันธ์วนา 

การท าปุยหมักชีวภาพ และการเกษตร นายศรีจันทร์ ตาจุมปา 

การตัดผม 
 

1. นายบุญสง สุกุลกิจ 
2. นายเกลอะโชย เครงรักชาติ 

การทอผา 
 

1. นางหมึดิ๊ อ านวยผลอนันต์  
2. นางแปละลา ผูคงประหยัด  
3. นางจินดา พวงค าพงษ์   
4. นางเหละพอ นิ่มนิมิตรดี  

หมายเหตุ. ขอมูลจาก แผนปฏิบัติการโรงเรียนบานแมกองคา ประจ าปีการศึกษา 2560.  
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ภาคผนวก จ 
กฎระเบียบป่าชุมชน 

 
บ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 ต าบล แม่ยวม อ าเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 

 
1. หามตัดไมทุกชนิดในปุาอนุรักษ์ ปุาตนน้ า ปุาที่บวชไวแลว ฝุาฝืนปรับ 1,000 บาท 

พรอมยึดของกลาง 
2. หามน าทรัพยากรทุกชนิดออกจากปุาและหมูบาน เชน สัตว์ปุา หนอไม ไมไผ     

และ ไมแปรรูป เป็นตน ฝุาฝืนปรับ 1,000 บาท พรอมของกลาง 
3. หามลาสัตว์ทุกชนิดในปุาอนุรักษ์ ฝุาฝืนปรับ 1,000 บาท พรอมยึดของกลาง 
4. พรอมขยายพ้ืนที่ท ากินและบุกรุกเขตปุาอนุรักษ์ ปุาใชสอย ฝุาฝืนปรับ 1,000 บาท 
5. หามเผาปุา ยกเวนเผาในพ้ืนที่ท ากิน แตตองท าแนวกันไฟทุกครั้ง ฝุาฝืนปรับ     

2,000 บาท 
6. ผูใดประสงค์จะน าไมมาใชสอยหรือสรางบานเรือนใหแจงตอคณะกรรมการหมูบาน 

ถาฝุาฝืนจะถูกยึดไมไวเป็นของสวนรวม 
7. หามจับสัตว์น้ าและสัตว์บก โดยวิธีการช฿อต ระเบิด ยาเบื่อ ฝุาฝืนปรับ 1,000 บาท 

พรอมยึดของกลาง 
8. หามน ายาเสพติดทุกชนิดเขาหมูบาน ฝุาฝืนจะด าเนินคดีตามกฎหมาย 
9. ตองใหความรวมมือ มีความสามัคคีในการพัฒนาตองเขาประชุมทุกครั้ง ยกเวนกรณี

เจ็บปุวย ถาไมเขารวมหรือฝุาฝืนปรับครั้งละ 100 บาท 
10. มีการปลูกปุาทดแทนในพ้ืนที่ปุาใชสอยของหมูบานทุกปี ในวันที่ 12 สิงหาคม 
 

หมายเหตุ. ขอมูลจาก คณะกรรมการปุาชุมชนบานแมกองคา, 2560. 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย (Consent Form) 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย (Consent Form) 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย (Consent Form) 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาววนิดา นาคีสังข์ 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศกึษา 

5 เมษายน  2534 
ปีการศึกษา 2552: วารสารศาสตรบัณฑิต 

ทุนการศึกษา  ปีงบประมาณ 2551: ทุนการศึกษาโครงการ
ธรรมศาสตร์ชางเผือก โครงการนักศึกษาเรียนดีจาก
ชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 

 

วนิดา นาคีสังข์, (2555). การทดลองออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล: กรณีศึกษา
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, สารนิพนธ์วารสารศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

 
ประสบการณ์ท างาน 2558-2559: ผูสื่อขาว สายเฉพาะกิจ  

บริษทั ส านักขาว บีอีซี จ ากัด 
2556: ผูสื่อขาว สายเฉพาะกิจ  
บริษัท สามเอ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

 


