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บทคัดยอ 

ดวยวัตถุประสงคของการวจิัยเพื่อศึกษาถึงการตระหนักถึงความสําคัญของการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินและ
การสงเสริมสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และชุมชนบางขันแตกอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงแบบดั้งเดิมไว
ใหยั่งยืน โดยสอบถามกลุมตัวอยางที่เขารวมในกิจกรรมทํากระทงดวยวัสดุธรรมชาติ ซึ่งจะนําไปสูการสรุปองคความรู
และดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชนบางขันแตกตอไป ผลการวิจัย พบวา อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่
แตกตางกันของกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นดานภูมิปญญาทองถ่ินแตกตางกันออกไป ระดับการศึกษาที่แตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมทางดานการสืบสานภูมิปญญา ทองถิ่นและการอนุรักษสิ ่งแวดลอม
แตกตางกันอีกดวย นักศึกษาและชาวบานสวนใหญเขารวมกิจกรรมการทํากระทงดวยวัสดุธรรมชาติคร้ังนี้เนื่องจาก
เห็นความสําคัญของการอนุรักษวัฒนธรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะการจัดทํากระทงดวยวัสดุธรรมชาติและความเชื่อ
ดั้งเดิมในการขอขมาพระแมคงคาไวใหยั่งยืนตอไป กลุมตัวอยางที่เปนอาจารยสวนใหญเห็นความสําคัญในเร่ืองของ
การอนุรักษวัฒนธรรมดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและดานสิง่แวดลอมมากที่สุด โดยเฉพาะเร่ืองการลดภาวะโลก
รอนและปริมาณขยะที่ยอยสลายยาก ชี้ใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญของการสืบสานภูมิปญญา
ทองถ่ินและตระหนักถึงการอนุรักษวัฒนธรรมของประเพณีลอยกระทงแบบดั้งเดิม ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมยในการ
ดําเนินโครงการคร้ังนี้ 
คําสําคัญ: ประพณีลอยกระทง ภูมิปญญาทองถ่ิน การอนุรักษวัฒนธรรม 
 
Abstract 

The objectives of this research was to study the thoughts of inheriting local wisdom and 
promoting the relationship of students, lecturers, and local people of Bangkantaek on activity 
of natural krathong making for traditional Loy Krathong culture conservation. The results of 
this activity will be support the continued project of academic service to Bangkantaek 
community. The findings were found that the different age, education level, and career 
provided the different views of local wisdom. For the different of education level showed the 
different views of local wisdom and also environmental perspective. Most samples of the 
students and people joined this activity of krathong making from natural resources because they 
realized the importance of arts and culture conservation with the natural material utilization and 
the belief of asking for forgiveness from the water goddess. Whereas most of lecturers focused on 
the importance of arts and culture conservation and environment as reduction of global 
warming and decrease amount of nonbiodegradable waste. The findings showed the most 
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samples compromised in this activity for inheriting local wisdom and traditional Loy Krathong 
culture conservation consistent with the aim of this project. 
Keywords: Loy Krathong Tradition, Local Wisdom, Culture Conservation 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย 

วัฒนธรรมทองถ่ินเปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรม
ของชาติเพราะเปนสิ่งที่แสดงถึงวิถีการดําเนินชีวิต ความคิด 
ความเชื่อ คานิยม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาของคน
ในชุมชน อันบงบอกถึงความเปนอัตลักษณอันสะทอนถึง
วิถีชีวิตอันเรียบงายเปนสังคมที่พัฒนาชุมชนใหกาวไปสู
สังคมที่มีคุณภาพ โดยสรางคุณธรรม และจริยธรรม อีก
ทั้งยังดํารงความเปนชาติพันธุ แตปจจุบันวัฒนธรรม
ทองถ่ินหรือภูมิปญญาทองถ่ิน ถูกกลืนหายลบเลือน 
เพราะไมไดรับการเอาใจใสสืบสานทํานุบํารุงใหเจริญงอก
งามจากผูเปนเจาของวัฒนธรรม ซึ่งสาเหตุดังกลาวอาจ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคานิยมตามยุคสมัย การ
เผยแพรวัฒนธรรมขามชาติและการกาวล้ําของเทคโนโลยี
ที่สามารถรับรูขาวสารกันไดทุกมุมโลกผานทางสังคม
ออนไลน รวมทั้งโทรทัศน นิตยสารบุคคลและสื่อบันเทิง
อ่ืนๆ การนําเสนอขอมูลขาวสารโดยขาดการเลือกสรร
กลั่นกรอง ถึงแมวาหลายองคกรหลายหนวยงานตางก็
พยายามเผยแพร รณรงค สงเสริมใหคนไทยเห็นคุณคา 
และตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมทองถ่ินและ
วัฒนธรรมชาติแตก็ยังไมสามารถทําใหคนไทยโดยเฉพาะ
วัยรุนหันมาใหความสําคัญกับวัฒนธรรมของตนไดเทาที่ควร 

ความเปนมาของประเพณีลอยกระทง มีรองรอย
หลักฐานในปุณณสูตร ไดกลาวถึงแมน้ําสาํคัญสายหนึ่งในคร้ัง
พุทธกาล ซ่ึงเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่พระพุทธองค
ทรงสั่งสอนพระยานาค จนมีเลื่อมใสศรัทธาในคําสอนของ
พระองค แลวทูลขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเปนสัญลักษณของ
การบูชา โดยมีพระเจดียหรือรอยพระพุทธบาทที่พุทธ
บริษัทไดเคารพบูชาคุณของพระพุทธเจา จึงเปนที่มาของ
ประเพณีลอยกระทง คุณคาของประเพณีลอยกระทง 
นอกจากจะสรางความสามัคคีในระดับทองถินหรือชุมชน
แลว ยังเปนแบบอยางที่ดีใหสังคมจะไดนอมนําไปปฏิบัติ
ตามเพือสรางสันติสุข และเสรีภาพของชาติใหเจริญงอกงาม 
โดยมีเบญจศีลเปนกฎหมายที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา 
หรือเปนวินัยของชาวพุทธที่ควรยึดถือปฏิบัติตาม โดยเวน
จากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทั้งในสวนที่เก่ียวของกับ
มนุษยดวยกันเอง สภาพแวดลอมที่เราอาศัยอยู ตองให
เกิดความสมดุลระหวางกัน นอกเหนือจากสิ่งอ่ืนใด มนุษย
ทุกคนตองรูสํานึกรับผิดชอบรวมกัน เพื่อปกปองอนุรักษ

สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณไมเฉพาะที่เก่ียวของกับ
ประเพณีลอยกระทงเทานั้น แมการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนหลักและนําไปสูการ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (พระครูพิสณฑกิจจาทร, 2554) 

"ประเพณีลอยกระทง" นั้นไมมีหลักฐานระบุแนชัด
วาเร่ิมเมื่อใดแตเชื่อวามีการสืบตอกันมายาวนานตั้งแต
สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัย พอขุนรามคําแหง เรียก
ประเพณีลอยกระทงนี้วา "พิธีจองเปรียญ" หรือ "การลอย
พระประทีป" ซึ่ งมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่  1 
กลาวถึงงานเผาเทียนเลนไฟวา เปนงานร่ืนเริงที่ใหญที่สุด
ของกรุงสุโขทัย ทําใหเชื่อกันวางานดังกลาวนาจะเปนงาน
ลอยกระทงอยางแนนอน ในสมัยกอนนั้นพิธีลอยกระทง
จะเปนการลอยโคม โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรงสันนิษฐานวาพิธีลอยกระทง
เปนพิธีของพราหมณ จัดข้ึนเพื่อบูชาเทพเจา 3 องค คือ 
พระอิศวร พระนารายณ และพระพรหม ตอมาพระพุทธศาสนา
เขาไปเก่ียวของ มีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 
และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจา กอนที่
นางนพมาศ หรือ ทาวศรีจุฬาลักษณ สนมเอกของพระรวง 
จะคิดคนประดิษฐกระทงดอกบัวข้ึนเปนคนแรกแทนการ
ลอยโคม ดังปรากฏในหนังสือนางนพมาศที่วา"คร้ันวัน
เพ็ญเดือน 12 ขานอยไดกระทําโคมลอย คิดตกแตง ให
งามประหลาดกวาโคมสนมกํานัลทั้งปวง จึงเลือกผกา
เกษร สีตางๆ มาประดับเปนรูปกระมุทกลีบบาน รับแสง
จันทรใหญประมาณเทากงระแทะ ลวนแตพรรณดอกไม
ซอนสีสลับใหเปนลวดลาย..."เมื่อสมเด็จพระรวงเจาได
เสด็จฯ ทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพ
มาศ ก็ทรงพอพระราชหฤทัยจึงโปรดใหถือเปนเยี่ยงอยาง 
และใหจัดประเพณีลอยกระทงข้ึนเปนประจําทุกป 
(แผนดินทอง, 2557) 

คุณคาของประเพณีลอยกระทง ที่ประชาชนไดสืบ
ทอดปฏิบัติกันมาตั้งแตคร้ังอดีต จนถึงปจจุบันลวนมีความ
เก่ียวของกับคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา จิตสํานึก
ของความกตัญูกตเวทีตอพระแมคงคา มีความหวงแหน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี และเห็นคุณคาของ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งสะทอนถึงวัฒนธรรมใน
ระดับโลกดวย คุณคาของประเพณีลอยกระทงที่มีตอ
สังคมไทย มีจุดหมายสําคัญอยูที่การบูชาพระคุณของ
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พระพุทธเจาที่เกิดจากมโนสํานึกของผูคนในสังคมไทยใน
ฐานะที่เปนชาวพุทธตองกตัญูกตเวทีตอบุคคล และ
กตัญูตอสิ่งของ ไดแก สิ่งของทุกอยางที่มีคุณตอเรา 
สรางสามัคคี สมัครสมาน และรักใคร ปรองดองกันของ
คนในชาต ิ(พระครูพิสณฑกิจจาทร, 2554) 

การทํานุบํารุงวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงการ
ถายทอดภูมิปญญาที่มีอยูในอดีตและกําลังจะเลือนหายไป
ดวยวัสดุทันสมัยที่ผลิตงายเร็วดวยเคร่ืองจักร ดวยความ
สะดวกสบายที่เกิดจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี 
แตกลับสงผลทํารายธรรมชาติแวดลอมมนุษยอยาง
มหาศาลเปนระยะเวลายาวนาน จากอดีตจวบจนปจจุบัน
การถายทอดความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินเกิดจากการ
เลือกสรรกลั่นกรองดวยเหตุและผลอยางรอบคอบและ
รอบดาน แลวไปถายทอดใหคนในสังคมไดรับรู เกิดความ
เขาใจ ตระหนักในคุณคา คุณประโยชนและปฎิบัติไดอยาง
เหมาะสม โดยผานสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ  นําไปสูการสงเสริม
กิจกรรม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขายการ
สืบสานและพัฒนาภูมิปญญาของชุมชนตางๆ เพื่อจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
ไมวาจะเปนความรวมมือระหวางสถานศึกษา วัด หนวยงาน
ราชการและ/หรือเอกชน 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินโครงการ “การทํา
กระทงดวยวัสดุธรรมชาติตามภูมิปญญาทองถ่ิน” ดวย
วัคถุประสงคในการสืบสานภูมิปญญาไทยและการอนุรักษ
วัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งมีผลตอการเสริมสรางความสัมพันธ
อันดีกับชุมชนและมุงเนนการมีสวนรวมของคณาจารย
และนักศึกษาในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม รวม
ไปถึงการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในรูปแบบของการ
ชวยรณรงคการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงการตระหนักถึงความสําคัญของ
การสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินผานกระบวนการมีสวนรวม
ในกิจกรรมทํากระทงจากวัสดุธรรมชาติระหวางนักศึกษา 
คณาจารย และชุมชนบางขันแตก   

2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และชุมชน
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไวใหยั่งยืน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ความสัมพันธที่แนนแฟนจากการรวมกิจกรรม

ดานวัฒนธรรมระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชนยิ่งข้ึน 
2. การสืบทอดการทํากระทงตามภูมิปญญาดั้งเดิม

และถือปฏิบัติในประเพณีการลอยกระทงตามวัฒนธรรม
ไทยใหยั่งยืนตอไป 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก ประวัติความเปนมา
ของประเพณีลอยกระทง ตําบล/ชุมชนและวัดบางขันแตก 
แนวคิด เ ก่ียว กับ ภูมิปญญาทอง ถ่ิน  ประ เพณีและ
วัฒนธรรมไทย  

2. ขอบเขตดานพื้นที่ คือ ชุมชนบางขันแตก ตําบลบาง
ขันแตก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. ขอบเขตดานเวลา สืบคนและรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร สรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามจากกลุมตัวอยาง วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 
ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ.2557 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.
2558 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 
ภูมิปญญาเปนพื้นความรูของประชาชนในสังคมที่

รับรูและเขาใจรวมกันวาภูมิปญญานั้นอาจจะถูกเรียกวา 
“ภูมิปญญาไทย” “ภูมิปญญาชาวบาน” “ภูมิปญญาทองถ่ิน” 
ตรงกับภาษาอังกฤษวา Folk Wisdom ซึ่งจัดวาเปนทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญยิ่งของมนุษย สิ่งดังกลาวสั่ง
สมงอกงามข้ึนจากความรอบรูประสบการณ ผนวกดวย
ความเฉียบคมในการหยังรูอยางลุมลึก เพื่อการปรับเปลี่ยนสภาพ
ทรัพยากรและองคความรูที่มีอยูเดิมใหเพิ่มพูนคุณคาข้ึน
อยางสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ของชุมชน 
ทองถ่ิน และสังคมของตน ภูมิปญญาทองถ่ินเปนความรู 
ความคิด ความสามารถ ความเจนจัดของกลุมชน ไดจาก
ประสบการณในสังคมดวยการปรับตัวและการดํารงชีพใน
สภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรมกับกลุมอ่ืน จากพื้นที่
และสิ่งแวดลอมอ่ืนที่ไดมีการติดตอสัมพันธกันและรับเอา
หรือปรับเปลี่ ยนมาใชประโยชน  หรือแกปญหาใน
สิ่งแวดลอมและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน
ทองถ่ินนั้น ๆ มีผูกลาววาภูมิปญญาทองถ่ินเปนทั้งศาสตร
และศิลปของการดําเนินชีวิต ถายทอดสืบตอกันมาชานาน
จนกระทั่งปจจุบัน (ชวน เพชรแกว, 2547) 
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สรุปไดวา  ภูมิปญญาทอง ถ่ิน เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมและเปนทรัพยสินทางปญญาที่มีคุณคา แสดง
ถึงความรูและประสบการณของชาวบานในชุมชนทองถ่ิน 
องคความรูที่มีการสั่งสมและถายทอดกันมาอยางเปน
ระบบที่ปรับตัวและดาํรงชีวิตในระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอม
ธรรมชาติ เปนศักยภาพหรือความสามารถในการแกปญหา
การดําเนินชีวิตในทองถ่ินอยางเหมาะสม อาจมีการปฏิสัมพันธ
ของคนในกลุมชนเดียวกันและระหวางกลุมชน 

หากภูมิปญญาทองถ่ินจะสามารถดํารงอยูไดยาวนาน 
จําเปนตองมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมหรือบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปในการนําภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาใชจะตองมีภูมิคุมกนทางปญญาของ
ตนเอง คือ การพัฒนาคนในชุมชนทองถ่ินใหมีอิสรภาพ
ทางการคิด มีความเปนตัวของตัวเอง สามารถวิเคราะห
พัฒนาแบบใหม วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของภูมิปญญา
ของตนเองและสิ่ งที่นํา เขาจากภายนอกเพื่ อ เลือก
ประยุกตใชอยางชาญฉลาดและมีการปรับใชใหเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบัน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรม 

วัฒนธรรม หมายถึง วิถีแหงการดํารงชีวิตของคน
ในสังคมนั้นๆในแตละวัน เชน การกิน การอยู การแตง
กาย การพักผอน การทํางาน และ การอยูรวมกันเปนหมู
คณะ ซึ่งวิถีชีวิตนั้น เร่ิมมาจากการที่มีตนแบบ อาจจะเปน
ตัวบุคคลแลวมีคนสวนใหญมีความเห็นดวยและปฏิบัติสืบ
ทอดกันมา โดยสิ่งๆนั้นตองเปนสิ่งที่ดีงามเพื่อดํารงไวซ่ึง
วัฒนธรรมไทยตราบชั่วลูกชัว่หลาน 

วัฒนธรรมทําใหคนในสังคมสามารถบงชี้สภาพแบบ
แผนการดําเนินชีวิต และยังทําใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
มนุษยใชวัฒนธรรมในการตอบสนองความตองการของ
ชีวิตและปรับตัวใหเขากับสังคมแตละแหง วัฒนธรรมจึง
สามารถเปนตัวกอใหเกิดความสมานฉันท ที่เกิดจากความ
ภาคภูมิใจและการสะทอนความเปนตัวตนของความเปน
สมาชิกในสังคมได 

ประเภทของวัฒนธรรม แบงออกเปน 5 ประเภท 
คือ 

1. วัฒนธรรมทางภาษา ซึ่งหมายถึงสําเนียงการพูด 
ภาษาพูดรวมถึงการ เขียนดวย 

2. วัฒนธรรมทางวัตถุ ซึ่งก็คือยวดยานพาหนะ ที่
อยูอาศัย ที่มนุษยสรา ง ขึ้น เพื่อใช เปนสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายใหกับชีวิตประจําวันนั่นเอง 

3. วัฒนธรรมทางจิตใจ เชน ศาสนา ความเชื่อ 
ศีลธรรม จริยธรรม ที่มนุษยใชเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยว จิตใจ 

4. วัฒนธรรมทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณี 
เชน การทักทายดวยการไหว มารยาทการกิน การเดิน 
การแตงกาย ประเพณีแตงงานเปนตน 

5. วัฒนธรรมทางสุนทรียะ ซึ่งก็ไดแกศิลปะสาขา
ตาง ๆ ที่มีความไพเราะ ความสวยงาม เชน นาฏศิลป 
จิตรกรรม ดนตรี การแสดงตางๆ เปนตน 

 
คุณคาของวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมไทยเปนความเชื่อและคุณงามความดี 

ซึ่ งสงผานประเพณีและปฏิบัติสืบทอดมาเปนเวลา
ยาวนาน ลวนแสดงออกมาในลักษณะของความรักความ
ผูกพันในครอบครัว ความเคารพกตัญูตอผูใหญและผูมี
พระคุณ ความศรัทธาในการทําบุญใหทาน เอกลักษณทาง
ศิลปกรรม พิธีกรรมที่สงางามสรางความสัมพันธ ความ
สามัคคีคือพลังของชุมชน เอกลักษณทางภาษา และ 
การละเลนและดนตรีพื้นบาน ความสุข และสุนทรียภาพ 

วัฒนธรรม มีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุก
อยางที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมของกลุมใด
กลุม หนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง ซ่ึงมนุษยไดคิดสราง
ระเบียบ กฎเกณฑ วิธีในการปฏิบัติ รวมทั้งการจัดระเบียบ 
ตลอดจนระบบความคิดความเชื่อ คานิยม ความรูและ
เทคโนโลยีตาง ๆ โดยได วิวัฒนาการสืบทอดกันมาอยางมี
แบบแผน (ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, 2553)  

อยางไรก็ตาม คุณคาทางวัฒนธรรมดังกลาว
ขางตนกําลังจะสูญหายไปในสภาพปจจุบัน สุนทรียภาพ
อันเกิดจากภาษาและดนตรีอันไพเราะดวยทวงทํานองได
ถูกแทนที่ดวยบท เพลงสมัยใหมจากตะวันตก ในวันลอย
กระทง พฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นถึงความเอ้ืออาทร 
ความหวงใย และความปรารถนาดีที่จะมีใหแกผูอ่ืน ความสุข
จากการทํากระทงในครอบครัวหรือการไปลอยกระทง
ดวยกันของตนในครอบครัว ก็ถูกแทนที่ดวยการตางคน
ตางก็หาซ้ือกระทงที่ทําจากโฟมหรือขนมปงไปลอยกับ
เพื่อหรือคูรัก โดยใหความสําคัญกับพอแมพี่นองนอยลง 
ในสังคมเมืองหรือบางพื้นที่ในตางจังหวัดยังใชกระทงที่ทํา
จากโฟมหรือ พลาสติกกันอยูไมนอย ยอมเปนการยากใน
การอนุรักษศิลปวัมนธรรมไทยที่นาชื่นชมและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม หากคนไทยมุงเนนแตความสะดวกสบาย  

โครงการวิจัยนี้ดําเนินกิจกรรมในวัดบางขันแตก 
ซึ่ งจัดว า เปนสถาบันทางศาสนา  ซึ่ ง เปน เค ร่ืองมือ
เสริมสรางความเปนอันหนึ่ ง อันเดียวกันของชุมชน 
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ตอบสนองตอความตองการทางจิตใจของบุคคล สถาบัน
ทางศาสนา สรางความสมดุลทางใจแกบุคคลและสังคม 
สถาบันทางศาสนา กําหนดแบบแผนพฤติกรรมของชุมชน
โดยทางพิธีกรรมตาง ๆ อีกทั้งเปนแหลงใหการศึกษา
ตลอดชีพแกชุมชน ดังนั้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ินดวยการรวมมือกันและการสืบทอด
จิตสํานึกดวยการเรียนรูในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ จึงสง
ผลสัมฤทธิ์ตอโครงการวิจัยดีเกินความคาดหมาย 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือคณาจารย 
นักศึกษา และคนในชุมชน ผูวิจัยใชวิธี คัดเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่สมัครใจเขา
รวมโครงการ ไดแก คณาจารยและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะนิติศาสตร และ
ประชาชนในชุมชนบางขันแตกที่รับรูการเชิญชวนเขารวม
กิจกรรมทํากระทงดวยวัสดุธรรมชาติที่ทางมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนยประชาสัมพันธดวยแผนพับและปาย
ประชาสัมพันธ ซึ่งมีกลุมตัวอยางที่ เขารวมโครงการ 
ประกอบดวย คณาจารย นักศึกษา และชาวบานในชุมชน 
รวม 113 คน  

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

คือแบบสอบถาม ประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับ
การตระหนักถึงความสําคัญในการทํากระทงดวยวัสดุ
ธรรมชาติ และความคิดเห็นที่ เปนคําถามปลายเปด 
เก่ียวกับเหตุผลในการเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้ หากปหนามี
การจัดกิจกรรมเชนนี้อีก ทานจะเขารวมหรือไม เพราะ
เหตุใด และขอเสนอแนะใดบางสําหรับการจัดกิจกรรม
เชนนี้คร้ังตอไป สวนสุดทายคือความคิดเห็นที่สอดคลอง
กับสาขาวิชาของคณะฯ ตาง ๆ ที่เขารวมกิจกรรม 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามกลุม
ตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมทํากระทงเพื่อรวมกันลอย
กระทงในวันลอยกระทง คือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ 
วัดบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่งประกอบดวย 
คณาจารยและนักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร คณะนิติศาสตร และประชาชน
ในชุมชนบางขันแตกที่รับรูการเชิญชวนเขารวมกิจกรรม

ทํากระทงดวยวัสดุธรรมชาติที่ทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
ประชาสัมพันธดวยแผนพับและปายประชาสัมพันธ โดย
ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของคําตอบทุกขอที่
สามารถนํามาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยที่สมบูรณได  

 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยใชคารอยละ (Percentage) อธิบายขอมูล
สวนบุคคลของกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ คาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; 
S.D.) และระดับการใหความสําคัญกับการทํากระทงจาก
วัสดุธรรมชาติ รวมถึงการวิเคราะหขอมูลตามสาระสําคัญ
สรุปความเห็นในภาพรวมและประมวลขอเสนอแนะจาก
ขอมูลที่ไดจากการคําถามปลายเปด 

 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบวา ผูเขารวมโครงการที่เปน
นักศึกษา 39 คน อาจารย 23 คน และชาวบาน (รับจาง-
พอบาน/แมบาน-อ่ืนๆ) 51 คน รวม 113 คน (คณะผูวิจัย
คาดการณวาผูเขารวมโดยรวมแลว ไมเกิน 100 คน) 
แสดงใหเห็นวา การวางแผนและการเตรียมความพรอม
ของคณะผูวิจัย คณาจารยคณะตาง ๆ และนักศึกษา 
รวมถึงผูนําชุมชน ลวนมีสวนรวมในการสนับสนุนความ
รวมมือในทุกกิจกรรม ประกอบกับการประชาสัมพันธ
ผานสื่อสิ่งพิมพ และปายไวนิลประชาสัมพันธ นอกจากนั้น
ยังสังเกตุเห็นไดวาชุมชน (โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ) มี
ความเขมแข็ง อีกเหตุผลหนึ่งคือความสัมพันธที่ดีระหวาง
ชุมชน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย และผูนําชมุชน (นายก 
อบต. ปลัด อบต. คุณหมอและพยาบาลของโรงพยาบาล
สง เส ริมสุขภาพตํ าบลบางขันแตก)  กลุมชาวบาน 
คณาจารยและนักศึกษาตางก็เห็นความสําคัญและมีความ
ประสงคเขารวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการธํารง
รักษาการทํากระทงจากวัสดุธรรมชาติดวยภูมิปญญา
ทองถ่ินของปราชญชาวบานในชมุชน และดวยการประชุม
หารือกันระหวางกลุมผูนําชุมชน คณาจารยและนักศึกษา 
สงผลใหชาวบานไดรับขอมูลขาวสารจากผูนําชุมชนและมี
ความประสงคเขารวมงานอยางคึกคัก สรุปไดวา ระยะเวลา 
3 ปที่ผานมา คณาจารยและนักศึกษาไดรวมพัฒนา
ความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและผูนําชุมชน ซ่ึงมีผลตอ
ภาพลักษณและความรูสึกที่ดีของชุมชนบางขันแตกตอ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
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สวนเหตุผลในการเขารวม นักศึกษาสวนใหญเห็น
วาการเขารวมกิจกรรมการทํากระทงดวยวัสดุธรรมชาติ
คร้ังนี้ใหความสําคัญกับเร่ืองของศิลปวัฒนธรรมดานการ
ทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อในการขอขมาพระแมคงคา
มากที่สุด รองลงมาคือชวยเสริมสรางความสัมพันธที่ดีในชุมชน  
อาจารยสวนใหญที่เขารวมกิจกรรมการทํากระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติคร้ังนี้มีความเห็นวาการเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้
เห็นความสําคัญมากที่สุดในเร่ืองของศิลปวัฒนธรรมดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รองลงมาคือการอนุรักษ
ธรรมชาต ิทําใหแมน้ําลําคลองใสสะอาด สวนกลุมตัวอยางที่
เปนชาวบานสวนใหญมีความเห็นวาการเขารวมกิจกรรม
การทํากระทงจากวัสดุธรรมชาติในเทศกาลลอยกระทง
คร้ังนี้เห็นความสําคัญในเร่ืองของศิลปวัฒนธรรมดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือชวยเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีในชุมชน 

กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาและชาวบานสวนใหญ
เขารวมกิจกรรมการทํากระทงดวยวัสดุธรรมชาติคร้ังนี้ 
เนื่องจากเห็นความสําคัญดานการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรมมากที่สุด นอกจากนั้นชาวบานสวนใหญเห็น
ความสําคัญของภูมิปญญาชาวบานที่ชวยประหยัดตนทุน
ในการทํากระทง อีกทั้งสนใจก่ียวกับความรูดานกฎหมาย
ที่เก่ียวของกับความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวเนื่อง
กับประเพณีการลอยกระทง สวนกลุมคณาจารยให
ความสําคัญกับเร่ืองของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การชวยลดภาวะโลกรอนมากที่สุด 

กลุมตัวอยางทุกกลุมสวนใหญแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับประโยชนในการจัดงาน ดานการอนุรักษวัฒนธรรม 
และกิจกรรมทํากระทงและการลอยกระทงตามความรูภูมิ
ปญญาทองถ่ินนี้ เปนประโยชนในดานสังคมคือเปน
กิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัวและชวยเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีในชุมชนเปนสําคัญ รวมถึงประโยชนตอ
ชุมชน โดยเฉพาะในเร่ืองของการอนุรักษวัฒนธรรม/
ประเพณีดั้งเดิม การสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินในการใช
วัสดุธรรมชาติทํากระทง ซึ่งชวยปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหคงอยูยั่งยืนตราบนานเทานาน 

 
ขอเสนอแนะ 

การอนุรักษวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ความรู ความเชื่อ คานิยมทางวัฒนธรรม และการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําเปนตองอาศัยความรวมมือ
ของบุคคล กลุมคนในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

และภาคประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่หรือ
ชุมชนนั้น ๆ ดวยจิตสํานึกของความรักบานเกิด ความหวง
แหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกระตุนเตือน 
และสรางความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับวิถีชีวิตความเปนอยู 
ทรัพยากรที่มีคุณคาในทองถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เชน การทํากระทงดวยวัสดุธรรมชาติที่หาได
ในชุมชน เพื่อนบานนําตนไมใบไมมาแบงปนกัน 

สิ่งสําคัญคือการปลูกฝงเด็กและเยาวชนใหมีความรัก
และหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและอนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ินที่บรรพบุรุษไดมีไวใหเปนมกดกตกทอดตอไปยังคน
รุนตอ ๆ  ไป มิใหสูญหายไป เด็กและเยาวชนควรรูจักบทบาท
หนาที่ของตนเอง และการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถ
อยูรวมกับผูคนในสังคมไดอยางปกติสุข มีความรูสึกรักและ
ภาคภูมิใจในชุมชนบานเกิดของบรรพบุรุษของตน ตลอดจน
พยายามเผยแพรวัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน
ของชาติพันธุของตนเองใหสาธารณชนไดรับรูและชื่นชม  

ผูนําชุมชนริเร่ิมกิจกรรมและโครงการการอนุรักษ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง ตัวแทนชุมชนและกลุมผูสูงอายุ ควรมีการ
รณรงคการอนุรักษวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินแกคนรุน
ใหม โดยเนนกลุมเด็ก และเยาวชน เจาหนาที่ของรัฐและ
ทองถ่ินที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตองมีปฏิสัมพันธที่ดีกับชุมชน
อยางสม่ําเสมอ ดานการประชาสัมพันธ ไดแก การ
ประชาสัมพันธดวยสื่อภายในพื้นที่ (สิ่งพิมพ ปายริมทาง) 
และทางอินเทอรเน็ตแลว ควรรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ 
ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มชองทางการเผยแพรวัฒนธรรม
ทองถ่ินใหเกิดข้ึน  

ผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและใชภูมิปญญา
ทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน ผูนําทางศาสนาหรือพระ
นักพัฒนา ปราชญชาวบาน คือผูนํา ผู รูชาวบาน ผูมี
สติปญญา มีความสามารถ มีประสบการณ หรือมี
หลักธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวในการดํารงชีวิตควร
รวมมือกันหรือใหการสงเสริมสนับสนุนการสืบสานภูมิ
ปญญาทองถ่ินและการอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนอยาง
จริงจังและจริงใจ 

นอกจากนั้นหนวยงานของรัฐ ทองถ่ิน (อบต.) 
รวมทั้งนักวิชาการในพื้นที่ ควรสนับสนุนการเผยแพร
กฎหมายที่เก่ียวของกับประเพณีลอยกระทงในลักษณะ
ของคูมือประชาชน โดยเฉพาะการเผยแพรองคความรู
จากผลงานวิจัยฉบับนี้ประกอบการจัดการบรรยายหรือ
อบรมแกชุมชนไดเขาใจอยางลึกซึ้ง  
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

1. นักวิจัยควรตอยอดการวิจัยเก่ียวกับการสืบสาน
ภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษวัฒนธรรมการลอยกระทง
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนและการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมดานอ่ืน ๆ 

2. การวิจัยเก่ียวกับการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานอ่ืน ๆ เชน อาหาร ขนมไทย การทําการเกษตร เปนตน 

3. การศึกษาความสัมพันธรหวางวัฒนธรรมทองถ่ิน
กับการประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของชุมชนบางขันแตกหรือชุมชนอ่ืน 
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