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Abstract
The objectives of this research are to study the attitude   of the hill tribe farmers in 

the Royal Project area towards transferring innovation from local wisdom, and to 
understand the  factors influencing the attitude of the hill tribe farmers in the Royal Project 
area towards transferring innovation. The samples for this study are 231 hill tribe farmers 
in the Royal Project area, selected by the multi-stage sampling method. Data were 
collected using questionnaires for the analysis based on descriptive statistics including 
frequency, percentage, minimum, maximum, and standard deviation, and the results of 
the multiple regression.

The findings showed that the attitude of the samples under study towards transferring 
innovation from local wisdom was highly positive in all 3 aspects, which are 1) creating 
economic wealth, 2) creating social wealth, and 3) creating environmental sustainability. 
All factors likely to influence the attitude of the hill tribe farmers in this study which 
include farmland area, agricultural characteristics, total household income, and the 
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number of labor in farming were found to have the influence at the 0.05 statistical 
significance level.
Keywords: transferring, local wisdom, hill tribe farmer, royal project

บทคัดยอ
การวิจยัในคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาทัศนคติทีม่ตีอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมปิญญาทองถ่ิน

ของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติ
ตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่โครงการหลวง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ เกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวงจํานวน 231 คน 
ซึง่ไดจากการสุมตวัอยางแบบสองขัน้ตอน (Two-stage sampling) เกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลโดยสถิติพรรณนา เพื่อหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหพหุถดถอย 

ผลการศกึษาพบวา ทศันคตทิีม่ตีอการถายทอดนวตักรรมจากภมูปิญญาทองถิน่ของเกษตรกรชนเผา
บนพืน้ทีส่งูในพ้ืนทีโ่ครงการหลวงโดยรวมมีระดบัทศันคตอิยูในระดบัมากท้ัง 3 ดาน ไดแก 1) ดานการสราง
ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ 2) ดานการสรางความม่ังคั่งทางสังคม และ 3) ดานการสรางความย่ังยืนทาง
สิง่แวดลอม ในสวนของปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอการถายทอดนวตักรรมจากภมูปิญญาทองถ่ิน
ของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพ้ืนที่โครงการหลวง ไดแก พื้นที่ในการทําเกษตรกรรม ลักษณะการทํา
เกษตรกรรม รายไดรวมในครวัเรอืน และจาํนวนแรงงานในการทาํเกษตรกรรม มคีวามสมัพนัธกบัทัศนคติ
ตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่โครงการหลวง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 คําสําคัญ: การถายทอด ภูมิปญญาทองถิ่น เกษตรกรชนเผา โครงการหลวง

คํานํา
สภาพพืน้ทีส่งูคอืพืน้ทีอ่ยูของประชากร ซึง่ตัง้

บานเรอืนและทีท่าํกนิในบรเิวณทีม่คีวามลาดชนัสงู
กวาระดับทะเล 500 เมตร โดยพ้ืนทีส่งูในประเทศไทย
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 67.22 ลานไร คิดเปน
รอยละ 53 ของพื้นที่ใน 20 จังหวัด พื้นที่ตั้งชุมชน
บนทีส่งูสวนใหญเปนพืน้ทีป่าตนนํา้ทีส่มบรูณ ประมาณ
รอยละ 88 ของหมูบานมีการคมนาคมยากลําบาก 
นอกจากน้ีพื้นที่สูงยังคงมีปญหาส่ิงแวดลอม และ

การขยายพื้นที่เพื่อการเกษตรอยางตอเนื่อง ในเชิง
สงัคมนัน้ประชากรบนพืน้ทีส่งูประกอบดวย ชาตพินัธุ 
15 ชนเผา มีจํานวนประชากร 964,916 คน อาศัย
กระจัดกระจายอยูในหมูบานท้ังหมด 3,829 กลุมบาน 
โดยสวนใหญจะกระจายอยูในจังหวัดภาคเหนือ 
12 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม มีชาวไทยภูเขา
มากท่ีสุด (Mangkhang et al., 2018)

ภูมิปญญาทองถ่ินเปนองคความรูที่เกิดข้ึน
จากการพัฒนาวิทยาการ และภมูปิญญา (Knowledge) 
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ของมนุษยชาติ ซึง่ความรูและภูมปิญญาเหลานีเ้ปน
ผลมาจากกระบวนการคนควาและคิดคนทีส่ัง่สมมา
อยางตอเน่ือง จนไดรบัการยอมรับจากสาธารณชน
ทั่วไปวาวิทยาการความรูและภูมิปญญาที่เกิดขึ้นนี้ 
เปนภูมิปญญาทองถิ่น (Traditional Knowledge) 
ที่เกิดขึ้นเฉพาะในแตละพื้นที่หรือเขตภูมิศาสตร 
อนัเปนองคความรูทีเ่กดิมาจากการใชทกัษะ ความรู 
และประสบการณ ของคนในชมุชนหรอืทองถิน่ในการ
เรียนรูและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการดํารงชีวิต
และมีการสืบทอดจากคนรุนหนึง่ไปสูคนอกีรุนหนึง่ 
(Namchitthai, 2015) ภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งเปน
สิง่ทีอ่ยูคูกบัวถิชีมุชนหรอืสงัคมไทยมาอยางชานาน
จึงอาจกลาวไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นเปรียบเสมือน
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่บอกเลาถึงประวัติ
ความเปนมาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นซึ่งมี
ประโยชนอยางย่ิงตอชนรุนหลงั และจากพฒันาการ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีม่คีวามเจรญิ
กาวหนามากขึ้น จึงสงผลใหมีความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรมใหม ๆ เกิดขึ้นอยางมากมายท่ีเปน
ประโยชนตอสังคมโลก โดยสวนใหญแลวสิ่งใหม ๆ 
เหลานั้นมักเกิดขึ้นจากการคิดคนตอยอดมาจาก
องคความรูดัง้เดิมหรอืภูมปิญญาทองถ่ิน โดยการนํา
เอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาผสมผสาน
จนเกดิเปนองคความรูใหม ดงันัน้ จงึอาจกลาวไดวา
ภูมิป ญญาทองถ่ินมีความสําคัญเป นอยางย่ิง
ในฐานะท่ีเปนฐานขอมูลที่นําไปพัฒนาตอยอดให
เกดิเปนองคความรูใหม นวตักรรม สิง่ประดษิฐและ
งานสรางสรรคใหม ๆ  ทีเ่ปนประโยชนอยางมหาศาล 
(Charoenviriyatham, 2013)

การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นทําใหเกิด
องคความรูทางดานการดํารงชีพ ดานสังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชน มีคุณลักษณะและบทบาทที่
สําคัญที่เก่ียวของกับคนหรือบุคคลท่ีมีศักยภาพสูง

ในทองถิน่ซ่ึงเกดิจากการสัง่สม ทกัษะ ประสบการณ 
สามารถโนมนาวจิตใจ โดยไดรับการยอมรับและ
เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอื่นนํามาปฏิบัติตาม ทํา
หนาท่ีเปนผูสงสารผานชองทางการสือ่สารโดยการ
ถายทอดองคความรูดวยภาษาพูด เขียน การสาธิต
และลงมือปฏิบัติตามความเช่ียวชาญและความ
ชํานาญที่สืบทอดตอเนื่องมาจากรุนสูรุน ทําใหเกิด
ความเช่ือมั่นในการเรียนรู ยอมรับ ปรับเปล่ียน 
สรางสรรคสิ่งใหม และสรางความตระหนักใหเห็น
ถึงความสําคัญของภูมิปญญาเปลี่ยนแปลงเปน
นวตักรรม (สชุาดา, 2561) จากสถานการณดงักลาว
ขางตนจึงจําเปนที่ตองศึกษาทัศนคติที่มีตอการ
ถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของ
เกษตรกรชนเผาบนพ้ืนท่ีสงูในพ้ืนท่ีโครงการหลวง และ
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการถายทอด
นวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ินของเกษตรกร
ชนเผาบนพื้นที่สูงในพ้ืนที่โครงการหลวง เพื่อเปน
แนวทางในการสงเสริมการถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นทําใหเกิดองคความรูแกคนรุนหลังตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชรูปแบบการทําวิจัยเชิงปริมาณ 

เพือ่ศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอการ
ถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของ
เกษตรกรชนเผาบนพ้ืนท่ีสูงในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ เกษตรกร

ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
4 ศูนย ประกอบดวย ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แมปูนหลวง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้าริน 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ และศูนยพัฒนา
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โครงการหลวงหนองเขียว ซึง่การดําเนินการเก่ียวกับ
การกําหนดกลุ มตัวอยางดวยการใชวิธีการสุ ม
ตวัอยางแบบสองข้ันตอน (Tow - stage sampling) 
โดยข้ันตอนท่ี 1 เปนการกําหนดขนาดของกลุมตวัอยาง
ดวยสูตรของ Yamane (1973) ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่
รอยละ 95 ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนที่ .05 ได
กลุมตัวอยางจํานวน 231 คน ขั้นตอนที่ 2 เปนการ
เลือกตัวอยางจากตัวแทนแตละหมูบาน โดยใช
วิธีการสุ มตัวอยางแบบชั้นภูมิอยางเปนสัดสวน 
(Proportional Stratified Random Sampling) 
เทียบสัดสวนกลุมตัวอยางจากจํานวนครัวเรือน
ในแตละหมูบาน เมื่อไดจํานวนกลุมตัวอยาง
ในแตละหมูบานแลว ทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการ
สุมอยางงาย ดวยการใชตารางเลขสุมตามเลขท่ีบาน
ในแตละหมูบาน การวจิยัครัง้นีด้าํเนนิการตัง้แตเดอืน
กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหลงขอมูลที่รวบรวมเพื่อใชในการวิจัย

แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูลทุติยภูมิ
ซึง่เปนการรวบรวมขอมลูจากเอกสาร สิง่พมิพ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการวิจัย 2) ขอมูลปฐมภูมิ โดยใชแบบสอบถาม
เป นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข อมูลจาก
กลุมตัวอยางท่ีเปนเกษตรกรท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 4 ศูนย 

การวิเคราะหขอมูล
หลงัจากการเก็บรวบรวมขอมลูและตรวจสอบ

ความสมบูรณของขอมลูในเคร่ืองมอืแลว ไดกาํหนด
ใหมีการวิเคราะหข อมูลเชิงปริมาณ โดยการ
ประมวลผลจากเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สาํเร็จรปูเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร โดยแบงการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดดังนี้

1) การวิเคราะหหาระดับทัศนคติที่มีตอการ
ถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของ
เกษตรกรชนเผาบนพื้นท่ีสูงในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
อธิบายโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ซึง่ประกอบดวยสถติคิารอยละ คาเฉลีย่ 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

2) การวเิคราะหหาปจจยัท่ีมคีวามสมัพนัธกบั
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง โดยการใชสถิติอนุมาน คือ การ
วเิคราะหการถดถอยพหุคณู ดวยวิธกีารแบบ enter 

ผลการวิจัยและวิจารณ
ผลการวิจัยพบวา ระดับทัศนคติที่มีตอการ

ถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของ
เกษตรกรชนเผาบนพื้นท่ีสูงในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
โดยรวมทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.86 
คะแนน) โดยมีรายละเอียดแตละดานดังนี้ 1) ดาน
การสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.80 คะแนน) โดยเกษตรกรสามารถนํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางเอกลักษณใหกับผลผลิต
หรือผลิตภัณฑจากชุมชนไดมากกวาเร่ืองอ่ืน ๆ 
เนื่องจากเกษตรกรชนเผาจะมีเอกลักษณหรือ
วิธีการปฏิบัติตาง ๆ ที่มีความเปนลักษณะเฉพาะ
ของกลุม 2) ดานการสรางความมั่งคั่งทางสังคมอยู
ในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.00 คะแนน) โดยเกษตรกร
มีภูมิปญญาทองถิ่นเปนที่มาของขนบธรรมเนียม
ความเช่ือหรือวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดความสามัคคี
ของผูคนในชุมชนมากกวาเรื่องอื่น ๆ เนื่องจาก
ขนบธรรมเนียมความเชื่อหรือวัฒนธรรมของกลุม
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ชนเผามกีารสบืตอกนัเปนระยะเวลายาวนาน ซึง่ถอื
ไดวาเปนจุดยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนภายในกลุม 
และ 3) ดานการสรางความย่ังยืนทางส่ิงแวดลอม
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00 คะแนน) โดย
เกษตรกรมีภูมิปญญาทองถิ่นสามารถชวยใหเกิด
ความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติมากกวา
เรื่องอื่นๆ เนื่องจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงดํารงชีวิต
อยูกบัธรรมชาตจิงึเกดิความรกัและความผกูพนักบั
ปาและธรรมชาติ เปรียบเสมือนปาและธรรมชาติ
เปนบานของตนเอง

การวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กบัทศันคตติอการถายทอดนวตักรรมจากภมูปิญญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง โดยใชสถติกิารวเิคราะหการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) ซึ่งเปนการหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม 1 ตัว กับตัวแปร
อิสระต้ังแต 2 ตัวขึ้นไป วาตัวแปรอิสระใดมีความ
สัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และมรีะดบัความสมัพนัธมากนอยเพยีงใด โดยการ
วเิคราะหในครัง้นีค้ณะผูวจิยัไดคดัเลอืกตวัแปรอสิระ
จากการทบทวนวรรณกรรมท้ังหมด 16 ตัวแปร 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ชาติพันธุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พื้นที่ในการ
ทาํเกษตรกรรม ลกัษณะการทําเกษตรกรรม รายไดรวม
ในครัวเรือน จํานวนแรงงานในการทําเกษตรกรรม 
จํานวนหน้ีสิน ประสบการณในการทําเกษตรกรรม 
การมีตําแหนงทางสังคม การเขารวมกิจกรรมหรือ
ประเพณีทองถิ่นในชุมชน การเขาอบรม ประชุม 
หรือดูงานเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น และการรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น จากการ
ศึกษาปญหา Multicollinearity พบวาตัวแปร
อิสระทั้งหมด 16 ตัวแปร ไมมีตัวแปรอิสระใดที่มี

ความสัมพันธกันสูงเกิน 0.80 อันจะทําใหเปนการ
ละเมิดขอกําหนดของการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ 

การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง พบวาตัวแปรอิสระทั้ง 16 ตัวแปรมี
อิทธิพลคาความผันแปรท่ีสามารถอธิบายไดตอ
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรม
จากภูมปิญญาทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพ้ืนทีส่งู
ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง อยูรอยละ 20.80 (R2 = 0.208) 
และเม่ือพจิารณาตัวแปรอิสระทีม่คีวามสัมพนัธกบั
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวามี
ทัง้หมด 4 ตวัแปร ไดแก พืน้ท่ีในการทาํเกษตรกรรม 
ลกัษณะการทําเกษตรกรรม รายไดรวมในครัวเรอืน 
และจํานวนแรงงานในการทําเกษตรกรรม มีความ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(Table 1) ซึ่งจากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา

1. จากผลการศกึษาพบวา เกษตรกรทีม่พีืน้ท่ี
ทําเกษตรกรรมมากจะมีทัศนคติตอการถายทอด
นวตักรรมจากภมูปิญญาทองถ่ินเพิม่ขึน้ตามไปดวย 
พื้นที่ทางการเกษตรถือเปนสวนสําคัญของการ
ดาํเนนิชวีติของเกษตรกรชนเผา โดยเฉพาะการเปน
ปจจัยท่ีสําคัญในการประกอบอาชีพและการผลิต
อาหารท่ีมกีารส่ังสมความรูและวิธกีารผลิตเก่ียวกับ
พืชตาง ๆ เพื่อใชเปนอาหารและการจําหนายเปน
รายได การมีพืน้ทีท่าํการเกษตรเพ่ิมข้ึนนัน้จาํเปนที่
จะตองมกีารถายทอดองคความรูเกีย่วกบัการผลิตสู
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานในครอบครัว ทัง้นีเ้พือ่ให
แรงงานทุกคนท่ีมาทําการเกษตรตอจากบรรพบุรษุ
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สามารถทําการเกษตรและผลิตอาหารไดตาม
มาตรฐานหรือสิ่งที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบตอกันมา

2. จากผลการศึกษาพบวา เกษตรกรที่มี
ลักษณะการทําเกษตรกรรมท่ีหลากหลายจะมี
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นมากขึ้นตามไปดวย การทําเกษตรกรรมที่มี
ความหลากหลายน้ันเกษตรกรตองมีองคความรู
เกีย่วกับชนดิและพันธุพชื เชน พชือาหาร พชืสมนุไพร 
ตลอดจนวธิกีารดแูลรกัษา และทกัษะในการเกบ็เกีย่ว 
รวมถึงการนํามาประกอบเปนอาหารและเปนยา
ของสมาชิกในครัวเรือน ซึง่บคุคลเหลานีถ้อืเปนผูที่
รอบรูและมีความสามารถ หรอืเปนปราชญของชมุชน 
ทีม่โีอกาสในการทีจ่ะเปนผูถายทอดองคความรูหรอื
ภมูปิญญาไปสูบตุรหลานหรือคนอกีรุนหนึง่ (ทววีฒัน, 
2554)

3. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเมื่อ
เกษตรกรที่มีรายไดรวมในครัวเรือนมากขึ้นจะมี
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทั้งน้ีการที่เกษตรกร
มีรายไดรวมครัวเรือนท่ีสูงนั้นยอมแสดงใหเห็นถึง
การมีความรูหรือวิธีการตาง ๆ ในการผลิตสินคา
เกษตรใหมีปริมาณและคุณภาพตรงกับความ
ตองการของตลาด ซึง่ถอืเปนการสรางความนาเชือ่
ถือใหกับเกษตรกรรายอื่น ๆ จึงนํามาสูโอกาสที่จะ
ถายทอดองคความรูและทักษะใหแกสมาชิกใน
ครัวเรือน โดยเฉพาะบุตรหลานใหมีการสืบทอด
และมีการผลิตที่คงที่ตอไป บนพ้ืนฐานของความมี
ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่นที่สามารถเพ่ิม
รายได และการเพิม่โอกาสในทางเศรษฐกจิ (พฒันา, 
2558)

4. การศกึษาครัง้นีพ้บวา เกษตรกรทีม่จีาํนวน
แรงงานในการทําเกษตรกรรมมากขึ้นจะสงผลใหมี
ทศันคตทิีด่ตีอการถายทอดนวตักรรมจากภมูปิญญา
ทองถิ่นเพิ่มข้ึนตามไปดวย จากการที่เกษตรกร
มีการนําแรงงานท้ังที่มาจากในครัวเรือนเองและ
ทีเ่ปนแรงงานจางสวนมากกม็าจากญาตพิีน่องหรอื
เปนบุคคลที่มีความใกลชิด เพื่อตองการใหแรงงาน
มกีารเพาะปลกูท่ีถกูตองและเปนไปตามแนวทางวธิี
ที่ตนเองปฏิบัติมาโดยตลอด จึงทําใหเกษตรกรมี
การถายทอดภูมิปญญา องคความรู หรือเทคนิค
เฉพาะในการทาํการเกษตร ใหแกคนงานใหเกดิการ
ทาํตาม และเพือ่ใหเปนไปตามคณุภาพและปรมิาณ
ตามท่ีตนเองตองการในเชิงของการคาขาย ซึ่ง
สอดคลองกับณัฐกฤตย (2558) ที่อธิบายวา การ
เปลีย่นแปลงเขาสูสงัคมทนัสมยั ทีมุ่งเนนวถิกีารผลติ
ในระบบตลาด มคีวามสัมพนัธใหเกดิการเปลีย่นแปลง
ของวิถกีารส่ือสารสืบทอดมรดกทางภูมปิญญาของ
ชาวไทยยวนราชบุรีดั้งเดิมมีการเปล่ียนแปลงตาม
ไปดวย โดยมกีารฟนฟมูรดกทางภมูปิญญาเพือ่ผลติ
ใหเปนสินคาท่ีมีการจําหนายในระบบตลาด แตยัง
คงมีการสืบทอดระหวางบุคคลในแบบดั้งเดิม คือ 
แบบตัวตอตวัของสมาชิกในครอบครัว และแบบกลุม 
คอื การถายทอดระบบเครือญาติทีส่นทิสนมใกลชดิ
ในลกัษณะของกลุมทีม่ขีนาดเลก็ นอกจากนี ้ในการ
สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นจําเปนตองใชทรัพยากร
บคุคลในชมุชน เพราะการเปนผูนาํระดบัชุมชน การ
เปนผูอาวุโส ผูนําทางความคิด และปราชญของ
หมูบานที่มีบทบาทในการเปนสื่อบุคคลที่สามารถ
โนมนาวหรอืชักจงูใหคนในชุมชนเกิดการมีสวนรวม
ในกระบวนการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของ
ตนเอง (สุชาดา, 2561)
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Table 1  An analysis of the factors underlying the attitude of the hill tribe farmers in the royal 
project area towards the transfer of their local wisdom for Innovation purpose 

Independent variables

Dependent variable

The attitude towards 
transferring innovation from 

local wisdom of hill tribe 
farmers in the Royal Project 

area

B t Sig.

1. Sex
2.  Age
3.  Marital status
4.  Education level
5.  Ethnicity
6.  Number of household members
7.  Agricultural area
8.  Agricultural characteristics
9.  Total household income
10.  Number of labor in agriculture
11.  Debt burden
12.  Farming experience
13.  Having a social position
14.  Participating in local activities or customs in the 

community
15.  Attending a training meeting or observing about 

local knowledge
16.  Receiving information about local knowledge

Constant

-.069
.003
.054
.000
.033
-.031
.008
.170

1.265E-6
.043

4.704E-7
.001
.003
.017

.040

-.003
3.300

-1.077
.892
.597
.002
.439

-1.621
1.374
2.492
3.015
2.352
1.973
.270
.019
1.043

1.403

-1.339
16.368

.373

.551

.998

.661

.106

.171
.013*
.003*
.020*
.049*
.787
.985
.298
.162

.182

.373
.000**

  R2=0.208 (20.80%) F=3.504 Sig. of F=0.000

Remarks: * Statistically significant level at 0.05 ** Statistically significant level at 0.01
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง สามารถสรปุผลการวจิยัไดวา เกษตรกร
กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรม
จากภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูง โดยรวมมีระดับ
ทัศนคติอยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก 1) ดาน
การสรางความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 2) ดานการสราง
ความมัง่คัง่ทางสงัคม และ 3) ดานการสรางความยัง่ยนื
ทางสิ่งแวดลอม สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง ไดแก พื้นที่ในการทําเกษตรกรรม 
ลกัษณะการทําเกษตรกรรม รายไดรวมในครัวเรือน 
และจํานวนแรงงานในการทําเกษตรกรรม ซึ่งมี
ความสัมพนัธกบัทศันคติตอการถายทอดนวัตกรรม
จากภูมปิญญาทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพ้ืนที่
สงูในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05

ขอเสนอแนะ
1. การทําเกษตรกรรมท่ีมีความหลากหลาย

ทาํใหเกษตรกรชนเผามทีศันคติทีด่ตีอการถายทอด
นวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น ดังนั้นหนวยงาน
โดยเฉพาะมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ตลอดจนศูนย
พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูง จึงตองมีการสนับสนุน
ระบบการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน สงเสริม
ใหมกีารนาํพชืพืน้ถิน่มาพฒันาเปนพชืทางเลอืกของ
เกษตรกรควบคูไปกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ และ
มกีารใชเทคโนโลยเีขามาชวยในการแปรรปูผลผลติ
จากพืชพื้นถิ่นใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น

2. จากขอคนพบท่ีบงบอกถึงการมีที่ดิน
เพิ่มข้ึนนั้นจะทําใหเกษตรกรชนเผามีทัศนคติตอ
การถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น
ในทางท่ีดีขึ้น ดังนั้นควรมีการสงเสริมใหเกษตรกร
ชนเผามีการถายทอดองคความรูตาง ๆ  ที่เก่ียวของ
กบัวถิชีวีติบนพ้ืนฐานของความเปนเกษตรกรรมน้ัน
โดยใชพืน้ทีข่องตนเองเปนแหลงเรียนรูเชงิพืน้ทีข่อง
ชมุชน ที่มีการเปดใหเกษตรกรรุนใหม นักวิชาการ
และผูสนใจเขาไปเรยีนรูวธิกีารทาํเกษตรกรรมของ
ชาตพินัธุตนเอง โดยจาํเปนตองมกีารสนบัสนนุจาก
หนวยงานภาครัฐ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ตองมีการวางนโยบายและโครงการเพื่อใหเกิด
เปนรูปธรรม อีกทั้งยังตองไดรับการสนับสนุนจาก
มลูนธิโิครงการหลวง สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 
(องคการมหาชน) และศนูยพฒันาราษฎรบนพืน้ท่ีสงู 
ซึง่เปนหนวยงานท่ีมภีารกจิหลักในการพฒันาพืน้ที่
สูงของไทย

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ควรมีการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและ
ยกระดับราคาสินคาเกษตรบนพ้ืนที่สูงควบคูไปกับ
การสงเสริมการผลิตบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาของ
เกษตรกรแตละชนเผา โดยนําเอาอัตลักษณและ
ภมูปิญญา ตลอดจนการใชเทคนิคหรือวธิกีารตางๆ 
ดานการผลติเขามาผสมผสานกบัเทคโนโลยใีนปจจบุนั
เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร เพื่อใหเกษตรกร
ชนเผาบนพ้ืนท่ีสูงมีรายไดที่สูงขึ้นและสะทอนให
เห็นถงึความสําคญัของภูมปิญญาท่ีสามารถถายทอด
สูสินคาเกษตรและผลิตภัณฑทางการเกษตรใหมี
มูลคาเพิ่มได

4. บนพื้นที่สูงนั้นแรงงานในภาคการเกษตร
ถือวามีความสําคัญตอกระบวนการผลิต เพราะ
ถอืเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมสีวนสําคญัในการนําเอา
ภมูปิญญาดานการเกษตรตางๆ มาปฏิบตัจิรงิในการ

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(3):69-77
J. Agri. Prod.76



ทําเกษตรกรรม ดังนั้นเพื่อใหเกิดการถายทอด
นวัตกรรมจากภูมปิญญาทองถ่ินของเกษตรกรชนเผา 
ควรมีหนวยงานโดยเฉพาะมูลนิธิโครงการหลวง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 
และศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูง ตลอดจน
หนวยงานภาคเอกชนอ่ืนๆ เขามาชวยใหการ
สนับสนุนโดยเริ่มจากการรวบรวมองคความรู และ
การถายทอดความรู การสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของ
เกษตรกรชนเผาเพ่ือนําไปสูการสรรคสรางเปน
นวตักรรมเพ่ือการพฒันาการเกษตรบนพืน้ทีส่งูตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง สําเร็จลงไดดวยความรวมมือจาก
เกษตรกร ผู นําชุมชนและเจ าหนาท่ีส งเสริม
การเกษตรในพืน้ทีโ่ครงการหลวง ทีใ่หความรวมมอื
ในการใหขอมูลและรวมดําเนินการวิจัย ผูวิจัยขอ
ขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ ขอขอบคุณ สํานักวิจัยและ
ส ง เสริมวิชาการเกษตรและคณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ใหการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนนิการวจิยัในป งบประมาณ 
พ.ศ. 2562
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