รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามพันธกิจและภารกิจของวิทยาลัยชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
1. ชื่อแผนงาน โครงการ และกิจกรรม : โครงการระบบฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท
2. ความเป็นมาของแผนงาน โครงการแลกิจกรรม (เล่าที่ไปที่มาของโครงการ/กิจกรรม)
วิทยาลัยชุมชนยโสธรเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น จึงให้
ความสาคัญในการศึกษาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่สงั คม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนยโสธรยังไม่สามารถรวบรวมสารสนเทศและ
จัดระบบฐานข้อมูลภูมปิ ัญญาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ทาให้ไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งศึกษาค้นคว้า
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาและบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชน
ในการจัดการความรูเ้ พือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน
(TRACK วิทยาลัยชุมชน) และการจัดการศึกษาเพือ่ การประกอบอาชีพ (TRACK อาชีพ)
สานักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยชุมชนยโสธร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในการดาเนินพันธกิจ
ด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการรวบรวมสารสนเทศ จัดระบบ
ฐานข้อมูลภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร เพื่อใช้เป็นแหล่งในการอ้างอิงหรือศึกษาค้นคว้าด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การรวบรวมองค์ความรูเ้ พื่อการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดก
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่น ไว้อีกทางหนึง่ ด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายตาม
หน่วยงานต่าง ๆ หรือเป็นเพียงคาบอกเล่าตามท้องถิ่น ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
3.2 เพื่อสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดยโสธรไว้สาหรับศึกษาวิจัย และใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ
3.3 เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แพร่หลาย และเป็นการทานุบารุง
และธารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
3.4 เพื่อเป็นการอนุรกั ษ์และส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ให้มกี ารนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สูด
ในเชิงพาณิชย์ การค้า การท่องเที่ยว และศึกษา
3.5 เพื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลท้องถิ่น เป็นการเพิ่มช่องทาง
ในการเข้าถึงสารสนเทศให้กับผูส้ นใจทัง้ ภายในและภายนอกวิทยาลัยชุมชนยโสธร
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 ดาเนินการสารวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น โดยเน้น
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร ได้ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
4.2 จัดเก็บและรวมรวมผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดยโสธรในฐานข้อมูล “เกียรติภูมิ
ผลงานดีเด่นของจังหวัด”

4.3 สานักวิจัยและพัฒนาดาเนินงานเป็นศูนย์ข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน สามารถพัฒนาความรูอ้ ันจะส่งผลให้เกิดการแก้ปญ
ั หาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
4.4 สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ ปกป้องสิทธิภูมปิ ัญญาท้องถิน่ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ
5. วิธีการดาเนินการ (ขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละการดาเนินงาน และวิทยากรเป็นใคร)
1. คณะผู้ดาเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูลด้านภูมปิ ัญญาท้องถิ่นจังหวัดยโสธรต่อการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของภูมิปญ
ั ญา พบว่า มีการกาหนด
สาขาภูมิปัญญาไทยไว้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่หน่วยงาน องค์กร
และนักวิชาการแต่ละท่านนามากาหนด ในภาพรวมภูมิปญ
ั ญาไทย สามารถแบ่งได้เป็น ๑๐ สาขา
คือ สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม
สาขาการจัดการองค์กร สาขาภาษาและวรรณกรรม และสาขาศาสนาและประเพณี
2. คณะผู้ดาเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูลด้านภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นจังหวัดยโสธรต่อการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ลงพื้นที่ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเชิงลึก
จานวน ๖ อาเภอ ได้แก่ อาเภอเลิงนกทา อาเภอไทยเจริญ อาเภอกุดชุม อาเภอค้อวัง อาเภอมหาชนะชัย
และอาเภอคาเขื่อนแก้ว ส่วนที่เหลือจานวน ๓ อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอป่าติ้ว และอาเภอทรายมูล
อยู่ระหว่างดาเนินการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากมีจานวนภูมิปัญญามาก
3. คณะผู้ดาเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูลด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นจังหวัดยโสธรต่อการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล และเรียบเรียงเขียนรายงานวิจัย เพื่อจัดทาสรุป
ผลงานวิจัย
6. รายละเอียดในการดาเนินการ (เชิงพรรณนา)
ตามที่ผรู้ ับผิดชอบโครงการระบบฐานข้อมูลด้านภูมปิ ัญญาท้องถิ่นจังหวัดยโสธรต่อการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานโครงการฯ เป็นเงินทัง้ สิ้น 20,000 บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดยโสธรเป็นฐานข้อมูลไว้
สาหรับศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ เป็นการอนุลักษณ์ ส่งเสริมและเผยแพร่สารสนเทศ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น นั้น
ผลการดาเนินการเก็บรวบรวมในครั้งนี้ คณะผู้ดาเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูลด้านภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้ทาการศึกษาพบว่า มีการกาหนด
สาขาภูมิปัญญาไทยไว้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่หน่วยงาน องค์กร
และนักวิชาการแต่ละท่านนามากาหนด ในภาพรวมภูมิปญ
ั ญาไทย สามารถแบ่งได้เป็น 10 สาขาดังนี้
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ
และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึง่ พาตนเอง
ในภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การทา การเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ไร่นาสวนผสม
และสวนผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปญ
ั หาด้านการผลิต การแก้ไขปัญหา
โรคและแมลง และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรูจ้ ักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการแปรรูปผลิตผล เพื่อชะลอการนาเข้าตลาด เพื่อแก้ปญ
ั หาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด
และเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการที่ทาให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิต
และการจาหน่าย ผลิตผลทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุม่ โรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุม่ หัตถกรรม
เป็นต้น
3. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกัน และรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ทางด้านสุขภาพ และอนามัยได้ เช่น การนวด
แผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน การดูแลและรักษาสุขภาพแผนโบราณไทย เป็นต้น
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรกั ษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์
จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และยัง่ ยืน เช่น การทาแนวปะการังเทียม
การอนุรกั ษ์ป่าชายเลน การจัดการป่าต้นน้า และป่าชุมชน เป็นต้น
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ
ด้านการสะสม และบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งทีเ่ ป็นเงินตรา และโภคทรัพย์ เพื่อส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน เช่น การจัดการเรื่องกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์
และธนาคารหมูบ่ ้าน เป็นต้น
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน
คุณภาพชีวิตของคน ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของชุมชน การจัดระบบสวัสดิการบริการในชุมชน การจัดระบบสิง่ แวดล้อมในชุมชน เป็นต้น
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขา
ต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น
8. สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดาเนินงาน
ขององค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กรของตนเองได้ ตามบทบาท และหน้าที่ขององค์การ
เช่น การจัดการองค์กรของกลุม่ แม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุม่ ประมงพืน้ บ้าน เป็นต้น
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับ
ด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น
การจัดทาสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรต หนังสือโบราณ การฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่น
ต่าง ๆ เป็นต้น
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรม
คาสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดงั้ เดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ ให้บังเกิดผลดี
ต่อบุคคล และสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ประเพณีบุญ
ประทายข้าว เป็นต้น
จากนั้นคณะผู้ดาเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูลด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นจังหวัดยโสธรต่อการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ลงพื้นที่ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเชิงลึก
จานวน 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเลิงนกทา อาเภอไทยเจริญ อาเภอกุดชุม อาเภอค้อวัง อาเภอมหาชนะชัย
และอาเภอคาเขื่อนแก้ว พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ มีจานวน 3 สาขา ดังนี้

1. สาขาเกษตรกรรม มีจานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวน 41 คน
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม มีจานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวน 5 คน
3. สาขาการจัดการองค์กร มีจานวนภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นจานวน 8 กลุ่ม
สาหรับการลงพื้นทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นทีเ่ หลือจานวน 3 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมือง อาเภอป่าติ้ว และอาเภอทรายมูล อยูร่ ะหว่างดาเนินการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากมีจานวน
ภูมิปัญญามาก
7. ผลผลิต / ผลลัพธ์
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1. มีฐานข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และใช้ประโยชน์
ในเชิงวิชาการ
7.1.2. มีแหล่งบริการและเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร
7.1.3. สามารถให้บริการสารสนเทศภูมปิ ัญญาท้องถิ่นให้กบั ผูส้ นใจทั่วไปทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยชุมชน
7.1.4. เป็นการอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปชั่วลูกหลาน
7.1.5. ประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการนา
ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
7.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยชุมชนยโสธรมีฐานข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
และใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการในการบริการและเผยแพร่สารสนเทศภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร
แก่ผู้สนใจทั่วไปทัง้ ภายในและภายนอกวิทยาลัยชุมชนยโสธร รวมทั้งเป็นการอนุรกั ษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปชั่วลูกหลานต่อไป
8. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
8.1 ปัญหาอุปสรรค
8.1.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานโครงการ เนื่องจากจานวนภูมิ
ปัญญาแต่ละอาเภออย่ากระจัดกระจาย
8.1.2 เมื่อคณะดาเนินงานโครงการฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงกับภูมิปญ
ั ญา พบว่า ส่วนใหญ่ภูมิ
ปัญญาไม่อยู่บ้าน จึงทาให้เสียเวลาในการลงพื้นที่อีกครั้ง
8.2 ข้อเสนอแนะ
1. ควรการได้รบั จัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อการดาเนินงานโครงการให้เพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน
2. ควรนาปัญหาที่พบจากการดาเนินโครงการฯ ของปีทผี่ ่านมา เพื่อวางแผนและกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานโครงการเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนายิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2560

