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บทคัดยอ
การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการทําตะเกียงน้ํามันพืชแบบโบราณของชุมชนปงยางคก
เปน การวิจัยเชิงคุณ ภาพที่ใ หความสําคัญกับรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อ
รวบรวมและจัดเก็บองคความรู ภูมิปญญาอัน ทรงคุณ คาและสรางอาชีพใหแกคนในชุมชน
ตลอดจนการเผยแพรและถายทอดความรูในการทําตะเกียงน้ํามันพืชแบบโบราณ เพื่อเปนขอมูลแก
ผูสนใจ ใหสามารถเขาถึงไดงายและเปนประโยชนแกคนในชุมชนที่จะอนุรักษสืบทอดตอไป
ในอนาคต
ผลการวิจัยสรุปวา องคค วามรูใ นการทําตะเกียงน้ํามัน พืชแบบโบราณ ในดานวัตถุดิบ
การเลือกใชไมสักเปนวัตถุดิบหลักถือเปนเอกลักษณของชุมชนที่สรางความแตกตางจากชุมชนอื่น
ในดานกระบวนการผลิต รูปแบบของตะเกียงที่ถูกนํามาปรับใชกับอุปกรณในครัวเรือนที่สามารถ
หาไดงาย ไดแก น้ํามันพืช นั้น นอกจากสะทอนความเรียบงายในการดํารงชีวิตแลว ยังสะทอนให
เห็น ความหว งใยและตระหนั ก ถึ งความรับ ผิด ชอบต อสภาพแวดล อมของชุม ชนดว ย ในดา น
การตลาด การจําหนายสินคาในพื้นที่ชุมชน ชวยสรางงาน สรางรายได และชาวบานยังคงใชชีวิตอยู
ในชุมชนตามปกติสอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในดานการรวมกลุม กลุมผูผลิตตะเกียงน้ํา
มันพืชแบบโบราณไมไดรอคอยรับการชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐเพียงฝายเดียว แตพึ่งตนเอง
ดวยการรวมกลุมสรางเครือขายอาชีพ และในดานการสืบทอด เผยแพร นั้น ขอมูลจากการจัดเก็บ
องคความรูอยางจริงจังและเปนรูปธรรมไดถูกขยายผลตอดวยการเผยแพรความรูผานเว็บไซตอัน
เปนการเปดโอกาสใหคนภายนอกชุมชนไดเรียนรู แบงปนกันในวงกวาง
งานวิจัยชิ้นนี้เปนเพียงจุดเริ่มตนของการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ยังมี
ประเด็นอีกมากที่จําเปนตองทําการศึกษาตอยอด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําผลวิจัยนี้ไปปรับใชใน
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบทชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนอันจะเปนการสืบสานความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับ
โรงเรียน และเปนตัวอยางการจัดการเรียนการสอนใหแกชุมชนอื่นๆ ตอไป
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ABSTRACT
The Study on the Application of Local Wisdom in the Making of Traditional Vegetableoil Lantern of Pongyangkhok Community is an qualitative research using mainly the participatory
action research approach. The aim is to gather and capture valuable knowledge, wisdom and job
creation for the people in the local community and to disseminate knowledge related the makings
of traditional vegetable-oil lantern to the public and the local community so as to keep the
knowledge with them for the future.
The findings revealed that the knowledge on the making of vegetable-oil lantern from
teak wood is unique to the community. This makes the product differ from those of other
communities. In the aspect of the manufacturing process, the lanterns are made from indigenous
raw materials easily found in the community such as vegetable oil. This reflects not only the
simple lifestyle in the community but also their concern for the environment. In terms of the
marketing of the product, while selling the products help create jobs and income, the people can
still maintain their normal community life in accordance with the Sufficient Economy philosophy.
In the aspect of community organization, the group did not just waiting for assistances from the
goverment, they indigenously initiate their occupational network organization. They also
vigorously disseminate and ensure the continuation of their knowledge through various channels
including web site to share their knowledge to broader target groups.
This research is only a starting point to understand the local wisdom. There are many
more issues for future researches, especially, the application of the findings in class and the
participation of the community in curriculum development in local schools in order to conserve

and promote such knowledge and constructive relationship in the community and to serve as a
learning and teaching model for other communities.
Key words Local wisdom Traditional vegetable-oil-lantern Pongyangkhok
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บทคัดยอ
การศึกษาการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น การทําตะเกียงโบราณของชุมชนปงยางคก เปน
การวิจั ยเชิง คุณ ภาพที่ใ หค วามสํา คัญกับ รูปแบบการวิ จัยเชิ งปฏิบัติ ก ารแบบมีสว นรว ม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ1.ศึกษาสถานการณเกี่ยวกับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นอันเปนปจจัยในการ
สงเสริมและอนุรักษมรดกทางปญญาของสังคมไทย 2.เพื่อสงเสริมและผลักดันภูมิปญญาการทํา
ตะเกียงโบราณ ชุมชนปงยางคก ใหไดรับการคุมครองลิข สิทธิ์ภูมิปญญาไทย เพราะภูมิปญญา
ทองถิ่นมีความสําคัญในฐานะที่เปนรากเหงาและเปนรากฐานของวิถีชีวิตในหลายชุมชน จึงควรคา
แกการอนุรักษ โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองลิขสิทธิ์ทางภูมิปญญาเพื่อรักษาภูมิปญญาไทย
ผลการวิจัยสรุปวา สถานการณเกี่ยวกับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ปรากฎดังนี้
1. ภูมิปญญาของไทยถูกตางชาตินําไปใชประโยชนโดยไมไดขออนุญาต
2. ยัง ไมมี ค วามตกลงระหวางประเทศที่ว างมาตรฐานการคุม ครองภูมิ ปญญาทอ งถิ่ น
ที่มีประสิทธิภาพ
3. ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ของไทย กระจัด กระจายอยูที่หนว ยงานตาง ๆ มีค วาม
ซ้ําซอน
4. ยังไมมีหนว ยงานที่กํากับดูแลเรื่องการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ในภาพรวม แตละ
หนวยงานดูแลเฉพาะเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ ซึ่งขอมูลแตละเรือ่ งเปนเรื่องเทคนิคเฉพาะดาน ตอง
ใชผูที่มีความรูและประสบการณสูงในการทําความเขาใจและรวบรวมฐานขอมูล
การคุมครองภูมิปญญาการทําตะเกียงโบราณ ของชุมชนปงยางคก มีดังนี้
1.ควรมีการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นการทําตะเกียงโบราณ
2.ควรคุมครองไมใหเอาไปใชอยางเหมาะสม
3.ควรมีบทลงโทษบุคคลภายนอกหรือผูที่นําภูมิปญญาไปใชในลักษณะที่ไมเหมาะสม
ไดแก ตักเตือน ปรับเงิน และจําคุก
4.หนวยงานของรัฐควรเขามาดูแลรับผิดชอบ

5.หนว ยงานของรัฐควรจัด สรรงบประมาณเพื่อสงเสริมและอนุรัก ษภูมิปญญาทองถิ่น
ดั้งเดิม
6.ควรมีแนวทางสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนเขามาเรียนรู สืบทอด เพื่อปองกันไมใ หภูมิ
ปญญาทองถิ่นเปนของผูอื่นหรือสูญหาย
7.ชุมชนควรมีสว นในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น โดยการสงเสริมผูเฒาผูแกที่มีภูมิ
ปญญาเปนปราชญชาวบาน
8.ผูนําทองถิ่นควรมีการประชุมอยางนอยเดือนละครั้ง เพื่อตักเตือนผูที่นําภูมิปญญาทองถิ่น
ไปใชไมเหมาะสม
การศึก ษา การคุ มครองภูมิ ปญ ญาท องถิ่น กรณีศึ ก ษา การทํา ตะเกีย งโบราณ ชุ มชน
ปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เปนการศึกษาที่จะหาแนวทางเพื่อประกอบเปน ขอมูล
เบื้องตนใหทราบถึงสถานการณและแนวทางที่จะนําไปสูการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น การทํา
ตะเกียงโบราณของชุมชนปงยางคก จะเปน รูปธรรมไดควรเริ่มจากการสรางความรูความเขาใจ
รวมกันของเจาของภูมิปญญาและคนในชุมชน ทั้งเรื่องสิทธิประโยชนทางกฎหมาย การดําเนินการ
ดานเอกสาร การตลาด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
คําสําคัญ
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Abstract
The protection of local wisdom : A case study of the making of traditional lantern,
Pongyangkhok community is an qualitative research using mainly the participatory action research
approach. The objective is to: 1. To study situation concerning the protection of local wisdom as a
factor in promoting and preserving the intellectual heritage of the Thai society. 2. To promote and
push the light of local wisdom to the community and a tire that has been copyrighted by Thai.
Because local knowledge is important, as the root and foundation of life in many communities.
Therefore worthy of preservation. In particular, the protection of local wisdom.

The study revealed that situation concerning the protection of local wisdom, as it turns
out.
1.The local wisdom of the Thai population are foreigners to use without permission.
2.Yet no agreed international standards for protecting local wisdom.
3.The local wisdom of Thailand. Scattered at various agencies are redundant.
4.To regulatory agencies regarding the protection of local wisdom as a whole. Each
agency is responsible for specific interventions. Each of which is a specific technique.
The people with the knowledge and experience to understand and collect data.
Protection of local wisdom for a traditional lantern. The rubber in the community are as
follows.
1. Should have the protection of traditional knowledge of making traditional lantern.
2. Should not have been properly protected.
3. Should have a penalty or a third party who provides the wisdom to use in ways that
were not warned, fined and imprisoned.
4. Government should come responsibility.
5. Government should allocate funds to promote and preserve local wisdom.
6. Should be a way to encourage children to learn in order to prevent the transmission of
local knowledge of others or lost.
7. Community should be involved in the protection of local wisdom by promoting the
wisdom of the elders were wise.
8. Leaders should have at least a month to warn people not to bring local wisdom.
The protection of local wisdom : A case study of the making of traditional lantern,
Pongyangkhok community is a study to find ways to include a few basic guidelines to be
informed of the situation and lead to the protection of local wisdom. The traditional lantern made
of rubber and the community should be a concrete understanding of the common wisdom of the
owners and the community. The legal rights and interests. The implementation of the marketing
materials and other relevant agencies.
Key words Local wisdom Traditional lantern Pongyangkhok
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