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บทนำ

   การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองปฏิบัติการ โดยคำถามวิจัย คือ ตัวแปรที่ทำใหเกิดชองวางในการถายทอดทักษะ 

และความรูดานการทำงานหัตถกรรม ระหวางชางฝมือผูเฒาผูแกกับเยาวชนรุนใหมในชุมชนมีอะไรบาง และคนในชุมชนจะสามารถ 

พัฒนาขั้นตอนการถายทอดทักษะและความรูเชิงชางในการทำงานหัตถกรรม ระหวางชางฝมือระดับครู และ เยาวชนในชุมชน 

ไดอยางไรบาง โดยผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมหัตกรรมทอผาฝายมัดหมี่ยอมครามบานอูนดง-หนองไชยวาลย ตำบลนาใน อำเภอ 

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เปนกรณีศึกษา เนื่องจากในเบื้องตนพบวา หมูบานอูนดง-หนองไชยวาลย เปนหนึ่งในหลายๆ หมูบาน 

ที่มีชื่อเสียงและมีภูมิปญญาดานการทำผามัดหมี่ยอมครามของจังหวัดสกลนครมาเปนเวลานาน  สมาชิกในหมูบานที่ทำอาชีพทอผา 

มัดหมี่ยอมครามมีหลายรุน ตั้งแตรุนปูยาตายายอายุ 60-80 ป รุนพอแมปานาลุงอายุ 40-60 ป และ รุนพี่นาอาอายุ 25-40 ป 

จากการพูดคุยสัมภาษณพบวา สมาชิกในหมูบานสวนใหญเรียนรูภูมิปญญาการปนฝาย ยอมคราม มัดหมี่ และ ทอผา จากการ 

ฝกฝนลงมือทำกับพอแมหรือผูเฒาผูแกในพื้นที่ โดยเด็กหญิงในสมัยกอนก็จะเลนยอมคราม เลนยอมผา เลนตามที่เห็นผูใหญทำ 

เมื่อเด็กหญิงโตพอที่จะทอผาได หรืออายุประมาณ 10-12 ป พอแมผูเฒาผูแกก็ใหฝกทอผาขาวกอน เพราะถือวาเปนงานที่งายที่สุด 

ในกระบวนการผลิตผาทอทั้งหมด เมื่อเด็กหญิงเกงขึ้นและทอผาไดคลองและสม่ำเสมอแลว ก็จะเริ่มขยับไปชวยอิ้วฝาย ดีดฝาย 

เข็นฝาย หรือ คนที่ชอบงานที่สนุกขึ้นก็จะชวยแมชวยยายเขาปาไปตัดตนคราม หรือ คนที่ทำไดดีก็จะไดรับการเลื่อนขั้น ทำงานที่ยาก 

และซับซอนขึ้น เชน ทอผาลายที่ซับซอนขึ้น เชน ลายลูกแกว ลายหมากจับ แตงานที่เปนงานที่ยากที่สุดและมีนอยคนที่จะทำได 

(โดยดูจากจำนวนผูเฒาผูแกที่ทำมัดหมี่ไดมีเหลือนอยคนมากๆ) คือ การมัดหมี่ เพราะเปนงานที่ตองใชจินตนาการและความคิด 

สรางสรรคในการคิดลวดลาย การมองจังหวะของจุดที่จะผูกหมี่ และ การจินตนาการในหัววาเมื่อทอผาจากหมี่ที่มัดและยอมแลว 

ลวดลายที่ไดมัดและทอจะมีความสวยงามอยางไร ขนาดของลายจะใหญหรือเล็กไปไหม จังหวะของลวดลาย ความละเอียดของ 

ลายตางๆที่มัดเมื่อไดทอออกมาแลวจะเห็นเปนภาพรวมอยางไร การมัดหมี่จึงเปนงานที่ตองอาศัยจินตนาการและความคิดสราง 

สรรคสูง รวมทั้งตองมีทักษะการมัดที่แนน ละเอียด และแมนยำ เพื่อใหลวดลายที่ออกมามีความชัดเจนและสวยงาม 

   จากการลงพื้นที่สัมภาษณกลุมเยาวชนหญิงชายอายุ 12-15 ป ในพื้นที่  พบวา มีเยาวชนจำนวน 6-7 คน ที่สนใจ 

อยากเรียนรูและฝกการทำมัดหมี่ แตรูสึกวาตนเองไมนาจะทำไดดีเหมือนชางผูเฒาผูแก กลัวตัวเองไมมีทักษะ ไมมีความอดทน 

เพียงพอ จึงไมกลาลองทำ อีกทั้งวิธีการสอนที่ชางผูเฒาผูแกใชในการถายทอดภูมิปญญาของตนใหกับเด็กๆ คือ การสอนโดยทำใหดู 

เปนตัวอยางและใหผูเรียนทดลองทำ เปนการสอนแบบมุขปาฐะดวยการบอกเลาเปนหลัก ที่ผูเรียนตองรูจักฟงและซักถาม ตอง 

สังเกตและฝกฝน ตองอาศัยเวลา ความตอเนื่อง และความอดทน นอกจากนี้แลวในบางครั้งหากผูสอนไมสามารถถายทอด 

หรืออธิบายความรูและทักษะที่ตนมีออกมาไดอยางชัดแจง หลายครั้งจึงทำใหผูเรียนที่เปนเด็ก ไมเขาใจ ไมสนุก ทอ และเลิกลม 

ความตั้งใจไปในที่สุด ซึ่งการถายทอดทักษะภูมิปญญาแบบมุขปาฐะดังกลาวมีทั้งจุดดีและจุดดอย กลาวคือ จุดดีคือเปนลักษณะ 

การเรียนการสอนแบบองครวมทำใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงศาสตรตางๆกันได ทั้งในเรื่องวัสดุ ดินและพืชวิทยา คุณสมบัติเสนใย 

วิทยาศาสตรของการแปรรูป การคำนวณ ดานคณิตศาสตร รูปทรงเรขาคณิต การวางแผนขั้นตอนทำงาน ไปจนถึงดาน 

ความหมายของลวดลาย และ วัฒนธรรมความเชื่อตางๆ ซึ่งผสมรวมกันระหวางภูมิปญญาที่จับตองได (เชน อุปกรณกี่โบราณ 

เครื่องอิ้วฝายมือหมุน ลวดลายสีสัน) และภูมิปญญาที่จับตองไมได (เชน วิธีการอิ้วฝาย การดีดฝาย การเข็นฝาย การทอ 

ที่ใชทักษะการทำงานประสานกันของทาทาง มือ สัมผัส สายตา และสมอง หรือความหมายของลวดลายตางๆ) ซึ่งบางครั้ง 

ก็ทำใหเกิดความยากแกการเขาใจ เนื่องจากภูมิปญญาที่จับตองไมไดเปนสิ่งที่สอนกันโดยตรงไมได แตตองอาศัยประสบการณและ 

การฝกฝนของผูเรียนเองลวนๆ  เชน การมัดหมี่ลายบนเสนฝายที่ผูทอจะตองใชทักษะการจินตนาการในลวดลายและความสวยงาม 

ที่จะเกิดขึ้นเมื่อทอเปนผืนผาแลว อีกทั้งสวนใหญการถายทอดภูมิปญญาหัตถกรรมไทยมักเปนการเรียนการสอนที่มีกรอบความรู 

อยางชัดเจน ไมยืดหยุนเนื่องจากผูกพันกับความเชื่อทางวัฒนธรรม เชน ตองทอลายดั้งเดิมสีดั้งเดิม หรือ ตองทำตามแตละขั้นตอน 

อยางเขมงวด ทำใหบางครั้งผูเรียนรูสึกอึดอัด และบางครั้งเรื่องที่เรียนอาจจะไมตรงกับความสนใจของผูเรียน เชน ลายมัดหมี่โบราณ 

ที่มีคุณคาเชิงสังคมและวัฒนธรรม แตเด็กๆผูเรียนอาจจะไมไดมองเห็นคุณคานั้น เนื่องจากลวดลายโบราณดังกลาวอาจจะไมสัมพันธ 

กับบริบทชีวิตในปจจุบันของตัวผูเรียนเอง จึงเกิดเปนชองวางของการถายทอดทักษะและภูมิปญญาการทำงานหัตถกรรมในชุมชน

   

วิธีการ

   จากที่กลาวขางตนทีมวิจัยไดสรุปเปนตัวแปรสำคัญที่ทำใหเกิดชองวางในการถายทอดทักษะและภูมิปญญาการทำงาน 

หัตถกรรมในชุมชน และไดสรางเปนโจทยทางการออกแบบตอไป โดยตัวแปรสำคัญไดแก 

1) ตัวแปรเกี่ยวกับผูสอนและผูเรียน 

1.1) วิถีชีวิต แนวคิดชีวิต และคานิยม ที่แตกตางกันมากของผูสอนและผูเรียน (ชางผูเฒาผูแกและเยาวชนรุนใหม) ทำใหผูสอนและ 

ผูเรียน ใหคุณคาในงานหัตถกรรมแตกตางกัน โดยชางผูเฒาผูแกใหคุณคากับหัตถกรรมแบบดั้งเดิมเนื่องจากมีความผูกพันกับ 

ความเชื่อหรือพิธีกรรมทางวัฒนธรรม ในขณะที่เยาวชนรุนใหมมองวางานมัดหมี่นาสนใจเพราะเหมือนกับการทำงานศิลปะมากกวา 

งานเชิงวัฒนธรรม ไมมีผิดถูก    

1.2) ทักษะชีวิตและความถนัดที่แตกตางกันระหวางผูสอนและผูเรียน โดยชางผูเฒาผูแกที่เติบโตมากับการสรางทุกอยางดวยตัวเอง 

จึงมีความอดทนสูง ทักษะของสองมือกับสองตาและสมองจากการทำงานหัตถกรรมที่ฝกฝนมาเปนเวลานาน ทำใหสามารถจัดการ 

ทำทุกขั้นตอนของงานหัตถกรรมไดอยางคลองแคลว  ในขณะที่ผูเรียนหรือเยาชนรุนใหมคุนชินกับการเรียนการสอนแบบเปนขั้น 

เปนตอนชัดเจน ถนัดการคนหาขอมูลผานสื่อตางๆอยางรวเร็ว ทำใหอาจไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานได 

PCR-09

2) ตัวแปรเกี่ยวกับเนื้อหาและหลักสูตร 

2.1) งานผูกมัดหมี่เปนงานที่ใชจินตนาการและความคิดสรางสรรคสูง ตองใชทักษะการมโนภาพในหัวกอนเริ่มมัดบนเสนฝาย การ 

วางแผนแบงจังหวะชองไฟและการมัดกลุมเล็กหรือใหญตามลวดลายที่มโนภาพไวในหัว ขั้นตอนเล็กๆนอยๆตางๆเหลานั้นที่ผูเฒา 

ผูแกหรือผูชำนาญมักรวบทุกอยางอยูในขั้นตอนเดียว ทำใหผูเรียนมองไมเห็นภาพขั้นตอนอยางชัดเจน ทำใหรูสึกทวมทนและกลัว 

2.2) การสอนผูกมัดหมี่ดวยลวดลายโบราณดั้งเดิมที่อาจไมสัมพันธกับความสนใจของผูเรียน การไมเปดกวางหรือยิดหยุนในเนื้อ 

หาการเรียนรู อาจทำใหผูเรียนรูสึกอึดอัด หรือไมสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับวิถีชีวิตของตนได

3) ตัวแปรเกี่ยวกับปจจัยแวดลอม

3.1) บริบทการเรียนการสอนหัตถกรรมดั้งเดิมกับบริบทการเรียนการสอนวิทยาการสมัยใหมที่แตกตางกันอยางชัดเจน ทั้งในเรื่อง 

ของเนื้อหา วิธีการเรียนการสอนสอน กิจกรรมและสื่อการสอน ความแตกตางนี้เองที่ทำใหผูเรียนเกิดการเปรียบเทียบโดยใน 

ปจจุบันไดมีการสอนสรางลายมัดหมี่ขึ้นในกระดาษกราฟและในในโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งทำใหผูเรียนสนุกกับการจินตนาการ 

และสรางสรรค

ผลการทดลอง

   อุปกรณชวยในการเรียนรูการสรางลวดลายมัดหมี่ โดยการทอแบบหมี่คั่น คือทอเปนมัดหมี่และคั่นดวยเปนลายริ้วสี 

พื้นสลับกันไปทั้งผืน ทำใหผูออกแบบสามารถเลือกผสมผสานลายไดตามตองการ โดยในชุดมีชิ้นสวนทั้งหมด 4 สวน คือ 1) 

แผนแบบแมลายพื้นฐานดั้งเดิม พรอมความหมายของลายเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูภูมิปญญาดั้งเดิมและเกิดแรงบันดาลใจ ไดแก แผน 

ลายนาค ลายชาง ลายผีเสื้อ ลายตนขาว ลายหมี่ขอ ลายหมี่โคม ลายหมี่บักจับ ลายหมี่กงนอย ลายดอกแกว และ ลายหมี่ขอ  2) 

เฟรมไมสำหรับวางแผนแบบ เพื่อสรางสรรคลายของตัวเอง ผูเรียนสามารถลองวางผสมผสานแผนลาย สลับแผนลายเขาออก หรือ 

สรางแผนลายดวยตัวเองได 3) แผนกระดาษลอกลาย โดยหลังจากผูเรียนไดลองวางแผนลายจนพอใจแลวสามารถยกเฟรมไมดังกลาว 

วางบนกระดาษลอกลาย แลวใชดินสอระบายลงในชองลายตางๆได  จากนั้นจึงคลี่กระดาษออกเพื่อผูเรียนสามารถมองเห็นภาพรวม 

ของลายทั้งหมดได ในจุดนี้เองที่ผูเรียนสามารถสังเกตเรียนรู ทำความเขาใจกับขนาดของลาย จังหวะการเวนชอง และ ผลลัพธที่จะ 

ไดหากทอเปนผืนแลว หลังจากนั้นผูเรียนทำการขึงดายลงบน 4) เฟรมขึงดาย จากนั้นนำเฟรมไมที่วางแผนแบบไวมาทาบลงบน 

เฟรมขึงดาย เพื่อระบายลวดลายตามชองลงบนเสนฝายใหผูเรียนสามารถผูกหมี่ไดงายขึ้น สนุกขึ้น นอกจากนี้แลวผูเรียนยังสามารถ 

นำแผนกระดาษลายที่สรางขึ ้นไปเลาเรื ่องราวการสรางสรรคลายหรือแลกเปลี ่ยนแนวคิดกับชางผู เฒาผู แกหรือเพื ่อนๆได 

เกิดการปฏิสัมพันธ ถายทอด แลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุมวัยตางๆในชุมชน เกิดพลวัตของทักษะและความรูที่ถายทอดจากรุน 

สูรุนตอไปได 

อภิปรายและสรุปผล
   

   อุปกรณชวยในการเรียนรูการสรางลวดลายมัดหมี่ที่ไดออกแบบขึ้นสามารถใชเปนตัวกระตุนใหผูสอนและผูเรียนได 

ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยผูเรียนหลังจากไดทดลองใชจริงรูสึกภูมิใจที่ตัวเองทำไดและตื่นเตนกับลวด 

ลายที่ตนไดออกแบบไว นอกจากนี้แลวกระดาษลอกลายยังสามารถใชเก็บบันทึกลวดลายที่ไดออกแบบไว สามารถชวยใหแตละ 

ชุมชนสามารถใชเปนสวนหนึ่งในการเก็บรวบรวมภูมิปญญาดานลวดลายไดอีกทางหนึ่ง อนึ่งอุปกรณที่ไดออกแบบนี้หากพัฒนาให 

ชุมชนสามารถผลิตไดดวยวัสดุไมในทองถิ่นโดยชางฝมือในชุมชน จะชวยใหชุมชนสามารถนำไปใชไดจริงตอไป

คำสำคัญ : การถายทอดภูมิปญญา, ภูมิปญญาที่จับตองไมได, การทำงานหัตถกรรม, การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน

ภาพแสดงการมัดหมี่โดยชางชำนาญการกลุมทอผาอูนดง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ภาพแสดงการรางออกแบบลายมัดหมี่โดยปากานกลอง (ซาย) และการใชกระดาษกราฟและโปรแกรมคอมพิวเตอร (ขวา)

ภาพผลการทดลองออกแบบและการใชงานกระดาษลอกลายที่ชวยใหผูเรียนสามารถเห็นภาพรวมของลวดลายที่ตนออกแบบไดกอนนำไปมัดหมี่จริง
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