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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานภาพและการใช้ภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ชนิด คือ บะข่างโว่ ไม้โกงเกง คอปเตอร์ไม้ไผ่ และจักจั่น 2) ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อ
การขาดความนิยม 3) แนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ใน
ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือปราชญ์ชาวบ้านและผู้สูงอายุ นักเรียนและ
คุณครูโรงเรียนวัดขะจาว และเยาวชนศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มสลีปิงจัยแก้วกว้าง ระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยเลือก
น ามาใช้ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื ่องมือในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ ่ม และการลง
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานภาพของภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านขาดผู้ส่งสารและผู้รับ
สารรุ่นใหม่ จ าเป็นต้องหาทางสืบทอด 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขาดความนิยมของกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน คือ 
ปัจจัยที่มาจากภายในตัวภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านเอง ปัจจัยจากภายในชุมชน และปัจจัยจากภายนอกชุมชน 3) 
แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน คือ ด้านผู้ส่งสารต้องพิจารณา
ศักยภาพ ตั้งแต่การพัฒนาด้านความรู้ การสั่งสมและเพิ่มพูนทุนความรู้ รวมทั้งต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้รับสาร ด้านเนื้อหา
หรือสาร ควรใช้วิธีการผสมผสาน ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบในการถ่ายทอดอย่างการลงมือปฏิบัติผนวกกับการใช้สื่อ
สมัยใหม่ ด้านช่องทางการสื่อสาร ควรเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมในกระบวนการผลิตของเล่นพื้นบ้าน 
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ ่น การเผยแพร่ผ่านสื ่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ ส่วนด้านผู ้ร ับสารใช้กลยุทธ์การ
เสริมสร้าง ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ความซาบซึ้ง/ทัศนคติที่ดี (Affection) การท ากิจกรรมต่างๆ (Practice) และ
การเปิดโอกาส หาเวที หรือพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ส าแดงภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมด้านอื่นๆ อั นได้แก่ 
ควรผลักดันให้กลายเป็นนโยบายระดับท้องถิ่น ภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านควรท างานร่วมกันกับสถาบันต่างๆ และ
การสร้างเครือข่าย  
ค าส าคัญ: การส่งเสริม, ภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน, ผู้รับสารเด็กและเยาวชน, จังหวัดเชียงใหม่ 

 
Abstract 

This research aimed to 1) study the status of traditional toy media that were divided into four types, 
including Ba Khang Wo, Kong-Kaeng, Bamboo-copter, and Jug-Jun, 2) study the internal and external 
factors that affecting the lack of popularity, and 3) set the guidelines for promoting the wisdom of folk toy 
media for the local children and youths in Fa-ham Sub-District, Muang District, Chiang Mai Province.The 
research samples were the village scholars, elderly people, Wat Kha Yao teachers and students, and Sa 
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Lee Ping Jai Kaew Kwang local youth culture center. This qualitative research used the interviews and 
discussion and participatory observation as methods for transferring the folk toy media. The results 
indicated that 1) the wisdoms of folk toy media was lacking the storytellers  and new generation receivers, 
and therefore requiring to identify the successors, 2) the factors that affecting the lack of popularity in folk 
toy media among the local children and groups of youths were from the internal factors of the wisdoms 
of folk toy media themselves, and also the internal and external factors of the local community. and 3) 
the guidelines to promote the wisdom of folk toy media for the local children and youths in the 
community were to promote the potential of storytellers by development of knowledge, accumulation 
and increase of the knowledge resources as well as analysis of the receivers in terms of contents and 
messages by integration approaches for both contents and formats of the knowledge transfer through the 
use of modern media.For communication channel, the community should provide the opportunities for 
children and youths to participate in the local toy production process, preparation of local curriculum, 
dissemination of local toys through various media and public relations. For the receivers, the community 
should use the reinforcement strategies that involving the knowledge, affection and practices as well as 
providing the opportunities, forum, or chanel for the learners to show their local wisdom. This also 
included the other promotion methods, including the application of the folk toy media to the local 
policies and the extension of the wisdom of folk toy media network and collaboration with the other 
institutions.  
Keywords: Promotion, Wisdom of Folk Toys Media, Children and Youth Spectators, Chiang Mai Province 
 
1. บทน า 
    หากจะกล่าวถึงเรื่องราวของสื่อของเล่นพื้นบ้าน ถือว่า
เป็นภูมิปัญญาแขนงหนึ่งที่ชุมชนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาไว้สื่อ
ความหมาย บ่งบอกตัวตน และใช้เป็นสัญลักษณ์ในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ด้วยเหตุนี้ สื่อของ
เล่นพ้ืนบ้านจึงมีลักษณะออกแบบท ากันตามประเพณี มัก
ผลิตด้วยมือ ไม่ค านึงถึงตลาด มีลักษณะไม่เป็นสากล แต่
มีความยืนยาวในแง่ของกาลเวลาที่สามารถแสดงถึง     
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น [1] หรือแม้กระทั่งมีการยึดโยง
ระหว่างโลกวัตถุกับวิถีชีวิตชาวล้านนา เฉกเช่น กรณี
ของบะข่างโว่ที่ไม่เพียงแต่จะท าหน้าที่เป็นสื่อของเล่น
พื้นบ้านเพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจ สร้างความสนุกสนาน
ใหเ้ด็กเท่านั้น แต่ยังเช่ือมร้อยภูมิปัญญาที่เกิดจากการสั่ง
สมทุนความรู้ของคนในท้องถิ่นในการรู้จักและเข้าใจ
น าเอาวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หรือเศษไม้ที่เหลือใช้
มาท าของเล่น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อมในการใช้ประโยชน์จาก
คุณค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างลงตัว 

แต่กระนั้นก็ตาม เมื่อสภาพวิถีชีวิตประจ าวันของผู้คน
สมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไป เช่น โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยน
จากการอยู่ร่วมกันหลายๆ รุ่น มาเหลือเพียงพ่อ-แม่-ลูก 
ศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตอะไรเอง ท าใช้เองหายไป 
กลายมาเป็นผู้ต้องซื้อหาทั้งหมด เหลือแต่การเป็น 
“ผู้บริโภค” ประกอบกับความคาดหวังของพ่อแม่ก็
มุ่งหวังแต่จะให้เด็ก “เรียนมากกว่าเล่น” เพื่อไปแข่งขัน 
หรือแม้กระทั่งความเจริญก้าวหน้าของวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี ท าให้เกิดของเล่นสมัยใหม่มากมาย ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านเช่นนี้ท าให้คุณค่าของเล่น
พื้นบ้านเลือนหายไปจากใจของผู้คนและสังคม หรือ
ข้อจ ากัดของตัวสื่อพื้นบ้านเอง อย่างเช่นวัสดุที่ใช้ในการ
ท าของเล่นหายากในสังคมเมืองปัจจุบัน หรือแม้แต่ความ
ไม่คงทนถาวร สวยงาม เล่นได้ช่ัวคราว และเสียหายง่าย 
รวมทั้งสีสันของเล่นพ้ืนบ้านมักไม่ค่อยฉูดฉาด [2] 
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ภาพที่ 1 ภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน บะข่างโว่  

ไม้โกงเกง คอปเตอร์ไม้ไผ่ และจักจั่น  
ในพื้นที่ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

 
ส าหรับในพื้นที่ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้าน อันได้แก่ บะข่างโว่ ไม้โกงเกง คอปเตอร์ไม้ไผ่ 
และจักจั่น แต่เนื่องด้วยบริบทชุมชนที่เปลี่ยนไปสู่ลักษณะ
ความเป็นชุมชนเมือง ประกอบกับวิถีชีวิตและการเลี้ยงดู
บุตรของพ่อแม่ที่พึ่งพิงของเล่นสมัยใหม่มากขึ้น และ
รสนิยมของเด็กๆ ที่เปลี่ยนไป ก็ส่งผลท าให้การสืบทอด
และความนิยมในตัวภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน
ดังกล่าวเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสถานภาพ การใช้ภูมิปัญญาสื่อ
ของเล่นพื้นบ้านว่าเป็นอย่างไร และมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความนิยมในการเล่นของ
เล่นพื้นบ้านของผู้รับสาร (เด็กและเยาวชน) รวมทั้ง
แสวงหาแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้านอย่างเหมาะสมเพื่อให้ตัวสื่อยังคงสามารถท า
หน้าที่ตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อเป็นหลักประกันการด ารงอยู่ของ
ตัวสื่อต่อไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1 เพื่อศึกษาสถานภาพของภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้าน และการใช้สื่อของเล่นพื้นบ้านของกลุ่มผู้รับสาร
เด็กและเยาวชน ในต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ่
    2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อ
การขาดความนิยมในภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านของ

กลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ในต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ่
    2.3 เพื่อก าหนดแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อ
ของเล่นพื้นบ้านส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ใน
ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาสื่อของ
เล่นพื้นบ้าน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดังต่อไปนี้ 
     3.1.1 ปราชญ์ชาวบ้านและผู้สูงอายุ โดยใช้เกณฑ์ตาม
ประเภทของภูมิปัญญาสื่ อของเล่นพื้นบ้ าน ความ
เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จ านวน 12 คน  
      3.1.2 เด็กและเยาวชน ประกอบไปด้วยนักเรียน
โรงเรียนวัดขะจาว ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 30 คน 
ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่สามารถสอนและฝึกปฏิบัติสื่อของเล่น
พื้นบ้านได้จริง และเยาวชนศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่ม 
สลีปิงจัยแก้วกว้าง จ านวน 17 คน ที่คลุกคลีและฝึกฝน
สื่อของเล่นพ้ืนบ้านอย่างต่อเนื่อง  
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยเลือก
น า ม า ใ ช้  คื อ  ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ  ( Qualitative 
Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) การ
สนทนากลุ่มปราชญ์ชาวบ้านและผู้สูงอายุ นักเรียนและ
คุณครูโรงเรียนวัดขะจาว และเยาวชนศูนย์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นกลุ่มสลีปิงจัยแก้วกว้าง และการลงสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม (Observation) จากกิจกรรมในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของเล่นพ้ืนบ้านแก่เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนวัดขะจาวและศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มส
ลีปิงจัยแก้วกว้าง การจัดกิจกรรมการเก็บข้อมูลชุมชน 
และการจัดการแข่งขันภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้าน ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการเชิงคุณภาพ อันได้แก่
การจัดหมวดหมู่  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความ
เช่ือมโยง และการวิเคราะห์ขั้นตอน ในลักษณะของ
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ข้อความบรรยาย (Descriptive) ที่ได้จากการสังเกต 
สัมภาษณ์ และจดบันทึก ดังต่อไปนี้ 
      3.3.1 การใช้แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านและ
ผู้สูงอายุ นักเรียนและคุณครูโรงเรียนวัดขะจาว และ
เยาวชนศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มสลีปิงจัยแก้วกว้าง 
เพื่อประเมินการรับรู้สถานภาพของสื่อ การใช้สื่อ และ
ระดับความนิยมในภูมิปัญญาสื่อของเลน่พ้ืนบ้าน อีกทั้งยัง
เป็นการเตรียมตัวและสร้างความมั่นใจให้ปราชญ์ชาวบ้าน
และผู้สูงอายุท่ีผลิตของเล่นพ้ืนบ้าน 
     3.3.2 การจัดการสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือวิเคราะห์บรบิท และปัญหา
ชุมชน รวมทั้งคุณลักษณะของตัวสื่อ 
     3.3.3 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม จากกิจกรรม
การถ่ายทอดภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านแก่เด็กและ
เยาวชน (โรงเรียนวัดขะจาว และศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น
กลุ่มสลีปิงจัยแก้วกว้าง) เพื่อศึกษาสถานภาพการรับรู้ 
การใช้สื่อ ปฏิกิริยาโต้ตอบ และระดับความนิยมในภูมิ
ปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน 
      3.3.4 การจัดกิจกรรมการเก็บข้อมูลชุมชน โดยให้
เด็กและเยาวชนลงพ้ืนท่ีสืบค้นในเรื่องบริบท ความเป็นมา 
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และคุณลักษณะของภูมิปัญญา
สื่อของเล่นพื้นบ้าน รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ หารือร่วมกันในกลุ่ม และสรุปผลเพื่อเป็น
การติดตั้งและสืบทอดความรู้เรื่องภูมิปัญญาของเล่น
พื้นบ้านให้แก่เด็กและเยาวชน 
     3.3.5 การจัดการแข่งขันภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้าน เพื่อประเมินการถ่ายทอด และสร้างความเชื่อมั่น
ต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา                   
     3.3.6 การเปิดเวทีเพื่อคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน และร่วม
ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้านส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ในต าบล  
ฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

     จากการเก็บข้อมูลต่างๆ จะน ามาวิเคราะห์เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย 
ด้วยการพรรณนา และเผยแพร่ผลการวิจัย 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สถานภาพและการใช้ภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน 
สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบดังน้ี      
     4.1.1 ผู้ส่งสาร/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้สูงอายุ/ผู้ผลิตของ
เล่นพื้นบ้าน (Sender) ในยุคอดีตมีบทบาทเป็นเพียง
ผู้ผลิตของเล่น และมีการสอนให้เด็กๆ ท าของเล่นบ้าง 
รวมทั้งท าหน้าที่ในการท าของเล่นให้กับเด็กๆ เพื่อความ
สนุกสนานเท่านั้น ในปัจจุบันผู้ส่งสารจ าเป็นต้องมี
บทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนด้วย  
     4.1.2 เนื้อหาและชนิดของเล่นพื้นบ้าน (Message) 
ในยุคอดีตมีของเล่นหลากหลายชนิด อันได้แก่ บะข่าง
ป๊อก บะข่างโว่ ก๋ง ว่าว ก๋งเมือง (ก๋งแม่) กังหัน โยนลูก 
จักจั่น ไม้โกงเกง เดินกะลา คอปเตอร์ไม้ไผ่ ก้องถ๋อบ 
และเดือยไก่ แต่ในปัจจุบันหลงเหลืออยู่ไม่กี่ชนิด คือ บะ
ข่างโว่ จักจั่น ไม้โกงเกง เดินกะลา และคอปเตอร์ไม้ไผ่ 
     4.1.3 ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ในอดีตมักจะ
จ ากัดอยู่ในแต่ละบ้านให้กับลูกหลานของตนเองเล่น หรือ
ใช้พื้นที่วัดน าของเล่นมาเล่นด้วยกันระหว่างเพื่อนฝูง ใน
ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น เช่น 
การขยายไปสู่วัดในรูปแบบสื่อกิจกรรมใหม่ๆ สื่อสมัยใหม่ 
เป็นต้น 
     4.1.4 ผู้รับสาร/ผู้เล่น (Receiver) ในอดีตจะเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ เพราะต้องเล่นของเล่นที่พ่อแม่ท าให้ 
แต่ในปัจจุบันเนื่องจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายายไม่ได้ท าให้เล่น 
และมีของเล่นสมัยใหม่เข้ามาอย่างมากมาย ท าให้ผู้รับ
สาร/ผู้เล่นลดลง และเริ่มจ าเป็นต้องสร้างผู้รับสาร/ผู้เล่น
แบบวางแผน และแสวงหาผู้รับสารขึ้นมาใหม่  
4.2 ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการขาดความ
นิยมในภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านของกลุ่มผู้รับสาร
เด็กและเยาวชน 
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     4.2.1 ปัจจัยที่มาจากภายในตัวภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของ
กระบวนการสื่อสารของตัวสื่อ อันได้แก่ 
          1) องค์ประกอบด้านผู้ส่งสาร (Sender) คือ
บทบาทและสถานภาพของผู้ส่งสารลดลง  
          2) องค์ประกอบด้านเนื้อหาสาร (Message) คือ 
การเป็นสื่อวัตถุพ้ืนบ้านมีลักษณะเป็น “สื่อเงียบ”ไม่มีการ
สื่อสารผ่านภาษาพูด/ภาษาเขียน จึงอาจท าให้เห็นแต่ 
“รูป/สื่อ” แต่ “ไม่รู้สาร/เนื้อหา”  
          3) องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อสาร/สื่อ 
(Channel) คือ ช่องทาง/พื้นที่/วาระโอกาสในการเข้าถึง
ตัวสื่อหดลง  
          4) องค์ประกอบด้านผู้รับสาร (Receiver) คือ
รสนิยมของผู้รับสารเปลี่ยนไป  
          5) บทบาทหน้าที่ของตัวสื่อบางประการหายไป 
พร้อมกับมีสื่ออื่นๆ (อาทิ สื่อสมัยใหม่ หรือสถาบันใหม่) 
ในสังคมเข้ามาท าหน้าท่ีแทน  
           6) คุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ / เฉพาะพื้นถิ่น 
(Area-Based) แม้จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ภูมิปัญญาสื่อ
ของเล่นพื้นบ้านได้แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ร่วมของแต่ละ
ชุมชนท้องถิ่นก็ตาม แต่ทว่าความเฉพาะที่/เฉพาะพื้นถิ่น
อาจท าให้การสืบทอดไปยังผู้รับสารรุ่นใหม่ค่อนข้างยาก  
     4.2.2 ปัจจัยจากภายในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อการ
ขาดความนิยมของผู้รับสารเด็กและเยาวชน อันได้แก่  
           1) สภาพภูมิศาสตร์ชุมชน เช่น ความเป็นชุมชน
เมือง มีห้างสรรพสินค้าเข้ามา เป็นต้น  
           2) ลักษณะชุมชนเปิด/ปิด ยิ่งชุมชนมีลักษณะ
เป็นสั งคมที่ เปิดต่อโลกภายนอก อาจท า ให้ความ
เจริญก้าวหน้าของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเข้ามาได้ง่าย 
ท าให้เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสนใจ หรือ
รสนิยมเปลี่ยนไปหันมาสนใจของเล่นสมัยใหม่ที่สามารถ
เข้าถึงรวดเร็ว  
           3) ความเช่ือของชุมชน เมื่อมิติความทันสมัย
และความเจริญก้าวหน้าเข้ามา ท าให้สื่อพื้นบ้านหลาย
ชนิดได้รับการตีความหมายใหม่ (Redefined) ว่าเป็น

ผลิตผลที่ “โบร่ าโบราณ” หรือ “พ้นยุคพ้นสมัย” และมี
แนวโน้มสูญหายไปแล้วจากชุมชน เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างสื่อของเล่นพื้นบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติกับ
ของเล่นสมัยใหม่ที่สามารถเข้าถึงรวดเร็ว และเรียกร้อง
ความสนใจได้ง่ายกว่า  
     4.2.3 ปัจจัยจากภายนอกชุมชนต่างๆ ที่มีอิทธิพลเข้า
มากระทบกับชุมชน สื่อชุมชน และส่งผลกระทบต่อการ
ขาดความนิยมของผู้รับสารเด็กและเยาวชน อันได้แก่  
          1) มิติทางการเมือง เช่น นโยบายของภาครัฐ/
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้การจัดสรรอุดหนุน
งบประมาณที่จะมาสนับสนุนมีลักษณะไม่แน่นอน 
          2) มิติทางสังคม ทุกวันนี้ในระบบทุนนิยมไม่ว่า
จะเป็นวัฒนธรรมแบบใดล้วนเป็นสินค้าที่ได้รับการผลิต
ขึ้นโดยนายทุนอุตสาหกรรมแล้วป้อนกลับสู่มวลชน หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัฒนธรรมมวลชน” ที่เกิดจากการ
ผลิตแบบระบบสายพานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
แพร่กระจายไปในวงกว้างและมีการบริโภคกันอย่างเป็น
ล่ าเป็นสัน จนท าให้คุณค่าความหมายได้ถูกลิดรอนลง 
เช่น การมองสื่อของเล่นพื้นบ้านเป็นเพียงของเล่นเพื่อ
สร้างความสนุกสนานช่ัวคราว เป็นสินค้าไว้ซื้อขาย แต่
หลงลืมว่ามีบทบาทหน้าท่ีมากกว่านั้น เช่น การเป็นสื่อใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็ก เป็นต้น 
          3) มิติทางเศรษฐกิจ หลังจากที่ประเทศไทย
ด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อสร้าง
ค ว า มทั น สมั ย หล า ยปร ะกา ร ให้ ทั ด เ ที ย ม นาน า
อารยประเทศ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทาง
สังคมหลายประการด้วยกัน เนื่องจากนโยบายวัฒนธรรม
ใดๆ หรือภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้านก็จะถูกตีความเสีย
ใหม่ว่าเชย ล้าหลัง และถ่วงรั้งความเจริญทางเศรษฐกิจ
ของชาติ  
          4) มิติทางเทคโนโลยี/สื่อมวลชน/สื่อสมัยใหม่ 
ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี/สื่อตัวใหม่ๆ เช่น 
สื่อมวลชน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น คงจะไม่
ข้อกังขาใดๆ ในแง่ของศักยภาพอนัวิเศษของสื่อเหล่านี้ใน
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แง่มุมเชิงเทคนิค และด้วยลีลาเกือบตรงกันข้ามกับสือ่ของ
เล่นพ้ืนบ้านท าให้เบียดแทรกได้ไม่ยาก  
          5) มิติการเข้ามาของหน่วยงานภายนอกเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อท้องถิ่นตามนโยบาย
ของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขาดความ
เข้าใจในตัวของภูมิปัญญาอย่างแท้จริง  
          6) มิติความเจริญและความทันสมัยที่ได้รุกคืบเข้า
ภายในชุมชน ดังนั้น เมื่อภูมิปัญญาสื่อท้องถิ่นต้อง
เผชิญหน้ากับความเจริญและความทันสมัย จึงอาจมีภูมิ
ปัญญาสื่อท้องถิ่นหลายๆ ชนิดที่ถูกกลืน หรือแม้กระทั่ง
ล้มหายตายจากไป  
          7) มิติความเร็วช้า/ความรุนแรงของการเข้ามา
ของปัจจัยภายนอก ในช่วง 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การถาโถมเข้ามาของสื่อสมัยใหม่  
          8) มิติคู่แข่ง ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเภท
ของเล่นเด็กมีอย่างมากมาย และหลากหลายยี่ห้อให้เลือก
บริโภค ท าให้เป็นคู่แข่งที่เบียดขับของเล่นพ้ืนบ้านได้อย่าง
ง่ายดาย  
          9) มิติโครงสร้างครอบครัวและวิถีชีวิตของเด็ก
และผู้ใหญ่เปลี่ยนแปลงไปจาก “หาอยู่หากินเอง” มาเป็น 
“หาเงินแล้วก็ไปใช้เงิน” แทน ท าให้ของเล่นส่วนใหญ่
มักจะซื้อแทนที่ท าขึ้นเอง 
4.3 แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน
ส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ต าบลฟ้าฮ่าม 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
     4.3.1 แนวทางการส่งเสริมด้านกระบวนการสื่อสาร 
(S-M-C-R)   
          1) แนวทางการส่งเสริมด้านผู้ส่งสาร (Sender) ผู้
ถ่ายทอดภูมิปัญญา/ปราชญ์ผู้ท าของเล่นพื้นบ้านในฐานะ
ผู้ส่งสารจะต้องพิจารณาถึงศักยภาพในการถ่ายทอด
ข้อมูล ความรู้ต่างๆ สู่ผู้เล่นหรือผู้รับสาร อันได้แก่ การ
พัฒนาด้านความรู้ การสั่งสม และเพิ่มพูนทุนทางความรู้ 
และต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้รับสาร  

          2) แนวทางการส่งเสริมด้านเนื้อหาหรือสาร 
(Message) การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อหาและรูปแบบใน
การถ่ายทอดสื่อของเล่นพื้นบ้าน เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน 
ซึ่งจะสามารถดึงผู้รับสารกลุ่มนี้ให้มาสนใจได้ อันได้แก่ 
การปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดจากการถือเอาผู้สอนเป็น
ตัวตั้ง (Teacher-Oriented) มาสู่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การตั้งค าถามกับสิ่ งที่ต้องการเรียนรู้  การถ่ายทอด
รูปแบบและเนื้อหาแบบการผสมผสาน (Hybridization) 
ระหว่างกิจกรรมบอกเล่าเรือ่งราวและคุณคา่ความหมายที่
ซ่อนไว้ในวัสดุท าของเล่นพื้นบ้าน (ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้
เข้าใจคุณค่าของวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นดังเช่นใน
อดีต) เสมือนเป็นการเสริม “ราก” แห่งคุณค่าในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังได้ผนวกให้มีกิจกรรม
การตกแต่งระบายสีเมจิกตัวของเล่นตามความสนใจและ
จินตนาการของเด็กเอง  
          3) แนวทางการส่งเสริมด้านช่องทางการสื่อสาร 
(Channel) การสรรหาช่องทางให้กลุ่มผู้รับสารเด็กและ
เยาวชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม คลุกคลีกับของเล่นพื้นบ้าน 
และสร้างความผูกพันระหว่างของเล่นพ้ืนบ้านกับกลุ่มเด็ก
และเยาวชนให้มากขึ้น อันได้แก่ การจัดโอกาสให้ผู้รับสาร
ได้เข้าร่วมในกระบวนการและขั้นตอนของ “การผลิตสื่อ” 
การเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้านสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน การปรับประสานโดยน า
สื่ออื่นๆ มาเป็นองค์ประกอบเสริม (Articulation) การ
โยกย้ ายพื้นที่  การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  การตั้ ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การจัดท าฐานข้อมูล และการเผยแพร่
ผ่านการจัดท าของที่ระลึก/ของฝาก 
          4) แนวทางการส่งเสริมด้านผู้รับสาร/ผู้เล่น/ผู้ใช้ 
(Receiver) แม้กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้านจ าเป็นต้องท าให้ครบทุกองค์ประกอบการสื่อสาร 
ตั้งแต่การสืบทอดตัวผู้ผลิต (Sender) ผู้เล่น/ผู้ใช้ 
(Receiver) รูปแบบและเนื้อหา (Message) อีกทั้งการหา
ช่องทางใหม่ๆ (Channel) ก็จริง แต่องค์ประกอบการ
สื่อสารที่ส าคัญอีกประการที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้เล่น/ผู้ใช้ 
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ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมผู้รับสาร อันได้แก่ การทดลอง
ให้เป็นผู้ผลิต กลยุทธ์การเสริมสร้าง K-A-P ให้กับผู้รับ
สาร และการเปิดโอกาสและการหาเวทีหรือพื้นที่ให้
ผู้เรียนได้ส าแดงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.3.2 แนวทางการส่งเสริมด้านอื่นๆ ภายนอกตัวภูมิ
ปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน 
          1) ควรผลักดันให้กลายเป็นนโยบายระดับท้องถิ่น
ที่มีความส าคัญและมีการก าหนดนโยบายอย่างเด่นชัดจาก
ภาครัฐ จะได้เป็นกลไกหนึ่งที่จะสามารถผลักดันและ
สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างจริงจังขึ้นได้  
          2) ภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านควรท างาน
ร่วมกันกับสถาบันต่างๆ และสร้างเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างเครือข่ายใหม่ๆ เพื่อสืบทอดตัวภูมิปัญญาโดย
เช่ือมโยงเครือข่ายไปสู่เยาวชน สถาบันการศึกษา หรือ
องค์กรชุมชน 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 การเสริมหรือขยายช่องทางสื่อสารเพื่อเปิดพื้นที่และ
หาโอกาสให้ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและเด็กเยาวชนได้โคจร
มาพบกัน (Channel) 
     ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของภูมิปัญญาสื่อของเล่น
พื้นบ้านในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็คือ ในขณะที่ผู้ส่งสาร
ยังด ารงอยู่ และตัวสื่อพื้นบ้านเองก็มีปริมาณผู้รับสารที่
ช่ืนชอบอยู่ด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้วิจัยได้
ทดลองจัดกิจกรรมสอนภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านที่
โรงเรียนวัดขะจาว แต่ทว่าช่องทางที่จะเช่ือมต่อระหว่าง
คนสองกลุ่มนี้  เริ่ มถูกลิดรอนหรือหดตัวลง ซึ่ งนั่ น
หมายความว่า เมื่อช่องทางการสื่อสารดังกล่าวขาดหาย 
วาระโอกาสที่จะเกิดการสื่อสารระหว่างคนสองกลุ่ม (ผู้ส่ง
สาร/ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาของเล่นพ้ืนบ้านกับผู้รับสารเด็ก
และเยาวชน/ผู้เล่น/ผู้ใช้) นี้ก็เป็นได้ยากยิ่งนัก  
      ดังนั้นการท างานหรือแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญา
ของเล่นพื้นบ้านส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน จึง
ต้องอาศัยกลยุทธ์ดังต่อไปนี ้

1) กลยุทธ์การเสริมหรือขยายช่องทางการสื่อสารให้มาก
ไปกว่าวาระโอกาสแบบเดิมๆ ที่เคยมีมา เช่น การโยกย้าย
และขยายไปสู่พื้นที่ โรงเรียนต่างๆ เสมือนเป็นการ
มอบหมายภา รกิ จก า รสื บทอดภู มิ ปั ญญา ให้ กั บ
สถาบันการศึกษา  
2) กลยุทธ์การจัดหาโอกาสให้ผู้รับสารได้เข้าร่วมใน
กระบวนการและขั้นตอนของ “การผลิตสื่อ” นอกจาก
การฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนได้เล่นของเล่นพื้นบ้านเป็น
แล้ว ยังเป็นการฝึกฝนให้เรียนรู้กระบวนการผลิตของเล่น
พื้นบ้านเสียก่อน เมื่อเข้าใจแล้วก็จะท าให้เกิดความยั่งยืน
มากกว่า และที่ส าคัญคือ ท าให้ภูมิปัญญาของเล่นพ้ืนบ้าน
สามารถด ารงอยู่ไปพร้อมๆ กัน ดังเช่นพ่อหลวงอานนท์ 
ไชยรัตน์ที่พยายามเข้าไปสอนของเล่นพื้นบ้านตาม
โรงเรียนต่างๆ หรือการเปิดพื้นที่สื่อกิจกรรมใหม่ๆ อย่าง
การแข่งขันของเล่นพื้นบ้านในงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน 
รวมทั้งการเปิดพื้นที่ส าหรับเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น   
3) กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ภูมิปัญญาสื่อ
ของเล่นพื้นบ้านสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน การสรรหา
ช่องทางใหม่ในการน าเสนอของเล่นพื้นบ้านสู่กลุ่มเด็ก
และเยาวชน สามารถสร้างโอกาสในการทดลองท าและ
ทดลองเล่นของกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชนให้มีมากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการลดข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ เวลาในการ
ถ่ายทอด รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับของเล่น
พื้นบ้าน ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ผ่านสื่อสมัยใหม่อย่าง
เฟสบุ๊ค หรืออินสตาแกรม  
       อย่างไรก็ดี จากข้อค้นงานวิจัยช้ินนี้เป็นบทพิสูจน์ให้
เห็นว่าไม่ใช่เพราะผู้ส่งสาร/ปราชญ์ชาวบ้านผู้ถ่ายทอด 
หรือตัวภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านมีลักษณะเชย ไม่
ทันสมัย ล้าหลัง รวมทั้งอคติในการมองว่ากลุ่มผู้รับสาร
เด็กและเยาวชนไม่สนใจภมูิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน แต่
เพียงเพราะคนสองกลุ่มไม่มีพื้นที่ และวาระโอกาสที่จะ
พบกันมากกว่า ดังนั้น การเสริมหรือขยายช่องทางสื่อสาร 
(Channel) ให้กับภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้านเสมือนเป็น
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การเปิดพื้นที่และหาโอกาสให้ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
เด็กเยาวชนได้โคจรมาพบกันอีกครั้ง 
5.2 การสืบทอดผู้รับสาร (Receiver) แม้กระบวนการสืบ
ทอดภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้านจ าเป็นต้องท าให้ครบทุก
องค์ประกอบการสื่อสาร ตั้งแต่การสืบทอดตัวศิลปิน 
(Sender) ผู้ชม (Receiver) รูปแบบและเนื้อหา 
(Message) อีกทั้งการหาช่องทางใหม่ ๆ (Channel) ก็
จริง แต่เมื่อเปรียบเทียบความกังวลใจในเรื่องการสืบทอด
ศิลปินหรือผู้ส่งสาร ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยวิตกกังวลเรื่อง
การสืบทอดผู้ชมเท่าใดนัก [3] 
     ทว่าตามหลักของกระบวนการสื่อสารแล้ว การสืบ
ทอดผู้รับสาร/ผู้เล่น/ผู้ใช้ดูจะเป็นหัวใจและเป็นภารกิจที่
ยากยิ่งกว่าการสืบทอดฝ่ายผู้ส่งสารหรือผู้ผลิตเสียอีก 
โดยเฉพาะหากตั้งความคาดหวังที่จะมี “ผู้รับสารที่ใช้/
เล่นเป็น” (Smart Audience) ประกอบกับสภาพการณ์
ในปัจจุบันที่การสืบทอดผู้รับสารดูเหมือนจะเป็นปัญหา
ใหญ่ของภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน เพราะในอดีตกลุ่ม
ผู้รับสาร/ผู้เล่น/ผู้ใช้ของเล่นพื้นบ้านเป็นกลุ่มที่ใช้เวลา
ยาวนานในการค่อยๆ ฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์การ
เล่น/การผลิต จึงท าให้ผู้รับสารในอดีตส่วนใหญ่มักเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ (By Nature) [4] 
     ในทัศนะของผู้ วิ จัยที่ประเมินจากข้อค้นพบใน
งานวิจัยช้ินนี้พบว่า กลุ่มผู้รับสาร/ผู้เล่น/ผู้ใช้ของเล่น
พื้นบ้านในยุคปัจจุบันนี้มีทุนความรู้ เกี่ยวกับของเล่น
พื้นบ้านลดน้อยลง ดังนั้น ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาของเล่น
พื้นบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้านได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว 
จึงได้มีกระบวนการสร้างและพัฒนาตลาดผู้เล่น/ผู้ใช้ โดย
ขยายช่องทางการสืบทอดเข้าสู่สถาบันการศึกษาอย่าง
โรงเรียนหลายแห่งในชุมชนเพื่อที่จะติดตั้งภารกิจการสืบ
ทอดให้กับผู้รับสารโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่  
     ดังนั้น งานส าคัญที่โรงเรียนในชุมชนจะเข้ามาร่วม
เป็นแรงหนุนเสริม น่าจะเป็น “การช่วยสืบทอดผู้เล่น/
ผู้ใช้ของเล่นพ้ืนบ้าน” เพราะเป็นสถาบันที่รวมเด็กๆ ไว้ได้
มากที่สุด และยังได้มีโอกาสใช้เวลาใช้ชีวิตร่วมกับเด็กๆ 
อย่างยาวนานกว่าสถาบันอื่นๆ ในสังคม ประกอบกับการ

ที่กลุ่มผู้รับสารรุ่นใหม่อย่างเด็กและเยาวชนมีศักยภาพใน
การสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน เพราะมีความพร้อมใน
หลายๆ ด้าน เช่น ความพร้อมด้านกายภาพ ความพร้อม
ด้านความรู้และการจดจ า รวมทั้งถือเป็นกลุ่มใหญ่ของ
สังคม จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่แปลกนักที่ผู้ถ่ายทอดจะ
มอบหมายภารกิจการสร้างและพัฒนาตลาดผู้รับสารให้
เป็นภารกิจหลักของ “โรงเรียน” [5] นอกจากน้ีการขยาย
ช่องทางการสื่อสารผ่านการสานเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนก็เป็นอีกกลวิธีหนึ่งในกระบวนการสร้าง
ผู้รับสารเช่นกัน  
     อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่สถาบันการศึกษาอย่าง
โรงเรียนในชุมชน นอกจากจะเป็นการสืบทอดผู้รับสารที่
มีประสิทธิภาพแล้ว อีกด้านเป็นการเข้าไปในโครงสร้าง
ของสถาบันสังคมเพื่อ “ความยั่งยืน” ของวัฒนธรรมสื่อ
ของเล่นพ้ืนบ้านในอนาคต 
     ส าหรับทางผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน
หรือปราชญ์ชาวบ้านในช่วงแรกๆ อาจเอารสนิยมของ
กลุ่มเด็ก หรือวัยรุ่นเป็นตัวตั้งโดยให้เขาสัมผัสกับการท า
และการเล่นของเล่นพื้นบ้านเพียงอย่างเดียวไปก่อน แม้
อาจจะไม่สร้างความรู้สึกช่ืนชมและดื่มด่ าในสุนทรียะ แต่
เมื่อพวกเขาได้รับการฝึกฝนเรียนรู้บวกกับการสั่งสม
ประสบการณ์ในการเล่นและการใช้อย่างเหมาะสมก็จะ
เริ่มไปสู่ระดับของการเป็น “ผู้รับสารที่เล่นเป็น/ท าเป็น” 
(Smart Audience) ก็จะถอดความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ใน
ตัวสื่อที่มีลักษณะสื่อเงียบให้มีโอกาสได้ส่งเสียงออกมา 
โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อที่จะพิทักษ์รักษาและเป็นพลัง
ผลักดันวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่ในชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
6.1.1 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่แนว
ทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน ทว่ายัง
ไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของการสืบทอด การปรับ
ประยุกต์ หรือการสร้างเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้มองเห็น
ภาพรวมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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6.1.2 การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของ
เล่นพื้นบ้านในครั้งนี้ สามารถน าไปปรับใช้ได้กับงานวิจัย
สื่อพื้นบ้านประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่หลากหลายในประเทศ
ไทยเพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานต่อไป 
6.1.3 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่แนว
ทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้านส าหรับกลุ่ม
ผู้สารเด็กและเยาวชน ดังนั้นควรมีการศึกษาผ่านตัวแปร
อื่นๆ เช่น รสนิยมของผู้รับสาร ความแตกต่างของการ
บริโภคสื่อของกลุ่มผู้รับสาร เป็นต้น                   
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6.2.1 ส าหรับสถาบันการศึกษาในชุมชนควรส่งเสริมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน โดยจัดตั้งชมรม
หรือพิพิธภัณฑ์สื่อของเล่นพื้นบ้าน หรือน าภูมิปัญญาสื่อ
ของเล่นพ้ืนบ้านเข้าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
แต่ละวิชาเพื่อที่จะให้เด็กๆ ได้ซึมซับและปลูกฝังคุณค่า
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน
อีกด้วย  
6.2.2 ส าหรับผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ผู้ผลิตสื่อของเล่นพื้นบ้าน ควรค านึงถึงมิติการสืบทอด
ผู้ รั บสาร  ทั้ ง ใน เ ชิ งปริ ม าณ เ ช่น  การขยาย ไปสู่
สถาบันการศึกษาในชุมชน หรือการแสวงหาเครือข่าย
ใหม่ๆ พร้อมทั้ งพัฒนาในเ ชิงคุณภาพสู่การ เข้ าใจ
ความหมายที่ซ่อนเร้นในภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้าน 
ดังนั้น ในปัจจุบันผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาจ าเป็นต้องมุ่งเน้น
การสร้างผู้รับสาร ท้ังผู้รับสารที่เป็นผู้สนับสนุนภูมิปัญญา
ของเล่นพื้นบ้าน และผู้รับสารที่อาจจะกลายมาเป็นผู้ส่ง
สารในอนาคต 
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