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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชนบทการละเล่นมวยตับจากจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการละเล่นมวยตับจากจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบัน แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการละเล่นมวยตับจากจังหวัดสมุทรสาคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยการด้วยแบบ
สัมภาษณ์และสัมมนากลุ่มซึ่งมีอุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ เทปบันทึกเสียง สมุดบันทึก กล้อง
ถ่ายภาพ
ผลการวิจัย พบว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นมวยตับจากจังหวัดสมุทรสาครยัง
ไม่ค่อยได้รับการถ่ายทอด เนื่องจากบุคลากรที่จะถ่ายทอดมีน้อย การถ่ายทอดยังไม่แพร่หลาย วัยรุ่นส่วน
ใหญ่ยังไม่ใส่ใจในการละเล่นมวยตับจากจังหวัดสมุทรสาคร มักหันไปสนใจในเทคโนโลยี ส่วนแนวทางใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นมวยตับจากจังหวัดสมุทรสาคร คือ จัดให้มีการละเล่นในเทศกาล
ต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ให้แต่ละกลุ่มโรงเรียนถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดกิจกรรมในแต่ละปี มีการบอก
ต่ อ จากรุ่ น สู่ รุ่ น โดยรุ่ น พี่ ให้ รุ่ น น้ อ งมาเล่ น มวยตั บ จาก มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรจากชาวบ้ า นมาให้ ค วามรู้
การละเล่นมวยตับจาก และให้มีการเผยแพร่การละเล่นมวยตับจากให้แพร่หลายมากขึ้น
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ABSTRACT
The aims of the research are to study country life,folk play of Muay Tub
Jag in Samutsakhon province, to study the impact on folk play of Muay Tub Jag in
Samutsakhon province at the present.
The ways to conseserve localwisdom folk play of Muay Tub Jag in
Samutsakhon province The instruments are used in the research are interviewing
and group seminar that has the instrument to collect the data they are voice
recording machine, notbooks, and camera.
The result of research found that the ways of transmission local wisdom
Muat Tub Jag in Samutsakhon provice is not transmit. Samutsakhon provice are
the personnel who will transmits the local wisdom is fewer the most of teenagers
do not interest in Muay Tub Jag by the way they interest in technology.
The ways to conserve the local wisdom Muay Tub Jag in Samutsakhon
provice organization Muay Tub Jag in Songkran festival. Every school have to
organization Muay Tub Jay every year collect time people in the community to
show the play from generation to generation,invite lecturer from local people to
give the knowledge play “Muay Tub Jay” and public more.

