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บทคัดย่ อ
หัวข้ อวิจัย

กระบวนการเรี ยนรู้และการมีสว่ นร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
พื ้นถิ่นน่าน : กรณีศกึ ษาตําบลดูใ่ ต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวปวีณา ผาแสง

กระบวนการเรี ยนรู้และการมีสว่ นร่ วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่น
น่าน : กรณีศึกษา ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีวตั ถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้ (1) สร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน โดยการจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้
ด้ านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่านในตําบลดู่ใต้ และ (2) พัฒนากลไกในด้ านการการอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่านของตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยคนในชุมชนมีสว่ น
ร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เป็ นการวิจยั คุณภาพเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน
ในประเด็นเรื่ องการฟ้อนเจิง สูก่ ารพัฒนาหลักสูตร รวมทังการถ่
้
ายทอดองค์ความรู้ เพื่อหาแนวทางการ
อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และการนําไปสูก่ าร
เพิ่มมูลค่าของศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ กระบวนการศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ สัมภาษณ์ แบบไม่เป็ น
ทางการ บันทึกภาพ บันทึกเสียง และสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมกับกลุม่ ตัวอย่าง
ผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ พบว่า ผู้วิจยั ได้ ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน ในประเด็นเรื่ อง
การฟ้อนเจิง ในทางประวัติศาสตร์ การฟ้อนเชิงมีบทบาทที่สําคัญต่อสังคมชาวล้ านนา ซึ่งใช้ ทงในยาม
ั้
สงบและยามศึกสงคราม ถือได้ ว่าเป็ นศิลปะการป้องกันตัวที่ผสมผสานกับยุทธลีลาอันอ่อนช้ อย มีการ
ถ่ายทอดองค์ ความรู้ จากรุ่ น สู่รุ่น เน้ นที่ การฝึ กปฏิบัติแ บบตัวต่อ ตัว กับผู้สอน ดังนันผู
้ ้ วิจัยได้ ทํา การ
รวบรวมองค์ความรู้ด้านการฟ้อนเชิงออกมาเป็ นลายลักษณ์ อักษรผ่านการจัดพิมพ์เป็ นหนังสือ สําหรับ
การเผยแพร่ สู่สาธารณะ และในขณะเดีย วกันกลุ่มครู ภูมิ ปัญญาด้ านการฟ้อนเชิ ง ได้ มีการรวบรวม
ประวัติกลุ่มครู ภูมิ ปัญญาด้ านการฟ้อนเจิ งของจังหวัดน่าน สําหรั บทําเป็ นฐานข้ อ มูลเครื อ ข่ายครู ภูมิ
ปั ญญาในแต่ละด้ านต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ เกิดความต่อเนื่อง
ควรที่จะให้ กลุม่ เครื อข่ายครูภมู ิปัญญาด้ านการฟ้ อนเชิง มีกิจกรรมในการขับเคลื่อนกระบวนการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมด้ านการฟ้ อนเชิงในพื ้นที่ โดยถ่ายทอดให้ กับกลุม่ เด็กและเยาวชน หรื อผู้ที่มีความสนใจ
ในศิลปวัฒนธรรมแขนงนี ้ต่อไป

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การอนุรักษ์ เป็ นการเก็บรักษาศิลปวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ทังที
้ ่เป็ นวัตถุและไม่ใช่วตั ถุ เช่น สิ่งของ
เครื่ อ งใช้ โบราณวัต ถุ คํ า บอกเล่า นิ ทาน การละเล่น การแสดงพื ้นบ้ าน ฯลฯ ที่ มีก ารทํา ขึน้ ทังจาก
้
ส่วนกลางโดยราชการ และจากเอกชน หรื อบุคคลที่สนใจ ซึ่งทําด้ วยใจรัก ถือเป็ นส่วนหนึ่งในการศึกษา
ค้ นคว้ า พัฒนาการของสังคมในแต่ละท้ องถิ่น หรื อชุมชน ตลอดจนการจัดตังสร้
้ างอาคารเป็ นที่เก็บสะสม
นับเป็ นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริ มให้ ชาวบ้ านได้ ทําในสิ่งที่เขารั กและสนใจ ซึ่งจะเป็ นผลดีในการสืบ
ทอด รักษา และพัฒนาต่อไปได้ เพราะชาวบ้ านได้ มีบทบาทริ เริ่ มและจัดตัง้ ในบางแห่งหน่วยงานภาครัฐ
ได้ จดั ตังริ้ เริ่ มด้ วยคิดว่าดี เหมาะสม แต่ชาวบ้ านกลับไม่สนใจดูแลรักษาสืบทอดด้ วยไม่เห็นความสําคัญ
หรื อคุณค่า เช่นเดียวกับการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน การสนับสนุนที่ถูกต้ องมิใช่การ
เกณฑ์คนให้ มาทําหรื อมาเล่นปี ละครัง้ เพื่อการท่องเที่ยว แต่ควรจะให้ ความสําคัญและเห็นคุณค่าอย่าง
สมํ่าเสมอต่อเนื่อง ให้ สงิ่ เหล่านี ้สามารถอยูใ่ นบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้ าน โดยสิ่งที่ทาง
ราชการจะช่วยได้ ก็คือ การค้ นหาภูมิปัญญาชาวบ้ าน และปราชญ์ ชาวบ้ าน ให้ บุคคลเหล่านี ้ได้ ทําในสิ่งที่
เขารักและมีความสามารถ ซึ่งชาวบ้ านจะเกิ ดความภาคภูมิใจ มิใช่เรื่ องที่มองว่าตนเองตํ่าต้ อยกว่าสู่
กระแสวัฒนธรรมจากส่วนกลางมิได้ วฒ
ั นธรรม เป็ นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็ นแบบแผนการประพฤติ
ปฏิบตั ิ และการแสดงออก ซึง่ ความรู้สกึ นึกคิดในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกัน สามารถ
ซาบซึ ้งยอมรับและใช้ ปฏิบตั ิร่วมกัน อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนัน้ ๆ ซึ่ งจะ
เห็นได้ วา่ วัฒนธรรมเป็ นสิง่ ที่ไม่หยุดนิ่งหรื ออยูก่ บั ที่แต่จะมีการสร้ างสรรค์พฒ
ั นา ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเพื่อให้ แบบแผน วิธีคิดและวิธีการประพฤติปฏิบตั ิดงั กล่าวมีความสอดคล้ องกับยุคสมัย และ
กระแสการเปลีย่ นแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ทังนี
้ ้เนื่องจากคนเป็ นสัตว์

สั ง คม ที่ มี การอ า ศั ย อ ยู่

ร่วมกันเป็ นกลุม่ ชุมชนและสังคม มีการติดต่อสือ่ สาร และมีความสัมพันธ์ กนั ทังภายในและภายนอกกลุ
้
ม่
ชุมชนหรื อสังคมของตนเอง ประกอบกับการพัฒนาและความเจริ ญก้ าวหน้ าในด้ านเทคโนโลยี การ
ติดต่อสือ่ สาร การคมนาคมและความเจริ ญด้ านอื่น ๆ ส่งผลให้ คนในสังคมต่าง ๆ มีการเผยแพร่ ถ่ายทอด
แลกเปลีย่ น รวมทังผสมผสาน
้
ครอบงําและกลืนกลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้ สามารถดํารงอยูใ่ นสังคมได้
ท่ามกลางกระแสและบริ บทที่มีการเปลีย่ นแปลงของแต่ละสังคม

วัฒนธรรมพืน้ บ้ า น เป็ นรู ปแบบวัฒนธรรมที่ก ล่าวถึงการดํ ารงชี วิ ตของกลุ่มคนในท้ อ งถิ่ น ที่
แสดงออกถึงลักษณะของบุคคลหรื อท้ องถิ่นนัน้ มักจะส่งผ่านต่อกันทางคําพูดมากกว่าการบันทึกเป็ น
ลายลัก ษณ์ อักษรไว้ วัฒนธรรมพืน้ บ้ านมัก จะแตกต่า งกันตามถิ่ น ที่อ ยู่อ าศัย ซึ่ง จะมี ล ักษณะเด่น
เฉพาะตัว แตกต่า งกัน ไปในแต่ล ะท้ องถิ่ น ขึน้ อยู่กับ บริ บ ทของชุ ม ชน อาทิ ภูมิ อ ากาศ ภูมิ ป ระเทศ
ทัศนคติ ความเชื่ อ ลักษณะการประกอบอาชีพ เช่น ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนประมง เป็ นต้ น และยัง
ขึ ้นอยู่กับการเปิ ดรับอารยธรรม และความเจริ ญของกลุม่ ชนอื่นเข้ ามาผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ที่
ถึงแม้ ก ารไหลบ่าของวัฒ นธรรมภายนอกจะถาโถมเข้ า มาอย่างรุ นแรง จนทําให้ วัฒนธรรมพื ้นบ้ า น
บางอย่างกลืนหายไปกับกระแสดังกล่าว แต่ก็ยงั เหลืออีกมากที่ธํารงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของกลุม่ ตน
และวัฒนธรรมพื ้นบ้ านของไทยก็เป็ นอีกตัวอย่างที่สะท้ อนภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากความจริ ง
ที่วา่ วัฒนธรรมย่อมเปลีย่ นแปลงตามเงื่อนไขเวลา เมื่อมีการคิดค้ นหรื อพบสิ่งใหม่ ๆ ที่ใช้ แก้ ปัญหาและ
ตอบสนองความต้ องการของสังคมได้ วัฒนธรรมบางอย่างอาจเลิกใช้ ดังนัน้ การจะรักษาวัฒนธรรมเดิม
ไว้ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เปลี่ย นแปลง หรื อ พัฒ นาวัฒ นธรรมนัน้ ให้ เ หมาะสมมี ป ระสิท ธิ ภ าพตามยุค สมั ย
วัฒ นธรรมพื น้ บ้ า นอยู่ภ ายใต้ ค วามจริ ง นี ด้ ้ ว ย ดัง นัน้ จะเห็ น ความเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึน้ ซึ่ ง ก็ ต้ อ ง
เปลีย่ นแปลงควบคูก่ บั การอนุรักษ์ คุณค่าเดิมไว้ ด้วยในด้ านความสําคัญของวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน คงมิใช่
เพียงภาพสะท้ อนความเจริ ญงอกงามเท่านันแต่
้ ยงั เปรี ยบเสมือนเป็ นครู ที่ช่วยให้ มนุษย์เข้ าใจสภาพชีวิต
ให้ ดียิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งเป็ นกรงล้ อมให้ ชีวิตอยูใ่ นขอบเขตที่นิยมกันว่าดีและถูกต้ อง เพราะวัฒนธรรมเกิดขึ ้น
สอดคล้ องกับวิถีชีวิต ความรู้สกึ นึกคิดทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และระเบียบแบบแผนอื่น ๆ
ตําบลดู่ใต้ เป็ นตําบลหนึ่งในอํ าเภอเมือ งน่าน จังหวัดน่าน ตังอยู
้ ่ทางทิศใต้ ของตัวอํ าเภอ ทิศ
เหนือ ติดต่อตําบลในเวียงและตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองน่าน ทิศตะวันออก ติดต่อตําบลม่วงตึ๊ดและ
ตําบลท่าน้ าว อําเภอภูเพียง ทิศใต้ ติดต่อตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน และตําบลนาปั ง อําเภอภู
เพียง ทิศตะวันตก ติดต่อตําบลบ่อสวกและตําบลนาซาว อําเภอเมืองน่านแบ่งการปกครองออกเป็ น 15
หมู่บ้าน ได้ แก่ บ้ านดูเ่ หนือ บ้ านดู่ใต้ บ้ านธงน้ อย บ้ านเจดีย์ บ้ านดอนมูล บ้ านพญาวัด บ้ านสมุน บ้ าน
เชียงราย บ้ านคอวัง บ้ านดู่ต้นฮ่าง บ้ านเขาน้ อย บ้ านดู่เหนือ พัฒนา บ้ านดอนมูลพัฒนา บ้ านธงใหม่
พัฒนา บ้ านเจดีย์ แบ่งการปกครองเป็ น 1 เทศบาลตําบล คือ เทศบาลตําบลดู่ใต้ มี พื ้นที่ครอบคลุม
ตําบลดูใ่ ต้ ทงหมด
ั้
อาชีพของประชากร ส่วนใหญ่เกษตรกรรม ทํานา ทําไร่ ทําสวน ปลูกพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ กลุ่ม หัตกรรมพื น้ บ้ า น มี ก ลุ่มจักสาน เช่ น ไป่ ตอก สานไหข้ าว อัต ลัก ษณ์ ข องชุม ชน
ประกอบด้ วย ประเพณีงานเลี ้ยงปู่ เจ้ าบ้ าน งานรดนํ ้าดําหัวผู้สงู อายุ ส่งเคราะห์แม่นํ ้า ประเพณียี่เป็ ง พิธี
บายศรี (สูข่ วัญ) งานประเพณี งานสรงนํ ้าพระธาตุ ตักบาตรนํ ้าผึ ้ง ปั่ นฝ้าย หัตถกรรม จักสาน กระติ๊บ

ข้ าว ไหข้ าว ไป่ ตอก การทําบายศรี สขู่ วัญ เทียนหอมสมุนไพร อาหารพื ้นเมือง แกงแค แกงฮังเล นํ ้าพริ ก
อ่อง นํ ้าใบเตย นํ ้าขิง นํ ้ามะตูม นํ ้าตะไคร้ นํ ้ากระเจี๊ยบ แกงฮังเล
ปั จจุ บั น ตํ า บลดู่ ใ ต้ อํ า เภอเมื อ งน่ า น จั ง หวั ด น่ า นยั ง คงมี วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ยึ ด ถื อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของท้ องถิ่นในการประพฤติปฏิบตั ิเป็ นวัฒนธรรมชุมชน แต่ใน
สภาวการณ์ ปั จจุ บัน ทํ า ให้ เ ด็ ก เยาวชน และประชาชน ส่ว นหนึ่ ง เริ่ ม หัน ไปนิ ย มวัฒ นธรรมของ
ชาวต่างชาติ ที่หลั่งไหลเข้ ามามากขึน้ อี กทังถู
้ กครอบงําจากวัฒนธรรมอื่ น ทําให้ วัฒ นธรรมพื น้ บ้ า น
บางอย่างมีการถูกละเลย เด็ก เยาวชนและประชาชน บางส่วนไม่ให้ ความสําคัญและไม่มีสว่ นร่วมในการ
อนุรักษ์ สบื ทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ที่เป็ นสิ่งสําคัญและมีคุณค่าต่อชุมชน
ซึง่ แสดงออกถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน ดังนัน้ การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน จึง
เป็ นภาระสําคัญของชุมชนที่จะต้ องร่ วมกันแก้ ปัญหา และมีบทบาทในการถ่ายทอด ธํ ารงรั กษา และ
พัฒนาศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านให้ เจริ ญงอกงามยิ่งขึ ้นไว้ ให้ แก่คนรุ่นหลัง
ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาจึงต้ องการ ขับเคลือ่ นสร้ างความตระหนักในเรื่ องของศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน
โดยการจัดทําหลักสูตร และถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็ นแนวทางให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้
ยึดถือปฏิบตั ิ และช่วยกันอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน ซึง่ มีความคาดหวังว่า การศึกษาใน
ครัง้ นี ้ จะสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการประยุกต์ให้ เป็ นประโยชน์ ต่อการอนุรักษ์ การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒ ธรรมพื น้ ถิ่ นน่า น โดยความร่ วมมื อ ของประชาชนในชุม ชนดู่ใต้ ตลอดจนหน่วยงานภาครั ฐ
เอกชน และองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ได้ มีส่วนร่ วมในการสนับสนุน และพัฒนา ให้ เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนสืบไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน โดยการ
จัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ ด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่านในตําบลดูใ่ ต้
2. เพื่อพัฒนากลไกในด้ านการการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่านของตําบลดูใ่ ต้
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยคนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
1.3 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ ส ารสนเทศบริ บ ทและสถานการณ์ ข องชุ ม ชนและสารสนเทศเกี่ ย วกับ การอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่านของตําบลดูใ่ ต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

2. ชุ มชนตํา บลดู่ใ ต้ อํ าเภอเมื อ งน่า น จัง หวัด น่า น มี ความรู้ เกี่ ยวกับ การอนุรัก ษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน
3. ได้ แนวทางการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่านจากการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
ชุมชนตําบลดูใ่ ต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
4. เพิ่มมูลค่าทางด้ านศิลปวัฒนธรรม
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตร รวมทังการถ่
้
ายทอดองค์ความรู้ เพื่อหา
แนวทางการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมื องน่าน จังหวัดน่าน และ
การนําไปสูก่ ารเพิ่มมูลค่าของศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2558
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในกระบวนการทํางานวิจยั

บทที่ 2
แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัย
กระบวนการเรี ยนรู้และการมีสว่ นร่ วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่น
น่าน : กรณีศึกษา ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมื องน่าน จังหวัดน่าน ครั ง้ นี ้ เป็ นงานวิจัยที่นําแนวคิดเรื่ องการ
จัดการทางวัฒนธรรม แนวคิดเรื่ องกระบวนการเรี ยนรู้ และการถ่ายทอดวัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิดเรื่ อง
การมีสว่ นร่วมของชุมชน เป็ นฐานแนวคิดหลักในการนํามาใช้ เพื่อการดําเนินงานวิจยั ครัง้ นี ้
2.1 แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็ นศาสตร์ (discipline) สาขาหนึ่ง เป็ นศาสตร์ ที่มีกระบวนการ
จัดการทํางานที่ต้องดําเนินการอย่างเป็ นระบบ มีแนวทาง (approach) แนวคิด (concept) และวิธีวิทยา
(methodology) ที่นําไปสูก่ ารผลิตองค์ความรู้ ใหม่ที่สามารถรับใช้ สงั คมได้ เหมือ นกับศาสตร์ สาขาอื่ น
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมจึงเป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์และเกี่ ยวข้ องทั ง้ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
และ มนุษยศาสตร์ หรื อกล่าวได้ วา่ ศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมีวิธีการในลัก ษณะ สห
วิทยาการ(interdisciplinary science) เหมือ นกับศาสตร์ หลายสาขาในปั จ จุบนั (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์
,2554)
เนื่องจากวัฒนธรรม เป็ นผลของการสัง่ สมสิ่งสร้ างสรรค์และภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ของสังคม และหมายรวมถึงวิถีชี วิตความเป็ นอยู่ทงหมดของสั
ั้
งคม ทังจิ
้ ตใจของคน ค่า นิยม ระบบ
ความคิด คุณ ค่าทางจิ ตใจ คุณธรรม แนวความคิดลักษณะความสัมพันธ์ ของมนุษ ย์ ประสบการณ์
ความรู้ ความสามารถภูมิปัญญาที่ช่วยให้ มนุษย์อยู่รอดและเจริ ญสืบต่อมา (พระเทพเวที อ้ างถึงในสา
ยันต์ ไพรชาญจิ ตร์ .2550,1) กล่าวได้ ว่าทรัพยากรวัฒนธรรมเป็ นผลผลิตที่ปรากกฎเป็ นรู ปแบบและ
นามธรรมมาจากระบบวัฒ นธรรมของมนุ ษ ย์ ทัง้ ในอดี ต และปั จจุ บัน มี ค่า หรื อ เป็ นตัว แทนสื่อ ถึ ง
วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ แบ่งประเภทได้ ๒ ประเภท ดังนี ้
- ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จบั ต้ องได้ (Tangible) เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เครื่ องมือเครื่ องใช้
ต่างๆและซากสิง่ ของที่สามารถมองเห็น เป็ นต้ น
- ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จบั ต้ องไม่ได้ (Intangible) เช่น ประเพณีมุขปาฐะ ศิลปะการแสดง คติ
ความเชื่อ เป็ นต้ น( ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ ,2554) กล่าวได้ ว่า ทรั พยากรวัฒนธรรม เป็ นส่วนประกอบของ

ระบบวัฒนธรรมทัง้ หมดในสังคมมนุษย์ ทงที
ั ้ ่เป็ นวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งก่อ สร้ างที่จับต้ อ งมองเห็นได้
(tangible forms) และที่เป็ นความหมาย(meaning) ความรู้ /ภูมิปัญญา(knowledge/wisdom) จินตนา
ภาพ(imaginations) ความรู้สกึ นึกคิด(feeling) ศิลปะและการแสดงออก( expressive behaviors) ที่ไม่
สามารถจับต้ องหรื อสัมผัสทางกายภาพได้ (intangible forms) ซึ่งเป็ นสิ่งที่สามารถจัดการให้ เกิ ด
ประโยชน์ แ ก่ การดํ า รงชี วิ ตของมนุษ ย์ ใ นแต่ล ะชุ มชน แต่ล ะสังคม แต่ล ะยุคสมัย ได้ แ ละทรั พ ยากร
วัฒนธรรมในสังคมปั จจุบันประกอบด้ วยสิ่งที่เป็ นมรดกตกทอดมาจากอดีต (heritage) และสิ่งที่ยัง
สร้ างสรรค์ดดั แปลงขึ ้นมาใหม่ (Creations/vital cultural resources) เพื่อใช้ สอยให้ สมประโยชน์ในการ
แก้ ปัญหาด้ า นต่างๆของชุมชนและสังคม(สายันต์ ไพรชาญจิ ตร์ .2550,13-14) และหากความรู้ ภูมิ
ปั ญญาที่แปลและสกัดได้ จากทรัพยากรวัตถุประเภทนามธรรมก็จะทําให้ คณ
ุ ค่าของทรัพ ยากรวัฒนธรรม
ในฐานะที่เป็ นนัย เป็ นสัญลักษณ์หรื อตัวบ่งชี ้ และเป็ นความทรงจําของอดีต (memory of the past) ที่มี
พลังสูงสุดในการสื่อสารถึง คนสมัยปั จจุบันให้ สามารถทําความเข้ า ใจอดีตของมนุษยชาติ ( Willam
D.Lipt, อ้ างในสายันต์ ไพรชาญจิตร์ .2550,5) โดยสายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550) ได้ เสนอแบบแผนในการ
ทํ า ความเข้ า ใจและอธิ บ ายกระบวนการจัด การทรั พ ยากรวัฒ นธรรม เรี ย กว่า 3 Es-Model ซึ่ง
ประกอบด้ วยแนวทางการปฏิบตั ิการที่สาํ คัญ (action) 3 ลักษณะ คือ
1. กระบวนการเรี ยนรู้และการปลูกฝั งจิตสํานึก (E1: Education) เน้ นการเรี ยนรู้ ร่วมกันจากการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง การจัดการศึกษาที่เน้ นการสื่อสารหลายทางแบบไม่เป็ นทางการ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ประสบการณ์ในหมู่นกั วิชาการ นักจัดการ เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และประชาชน
ในชุมชนท้ องถิ่นเพื่อความเข้ าใจร่วมกันในเรื่ องคุณลักษณะทางวิชาการ เป็ นการสร้ างจิตสํานึกในคุณค่า
และความสําคัญของทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทต่างๆรวมทังการเล็
้
งเห็นประโยชน์ของทรัพยากร
ทางโบราณคดีในการพัฒนาชุมชน
2. การสร้ างสรรค์และประดิษฐ์ นวัตกรรมในการในจัดการ (E2 : Engineering) หมายถึง การ
คิดค้ นรู ปแบบวิธีวิทยา และเทคนิควิธีที่เหมาะสม ในการจัดการด้ านวิชาการหรื อ การวิจัย ด้ านการ
อนุรักษ์ การสงวนรักษา และแบบแผนการพัฒนา รวมทังการสร้
้
างเงื่อนไข กฎเกณฑ์หรื อข้ อบัญญัติและ
กฎหมาย เพื่อใช้ ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้ เกิ ดประโยชน์ อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนทังในระดั
้
บ
ท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3. การบังคับใช้ กฎระเบียบ หมายถึง การนําเอาเงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้ อบัญญัติและกฎหมายที่ชุมชน และ
สังคมตราขึ ้นร่ วมกันมาบังคับใช้ เพื่อคุ้มครอง ป้องกันและเอื ้ออํานวยให้ กระบวนการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมเป็ นไปอย่างยัง่ ยืนแก่ชุมชนในระดับท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประกอบด้ วย 3 กระบวนการได้ แก่ การประเมิน
ความสําคัญ (Assessing significance) การวางแผนการจัดการ (Planning for management) และ
การกําหนดรายการจัดการ (Management program) โดยการพิจารณาถึงคุณค่าและความหมายใน
สังคมร่วมสมัย ตามแผนภูมิคณ
ุ ค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อเป็ นแนวทางการวางแผนการจัด
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหมาะสมแก่ชุมชนต่างๆในสังคมไทย (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ , 2554)
2.2 แนวคิดเรื่องการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ เป็ นเรื่ องที่สําคัญอีกเรื่ องหนึ่งที่ครู จะต้ องศึกษาก่อนการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ จะทําให้ ครูเข้ าใจกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ จะส่งผลโดยตรงกับ ผู้เรี ยน
ในการจัดการเรี ยนรู้ ถ้าครู ศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู้ ก่อนแล้ วนําแนวคิดจากทฤษฎีไปสูก่ ารปฏิบตั ิคือการ
จัดการเรี ยนรู้ จะทําให้ การจัดการเรี ยนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์อ ย่างรวดเร็ ว ซึ่งจะดีกว่าการที่เราจัดการ
เรี ยนรู้โดยไม่มีทฤษฎีรองรับเพราะทฤษฎีต่างๆ นันได้
้ มีการค้ นคว้ าทดลองจนเป็ นที่ยอมรับ พูดง่าย ๆ ก็
คือได้ ผา่ นการพิสจู น์มาแล้ ว สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ เลย ทิศนา แขมมณี (2550 : 40 - 107) ได้ สรุ ป
แนวคิดและแนวปฏิบตั ิของทฤษฎีการเรี ยนรู้ไว้ ตงแต่
ั ้ แนวคิดเกี่ยวกับการกระทําหรื อพฤติกรรมของมนุษย์
ซึง่ มี 3 แนวคิด แนวที่ 1 เชื่อว่าพฤติกรรมหรื อการกระทําของมนุษย์ เกิดขึ ้นจากแรงกระตุ้นภายในตนเอง
แนวที่ 2 เชื่อว่าพฤติกรรมหรื อการกระทําของมนุษย์ เกิดขึ ้นจากอิทธิ พลของสิ่งแวดล้ อม มิใช่มาจากแรง
กระตุ้นภายใน แนวที่ 3 เชื่อว่าพฤติกรรมหรื อการกระทําของมนุษย์ เกิดขึ ้นทังจากสิ
้
่งแวดล้ อมและจาก
แรงกระตุ้นภายในตัวบุคคล
2.2.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ (Learning Theory) มนุษย์สามารถรับข้ อมูลโดยผ่านเส้ นทางการ
รับรู้ 3 ทาง คือ
1. พฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
2. ปั ญญานิยม (Cognitivism)
3. การสร้ างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปั ญญา (Constructivism)
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) พฤติกรรมนิยมมองผู้เรี ยนเหมือนกับ กระดานชนวนที่ว่าง
เปล่าผู้สอนเตรี ยม ประสบการณ์ ให้ กับผู้เรี ยน เพื่อ สร้ างประสบการณ์ ใหม่ให้ ผ้ เู รี ยน อาจกระทําซํ ้าจน
กลายเป็ นพฤติกรรม ผู้เรี ยนทําในสิง่ ที่พวกเขาได้ รับฟั งและจะไม่ทําการคิดริ เริ่ มหา หนทางด้ วยตนเองต่อ
การเปลีย่ นแปลง หรื อพัฒนาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆ ให้ ดีขึ ้น

ปั ญญานิยม (Cognitivism) ปั ญญานิยมอยู่บนฐานของกระบวนการคิดก่อน แสดงพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะถูกสังเกต สิ่งเหล่านัน้ มันก็ เป็ นเพียงแต่การบ่งชี ้ว่าสิ่งนี ้ กําลังดําเนิน
ต่อไปในสมองของผู้เรี ยน เท่านัน้ ทักษะใหม่ๆ ที่จะทํา การสะท้ อนส่งออกมา กระบวนการประมวลผล
ข้ อมูลสารสนเทศทางปั ญญา
การสร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ด้วยปั ญญา (Constructivism) การสร้ างสรรค์ความรู้ ด้วยปั ญญา
อยูบ่ นฐานของ การอ้ างอิงหลักฐานในสิง่ ที่พวกเราสร้ างขึ ้นแสดงให้ ปรากฏแก่สายตาของ เราด้ วยตัวของ
เราเอง และอยู่บนฐานประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล องค์ความรู้ จะถูกสร้ างขึ ้นโดยผู้เรี ยน และโดย
เหตุผลที่ทุกคนต่างมี ชุดของประสบการณ์ ต่างๆ ของการเรี ยนรู้ จึงมี ลกั ษณะเฉพาะตน และมี ความ
แตกต่างกันไปในแต่ละคน
ทังสามทฤษฏี
้
ต่างมี ความสําคัญเท่าเทียมกัน เมื่ อได้ การตัดสินใจที่จะใช้ ยุทธศาสตร์ นี ้ มี สิ่งที่
สําคัญและจําเป็ นที่สดุ ของชีวิตที่ต้องพิจารณาทังสองระดั
้
บ คือ ระดับองค์ความรู้ ของนักเรี ยนของท่าน
และระดับการประมวลผลทางสติปัญญาที่ ต้ องการในผลงานหรื อภาระงานแห่ งการเรี ยนรู้ ระดับการ
ประมวลผลทางสติปัญญาที่ ต้ องการสร้ างผลงาน/ภาระงาน และระดับความชํานิชํานาญของนักเรี ยน
ของเรานี ้ การมองหาภาพทางทฤษฎี จะมีความเป็ นไปได้ ที่สนับสนุนการมีความ พยายามที่จะเรี ยนรู้ทาง
ยุทธวิธีบางทีก็มีความซับซ้ อนและมีความเลื่อมลํ ้ากันอยู่บ้าง และก็มี ความจําเป็ นเหมื อนๆ กัน ในกา
รวบรวมยุทธวิธีต่าง ๆ จากความแตกต่างที่เป็ นจริ ง ทางทฤษฎี เมื่อเรามีความต้ องการที่มา : ไตรรงค์
เจนการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สพฐ
Bloom ได้ แบ่งการเรี ยนรู้เป็ น 6 ระดับ
1. ความรู้ที่เกิดจากความจํา (knowledge) ซึง่ เป็ นระดับล่างสุด
2. ความเข้ าใจ (Comprehension)
3. การประยุกต์ (Application)
4. การวิเคราะห์ ( Analysis) สามารถแก้ ปัญหา ตรวจสอบได้
5. การสังเคราะห์ ( Synthesis) สามารถนําส่วนต่างๆ มาประกอบเป็ นรู ปแบบใหม่ได้
ให้ แตกต่างจากรูปเดิม เน้ นโครงสร้ างใหม่
6. การประเมินค่า ( Evaluation) วัดได้ และตัดสินได้ ว่าอะไรถูกหรื อผิด ประกอบการ
ตัดสินใจบนพื ้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชดั

2.2.2 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์ ( Mayor)
ในการออกแบบสื่อการเรี ยนการสอน การวิเคราะห์ ความจํ าเป็ นเป็ นสิ่งสําคัญ และตามด้ วย
จุดประสงค์ของการเรี ยน โดยแบ่งออกเป็ นส่วนย่อย ๆ 3 ส่วนด้ วยกัน พฤติกรรม ควรชี ้ชัดและสังเกต
ได้ เงื่อนไข พฤติกรรมสําเร็ จได้ ควรมีเงื่อนไขในการช่วยเหลือ มาตรฐาน พฤติกรรมที่ได้ นนสามารถอยู
ั้
่ใน
เกณฑ์ที่กําหนด ผู้เรี ยนอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นจริ ง เนื ้อหาควรถูกสร้ างในภาพรวมความต่อเนื่อ ง
(continuity)
2.2.3 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบรูเนอร์ ( Bruner)
ความรู้ถกู สร้ างหรื อหล่อหลอมโดยประสบการณ์ ผู้เรี ยนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรี ยน ผู้เรี ยน
เป็ นผู้สร้ างความหมายขึ ้นมาจากแง่มุมต่างๆ ผู้เรี ยนอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นจริ ง ผู้เรี ยนเลือกเนื ้อหา
และกิจกรรมเอง เนื ้อหาควรถูกสร้ างในภาพรวม
2.2.4 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor) ความต่อเนื่อง (continuity) หมายถึง ใน
วิชาทักษะ ต้ องเปิ ดโอกาสให้ มีการฝึ กทักษะในกิจกรรมและประสบการณ์บอ่ ยๆ และต่อเนื่องกัน การจัด
ช่วงลําดับ (sequence) หมายถึง หรื อการจัดสิง่ ที่มีความง่าย ไปสูส่ งิ่ ที่มีความยาก ดังนันการจั
้
ดกิจกรรม
และประสบการณ์ ให้ มีการเรี ยงลําดับก่อนหลัง เพื่อให้ ได้ เรี ยนเนื ้อหาที่ลกึ ซึ ้งยิ่งขึ ้น บูรณาการ
(integration) หมายถึง การจัดประสบการณ์จึงควรเป็ นในลักษณะที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยน ได้ เพิ่มพูนความ
คิดเห็นและได้ แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้ องกัน เนื ้อหาที่เรี ยนเป็ นการเพิ่มความสามารถทังหมด
้
ของ
ผู้เรี ยนที่จะได้ ใช้ ประสบการณ์ได้ ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ กัน ประสบการณ์การเรี ยนรู้ จึงเป็ นแบบแผนของ
ปฏิสมั พันธ์ (interaction) ระหว่างผู้เรี ยนกับสถานการณ์ที่แวดล้ อม
2.2.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขัน้ ของกาเย่ ( Gagne ) ทฤษฎีของกาเย่นี ้จะให้ ความสําคัญใน
การจัดลําดับขันการเรี
้
ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ สงิ่ เร้ า สิง่ แวดล้ อม
ภายนอกกระตุ้นผู้เรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ และสังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยน ว่ามีการตอบสนองอย่างไร
เพื่อที่จะจัดลําดับขันของการเรี
้
ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ถูกต้ อง ทฤษฎีการเรี ยนรู้ 8 ขัน้ ประกอบด้ วย
· การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวังของผู้เรี ยนเป็ นแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
· การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ (Apprehending Phase) ผู้เรี ยนจะรับรู้สงิ่ ที่สอดคล้ องกับความ
ตังใจ
้
· การปรุงแต่งสิง่ ที่รับรู้ไว้ เป็ นความจํา ( Acquisition Phase) เพื่อให้ เกิดความจําระยะสันและ
้
ระยะยาว
· ความสามารถในการจํา (Retention Phase)

· ความสามารถในการระลึกถึงสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ไปแล้ ว (Recall Phase )
· การนําไปประยุกต์ใช้ กบั สิง่ ที่เรี ยนรู้ไปแล้ ว (Generalization Phase)
· การแสดงออกพฤติกรรมที่เรี ยนรู้ ( Performance Phase)
· การแสดงผลการเรี ยนรู้กลับไปยังผู้เรี ยน ( Feedback Phase)ผู้เรี ยนได้ รับทราบผลเร็ ว จะทํา
ให้ มีผลดี และประสิทธิภาพสูง
องค์ ประกอบที่สาคัญที่ก่อให้ เกิดการเรียนรู้ องค์ประกอบที่สาํ คัญที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้
คือ
· ผู้เรี ยน ( Learner) มีระบบสัมผัสและระบบประสาทในการรับรู้
· สิง่ เร้ า ( Stimulus) คือ สถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เป็ นสิง่ เร้ าให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
· การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้
การสอนด้ วยสื่อตามแนวคิดของกาเย่
· เร้ าความสนใจ มี โปรแกรมที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยน เช่น ใช้ การ์ ตูน หรื อ กราฟิ กที่
ดึงดูดสายตา
· ความอยากรู้ อยากเห็นจะเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนสนใจในบทเรี ยน การตังคํ
้ าถามก็เป็ นอีกสิ่ง
หนึง่
· บอกวัตถุประสงค์ ผู้เรี ยนควรทราบถึงวัตถุประสงค์ ให้ ผ้ เู รี ยนสนใจในบทเรี ยนเพื่อให้ ทราบว่า
บทเรี ยนเกี่ยวกับอะไร
· กระตุ้นความจําผู้เรี ยน สร้ างความสัมพันธ์ ในการโยงข้ อมูลกับความรู้ ที่มีอยู่ก่อน เพราะสิ่งนี ้
สามารถทําให้ เกิ ดความทรงจํ าในระยะยาวได้ เมื่ อ ได้ โยงถึงประสบการณ์ ผ้ ูเรี ยน โดยการตังคํ
้ าถาม
เกี่ยวกับแนวคิด หรื อเนื ้อหานันๆ
้
· เสนอเนือ้ หา ขัน้ ตอนนีจ้ ะเป็ นการอธิ บายเนื ้อหาให้ กับผู้เรี ยน โดยใช้ สื่อ ชนิดต่างๆ ในรู ป
กราฟิ ก หรื อ เสียง วิดีโอ
· การยกตัวอย่าง การยกตัวอย่างสามารถทําได้ โดยยกกรณีศึกษา การเปรี ยบเทียบ เพื่อให้
เข้ าใจได้ ซาบซึ ้ง
· การฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อให้ เกิดทักษะหรื อพฤติกรรม เป็ นการวัดความเข้ าใจว่าผู้เรี ยนได้ เรี ยนถูกต้ อง
เพื่อให้ เกิดการอธิบายซํ ้าเมื่อรับสิง่ ที่ผิด
· การให้ คําแนะนําเพิ่มเติม เช่น การทําแบบฝึ กหัด โดยมีคําแนะนํา
· การสอบ เพื่อวัดระดับความเข้ าใจ

· การนําไปใช้ กับงานที่ทําในการทําสื่อ ควรมี เนื ้อหาเพิ่มเติม หรื อ หัวข้ อ ต่าง ๆ ที่ควรจะรู้
เพิ่มเติม
2.3 แนวคิดกระบวนการถ่ ายทอดวัฒนธรรม
การถ่า ยทอดวัฒนธรรมนัน้ มี งานวิจัยหลายชิ น้ ที่กล่า วถึงกระบนการถ่า ยทอดวัฒนธรรมไว้
ดังต่อไปนี ้

การถ่ายทอดวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการได้ มาซึง่ วัฒนธรรมของสังคมหรื อบุคคล

บางครัง้ คําๆนี ้มีความหมายเฉพาะถึงการได้ มา รู ปแบบวัฒนธรรมใหม่ในวัยผู้ใหญ่ ทํานองเดียวกับกับ
การเรี ยนรู้ชีวิตสังคมในวัยเด็ก (อุทยั หิรัญโต ,2526)
กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม เริ่ มต้ นแนวคิดมาจากการที่ มนุษย์ มีการเรี ยนรู้ ตลอดเวลา
มนุษย์มีความสามารถด้ านสติปัญญา ความรู้ สกึ นึกคิดซึ่งช่วยให้ มนุษย์มีความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อม
มากที่สดุ และยังช่วยให้ มนุษย์สามารถถ่ายทอดค่านิยมของตนเองจากรุ่นหนึง่ ไปสูอ่ ีกรุ่นหนึ่งได้ เกิดเป็ น
กระบวนการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับสิง่ แวดล้ อม ซึง่ เรี ยกว่าการเรี ยนรู้ (Learning)ซึ่อาจจําแนกออก
ได้ เป็ น2ประเภท คือ การเรี ยนรู้ที่ไม่มีรูปแบบและการเรี ยนรู้ที่มีรูปแบบ (วิกร ตัณฑวุฑโฒ,2536)
1. การเรี ยนรู้ ที่ไ ม่มีรูปแบบ เป็ นกระบวนการที่บุคคลมี การปฏิส ัมพันธ์ กับระบบสังคมและ
วัฒนธรรม บุคคลสามารถพัฒนาทักษะพื ้นฐานในการดํารงชีวิต ค่านิยม เจตคติ ประเพณีอันเหมาะสม
ในวัฒนธรรมหนึง่ โดยอาศัยกระบวนการทางสังคม พฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
บุคคลกับวัฒนธรรมทางสังคม ซึง่ เป็ นตัวกําหนดลักษณะการดํารงชีวิตขอแต่ละบุคคลนัน้ เป็ นการเรี ยนรู้
อย่างไม่มีรูปแบบ โดยทัว่ ไปเป็ นการเรี ยนรู้สงิ่ ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. การเรี ยนรู้อย่างมีรูปแบบ การเรี ยนรู้ ที่เกิดจากการปฏิสมั พันธ์ ที่มีลกั ษณะแน่นอนและมักจะ
เกิ ดขึน้ ในสถาบันที่เป็ นส่วนหนึ่งของระบบสังคม ที่เรี ยกว่าสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรี ยน วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
การถ่ายทอดวัฒนธรรมคือการสอนให้ คนรุ่ นหลังรู้ ถึงระบบสัญลักษณ์ ของสังคมซึ่งได้ เคยมีการตกลงไว้
ว่าประกอบด้ วยอะไรบ้ าง การที่สมาชิกในสังคมเห็นพ้ องต้ องกันว่าควรจะถือวิธีการประพฤติแบบใดนัน้
มิได้ มีการตกลงกันในรายละเอียดทุก ๆ เรื่ อง ข้ อตกลงคือการกําหนดหลักใหญ่ ๆ กําหนดแนวความคิดที่
สําคัญไว้ เมื่อทุกคนรู้ ถึงหลักใหญ่นี ้แล้ วก็จะประพฤติปฏิบตั ิได้ ง่ายขึ ้น หลักที่สมาชิกของสังคมใช้ ยึดถือ
เป็ นแนวประกอบการประพฤติปฏิบตั ิก็คือบรรทัดฐานและค่านิยมบรรทัดฐานคือแนวทางการปฏิบตั ิของ
สมาชิกสังคมส่วนใหญ่ยึดถือและค่านิยมคือ ความคิดแนวปฏิบตั ิที่ส ังคมส่วนใหญ่เห็นว่าถูกต้ องดีงาม
(อมรา พงศาพิชญ์ ,2534)

การสืบทอดวัฒนธรรมพืน้ บ้ านมาสู่คนรุ่ นหลัง หรื อ แม้ แต่คนรุ่ นเดียวกันนี่ไม่ใช่เป็ นคนค้ นคิด
ต้ องอาศัยการเล่าด้ วยถ้ อยคําจากปากสูป่ าก จากคนรุ่นหนึง่ สูค่ นอีกรุ่นหนึ่ง โดยปราศจากการจดบันทึก
เป็ นลายลักษณ์ อักษร การบอกเล่าด้ ว ยปากเปล่า เรี ยกว่า มุข ปาฐะ และเรี ยกวัฒนธรรมพื ้นบ้ านว่า
วัฒนธรรมมุขปาฐะ ซึง่ แตกต่างจากวัฒนธรรมลายลักษณ์ อักษร โดยวัฒนธรรมลายลักษณ์ อักษรมีการ
จดบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อักษร โดยปกติจะถูกจํากัดความหรื อนิยามด้ วยตัวผู้เขียน และมีรูปแบบการ
นําเสนอตายตัว ส่วนวัฒนธรรมพื ้นบ้ านหรื อวัฒนธรรมมุขปาฐะ มีการแพร่ กระจายด้ วยบุคคลผู้สืบทอด
มีการปรับแปร เปลี่ยนแปลงเป็ นปกติ และมีรูปแบบที่หลากหลาย ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของ
วัฒนธรรมพืน้ บ้ านซึ่งเป็ นไปตามครรลองของการถ่ายทอดด้ วยปาก คือ การสงวนรักษามี ดจํากัดตาม
ความสามารถของการจําของผู้รั บทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับความสนใจของผู้นนและสั
ั้
งคมยุคนันๆ
้ และขึ ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์เฉพาะคราว หรื อวัตถุประสงค์อันจะพึงส่งผลต่อความมั่นหมาย หรื อต่อภาวะหน้ าที่ที่เขา
รับผิดชอบ (สุธิวงศ์ พงษ์ ไพบูลย์,2525)
2.4 แนวคิดการมีส่วนร่ วม
การมีสว่ นร่วมมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพราะเมื่อบุคคลได้ เข้ ามามี
ส่วนร่วมแล้ วจะไม่คอ่ ยเกิดการต่อต้ านเกี่ยวกับแนวคิดและการดําเนินงาน รวมทังช่
้ วยลดความขัดแย้ ง
และความเครี ยดจากการทํางาน ทําให้ บุคคลได้ ร่วมกันพิจารณาแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการทํางาน
เพื่อมุ่งไปสู้เป้าหมายและการยอมรับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น เกิดความมุ่งมั่นในการสร้ างความสําเร็ จ
ให้ กับ องค์ ก ร ซึ่ง บุ ค ลากรจะรู้ สึกพึง พอใจในผลงานที่ เ กิ ด ขึน้ และเกิ ด ความรู้ สึก มี คุณ ค่า ในตนเอง
ความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของและผูกพันกับองค์กร ผลลัพธ์ สดุ ท้ ายคือ องค์กรมีคุณภาพ (ประทีป จันทรสิงห์ ,
2549) ซึ่งมีผ้ ใู ห้ ความหมายของการมีสว่ นร่ วม ความสําคัญของการมีสว่ นร่ วม ลักษณะการมีสว่ นร่ วม
ปั จจัยที่มีผลต่อการมีสว่ นร่วม และกระบวนการหรื อขันตอนของการมี
้
สว่ นร่วมไว้ ดังนี ้
2.4.1 ความหมายของการมีส่วนร่ วม
ความหมายของการมีสว่ นร่วมมีผ้ ใู ห้ ความหมายของการมีสว่ นร่วมไว้ มากมายดังนี ้
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่นํ ้า (2540) ให้ ความหมายไว้ 3 ประเด็น ได้ แก่
1. การมีสว่ นร่ วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่ วม
เกี่ยวข้ องในการดําเนินการพัฒนาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ ปัญหาของตนเอง ร่ วมใช้ ความคิดสร้ างสรรค์
และความชํานาญ ร่วมกับวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนการติดตามการปฏิบตั ิงานขององค์กรและ
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง

2. การมีสว่ นร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนกลุม่ เป้าหมายได้ รับ
โอกาสที่จะแสดงออกซึง่ ความรู้สกึ นึกคิด แสดงออกซึง่ สิง่ ที่เขามี แสดงออกซึง่ สิง่ ที่
เขาต้ องการ แสดงออกซึง่ ปั ญหาที่กําลังเผชิญ และแสดงออกซึ ้งวิธีแก้ ไขปั ญหาและลงมือปฏิบตั ิโดยการ
ช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้ อยที่สดุ
3. การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน หมายถึ ง กะบวนการที่ รัฐ ทํ า การส่งเสริ ม ชัก นํ า
สนับสนุนและสร้ างโอกาสให้ ประชาชนในชุมชน ทังในส่
้ วนบุคคล กลุม่ คน ชมรม สมาคม มูลนิธิและ
องค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการดําเนินงานเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
สุรีย์ จันทรมาลี (2541) ได้ ให้ ความหมายของการมีสว่ นร่วม หมายถึง การที่กลุม่ บุคคล
ทังร่้ างกาย จิตใจ อารมณ์ร่วม ความคิด ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมทุนทรัพย์ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ ปัญหา ร่ วม
แสดงความคิดสร้ างสรรค์และร่วมพัฒนา
จุฬาภรณ์ โสตะ (2543) กล่าวถึงการมีสว่ นร่ วม หมายถึง การที่บุคคลหรื อคณะบุคคล
เข้ ามาช่วยเหลือ สนับสนุนทําประโยชน์ตา่ งๆ หรื อกิจกรรมต่างๆ อาจเป็ นการมีสว่ นร่ วมในกระบวนการ
ตัดสินใจหรื อกระบวนการบริ หารและประสิทธิผลขององค์กรขึ ้นอยูก่ ับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กับองค์การนันในการปฏิ
้
บตั ิภารกิจให้ บรรลุเป้าหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิดสติปัญญาก็
คือ การให้ มีส่วนร่ วม การให้ บุคคลมี สว่ นร่ วมในองค์ การนัน้ บุคคลจะต้ องมีส่วนร่ วมเกี่ ยวข้ อ งในการ
ดําเนินการหรื อปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ เป็ นผลให้ บุคคลนันมี
้ ความผูกพัน (Commitment) ต่อภารกิจและ
องค์การในที่สดุ
ปาริ ชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) การมีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนา เป็ นการให้
ประชาชนเข้ ามามี ส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนสิ ้นสุดโครงการ ได้ แก่ก ารร่ วมค้ น
ปั ญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้ องถิ่น การบริ หารจัดการ การ
ติดตาม
ผล รวมทังการรั
้
บผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากโครงการ โดยโครงการจะต้ องมีความสอดคล้ องกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชุมชน
อรทัย ก๊ ก ผล (2546) กล่า วว่า การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน คื อ กระบวนการซึ่ง
ประชาชนหรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลีย่ นข้ อมูล และความคิ ดเห็นเพื่อแสวงหา
ทางเลือ กและการตัด สินใจต่างๆ เกี่ ยวกับ โครงการที่เหมาะสม และเป็ นที่ยอบรั บร่ วมกัน ทุก ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องจึงควรเข้ าร่วมในกระบวนการนี ้ตังแต่
้ เริ่ ม จนกระทัง่ ถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ เกิด
ความเข้ าใจ, การรับรู้, การเรี ยนรู้, การปรับเปลีย่ นโครงการร่วมกัน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ าย

นริ นทร์ ชยั พัฒนพงศา (2547) ให้ ความหมายของการมีสว่ นร่ วมว่า เป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูปฎิติงานหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องมี สว่ นแบ่งในอํานาจการจัดสินใจในระดับต่างๆ ของการดําเนินงานใน
หน่วยงาน เป็ นผลให้ เกิดสิง่ ที่ตกลงใจร่วมกัน
ถวิลวดี บุรีกลุ (2548) กล่าวว่า การมีสว่ นร่วมจะต้ องเป็ นกระบวนการดําเนินการอย่าง
แข็งขัน ซึ่งหมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มที่มีส่วนร่ วมได้ เป็ นผู้มีความคิดริ เริ่ มและได้ มุ่งใช้ ความพยายาม
ตลอดจนความเป็ นตัวของตัวเอง ที่จะดําเนินการตามที่ริเริ่ มนัน้ และการมี สว่ นร่ วมคือ การที่ ได้ มีการ
จัดการที่จะใช้ ความพยายาม ที่จะเพิ่มความสามารถที่จะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต่างๆ
ในสภาพสังคมนัน้ ๆ โดยกลุ่มที่ ดําเนินการและความเคลื่อ นไหวที่จะดําเนิ นการนี ้ไม่ถูกควบคุมโดย
ทรัพยากรและระเบียบต่างๆ
วันชัย วัฒนศักดิ์ (2549) การทํางานแบบมีสว่ นร่ วมนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นระดับครอบครั ว
ระดับโรงเรี ยน ระดับชุมชน ระดับองค์กร หรื อระดับประเทศนัน้ มีความสําคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์
ปั จจุบนั เพราะจะช่วยให้ ผ้ มู ีสว่ นร่วมเกิดความรู้สกึ ความเป็ นเจ้ าของ (Ownership) และจะทําให้ ผ้ มู ีสว่ น
ร่ ว ม หรื อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย นั น้ ยิ น ยอมปฏิ บัติ ต ามCompliance) และรวมถึ ง ตกลงยอมรั บ
(Commitment) ได้ อย่างสมัครใจ, เต็มใจและสบายใจ
นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2550) กล่าวว่าการมี ส่วนร่ ว ม หมายถึง การเข้ าไปเกี่ ยวข้ อ ง
(Involvement) ทางความคิด, จิตใจ, อารมณ์และทางกาย การมีสว่ นร่วมมีความหมายมากกว่าการเป็ น
ส่วนหนึ่ง (Sense and belonging) การมี ส่วนร่ ว มมี ความหมายทังในเชิ
้
ง ปริ มาณและคุณ ภาพ
(Quantitative and qualitative) การมีสว่ นร่วมครอบคลุมทังมิ
้ ติด้านความสามารถ เวลา และโอกาสที่
จะมีสว่ นร่วม การมีสว่ นร่วมเป็ นการกระทํา (Action) จึงมีทงผู
ั ้ ้ กระทํา (The actor) ผู้ถูกกระทําหรื อผู้รับ
ผล (The recipient) และสาธารณชน (The public) ผู้เป็ นบริ บทของการกระทํา
มธุรดา ศรี รัตน์ (2554) กล่าวว่า การมีสว่ นร่วม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้ มีสว่ น
เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิงานทังด้
้ านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ ความรั บผิดชอบ การวางแผน
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการประเมินผล โดยใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากการบริ หารงานในองค์การ
คนึงนิจ อนุโรจน์ (2548) ให้ แนวคิดว่า การสร้ างความตระหนักในการพัฒนาในเรื่ องใด
ก็ตามนัน้ ยิ่งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องเข้ ามามีสว่ นร่ วมมากเท่าใด โอกาสความสําเร็ จก็ จะสูงขึ ้นตามไปด้ วย แต่
เป็ นไปไม่ได้ ที่องค์กรขนาดใหญ่จะนําบุคลากรทังหมดเข้
้
ามามีสว่ นร่วมในการวางแผนพัฒนาองค์กร แต่
การนําผู้บริ หารระดับกลางเข้ ามามีสว่ นร่วมไม่ใช่เรื่ องยาก (คนกลุม่ นี ้จะเป็ นตัวแทนของเราไปสร้ างการมี

ส่วนร่ วมในระดับปฏิบตั ิการต่อไป) การสร้ างความตระหนักรู้ ต้ องเริ่ มจากการให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งของ
องค์กร (นําเขาเข้ ามาร่วม SWOT องค์กร) ทุกคนต้ องร่ วมรับรู้ ปัญหาขององค์กรทุกคนร่ วมกันวิเคราะห์
สาเหตุของปั ญหาและหาแนวทางแก้ ไขร่วมกัน ร่วมสร้ างแผนยุทธศาสตร์ (strategic partner) ร่วมกันหา
ว่าตัวชีว้ ดั สูค่ วามสําเร็ จร่ วมกัน (Key Performance Indicator—KPI) เราจะทําอย่างไร และติดตาม
ประเมินอย่างไร การมีสว่ นร่วมเป็ นกรนําเขาเข้ ามาเพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กร สร้ างความรู้สกึ เป็ น
เจ้ าขององค์กร และร่วมกันที่จะนําพาองค์กรสูเ่ ป้ าหมายร่ วมกัน นัน่ คือต้ องรวมใจคนขององค์กรให้ เป็ น
หนึง่ เดียวให้ ได้ (engagement) การมีสว่ นร่วมจึงเป็ นเองที่มีความสําคัญยิ่ง
Batten (อ้ างถึงใน พัชรี พงษ์ ศิริ, 2541) สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับการมีสว่ นร่ วมว่าต้ องการ
ให้ ประชาชนมี สว่ นร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ โดยถือ เสมือ นว่าเป็ นแบบฝึ กหัดในการพัฒนาคน ให้ ต้องใช้
ความคิด ตัดสินใจ วางแผน และดําเนินการเองอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็ นหนทางทําให้ สมองของคนเกิ ดการ
พัฒนา รวมทังต้
้ องยึดหลักต่อไปนี ้เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น ได้ แก่ 1) หลักการช่วยตนเอง 2)
หลักการให้ ประชาชนมีสว่ นร่วม และ 3) หลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน
Richardson Ann (1983) ให้ ความหมายของการมีสว่ นร่ วมไว้ ว่า การที่ผ้ นู ําอนุญาตให้
ผู้ตามจํานวนมากที่สุดที่จะมากได้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจมากที่สดุ เป็ นต้ นว่า การยอมให้ ผ้ ู
ตาม
หรื อ ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชาได้ เ ข้ า มามี ส่ว นร่ วมในการกํ า หนดนโยบาย และแม้ ก ระทัง้ เลือ กตังผู
้ ้ นํ า หรื อ
ผู้บงั คับบัญชาด้ วย
Koontz & other (1986) กล่าวว่า การให้ มีสว่ นร่ วมเป็ นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผ้ บู ริ หาร
ต้ องการให้ ได้ รับการสนับสนุนที่เข้ มแข็ง อันมีผลมาจากการวิจยั และทฤษฎีการสร้ างแรงจูงใจที่ตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการมีสว่ นร่วม และการสร้ างการยอมรับนับถือ
Putti J.M. (1987) กล่าวว่า การมี ส่วนร่ ว มเป็ นพื น้ ฐานของกิ จกรรมทุก กิ จกรรม
กระบวนการตัดสินใจของกลุม่ จะเกิดการมีสว่ นร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุม่ ซึ่งปั จจัยสําคัญของการมี
ส่วนร่วมมี 4 ประการ คือ
1) เป็ นความพยายามที่เกี่ยวข้ องทางด้ านจิตใจและความรู้สกึ
2) เป็ นการกระตุ้นให้ เกิดความร่วมมือ
3) เป็ นการให้ บุคคลรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน
4) เป็ นการพัฒนาการมีสว่ นร่วม ซึง่ คํานึงถึงความสมดุล การมีสว่ นร่วมที่แท้ จริ งกับการ
มีสว่ นร่วมมากเกินไป

Davis & Newstrom (1989) ให้ ความหมายของการมีสว่ นร่ วมไว้ ว่า การมีสว่ นร่ วมเป็ น
เรื่ องของความเกี่ยวข้ องทางด้ านจิตใจ และความรู้สกึ นึกคิดของแต่ละคน ที่มีตอ่ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ของกลุ่ม หรื อเป็ นแรงกระตุ้น ที่ ช่ว ยทํ า ให้ มี ค วามสํา เร็ จ ซึ่ง เป็ นเป้ าหมายของกลุ่ม หรื อ เป็ นความ
รับผิดชอบต่อกิจกรรมร่ วมกันด้ วยการเข้ าไปเกี่ยวข้ อง (Involvement) ช่วยเหลือ (Contribution) และ
ร่วมรับผิดชอบ (Responsibility)
ดังนันการมี
้
สว่ นร่วมจึงหมายถึง การที่กลุม่ บุคคลมีสว่ นร่ วมในทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ เริ่ มต้ น ทังทาง
้
ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็ นปั จเจกบุคคลหรื อกลุม่ คน ร่ วมคิด ร่ วมมือ ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมแรง
ร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้ เกิดการดําเนินการพัฒนา และการเปลีย่ นแปลง เป็ นเทคนิคอย่างหนึ่ง
ที่ผ้ บู ริ หารต้ องการ เพราะเมื่อบุคคลได้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมแล้ ว จะไม่ค่อยเกิดการต่อต้ าน รวมทังช่
้ วยลด
ความขัดแย้ งและความเครี ยดจากการทํางาน ทําให้ บุคคลได้ ร่วมเข้ ามามีสว่ นร่วมแล้ วจะไม่ค่อยเกิดการ
ต่อต้ าน รวมทังช่
้ วยลดคงวามขัดแย้ งและความเครี ยดจากการทํางาน ทําให้ บุคคลได้ ร่วมกันพิจารณา
แก้ ไขปั ญหาที่เกิ ดขึน้ จากการทํางาน บุคคลจะรู้ สึกพึงพอใจในผลงานที่เกิ ดขึ ้น และเกิ ดความรู้ สึกมี
คุณค่า
ในตนเอง เกิดความมุ่งมัน่ ในการสร้ างความสําเร็ จให้ กบั องค์กร เกิดความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของและผูกพันกับ
องค์กร เพื่อนําไปสูเ่ ป้าหมายขององค์กร และสามารถบรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
2.4.2 ความสาคัญของการมีส่วนร่ วม
ความสําคัญของการมีสว่ นร่วมมีนกั วิชาการได้ กล่าวถึงความสําคัญของการมีสว่ นร่วมไว้ ดงั นี ้
อดิศร วงศ์คงเดช (2539) กล่าวว่า ประโยชน์ของการมีสว่ นร่ วม ชุมชนได้ ประโยชน์ใน
การมีสว่ นร่วมกิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม ดังนี ้
1) ชุมชนตระหนักในปั ญหาของตนเอง และตระหนักที่จะมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาหรื อ
แก้ ปัญหาของตนเอง
2) ชุมชนมีโอกาสใช้ ความสามารถของตนเองที่มีอ ยู่ในรู ปของความคิด การตัดสินใจ
และการกระทําได้ อย่างเต็มที่
3) เป็ นการระดมทรัพยากรมนุษย์มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดชุมชน
4) ชุมชนจะมีความรู้ สกึ ในความเป็ นเจ้ าของ ทําให้ การพัฒนามีความมั่งคงถาวรและ
ประหยัด
5) เป็ นกระบวนการพัฒนาความสามารถ และพลังชุมชนในการพึง่ ตนเอง

6) เป็ นการส่งเสริ มระบอบประชาธิปไตย
7) ชุมชนรับผิดชอบและมีอํานาจสูงสุดในการพัฒนาชุมชนตนเอง
8) เป็ นการแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ เชื่อใจไว้ วางใจ รักและศรัทธาในชุมชนว่ามี
ความรู้ความสามารถ
ปาริ ช าติ วลัยเสถี ย ร และคณะ (2543) กล่า วว่า การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนมี
ความสําคัญดังนี ้
1) การมีสว่ นร่ วมของประชาชนเป็ นสิทธิ พื ้นฐานอันชอบธรรมของคนทุกคนที่
ต้ องเคารพให้ การยอมรับ และยกย่อง โดยการให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการแสดงออกเกี่ยวกับ
การปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา
2) งานพัฒนาเป็ นงานที่ต้องเกี่ยวข้ องกับประชาชนเป็ นจํานวนมาก จําเป็ นต้ อง
ให้ คนหมู่มากเหล่านี ้มีสทิ ธิ์มีเสียงในการแสดงออก
3) กลยุท ธ์ ทัง้ หลายในการพัฒ นาที่ ผ่า นมา ยัง ไม่ ส ามารถส่ง ผลถึ ง กลุ่ม
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากจน และในทางตรงกันข้ ามกลับส่งผลให้ กลุม่ คนผู้ได้ เปรี ยบมีโอกาสมาก
ขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องปรับกลยุทธ์ ในการพัฒนาใหม่ โดยให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการวางแผนมาก
ขึ ้น
4) ประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมาพบว่ า มี โ ครงการจํ า นวนไม่ น้ อ ยที่ ป ระสบ
ความสําเร็ จ โดยอาศัยวิธีให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วมในรู ปของการวมกลุม่ และจัดตังองค์
้ กรประชาชน ใน
ขณะเดียวกัน มีตวั อย่างของโครงการการทีล้มเหลวจํานวนมาก อันเนื่องจากไม่เปิ ดโอกาสให้ ประชาชน
เข้ ามามีสว่ นร่วม
5) การมีสว่ นร่วมของประชาชน เป็ นเรื่ องของการปฏิบตั ิการเป็ นกลุม่ หรื อของ
กลุม่ (Group action) อันเป็ นผลมาจากความรู้สกึ ผูกพันของสมาชิกแต่ละคนที่เข้ ามามีสว่ นร่วม เพื่อ
พิทักษ์ ป ระโยชน์ ข องเขา และในขณะเดี ย วกัน ก็ ไ ด้ ป ระโยชน์ แก่ ส่วนรวมด้ ว ยการมี ส่วนร่ วมจึ งเป็ น
สิง่ จําเป็ น
6) การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็ นตัวชี ้วัดของการพัฒนาชุมชน ยิ่งประชาชน
เข้ ามามีสว่ นร่วมมากเท่าไหร่ ยิ่งแสดงว่าประชาชนจะได้ รับประโยชน์จากการพัฒนามากยิ่งขึ ้น
7) ประชาชนย่อ มรู้ ดีว่าตนเองนันต้
้ องการอะไร มีปัญหาอะไร และอยากจะ
แก้ ปัญหาอย่างไร ถ้ าให้ โอกาสแก่ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมการพัฒนา ย่อมช่วยให้ โครงการ
ต่างๆ สนองความต้ องการที่แท้ จริ งของประชาชนได้ ดีกว่า

8) การมี ส่วนร่ วมของประชาชน ช่ว ยให้ ก ารปฏิบัติ ก ารทางสังคม (Social
action) เป็ นไปอย่างสงบสันติ ก่อให้ เกิดรู ปแบบการเปลี่ยนแปลงที่มีระเบียบ เป็ นระบบ และเป็ นที่
ยอมรับทุกฝ่ าย
9) เป็ นนโยบายของรั ฐ ในปั จ จุ บัน ที่ ใ ห้ ทุก โครงการที่ ล งสู่ช นบท ต้ อ งให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมเพิ่มขึ ้นตามปรัชญาของการพัฒนา
ณรงค์ ณ เชียงใหม่ (2545) กล่าวว่า การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมใน
การดําเนินงานมีความสําคัญคือ
1) ประชาชนยอมรั บในโครงการนัน้ และเป็ นโครงการที่ตรงกับปั ญหาและ
ความต้ องการของประชาชน
2) ประชาชนมีความรู้สกึ ผูกพัน รู้สกึ เป็ นเจ้ าของมากขึ ้น
3) ลดความขัดแย้ ง การดําเนินการโครงการจะราบรื่ น ได้ รับความร่ วมมือจาก
ประชาชนมากขึ ้น
4) โครงการจะให้ ประโยชน์ตอ่ ชุมชนมากขึ ้น และระดมทรัพยากรในการพัฒนา
5) ช่วยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน
สนธยา พลศรี (2550) กล่าวถึงความสําคัญของการมีสว่ นร่วมไว้ หลายประการดังนี ้
1) เป็ นสิทธิ ขัน้ พื ้นฐานของประชาชนที่กํา หนดไว้ ในรั ฐธรรมนูญ เป็ นสิท ธิ
มนุษยชนที่ประชาชนมีโอกาสเข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกระดับ
2) สอดคล้ องกับปรัชญา แนวความคิด และหลักการเรี ยนรู้ร่วมกันของชุมชน
3) เป็ นเครื่ องชีว้ ดั ความสําเร็ จนโยบายของรัฐบาลในเรื่ องการกระจายอํานาจ
ไปสูป่ ระชาชนและท้ องถิ่น
4) นําไปสูก่ ารพึง่ ตนเองของชุมชน
5) ทําให้ ดําเนินการพัฒนาชุมชนได้ ตรงกับคามต้ องการที่แท้ จริ งของประชาชน
และชุมชน
6) เป็ นการพัฒนาศักยภาพบุคคล กลุม่ และองค์กรในชุมชนให้ มีประสิทธิภาพ
7) เป็ นการสร้ างความพึงพอใจร่วมกัน มีความชอบธรรม เป็ นที่ยอมรับร่ วมกัน
ภายในกลุม่ ไม่สร้ างความขัดแย้ งให้ เกิดขึ ้นในชุมชน
8) ทําให้ เกิดความรัก หวงแหน รับผิดชอบ และเป็ นเจ้ าของชุมชน

9) เป็ นกระบวนการสําคัญในการสนับสนุนส่งเสริ มการเรี ยนรู้ร่วมกันของชุมชน
ให้ ประสบความสําเร็ จ
10) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพราะเป็ นการพัฒนาคนในชุมชน โดยคนใน
ชุมชนและเพื่อคนในชุมชนอย่างแท้ จริ ง รัฐบาลเป็ นเพียงผู้สนับสนุนในบางส่วนนัน้
สรุปได้ วา่ การมีสว่ นร่วมมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองค์กร การมีสว่ นร่วมต้ อง
เกิดจากความเต็มใจ ความสมัครใจ สามารถตัดสินใจได้ เอง การมีส่วนร่ วมจะช่วยลดความขัดแย้ ง เกิด
ความรู้สกึ ผูกพัน รู้สกึ เป็ นเจ้ าของมากขึ ้น จึงจะทําให้ การพัฒนาเกิดความยัง่ ยืน
2.4.3 ปั จจัยที่มีผลต่ อการมีส่วนร่ วม
ปั จจัยที่มีผลต่อการมีสว่ นร่วมมีนกั วิชาการได้ กล่าวถึงปั จจัยที่มีผลต่อการมีสว่ นร่วมไว้ ดงั นี ้
พรทิพย์ คําพอ และคณะ (2544) ได้ สรุ ปสาระสําคัญของการมีสว่ นร่ วมของประชาชน
นัน้ อยูท่ ี่การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การริ เริ่ ม การวางแผน การ
ตัดสินใจ การร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนการร่วมประเมินผล มากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั เรื่ องของปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมดังนี ้ ความสําเร็ จของการพัฒนาแบบระดมความร่ วมมือ ขึ ้นอยู่กับปั จจัย 3
ประการคือ
1) การเข้ ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของประชาชนตังแต่
้ เริ่ มต้ นว่า มีปัญหา
สาเหตุการแก้ ไขปั ญหา ด้ านการคิดว่าจะทําโครงการอะไรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชน โดยใช้ ประโยชน์
จากแรงงาน ทรัพยากรท้ องถิ่นอย่างเต็มที่
2) การผสมผสานแผนงานและโครงการของส่วนราชการ ด้ วยการพัฒนา
ความรู้ทกั ษะ ความสามารถด้ านประชาชนและคุณภาพของเจ้ าหน้ าที่ เพื่อแก้ ไขปั ญหาเดือดร้ อน สนอง
ผลประโยชน์ได้ ถกู ต้ องตามเวลาและสถานที่
3) การสร้ างองค์ ก รท้ อ งถิ่ น กลไกการประสานงาน งบประมาณ ปั จ จั ย
ดําเนินงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน ตามความต้ องการอันจําเป็ นของประชาชน
สําหรับปั จจัยที่ผลักดันการมีสว่ นร่วมของประชาชนมี 4 ปั จจัยคือ
1) ปั จจัยภายในตัวบุคคล เป็ นแรงผลักดันหรื อจูงใจที่เกิดขึ ้นในตัวบุคคล
2) ปั จจัยสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
3) ปั จจัยผลักดันจากบุคคลอื่น

4) รางวัลตอบแทน คือ ประชาชนเข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนา โดยหวังประโยชน์
ตอบ

แทน
Cohen Uphoff, and Goldsmith (1979) (อ้ างถึงในประภัสสร เตชะประเสริ ฐวิทยา,

2544) กล่าวถึงสิง่ ที่มีผลต่อการเข้ ามามีสว่ นร่ วมว่า คุณสมบัติหรื อภูมิหลังของแต่ละบุคคลอาจจะเป็ น
ตัวแปรสําคัญต่อการให้ ความร่วมมือร่วมใจ หรื อการเข้ ามามีสว่ นร่วมในงานพัฒนา ได้ แก่
1) อายุและเพศ
2) สถานภาพของครอบครัว
3) ระดับการศึกษา
4) ชันทางสั
้
งคม
5) อาชีพ
6) ระดับของรายได้ และที่มาของรายได้
7) ระยะเวลาของการอยูอ่ าศัยในชุมชนนัน้
8) ชนิดของโครงการและกิจกรรม
9) การเป็ นผู้เช่าที่ดินหรื อมีสถานภาพเป็ นลูกจ้ าง
William W.Reeder (1998 อ้ างอิงถึงใน สิริวรรณ เดชวิถี, 2544) ได้ สรุปปั จจัยที่มีผลต่อ
การมีสว่ นร่วมของบุคคลไว้ 11 ประการ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิตนให้ สอดคล้ องตามความเชื่อพื ้นฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุม่
บุคคลดูเหมือนจะเลือกวิธีปฏิบตั ิซงึ่ สอดคล้ องและคล้ ายคลึงกับความเชื่อพื ้นฐานของตัวเอง
2) มาตรฐานคุณค่าบุคคล และกลุ่มบุคคลดูเหมื อ นจะปฏิบตั ิในลักษณะที่
สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณค่าของตัวเอง
3) เป้าหมายบุคคล และกลุ่มบุคคล ดูเหมื อนจะส่งเสริ ม ป้องกันและรักษา
เป้าหมายของตัวเอง
4) ประสบการณ์ ที่ ผิ ดปกติ ธรรมดา พฤติก รรมของบุค คลบางครั ง้ มาจาก
ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา
5) บุ คคลและกลุ่ม บุ คคลจะประพฤติต ามแบบที่ ต นคาดหมายว่า จะต้ อ ง
ประพฤติในสถานการณ์เช่นนัน้ ทังยั
้ งชอบปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผู้อื่นด้ วย

6) การบีบบังคับ บุคคลและกลุม่ บุคคลมักจะทําในสิ่งต่างๆ ด้ วยความรู้ สกึ ว่า
ตนเองต้ องกระทําเช่นนัน้
7) การมองแต่ตัว เอง บุ คคลและกลุ่ม บุคคลมักจะทํา ในสิ่งต่ างๆ ซึ่งคิดว่า
ตนเองต้ องกระทําเช่นนัน้
8) นิสยั และประเพณี บุคคลและกลุม่ บุคคลมักจะทําในสิ่งต่างๆ ซึ่งมีนิสยั ชอบ
กระทํา เมื่ออยูใ่ นสถานการณ์นนๆ
ั้
9) โอกาส บุคคลและกลุม่ บุคคลจะมามีสว่ นร่ วมในรู ปแบบการปฏิบตั ิงานของ
สังคม โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้ องกับจํานวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงสร้ างของสังคมเอื ้ออํานวยให้
เข้ ามามีสว่ นร่วมในการกระทําเช่นนัน้
10) ความสามารถ บุคคลและกลุม่ บุคคลมักจะเข้ าร่วมในกิจกรรมบางอย่าง ที่
คนเห็นว่าสามารถทําในสิง่ ที่ต้องการให้ เขาทําสถานการณ์เช่นนัน้
11) การสนับสนุน บุคคลและกลุม่ บุคคล มักจะเริ่ มปฏิบตั ิเมื่อเขารู้ สกึ ว่าได้ รับ
การสนับสนุนที่ดี
2.4.4 กระบวนการหรือขัน้ ตอนการมีส่วนร่ วม
กระบวนการหรื อขันตอนการมี
้
สว่ นร่ วมมีนกั วิชาการได้ กล่าวถึงกระบวนการหรื อขันตอนการมี
้
ส่วนร่วมไว้ ดงั นี ้
ประภัสสร เตชะประเสริ ฐวิทยา (2544) ได้ นําแนวคิดของไพรัตน์ เตชะริ นทร์ มาสรุ ปถึง
การมีส่วนร่ วมว่า บุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครต่างๆ ควรมี ส่วนร่ วม
เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาในเรื่ องต่อไปนี ้
1) ร่ วมทําการศึกษาค้ นคว้ าปั ญหา และสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน
ตลอดจนความต้ องการของชุมชน
2) ร่ วมคิด และสร้ างรู ปแบบ และวิธีการพัฒนา เพื่อแก้ ไขและลดปั ญหาของ
ชุมชนหรื อเพื่อสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน หรื อสนองความต้ องการของชุมชน
3) ร่วมวางนโยบาย หรื อแผนงาน หรื อโครงการ หรื อกิจกรรม เพื่อขจัดปั ญหา
และแก้ ไขปั ญหาและสนองความต้ องการของชุมชน
4) ร่วมตัดสินใจการใช้ ทรัพยากรที่มีจํากัดให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม

5) ร่ ว มจัด หรื อ ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารงานพัฒ นาให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
6) ร่ วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของ
ตนเองและของหน่วยงาน
7) ร่ วมปฏิบัติต ามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิ จกรรมให้ บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้
8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่ วมบํารุ งรักษาโครงการและกิจกรรม
ที่ได้ ทําไว้ ทงเอกชนและรั
ั้
ฐบาลให้ ใช้ ประโยชน์ได้ ตลอดไป
อคิน รพีพฒ
ั น์ (2547) ได้ เสนอขันตอนการมี
้
สว่ นร่วมออกเป็ น 4 ขันตอน
้
คือ
ขัน้ ที่ 1 การมี ส่ว นร่ ว มในการกํ า หนดปั ญ หา สาเหตุข องปั ญ หา ตลอดจน
แนวทางแก้ ไข
ขันที
้ ่ 2 การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา
ขันที
้ ่ 3 การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
ขันที
้ ่ 4 การมีสว่ นร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2550) กล่าวว่าการมีสว่ นร่วมประมวลได้ เป็ น 3 ส่วนคือ
1) ส่วนของการวางแผนพัฒนา จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการ
ค้ นหาปั ญหา และสาเหตุของปั ญหา การกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการแก้ ปัญหา และพัฒนา
การศึกษาชุมชน มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ กําหนดความต้ องการของชุมชน จัดลําดับความสําคัญของ
ความต้ องการนันๆ
้ ตลอดจนการกําหนดพิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน และกําหนดทรัพยากร และ
แหล่งทรัพยากรที่จะนําไปสนับสนุนการจัดและพัฒนากิจกรรมต่างๆ
2) ส่วนของการจัดและดําเนินการตามแผนงานโครงการ เป็ นส่วนที่ประชาชน
เข้ าทําประโยชน์ในโครงการ โดยการร่วมมือช่วยเหลือด้ านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรื อโดย
การบริ หาร และประสานงาน ตลอดจนการดําเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็ นต้ น
3) ส่วนของการประเมินผลโครงการ เป็ นส่วนที่ชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการ
ประเมินว่าโครงการพัฒนาที่ดําเนินการนัน้ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ การติดตามประเมินผลนี ้อาจ
เป็ นการประเมินความก้ าวหน้ าหรื อผลสรุปร่วมทังโครงการ
้
Fornaroff (1980) กล่าวว่ากระบวนการมีสว่ นร่วมนันประกอบด้
้
วย

1) การวางแผน ซึ่ง รวมถึ ง การตัด สิน ใจในการกํ า หนดเป้ าหมาย กลวิ ธี
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ตลอดจนการติดตามประเมินผล
2) การดําเนินงาน
3) การใช้ บริ การจากโครงการ
4) การมีสว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์
Cohen, J.M. & Uphoff, N.T. (1986) ได้ จําแนกชนิดของการมีส่วนร่ วมเอาไว้ 4
ประเภท ได้ แก่
1) การมีสว่ นร่ วมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) ใน
กระบวนการตัดสินใจนัน้ ประการแรกที่สดุ ที่จะต้ องกระทําคือ การกําหนดความต้ องการและการ
จัดลําดับความสําคัญ ต่อจากนันเลื
้ อกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้ อง การตัดสินใจนี ้เป็ นกระบวนการ
อย่างต่อเนื่องที่ต้องดําเนินไปเรื่ อยๆ ตังแต่
้ การตัดสินใจช่วงเริ่ มต้ น การตัดสินใจช่วงดําเนินการวางแผน
และการตัดสินใจช่วงการปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
2) การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการดําเนินโครงการ (Implementation) ในส่วน
ที่เป็ นองค์ ประกอบของการดํา เนิน โครงการนัน้ จะได้ ม าจากคํา ถามที่ว่า ใครจะทําประโยชน์ ให้ แ ก่
โครงการได้ บ้าง และจําทําประโยชน์ ด้วยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือ ด้ านทรั พยากรการบริ หารงานและ
งบประมาณ และการขอความช่วยเหลือ
3) การมี สว่ นร่ วมของชุมชนในการรั บผลประโยชน์ อันเกิดจากโครงการนันๆ
้
(Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นนั ้ นอกจากความสําคัญของผลประโยชน์เชิงปริ มาณและเชิง
คุณภาพแล้ ว ยังต้ องพิจารณาการกระจายผลประโยชน์ทางบวก และผลที่เกิ ดขึ ้นทางลบที่เป็ นผลเสีย
ของโครงการ ซึง่ เป็ นประโยชน์และเป็ นโทษต่อบุคคลในสังคมด้ วย
4) การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมี
ส่ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลนัน้ สิ่ง ที่ สํา คัญ ที่ ต้ องสัง เกต คื อ ความคิ ด เห็ น (Views) ความชอบ
(Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซึง่ มีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลใน
กลุม่ ต่างๆ ได้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การดําเนินงานโครงการครัง้ นี ้ เป็ นดําเนินงานโครงการผ่านกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบ
มีสว่ นร่วม (participatory action research) โดยทีมวิจยั ร่วมกับปราชญ์ ชุมชน (นันทเมธีสภา) ในการ
ดําเนินงานวิจยั ครัง้ นี ้
3.1 ประชากร
ปราชญ์ ชุ มชนในเขตพื น้ ที่จัง หวัด น่า น ที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ในเรื่ อ งของมรดกทางวัฒ นธรรม ใน
ประเด็นเรื่ องศิลปะการแสดงพื ้นถิ่นน่าน (ฟ้อนเชิง) และประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดน่านที่สนใจ
3.2 กลุ่มตัวอย่ างและสุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ปราชญ์ ผ้ รู ้ ูในเขตพื ้นที่จงั หวัดน่าน ประกอบไปด้ วย ที่ยงั คงดํารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ไว้ ได้ อย่างสมบูรณ์ และมีงานด้ านหัตถศิลป์และศิลปศาสตร์ พื ้นบ้ านล้ านนาแขนงต่างๆไว้ ได้ อย่างดีเยี่ยม
1. พื ้นที่กลุม่ เหนือ อ.ปั ว อ.ท่าวังผา อ.ทุง่ ช้ าง อ.เชียงกลาง
2. พื ้นที่กลุม่ กลาง อ.บ้ านหลวง อ.เมือง อ.ภูเพียง อ.สันติสขุ อ.แม่จริ ม
3. พื ้นที่กลุม่ ใต้ อ.นาน้ อย อ.เวียงสา และ อ.นาหมื่น
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีดําเนินการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม โดยมีขนตอนและ
ั้
กระบวนการวิจยั ดังนี ้
1. ศึกษาบริ บทเฉพาะประเด็นในชุมชน ผ่านกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อประเมิ น
ศักยภาพชุมชนบริ บทเฉพาะชุมชน สรุ ปผลการวิเคราะห์ข้อ มูลและคัดเลือ กประเด็นอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน
2. จัดตังกลุ
้ ม่ องค์กร ที่ขบั เคลือ่ นด้ านการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน ในชุมชน
พร้ อมทังลงพื
้ ้นที่ทําการเก็บข้ อมูลในประเด็นศิลปะการแสดงพื ้นถิ่นน่าน (ฟ้อนเชิง)
3. พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน ในชุมชน

4. จัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ด้านการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน ในชุมชน
5. สรุปผลการดําเนินงานแบบมีสว่ นร่วมร่วมกับชุมชน
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การสรุ ป บทเรี ย น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล รู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ย นรู้ จากผลการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบตั ิการทุกขันตอนร่
้
วมกับทีมวิจยั ผลลัพธ์ ที่ได้ เป็ นปฏิบตั ิการในพื ้นที่และการเปลี่ยนแปลง และขยาย
ผลบทเรี ยนของโครงการสูพ่ ื ้นที่อื่น ๆ
3.5 ระยะเวลาการวิจัย
ระยะเวลาการวิจยั จํานวน 9 เดือน เริ่ มตังแต่
้ เดือน มกราคม 2558 – กันยายน 2558

บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การดําเนินงานโครงการครัง้ นี ้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ และใช้ กระบวนการปฏิบตั ิการแบบมีสว่ น
ร่ วมที่ต่อ เนื่อ ง เป็ นการศึกษาด้ วยกระบวนการทํ างานร่ วมกัน ระหว่างผู้ป ฏิบัติงานในพื น้ ที่ ทังที
้ ่เป็ น
ชาวบ้ านและนักพัฒนา กับผู้วิจยั ภายนอก ตลอดกระบวนการ เพื่อนําผลการวิจยั มาประยุกต์ใช้ ได้ ทนั ที
4.1 ผลการวิจัย
จากการศึกษาบริ บทของชุมชนตําบลดู่ ใต้ อํ าเภอเมื อ งน่าน จังหวัดน่าน ในปี ที่ผ่านมา เพื่อ
ประเมิ นสภาพชุม ชน และศัก ยภาพชุ ม ชน ด้ า นการอนุรั ก ษ์ ศิ ลปวัฒนธรรมพื น้ ถิ่ น น่า น รวมทัง้ การ
ถ่ายทอดองค์ ความรู้ เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่ นน่าน ในปี ที่ผ่านมานัน้
และสามารถกํ า หนดประเด็ นของมรดกวัฒ นธรรมออกเป็ นด้ านต่างๆ ได้ แก่ ประวัติ ศาสตร์ ภาษา
วรรณกรรม ภูมิปัญญาเชิ งช่างพื ้นถิ่ น ประเพณีและเทศกาล ศิลปะการแสดง พิธีกรรมความเชื่อ และ
ด้ านอาหาร นํามากํ าหนดประเด็นตังต้
้ นสําหรับการดําเนินงานระยะที่ 2 ที่มุ่งหวังให้ เกิดการนําเสนอ
ข้ อมูลที่แสดงความเป็ นอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่านและเสนอแนวทางการอนุรักษ์ และสืบทอด
มรดกวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่านอย่างยัง่ ยืนต่อไป
จากการสํารวจและเก็บข้ อมูลตามประเด็นที่กําหนด คือ ประเด็นเรื่ องศิลปะการแสดงพื ้นถิ่นน่าน
(ฟ้อนเชิง) โดยขยายขอบเขตของเนื ้อหาและพื ้นที่ให้ เป็ นพื ้นที่ทวั่ ทังจั
้ งหวัดน่าน ที่มีองค์ความรู้ ในเรื่ อ ง
ของศิลปะการแสดงพื ้นถิ่นน่าน (ฟ้อนเชิง) ซึ่ง สามารถถอดชุดองค์ความรู้ จากปราชญ์ ชาวบ้ าน (พ่อครู )
ออกมาเป็ นผลการวิจยั ในประเด็นสําคัญ ดังต่อไปนี ้
4.1.1 ศิลปะการฟ้อนเชิงในวัฒนธรรมล้ านนา
นครน่าน เป็ นอาณาจักรสําคัญหนึ่งในล้ านนาหรื อจังหวัดในกลุม่ ภาคเหนือตามเกณฑ์การแบ่ง
ลักษณะเขตวัฒนธรรม ซึง่ ประกอบไปด้ วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา
และแม่ฮ่องสอน ซึง่ ในอดีต นครน่านเคยมีอธิปไตยและอํานาจทางการปกครองในเขตล้ านนาตะวันออก
ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเขตจังหวัดน่านในปั จจุบนั เท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมพื ้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และบางพื ้นที่ในประเทศลาว ส่งผลให้ สงั คมนครน่านประกอบไปด้ วยชุมชน

หลายวัฒ นธรรม แต่เ นื่ อ งด้ ว ยประวัติ ศ าสตร์ อั น ยาวนานจึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด การหล่อ หลอมจนเกิ ด เป็ น
เอกลักษณ์ ทางศิลปวัฒนธรรมเฉพาะของตนเองมากมายหลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
ศิลปะการต่อสู้ป้ องกันตัว ซึ่งชาวล้ านนารวมทังชาวนครน่
้
านเรี ยกว่า “เชิง” ออกเสียงว่า “เจิ ง” ซึ่ง
หมายถึงชัน้ เชิ งในการต่อสู้ มีทงการต่
ั้
อสู้ด้วยมือเปล่า และการต่อสู้ด้วยอาวุธชนิดต่าง ๆ ซึ่ง “เชิง” นี ้
ปรากฏในวัฒนธรรมทุกชาติพนั ธุ์ในดินแดนล้ านนา สามารถแบ่งได้ 4 ลายเชิง ได้ แก่
1. ลายเชิ งของชาติพันธุ์ พื ้นถิ่นเดิมของล้ านนา เช่น เชิงลัวะ เชิ งยางหรื อกะเหรี่ ย ง (ปากาเก
อญอ) เชิงขมุ ฯลฯ เป็ นต้ น มีลกั ษณะเด่นที่เน้ นความโลดโผนรวดเร็ วเป็ นหลัก
2. ลายเชิงไทยวน คือ ศิลปะการต่อสู้ของชาวไทโยนก (ไทยวน) หรื อที่เรี ยกกันว่า “คนเมือง” มี
ลักษณะเด่นที่มีความอ่อนช้ อยต่อเนื่องและแข็งแกร่ งผสานกัน นอกจากนี ้ยังมีลีลาการตบมะผาบ (การ
ใช้ มือตบไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ เกิดเสียงดังคล้ ายประทัด (มะผาบ) ที่เป็ นเอกลักษณ์ ของลาย
เชิงไทยวน
3. ลายเชิงไต คือศิลปะการต่อสู้ของชาวไทใหญ่ในรัฐฉานประเทศพม่า มีลกั ษณะเด่นที่เน้ นขุม
(ผังการเดินเท้ า) ท่วงท่าที่มีความหนักแน่นแข็งแกร่ง และชาวไทลื ้อในสิบสองปั นนา ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เน้ นขุม(ผังการเดินเท้ า) มีการตบมะผาบคล้ ายๆกับลายเชิงของชาวไทยวนบ้ างเล็กน้ อย
4. ลายเชิงลาว คือศิลปะการต่อ สู้ของชาวลาวล้ านช้ าง มี ลกั ษณะเด่นที่ท่วงท่าลีลาหยอกล้ อ
สนุกสนาน
ด้ วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การสืบทอดวัฒนธรรมด้ านศิลปะการต่อสู้ล้านนา(เชิ ง)ของชาว
ล้ านนานันนั
้ บวันจะเสือ่ มคลาย องค์ความรู้ แขนงดังกล่าวเสี่ยงต่อการสูญสลายอย่างที่สดุ กรมส่งเสริ ม
วัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรมได้ เล็งเห็นความสําคัญของเชิ ง จึงประกาศขึ ้นทะเบียนเชิ งเป็ น
มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ปี พ.ศ. 2555
วัฒนธรรมด้ านศิลปะการต่อสู้เป็ นหนึ่งในวัฒนธรรมที่มีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของชาวล้ านนา
ในอดีตอย่างมาก เพราะตลอดการดํารงความเป็ นชาติพนั ธุ์ล้านนามาแต่โบราณนัน้ ล้ านนาผ่านการทํา
ศึกสงครามมากมายทังการขยายอํ
้
านาจของตนเองหรื อการต่อสู้ปกปูองอธิ ปไตยจากการขยายอํานาจ
ของรัฐใกล้ เคียง รวมถึงการประกอบอาชีพเดินทางค้ าขาย หรื อที่เรี ยกว่า “พ่อค้ าวัวต่าง ม้ าต่าง” ซึ่งต้ อง
เดินทางค้ าขายในพื ้นที่หา่ งไกล ฝ่ าอันตรายจากสัตว์ร้ายในป่ าดงพงไพรและโจรผู้ร้ายตลอดการเดินทาง
ความสามารถในการเอาชีวิตรอดจึงเป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ จึงทําให้ เกิดการคิดค้ นพัฒนาศิลปะการต่อสู้ขึ ้น
เพื่อนําไปใช้ ตามมูลเหตุดงั กล่าว

เนื่องด้ วยวิถีชีวิตของชาวล้ านนาที่เปลีย่ นไปจากอดีตที่เคยต้ องเดินทางไกลค้ าขายต่างถิ่น ผจญ
ภัยจากโจรผู้ร้ายและการทําสงครามแบบโบราณที่ต้องใช้ อาวุธชนิดต่างๆ เช่น หอก ดาบ ง้ าว ฯลฯ เป็ น
ต้ น ห่างหายไปจนหมดสิ ้น ส่งผลให้ ลกั ษณะของศิลปะการต่อสู้ล้านนาในปั จจุบนั ค่อยๆแปรสภาพๆไป
เป็ นศิลปะการแสดงมากขึ ้นจนแทบไม่เหลือลักษณะการต่อสู้อยูเ่ ลย เชิงได้ กลายสภาพเป็ นการฟ้ อนรํ าที่
เน้ นเฉพาะความอ่อนช้ อยสวยงาม ทําให้ การรับรู้ของสังคมในปั จจุบนั เข้ าใจว่าเชิงมวย เชิงดาบ เชิงหอก
ของล้ านนาเป็ นเพียงการฟ้อน การรํ าที่ใช้ อวดความงามทางนาฏยศิลป์เท่านัน้ ส่งผลให้ กระบวนการสืบ
ทอดวัฒนธรรมด้ านศิลปะการต่อสู้ของล้ านนา ที่มีระบบการเรี ยนรู้แบบตัวต่อตัว สืบทอดองค์ความรู้จาก
สมาชิ ก ในครอบครั ว หรื อผู้อาวุโ สในชุม ชนเสื่อ มคลายไป จนแทบไม่ เหลือ ระบบการเรี ย นการสอน
ดังกล่าวในสังคมล้ านนายุคปั จจุบนั ถือว่าอยูใ่ นสถานการณ์สมุ่ เสีย่ งต่อการสูญสลายทางวัฒนธรรมมาก
เพราะด้ วยยุทธลีลาของเชิงที่เป็ นการผสานความเข้ มแข็งและอ่อนช้ อยไว้ ด้วยกัน เชิ งจึงถูกแปรสภาพ
จากมิ ติของการต่อสู้ปูองกันตัวไปสูม่ ิ ติของการแสดงเพียงอย่างเดียว รวมถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
ดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ ระบบการเรี ยนรู้ และองค์ความรู้ ของเชิงที่เน้ นการใช้ ต่อสู้จริ งอย่างในสมัยอดีตจึง
พบเห็นได้ ยากยิ่งในปั จจุบนั
4.1.2 ศิลปะการฟ้อนเชิงในวัฒนธรรมน่ าน
นครน่าน เป็ นพื ้นที่กลุม่ วัฒนธรรมล้ านนาตะวันออกที่มีอัต ลักษณ์ ทางวัฒนธรรมแตกต่างจาก
กลุม่ วัฒนธรรมล้ านนาตะวันตก(เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน) ทังในเรื
้ ่ องของภาษา
เฉพาะถิ่น กลุม่ ชาติพนั ธุ์ ระบบการเมืองการปกครอง สุนทรี ยภาพทางศิลปะและดนตรี ประเพณี วิถีชีวิต
วัฒนธรรมนครน่านในอดีตมีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับอาณาจักรสุโขทัย ก่อนที่กลุ่มวัฒนธรรมล้ านนา
ตะวันออกจะแผ่ขยายเข้ ามาพร้ อมๆกับอํานาจทางการเมืองในช่วงที่นครเชียงใหม่รัชสมัยพระเจ้ าติโลก
ราชเรื องอํานาจเป็ นต้ นมาจนตกเป็ นประเทศราชของอาณาจักรพม่ากว่า 200 ปี อีกทังยั
้ งมีความสัมพันธ์
ใกล้ ชิดกับเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวและกลุม่ วัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ไทลื ้อ ตลอดจนวัฒนธรรมลุม่ ภาคกลางจากราชอาณาจักรสยามที่แพร่ เข้ ามาในช่วงสมัยก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เหล่านี ้ล้ วนหล่อ หลอมให้ นครน่านเป็ นพื ้นที่ที่มีอัตลักษณ์ ทาง
ศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นอย่างยิ่ง
4.1.2.1 ลายเชิ งในเขตอาเภอเมื องน่าน
พบว่า ศิ ลปะการฟ้ อนเชิ ง ในจังหวัดน่านเป็ นทรั พ ยากรวัฒนธรรมที่ ใ กล้ จะสูญหาย
เพราะหลงเหลือครู ผ้ มู ีความรู้ และสามารถถ่ายทอดได้ น้อ ยรวมถึงจํานวนคนรุ่ นใหม่ที่มีความสนใจใน

ศิลปะแขนงนี ้ก็น้อยมากเช่นเดียวกัน จากการสัมภาษณ์เจ้ าลัดดา ณ น่าน อายุ 87 ปี ธิดาเจ้ ามหาพรหม
สุรธาดา เจ้ าผู้ครองนครน่านองค์ สุดท้ าย ทําให้ ได้ ทราบว่า ศิลปะการฟ้ อนเชิ ง เป็ นศิลปะการฟ้ อนที่
สําคัญ 1 ใน 3 ชนิด ที่ปรากฏในคุ้มหลวงหอคํานครน่าน มีทงฟ
ั ้ ้ อนเชิงมือเปล่าและฟ้อนเชิงประกอบ
อาวุธชนิดต่าง ๆ ซึง่ ในช่วงสมัยที่เจ้ ามหาพรหมสุรธาดา ครองนครน่าน จนถึงหลังช่วงสมัยดังกล่าว เจ้ า
น้ อยบุญยก สองเมืองแก่น เป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศิลปะการฟ้อนประเภทนี ้อย่างยิ่ง และท่านยังเป็ น
ครูผ้ ถู ่ายทอดวิชาฟ้ อนเชิง ฟ้อนดาบ แก่เจ้ าลัดดา ณ น่าน ด้ วย ซึง่ การฟ้ อนเชิงนี ้เป็ นการแสดงที่ใช้ ในพิธี
การต่าง ๆ และใช้ ต้อนรับแขกเมืองในโอกาสสําคัญอยูเ่ สมอ
พระมหาณรงค์ ศัก ดิ์ สุวัณณกิ ต ติ เจ้ าคณะตํา บลดู่ใ ต้ เ ขต 2 เจ้ าอาวาสวัด พญาวัด
อําเภอเมือง จังหวัดน่านเรี ยนเชิงจากครูต๊ะ สนิทศรี ฉายาต๊ ะตัน๋ อยูท่ ี่บ้านพญาวัด ครูต๊ะตัน๋ เสียชีวิตเมื่อ
พ.ศ. 2539 อายุรวมประมาณ 70 กว่าปี สืบลายเชิงมาจากครู สา่ งอ่อน ส่างกิเล ส่างแก้ ว ชาวไทใหญ่
พระมหาณรงค์ศกั ดิ์ได้ เรี ยนเชิงกับครูต๊ะตัน๋ เมื่อสมัยพระมหาณรงค์ศกั ดิ์ยงั เด็กอายุราว ๆ 9 – 10 ปี
นายนิยม สองสีโย ครู วิทยฐานะชํ านาญการพิเศษ โรงเรี ยนราชานุบาล อํ าเภอเมื อ ง
น่าน จังหวัดน่านได้ ให้ ข้อมูลว่าเมื่อประมาณ 60 ปี ก่อน บ้ านมิ่งเมือง กลางเวียงน่าน มีครู เชิงที่มีชื่อเสียง
ท่านหนึง่ ชื่อครูหนานสม สายมา เล่าลือกันว่ามีความสามารถด้ านศิลปะการต่อสู้ป้ องกันตัว (เชิง) อย่าง
มาก จนได้ ฉายาว่า “หนานสมยักษ์ ”

ภาพที่ 2 เจ้ ามหาพรหมสุรธาดา เจ้ าผู้ครองนครน่านองค์สดุ ท้ าย ฟ้อนบนหัวเรื อ
ในคราวสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอเจ้ าฟ้ า ฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
เสด็จตรวจราชการ เมืองน่าน ปี พ.ศ.2460

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายการฟ้ อนเชิง ณ วัดพระธาตุช้างคํ ้าวรวิหาร
(ภาพถ่ายเก่าจากบ้ านเจ้ าเฉลิมศรี ณ น่าน)
นายแสวง สมแก้ วอายุ 86 ปี เกิดวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2472 บ้ านเลขที่ 85 หมู่ 4 บ้ าน
ผาขวาง ตําบลบ่อ อําเภอเมืองน่าน เรี ยนเชิงเมื่ออายุ 20 กว่าปี กับครู โจ้ น บ้ านกํ่าก้ อ ตําบลศรี สะเกษ
อําเภอนาน้ อย
ลาดับขัน้ ตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้
1. ตังขั
้ นตังเรี
้ ยนเชิง เมื่อกําหนดวันที่มีฤกษ์ งามยามดีได้ แล้ วก็ เตรี ยมเครื่ องใช้ ในการตัง้
ขันตัง้ ได้ แก่ มะพร้ าว 1 เครื อ กล้ วย 1 เครื อ หมาก 1 หัว พลู 1 มัด ผ้ าขาว ผ้ าแดง เทียน 12 คู่
ข้ าวเปลือก ข้ าวสาร เหล้ า 1 ขวด ไก่ปิ้ง 5 ไม้ (หีบ) เมื่อครบบริ บูรณ์ แล้ วครู ผ้ ถู ่ายทอดก็จะทําพิธีอ่าน
โองการบริ กรรมคาถาที่สบื ทอดกันมาในสายวิชาขึ ้นขันตังให้
้ แก่ศิษย์ และศิษย์ผ้ รู ับขันตังไปจะต้
้
องทําพิธี
เลี ้ยงครูปีละ 1ครัง้ ช่วงประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์)
2. เรี ยนตบมะผาบ 3 แบบ ได้ แก่ มะผาบก้ อม, มะผาบยาว, มะผาบเครื อ
3. เรี ยนฟ้อนเชิงมือเปล่า 8 ท่า ได้ แก่ 1. ท่าใบพร้ าวไกวใบ 2. ปลาเหลี ้ยมหาด 3. เปี๋ ย
ฝ้าย 4. บิดบัวบาน 5. สาวไหม 6. เกี ้ยวเกล้ า 7. เสือออกเหล่า 8. เต่าลงหนอง

4. เรี ยนฟ้อนดาบ มีสองท่า คือ บิดบัวบาน กับเกี ้ยวเกล้ า 5. ปลดขันตัง้ ดําหัวครู เมื่อ
เรี ยนจนครบกระบวนแล้ วครูจะทําพิธีปลดขันตังให้
้ ศิษย์ผ้ เู รี ยนจบต้ องนําเครื่ องอุปโภคบริ โภคมาดําหัว
ครูผ้ สู อนตามขนบโบราณ
4.2.1.2 ผลการสารวจลายเชิ งในเขตอาเภอเวียงสา
นายคมสันต์ ขันทะสอน ครู วิทยฐานะชํานาญการ โรงเรี ยนปั ว อําเภอปั ว จังหวัดน่าน
เป็ นครูผ้ ทู มุ่ เทแรงกายแรงใจเพื่อสืบสานศิลปะการฟูอนเชิงของนครน่านอย่างแท้ จริ ง ครูคมสันต์เรี ยนเชิง
กับครู เมืองดี เทพประสิทธิ์ ศิลปิ นผู้มีชื่อเสียงมากในอดีต เป็ นครู ผ้ เู ชี่ ยวชาญด้ านศิลปะการฟ้ อนเชิ ง
ดนตรี พื ้นเมืองน่าน และศิลปะการขับซอ ต่อมาครู คมสันต์ได้ ก่อตังกลุ
้ ม่ เยาวชนมิตรแก้ วสหายคําขึ ้น ที่
อําเภอปั ว เพื่อสืบสายลายเชิ งและศิลปวัฒนธรรมแขนงอื่นๆของนครน่านอย่างจริ งจัง อีกทังยั
้ งขยาย
เครื อข่ายไปสูเ่ ยาวชนในพื ้นที่อําเภอต่าง ๆ ของจังหวัดน่านอีกด้ วย
ตัวอย่างแม่ลายฟูอนดาบของพ่อครูเมืองดี เทพประสิทธิ์
แม่ลายฟูอนดาบ ( ลายเวียงสา )
1. ตบมะผาบ 3 ขุม ลงเสือลากหางจับดาบ

2. แม่ถีบ

3. แม่ควง

4. ไหว้ ครู

5. ช้ างชูงวง

6. ช้ างงาต๊ อก

7. หมอกมุงเมือง

8. นางเหยี ้ยมปล่อง

9. เสือลากหาง

10. สนต้ น

11. สนปลาย

12. กังกาดาบ
้

13. แม่จีวนั

14. ฟั นลายสอง

15. ฟั นลายสาม

16. กาปากรุ้ง

17. บิดบัวบาน

18. บัวบานโล่

19. เกี ้ยวเกล้ า

20. ก๋าตากปี ก

21. สีไคล

22. สีด่ ้ านฮ่อ

23. อินท์ตือเตียน

24. ก๋าเต้ น

24. เสือลากหางเล่นลอก

25. เมฆบังวัน

26. ฟั นล้ วงถีบ

27. ควงตวงเต๊ ก

28. กํ่าแปงเปฺกดินแตก

30. ฟั นตากหงายปิ น้ ขึ ้น

31. แม่กีมไฮ

32. ปลาเลียบหาด

33. วางดาบตบมะผาบถอยหนี
4.1.2.3 ลายเชิ งในเขตอาเภอเชี ยงกลาง
นายจันทร์ หน่อท้ าว อายุ 87 ปี เกิดวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2471 บ้ านเลขที่ 20 หมู่ 8
บ้ านป่ าแดง ตําบลเปื อ อําเภอเชียงกลาง เรี ยนเชิงเมื่ออายุ 15 ปี กับครูน้อยปั น บ้ านแวนโค้ ง อําเภอเชียง
คํา จังหวัดพะเยา และเมื่ออายุ 18 ปี ได้ ไปเรี ยนกับครู น้อยดา (ใหม่ดา) บ้ านดอนเฟื อง เมืองเชียงฮ่อน
ประเทศสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลาดับขัน้ ตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้
1. ตังขั
้ นตังเรี
้ ยนเชิง เมื่อกําหนดวันที่มีฤกษ์ งามยามดีได้ แล้ วก็ เตรี ยมเครื่ องใช้ ในการตัง้
ขันตัง้ ได้ แก่ เทียนเล่มเล็ก 12 คู่ เทียนใหญ่ 1 คู่ ข้ าวเปลือก ข้ าวสาร ผ้ าขาว ผ้ าแดง หมาก 1 หัว พลู 1
มัด เงิน 15 บาท เมื่อครบบริ บูรณ์แล้ วครูผ้ ถู ่ายทอดก็จะทําพิธีอ่านโองการบริ กรรมคาถาที่สืบทอดกันมา
ในสายวิชาขึ ้นขันตังให้
้ แก่ศิษย์ และศิษย์ผ้ รู ับขันตังไปจะต้
้
องทําพิธีเลี ้ยงครูปีละ 1ครัง้ ช่วงเดือน 9 เหนือ
2. เรี ยนย่างขุม ขุม คือ แบบแผนการเดินเท้ าลักษณะต่าง ๆ เป็ นแบบฝึ กหัดที่สาํ คัญอัน
เป็ นพื ้นฐานของการฟ้ อนเชิง ขุมเชิงของครูจนั ทร์ มี 3 ได้ แก่
2.1 การย่างขุม 3 เริ่ มจากการยืนตรง ก้ าวเท้ าขวาจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 3
เสร็ จแล้ วยกเท้ าก้ าวกับมายังจุดที่ 1 เช่นเดิม จากนันเก้
้ าเท้ าซ้ ายจากจุดที่ 2 ไปยังจุดที่ 3 เสร็ จแล้ วยก
เท้ าก้ าวกลับมายังจุดที่ 2 เช่นเดิม
2.2 การย่างขุม 6 เริ่ มจากยืนตรง เก้ าเท้ าซ้ ายจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 3 ก้ าวเท้ า
ขวาจากจุดที่ 2 ไปยังจัดที่ 4 จากนันก้
้ าวเท้ าซ้ ายจากจุดที่ 3 ไปยังจุดที่ 5 จากนันก้
้ าวเท้ าขวาไปยังจุดที่
1 จากนันก้
้ าวเท้ าซ้ ายจากจุดที่ 6 ไปยังจุดที่ 2
2.3 การย่างขุม 12 เริ่ มจากก้ าวเท้ าซ้ ายจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 3 จากนันก้
้ าว
เท้ าขวาจากจุดที่ 2 ไปยังจุดที่ 4 จากนันก้
้ าวเท้ าซ้ ายจากจุดที่ 4 ไปยังจุดที่ 5 จากนันก้
้ าวเท้ าขวาจากจุด
ที่ 4 ไปยังจุดที่ 6(ในลักษณะหมุนตัวไปทางขวา จากนันก้
้ าวเท้ าซ้ ายจากจุดที่ 5 ไปยังจุดที่ 6 (ในลักษณะ
หมุนตัวไปทางซ้ าย) กระโดดสลับเท้ าให้ เท้ าขวาอยู่ด้านหน้ า จากนันก้
้ าวเท้ าซ้ ายไปยังจุดที่ 8 จากนัน้
ก้ าวเท้ าขวาไปยังจุดที่ 9 (ในลักษณะหมุนตัวไปทางขวา) กระโดดสลับเท้ าให้ เท้ าซ้ ายอยู่ด้านหน้ า
จากนันก้
้ าวเท้ าขวาไปยังจุดที่ 12 จากนันก้
้ าวเท้ าซ้ ายไปยังจุดที่ 1

3. เรี ยนตบมะผาบ คือ การตบมะผาบไปตามส่วนต่างๆของร่ างกาย แล้ วเอี ้ยว
ตัวกลับหลังหันโดยที่เท้ าทังสองไม่
้
เคลือ่ นที่ ขาทังสองข้
้
างอยูใ่ นลักษณะไขว้ กนั ได้ แก่
มะผาบปฺอด คือ การตบมะผาบผสานกับการปั ดปูองและตอบโต้ ด้วยหมัดและ
ฝ่ ามือทังสอง
้ มี 7 จังหวะ
มะผาบก้ อม คือ การตบมะผาบสัน้ มี 17 จังหวะ
มะผาบกลาง คือ การตบมะผาบที่มีความยาวขนาดกลาง ๆ มี 18 จังหวะ
มะผาบเครื อ คือ การตบมะผาบไปเรื่ อ ยๆไม่ มีก ารนับจํ า นวนจัง หวะที่ จ บ
พร้ อมกับหมุนตัวไป
4. เรี ยนฟ้อนเชิงมือเปล่า มี 4 แม่ทา่ ได้ แก่ 1. บิดบัวบาน 2. เกี ้ยวเกล้ า 3. ลาย
ฮ่อ (จีน) 4. ผายมือ
5. เรี ยนฟ้อนเชิงสาวไหม สาวไหมจากมือทังสองข้
้
าง สาวไหมจากศอกทังสอง
้
ข้ าง

เปี๋ ยฝ้าย (พันศอก)
6. เรี ยนฟ้อนเชิ งดาบ มีท่าฟ้อนอยู่ 15 ท่า คือ 1. ช้ างงาไป่ 2. ช้ างงาท๊ อ ก 3.

ช้ างงาหลัง่ 4. กาตากปี ก 5. ปลาเหลี ้ยมหาด 6. ควงซ้ าย 7. ควงขวา 8. ควงคู่ 9. เข้ าส้ น
10. เข้ าปลาย 11. เข้ าส้ นเข้ าปลาย 12. แทง 13. สีไคล 14. บิดบัวบาน 15. เกี ้ยวเกล้ า
4.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาคุณค่าวัฒนธรรมด้ านศิลปะการฟ้อนเชิ ง หรื อศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัวล้ านนา
นครน่าน

เน้ นประวัติศาสตร์ บอกเล่าและศึกษาจากเอกสาร ซึ่งทําให้ ทราบประวัติศาสตร์ ว่าเชิงนี ้มี

บทบาทที่สาํ คัญต่อสังคมชาวล้ านนาอย่างมาก
4.2.1 การถ่ ายทอดองค์ ความรู้
ผู้ชายชาวล้ านนารวมถึงชาวเมืองน่านในอดีตทุกคนต้ องเป็ นเชิง ซึง่ ใช้ ทงในยามสงบและยามศึ
ั้
ก
สงคราม โดยจะถ่ายทอดวิชาความรู้ จากรุ่ นสูร่ ุ่ น อาจเป็ นบุคคลในครอบครั ว หรื อบุคคลผู้มีความรู้ ใน
พื ้นที่อื่น ๆ ทังในชุ
้ มชนและนอกชุมชน เชิงล้ านนานัน้ มีความละเอียดอ่อนและลึกซึ ้งมาก ผู้เรี ยนจําเป็ น
จะต้ องฝึ กย่างขุม(แบบฝึ กหัดในการเดินเพื่อรุก รับ หลอกล่อ หลบ หลีก) และฟ้อนเชิ งมือเปล่าผสมผสาน
กับการตบมะผาบ (การใช้ มือตบไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายให้ เกิดเสียงดังคล้ ายประทัด “มะผาบ”)
ให้ คล่องแคล่วเสียก่อนต่อเมื่อควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ร่ างกายตังแต่
้ ศีรษะจรดเท้ าด้ วยการ

ฟ้ อนแล้ ว จึ ง จะสามารถสร้ างความเข้ า ใจและนํ า แม่ ล ายฟู อ นซึ่ง เปรี ย บเหมื อ นแม่ ไ ม้ ล ายเชิ ง นัน้
ผสมผสานกับการออกอาวุธ คือ หมัด เท้ า เข่า ศอก แตกออกเป็ นลูกไม้ ตา่ งๆ สําหรับต่อสู้ปูองกันตัวและ
สามารถพลิกแพลงในสถานการณ์จริ งได้ อย่างไม่จบสิ ้น (ภาษาล้ านนาเรี ยกว่า แม่ป๊อด) เมื่อเรี ยนจนจบ
กระบวนฟ้อนเชิ งมื อเปล่าแล้ วจึงจะต่อยอดสูก่ ารเรี ยนฟ้ อนเชิงประกอบอาวุธชนิดต่าง ๆ ต่อไป ด้ วย
ความยากลําบากในการศึกษาทํา ความเข้ าใจเชิ งดังได้ กล่าวมานี ้ ทําให้ ปัจจุ บันเชิ งกลายเป็ นเพีย ง
ศิลปะการแสดงที่ใช้ อวดความงามทางนาฏยศิลป์เพียงอย่างเดียว องค์ความรู้ ที่สามารถนําไปใช้ ต่อสู้ใน
สถานการณ์ จริ งนันขาดการสื
้
บทอดอย่างเป็ นระบบ และเอกสารหลักฐานโบราณที่พบส่วนใหญ่ก็เป็ น
เพียงการบอกเล่าถึงบทบาทของเชิงในอดีตเท่านัน้ มีสว่ นน้ อยที่เป็ นตําราวิชาเชิงโดยเฉพาะ แต่เท่าที่พบ
ก็เป็ นเพียงบันทึกช่วยจํา ที่ช่วยให้ ผ้ ศู ึกษาเชิงสายนัน้ ๆ ไม่ลืมคําเรี ยกครู (โองการเชิญครู ) และขุมเชิ ง
(แผนผังสําหรับการวางเท้ า การก้ าวเดิน) เท่านัน้ เพราะการศึกษาเชิงมี ความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ูเรี ยน
จะต้ องฝึ กปฏิบตั ิแบบตัวต่อตัวจากครูผ้ สู อน จะอาศัยเรี ยนจากตําราอย่างเดียวไม่ได้
4.2.2 การสืบต่ อองค์ ความรู้และภูมิปัญญาพืน้ ถิ่น
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวคืออีกหนึ่งเครื่ องสะท้ อนภูมิปัญ ญาการประดิษฐ์ คิดค้ นอันแยบคาย
ผ่านประวัติศาสตร์ อันยาวนานของทุกชาติชน และเป็ นเอกลักษณ์ ลํ ้าค่าน่าภาคภูมิใจของนานาอารยะ
ประเทศทั่วโลก สําหรั บนครน่านยังคงหลงเหลือพ่อ ครู อาวุโสผู้สามารถรักษาวิชาเชิ งที่ยังมี ความเป็ น
ศิลปะการต่อสู้ผสานกับยุทธลีลาอันอ่อนช้ อยสวยงามไว้ ได้ อ ย่างน่าประหลาดและทุกท่านยังคงผูกพัน
กับวัฒนธรรมเชิงอย่างแท้ จริ ง อีกทังยั
้ งมีสขุ ภาพพลานามัยที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แขนงดังกล่าว
ได้ แม้ จะมีผ้ สู นใจสืบทอดองค์ความรู้แขนงนี ้ในปั จจุบนั อยูบ่ ้ าง ถึงจะไม่เป็ นจํานวนมากมายนักแต่ก็เป็ น
การช่วยรักษาเชิงลายสายนครน่านให้ ยงั คงอยู่ต่อไป ขณะที่เชิงในพื ้นที่อื่น ๆของล้ านนาบ้ างก็สญ
ู หาย
บ้ างก็กลายสภาพไปสูก่ ารเป็ นศิลปะการแสดงอย่างเต็มรู ปแบบเพียงอย่างเดียว ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ น
เพราะจังหวัดน่านในสมัยอดีตเป็ นพื ้นที่ปิด ถูกโอบล้ อมด้ วยป่ าไม้ และเทือกเขาสูง การคมนาคมติดต่อ
กับพื ้นที่ภายนอกนันเป็
้ นเรื่ องยากลําบากมาก ทําให้ ศิลปวัฒนธรรม
พื ้นบ้ านล้ านนาเก่าแก่หลายแขนงยังสามารถดํารงอยูไ่ ด้ อีกประการหนึ่งในด้ านการสืบทอดเชิง
นันนั
้ บว่าเป็ นโชคดีอย่างยิ่งที่จงั หวัดน่าน ผู้ศกึ ษาเห็นสมควรที่จะมีการสนับสนุนให้ มีการศึกษาวิจัยเพื่อ
สืบทอดและเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ไทยไม่วา่ จะเป็ นเชิงของล้ านนา มวยโบราณของภาคอีสานและภาค
กลาง รวมถึ ง ปั น จัก สีล ัต ของภาคใต้ อย่า งจริ ง จัง และเร่ ง ด่ว น ก่ อ นที่ จ ะไม่ เ หลือ ครู ผ้ ูท รงภูมิ ร้ ู ทาง
ศิลปวัฒนธรรมแขนงนี ้ให้ ได้ ศกึ ษาอีกต่อไป

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
กระบวนการเรี ยนรู้และการมีสว่ นร่ วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่น
น่าน : กรณีศึกษา ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีวตั ถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้ (1) สร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน โดยการจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้
ด้ านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่านในตําบลดู่ใต้ และ (2) พัฒนากลไกในด้ านการการอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่านของตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยคนในชุมชนมีสว่ น
ร่ วมในการ เป็ นการวิจัยคุณภาพเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาศิลปวั ฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน ในประเด็นเรื่ องการ
ฟ้อนเจิ ง สู่การพัฒนาหลักสูตร รวมทัง้ การถ่ายทอดองค์ ความรู้ เพื่อ หาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และการนําไปสูก่ ารเพิ่มมูลค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ กระบวนการศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ บันทึกภาพ
บันทึกเสียง และสัง เกตการณ์ แบบมี ส่วนร่ วมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นปราชญ์ ชาวบ้ า น (พ่อ ครู ) ด้ า น
ศิลปะการแสดงพื ้นถิ่นน่าน (ฟ้อนเชิง) ในพื ้นที่จงั หวัดน่าน
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการดําเนินงานวิจยั ในครัง้ นี ้ เกิดผลสําเร็ จที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทัง้
3 ข้ อได้ แก่
1. เกิ ดกระบวนการจัดการฐานข้ อ มูล ทางวัฒนธรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม กล่าวคือ สามารถ
จัดเก็บข้ อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบคลังทรัพยากรวัฒนธรรมระบบเปิ ด ที่มีการจัดหมวดหมู่
อย่างเป็ นระบบ สามารถสืบค้ นได้ ผา่ นระบบอินเตอร์ เนต
2. เกิดชุดองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่แก่สาธารณชนได้ อย่างหลากหลาย เช่น ชุดองค์ความรู้
ด้ านศิลปะดนตรี และการแสดงพื ้นถิ่นน่าน เรื่ องการฟ้อนเจิง ชุดองค์ความรู้ ด้านศิลปกรรม
และภูมิปัญญาเชิงช่าง เรื่ อง ประวัติศาสตร์ และหัตถกรรมผ้ าทอพื ้นถิ่นน่าน ประวัติศาสตร์
และหัตถกรรมเครื่ องเงินน่าน ชุดองค์ความรู้ ด้านศาสนา ประเพณี พิธีกรรมความเชื่อและ
วิถีชิต เรื่ อง ประเพณีแข่งเรื อนครน่าน เป็ นต้ น

3. เกิดแนวทางการอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมพื ้นถิ่นน่าน โดยมุ่งหวังให้ เกิดพล
วัติของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้ วยกระบวนการมีสว่ นร่ วมที่แท้ จริ งผ่านทางกลุม่ ชนที่รวมตัวกัน
ตามความสนใจโดยธรรมชาติ และจัดตังขึ
้ ้นเป็ น “นันทเมธีสภา” หรื อ สภาผู้ทรงความรู้ แห่ง
นครน่าน เพื่อร่ วมกันแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ และสร้ างสรรค์นวัตกรรมบนฐานขององค์ความรู้
ต่อไป
5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. โครงการวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการเริ่ มต้ นของการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรม ยังต้ องใช้ เวลาและ
ทรัพยากรอีกจํานวนมากเพื่อให้ เกิดผลเป็ นรู ปธรรมที่แท้ จริ ง อีกทังการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้เป็ น
จุด เริ่ มต้ น ที่จ ะนํ า ไปสู่ก ารศึกษาเพื่ อ การพัฒนาที่ยั่งยื น ในอนาคต จึ ง ควรมี ก ารพัฒ นา
โครงการให้ ตอ่ เนื่อง เพื่อสืบค้ นและสํารวจองค์ความรู้พื ้นถิ่นน่านในเรื่ องอื่น ๆ ต่อไป
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