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บทคัดย่อ 

 

หัวข้อวิจัย กระบวนการเรียนรู้และการมีสว่นร่วมของชุมชนเพื่อการอนรัุกษ์ สบืสานศิลปวฒันธรรม

พืน้ถ่ินนา่น : กรณีศกึษาตําบลดูใ่ต้ อําเภอเมืองนา่น จงัหวดันา่น 

ช่ือผู้วิจัย นางสาวปวีณา  ผาแสง 

 

กระบวนการเรียนรู้และการมีสว่นร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ิน

นา่น : กรณีศึกษา ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน มีวตัถุประสงค์ของการวิจัย ดงันี ้(1) สร้าง

กระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ สบืสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินน่าน โดยการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้

ด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินน่านในตําบลดู่ใต้ และ (2) พฒันากลไกในด้านการการอนุรักษ์ 

สบืสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินน่านของตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน  โดยคนในชุมชนมีสว่น

ร่วมในการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม เป็นการวิจยัคณุภาพเชิงสาํรวจ เพื่อศึกษาศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินน่าน 

ในประเด็นเร่ืองการฟ้อนเจิง สูก่ารพฒันาหลกัสตูร รวมทัง้การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อหาแนวทางการ

อนรัุกษ์ สบืสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่น ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองนา่น จงัหวดัน่าน และการนําไปสูก่าร

เพิ่มมูลค่าของศิลปวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ สมัภาษณ์แบบไม่เป็น

ทางการ บนัทกึภาพ บนัทกึเสยีง และสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมกบักลุม่ตวัอยา่ง  

 ผลการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้พบวา่ ผู้วิจยัได้ข้อมูลทางศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินน่าน ในประเด็นเร่ือง

การฟ้อนเจิง ในทางประวติัศาสตร์ การฟ้อนเชิงมีบทบาทท่ีสําคญัต่อสงัคมชาวล้านนา ซึ่งใช้ทัง้ในยาม

สงบและยามศกึสงคราม ถือได้ว่าเป็นศิลปะการป้องกันตวัท่ีผสมผสานกับยุทธลีลาอันอ่อนช้อย มีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เน้นท่ีการฝึกปฏิบัติแบบตัวต่อตัวกับผู้ สอน ดังนัน้ผู้ วิจัยได้ทําการ

รวบรวมองค์ความรู้ด้านการฟ้อนเชิงออกมาเป็นลายลกัษณ์อักษรผ่านการจัดพิมพ์เป็นหนงัสือ สําหรับ

การเผยแพร่สู่สาธารณะ และในขณะเดียวกันกลุ่มครูภูมิปัญญาด้านการฟ้อนเชิง ได้มีการรวบรวม

ประวัติกลุ่มครูภูมิปัญญาด้านการฟ้อนเจิงของจังหวัดน่าน สําหรับทําเป็นฐานข้อมูลเครือข่ายครูภูมิ

ปัญญาในแตล่ะด้านตอ่ไป แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในการอนรัุกษ์ สบืสานศิลปวฒันธรรมให้เกิดความต่อเน่ือง 

ควรที่จะให้กลุม่เครือขา่ยครูภมิูปัญญาด้านการฟ้อนเชิง มีกิจกรรมในการขบัเคลื่อนกระบวนการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมด้านการฟ้อนเชิงในพืน้ท่ี โดยถ่ายทอดให้กับกลุม่เด็กและเยาวชน หรือผู้ ท่ีมีความสนใจ 

ในศิลปวฒันธรรมแขนงนีต้อ่ไป 

 



บทที่ 1  

 

บทน า  

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การอนุรักษ์เป็นการเก็บรักษาศิลปวฒันธรรมพืน้บ้าน ทัง้ท่ีเป็นวตัถุและไม่ใช่วตัถุ เช่น สิ่งของ

เคร่ืองใช้โบราณวัตถุ คําบอกเล่า นิทาน การละเล่น การแสดงพืน้บ้าน ฯลฯ ท่ีมีการทําขึน้ทัง้จาก

สว่นกลางโดยราชการ และจากเอกชน หรือบุคคลท่ีสนใจ ซึ่งทําด้วยใจรัก ถือเป็นสว่นหนึ่งในการศึกษา

ค้นคว้า พฒันาการของสงัคมในแตล่ะท้องถ่ิน หรือชุมชน ตลอดจนการจดัตัง้สร้างอาคารเป็นท่ีเก็บสะสม 

นบัเป็นแนวทางหนึ่งในการสง่เสริมให้ชาวบ้านได้ทําในสิ่งท่ีเขารักและสนใจ ซึ่งจะเป็นผลดีในการสืบ

ทอด รักษา และพฒันาตอ่ไปได้ เพราะชาวบ้านได้มีบทบาทริเร่ิมและจดัตัง้ ในบางแหง่หน่วยงานภาครัฐ

ได้จดัตัง้ริเร่ิมด้วยคิดวา่ดี เหมาะสม แตช่าวบ้านกลบัไม่สนใจดูแลรักษาสืบทอดด้วยไม่เห็นความสําคญั

หรือคณุคา่ เช่นเดียวกบัการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินน่าน การสนบัสนุนท่ีถูกต้องมิใช่การ

เกณฑ์คนให้มาทําหรือมาเลน่ปีละครัง้เพื่อการท่องเท่ียว แต่ควรจะให้ความสําคญัและเห็นคุณค่าอย่าง

สม่ําเสมอตอ่เน่ือง ให้สิง่เหลา่นีส้ามารถอยูใ่นบริบททางสงัคมและวฒันธรรมของชาวบ้าน โดยสิ่งท่ีทาง

ราชการจะช่วยได้ก็คือ การค้นหาภมิูปัญญาชาวบ้าน และปราชญ์ชาวบ้าน ให้บุคคลเหลา่นีไ้ด้ทําในสิ่งท่ี

เขารักและมีความสามารถ ซึ่งชาวบ้านจะเกิดความภาคภูมิใจ มิใช่เร่ืองท่ีมองว่าตนเองต่ําต้อยกว่าสู่

กระแสวฒันธรรมจากสว่นกลางมิได้วฒันธรรม เป็นวิถีชีวิตของคนในสงัคม เป็นแบบแผนการประพฤติ

ปฏิบติั และการแสดงออก ซึง่ความรู้สกึนกึคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสมาชิกในสงัคมเดียวกัน สามารถ

ซาบซึง้ยอมรับและใช้ปฏิบติัร่วมกัน อันจะนําไปสูก่ารพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในสงัคมนัน้ ๆ ซึ่ งจะ

เห็นได้วา่วฒันธรรมเป็นสิง่ท่ีไม่หยดุน่ิงหรืออยูก่บัท่ีแต่จะมีการสร้างสรรค์พฒันา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาเพื่อให้แบบแผน วิธีคิดและวิธีการประพฤติปฏิบติัดงักลา่วมีความสอดคล้องกับยุคสมัย และ

กระแสการเปลีย่นแปลงทางสงัคมวฒันธรรม ทัง้นีเ้น่ืองจากคนเป็นสตัว์ สัง ค ม ท่ี มี ก าร อ า ศัย อ ยู่

ร่วมกนัเป็นกลุม่ชุมชนและสงัคม มีการติดตอ่สือ่สาร และมีความสมัพนัธ์กนัทัง้ภายในและภายนอกกลุม่

ชุมชนหรือสงัคมของตนเอง ประกอบกับการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี การ

ติดตอ่สือ่สาร การคมนาคมและความเจริญด้านอ่ืน ๆ สง่ผลให้คนในสงัคมตา่ง ๆ มีการเผยแพร่ถ่ายทอด 

แลกเปลีย่น รวมทัง้ผสมผสาน ครอบงําและกลนืกลายทางวฒันธรรม เพื่อให้สามารถดํารงอยูใ่นสงัคมได้

ทา่มกลางกระแสและบริบทท่ีมีการเปลีย่นแปลงของแตล่ะสงัคม 



วัฒนธรรมพืน้บ้าน เป็นรูปแบบวัฒนธรรมท่ีกล่าวถึงการดํารงชีวิตของกลุ่มคนในท้องถ่ินท่ี

แสดงออกถึงลกัษณะของบุคคลหรือท้องถ่ินนัน้ มักจะสง่ผ่านต่อกันทางคําพูดมากกว่าการบนัทึกเป็น

ลายลักษณ์อักษรไว้  วัฒนธรรมพืน้บ้านมักจะแตกต่างกันตามถ่ินท่ีอยู่อาศัย ซึ่งจะมีลักษณะเด่น

เฉพาะตัวแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน ขึน้อยู่กับบริบทของชุมชน อาทิ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ  

ทศันคติ ความเช่ือ ลกัษณะการประกอบอาชีพ เช่น ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนประมง เป็นต้น และยัง

ขึน้อยู่กับการเปิดรับอารยธรรม และความเจริญของกลุม่ชนอ่ืนเข้ามาผสมผสานระหว่างวฒันธรรม ท่ี

ถึงแม้การไหลบ่าของวัฒนธรรมภายนอกจะถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรง จนทําให้วัฒนธรรมพืน้บ้าน 

บางอยา่งกลนืหายไปกบักระแสดงักลา่ว แตก็่ยงัเหลอือีกมากท่ีธํารงไว้ซึ่งวฒันธรรมท่ีดีงามของกลุม่ตน 

และวฒันธรรมพืน้บ้านของไทยก็เป็นอีกตวัอย่างท่ีสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจากความจริง

ท่ีวา่ วฒันธรรมยอ่มเปลีย่นแปลงตามเงื่อนไขเวลา เม่ือมีการคิดค้นหรือพบสิ่งใหม่ ๆ ท่ีใช้แก้ปัญหาและ

ตอบสนองความต้องการของสงัคมได้ วฒันธรรมบางอยา่งอาจเลกิใช้ ดงันัน้ การจะรักษาวฒันธรรมเดิม

ไว้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาวัฒนธรรมนัน้ ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมัย 

วัฒนธรรมพืน้บ้านอยู่ภายใต้ความจริงนีด้้วย ดังนัน้ จะเห็นความเปลี่ย นแปลงเกิดขึน้ ซึ่งก็ต้อง

เปลีย่นแปลงควบคูก่บัการอนรัุกษ์ คณุคา่เดิมไว้ด้วยในด้านความสําคญัของวฒันธรรมพืน้บ้าน คงมิใช่

เพียงภาพสะท้อนความเจริญงอกงามเทา่นัน้แตย่งัเปรียบเสมือนเป็นครูท่ีช่วยให้มนุษย์เข้าใจสภาพชีวิต

ให้ดียิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นกรงล้อมให้ชีวิตอยูใ่นขอบเขตท่ีนิยมกนัว่าดีและถูกต้อง เพราะวฒันธรรมเกิดขึน้

สอดคล้องกบัวิถีชีวิต ความรู้สกึนกึคิดทศันคติ ความเช่ือ คา่นิยม และระเบียบแบบแผนอ่ืน ๆ  

ตําบลดู่ใต้ เป็นตําบลหนึ่งในอําเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของตวัอําเภอ ทิศ

เหนือ ติดตอ่ตําบลในเวียงและตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองนา่น  ทิศตะวนัออก ติดต่อตําบลม่วงตึ๊ดและ

ตําบลทา่น้าว อําเภอภูเพียง  ทิศใต้ ติดต่อตําบลกองควาย อําเภอเมืองน่าน และตําบลนาปัง อําเภอภู

เพียง ทิศตะวนัตก ติดตอ่ตําบลบอ่สวกและตําบลนาซาว อําเภอเมืองน่านแบ่งการปกครองออกเป็น 15 

หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดูเ่หนือ บ้านดู่ใต้ บ้านธงน้อย บ้านเจดีย์ บ้านดอนมูล บ้านพญาวดั บ้านสมุน บ้าน

เชียงราย บ้านคอวงั บ้านดู่ต้นฮ่าง บ้านเขาน้อย บ้านดู่เหนือพฒันา บ้านดอนมูลพฒันา บ้านธงใหม่

พฒันา บ้านเจดีย์ แบ่งการปกครองเป็น 1 เทศบาลตําบล คือ เทศบาลตําบลดู่ใต้ มีพืน้ท่ีครอบคลุม

ตําบลดูใ่ต้ทัง้หมด  อาชีพของประชากร สว่นใหญ่เกษตรกรรม ทํานา ทําไร่ ทําสวน  ปลกูพืชผกัสวนครัว

ปลอดสารพิษ กลุ่มหัตกรรมพืน้บ้าน มีกลุ่มจักสาน เช่น ไป่ตอก สานไหข้าว อัตลกัษณ์ของชุมชน 

ประกอบด้วย ประเพณีงานเลีย้งปู่ เจ้าบ้าน งานรดนํา้ดําหวัผู้สงูอาย ุสง่เคราะห์แม่นํา้ ประเพณียี่เป็ง พิธี

บายศรี(สูข่วญั) งานประเพณี  งานสรงนํา้พระธาตุ ตกับาตรนํา้ผึง้ ป่ันฝ้าย หตัถกรรม จักสาน กระต๊ิบ



ข้าว ไหข้าว ไป่ตอก การทําบายศรีสูข่วญั เทียนหอมสมุนไพร อาหารพืน้เมือง แกงแค แกงฮังเล นํา้พริก

อ่อง นํา้ใบเตย นํา้ขิง นํา้มะตมู นํา้ตะไคร้ นํา้กระเจ๊ียบ แกงฮงัเล 

ปัจจุบันตําบลดู่ใต้  อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านยังคงมีวิ ถีการดําเนินชีวิต ท่ียึดถือ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของท้องถ่ินในการประพฤติปฏิบติัเป็นวฒันธรรมชุมชน แต่ใน

สภาวการณ์ปัจจุบัน ทําให้เด็กเยาวชน และประชาชน ส่วนหนึ่งเ ร่ิมหันไปนิยมวัฒนธรรมของ

ชาวต่างชาติท่ีหลั่งไหลเข้ามามากขึน้อีกทัง้ถูกครอบงําจากวัฒนธรรมอ่ืน ทําให้วัฒนธรรมพืน้บ้าน

บางอยา่งมีการถกูละเลย เด็ก เยาวชนและประชาชน บางสว่นไม่ให้ความสาํคญัและไม่มีสว่นร่วมในการ

อนรัุกษ์สบืทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมพืน้บ้าน ท่ีเป็นสิ่งสําคญัและมีคุณค่าต่อชุมชน 

ซึง่แสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน ดงันัน้ การอนรัุกษ์ สบืสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่น จึง

เป็นภาระสําคญัของชุมชนท่ีจะต้องร่วมกันแก้ปัญหา และมีบทบาทในการถ่ายทอด ธํารงรักษา และ

พฒันาศิลปะการแสดงพืน้บ้านให้เจริญงอกงามยิ่งขึน้ไว้ให้แก่คนรุ่นหลงั  

ดงันัน้ ผู้ศกึษาจึงต้องการ ขบัเคลือ่นสร้างความตระหนกัในเร่ืองของศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินน่าน 

โดยการจดัทําหลกัสตูร และถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นแนวทางให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้

ยดึถือปฏิบติั และช่วยกนัอนรัุกษ์ สบืสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่น ซึง่มีความคาดหวงัว่า การศึกษาใน

ครัง้นี ้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ การอนุรักษ์ สืบสาน

ศิลปวัฒธรรมพืน้ถ่ินน่าน โดยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนดู่ใต้ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้มีส่วนร่วมในการสนบัสนุน และพัฒนา ให้เป็นมรดกทาง

วฒันธรรมของชุมชนสบืไป  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวจิัย  

1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ สบืสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่น โดยการ

จดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ด้านการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่นในตําบลดูใ่ต้ 

2. เพื่อพฒันากลไกในด้านการการอนรัุกษ์ สบืสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่นของตําบลดูใ่ต้ 

อําเภอเมืองนา่น จงัหวดันา่น   โดยคนในชุมชนมีสว่นร่วมในการพฒันา 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้สารสนเทศบริบทและสถานการณ์ของชุมชนและสารสนเทศเก่ียวกับการอนุรักษ์ 

ศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่นของตําบลดูใ่ต้ อําเภอเมืองนา่น จงัหวดันา่น 



2. ชุมชนตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ สืบสาน

ศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่น 

3. ได้แนวทางการอนรัุกษ์ สบืสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่นจากการมีสว่นร่วมของประชาชนใน

ชุมชนตําบลดูใ่ต้ อําเภอเมืองนา่น จงัหวดันา่น 

4. เพิ่มมลูคา่ทางด้านศิลปวฒันธรรม 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย  

ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษา เพื่อพฒันาหลกัสตูร รวมทัง้การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อหา

แนวทางการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินน่าน ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน และ

การนําไปสูก่ารเพิ่มมลูคา่ของศิลปวฒันธรรม ระหวา่งเดือนมกราคม  2558  ถึงเดือน กนัยายน  2558 

 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในกระบวนการทํางานวิจยั 



บทที่ 2 

 

แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

 

กระบวนการเรียนรู้และการมีสว่นร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ิน

น่าน : กรณีศึกษา ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน ครัง้นี ้เป็นงานวิจัยท่ีนําแนวคิดเร่ืองการ

จดัการทางวฒันธรรม แนวคิดเร่ืองกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดวฒันธรรม ตลอดจนแนวคิดเร่ือง

การมีสว่นร่วมของชุมชน เป็นฐานแนวคิดหลกัในการนํามาใช้เพื่อการดําเนินงานวิจยัครัง้นี ้ 

 

2.1 แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม   

การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเป็นศาสตร์ (discipline) สาขาหนึ่ง เป็นศาสตร์ท่ีมีกระบวนการ

จดัการทํางานท่ีต้องดําเนินการอยา่งเป็นระบบ มีแนวทาง (approach) แนวคิด (concept) และวิธีวิทยา 

(methodology) ท่ีนําไปสูก่ารผลิตองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถรับใช้สงัคมได้เหมือนกับศาสตร์สาขาอ่ืน 

การจัดการทรัพยากรวฒันธรรมจึงเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์และเก่ียวข้องทั ง้วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์

และ มนษุยศาสตร์ หรือกลา่วได้วา่ศาสตร์สาขาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรมมีวิธีการในลกัษณะ สห

วิทยาการ(interdisciplinary science) เหมือนกับศาสตร์หลายสาขาในปัจจุบนั (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ

,2554)   

เน่ืองจากวฒันธรรม เป็นผลของการสัง่สมสิ่งสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมา

ของสงัคม และหมายรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทัง้หมดของสงัคม ทัง้จิตใจของคน ค่านิยม ระบบ

ความคิดคุณค่าทางจิตใจ คุณธรรม แนวความคิดลักษณะความสมัพันธ์ของมนุษย์ ประสบการณ์ 

ความรู้ ความสามารถภูมิปัญญาท่ีช่วยให้มนุษย์อยู่รอดและเจริญสืบต่อมา (พระเทพเวที อ้างถึงในสา

ยนัต์ ไพรชาญจิตร์.2550,1)   กลา่วได้ว่าทรัพยากรวฒันธรรมเป็นผลผลิตท่ีปรากกฎเป็นรูปแบบและ

นามธรรมมาจากระบบวัฒนธรรมของมนุษย์ ทัง้ในอดีตและปัจจุบัน มีค่าหรือเป็นตัวแทนสื่อถึง

วฒันธรรมตา่ง ๆ ได้ แบง่ประเภทได้  ๒  ประเภท ดงันี ้ 

- ทรัพยากรวฒันธรรมที่จบัต้องได้ (Tangible) เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถ ุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ตา่งๆและซากสิง่ของท่ีสามารถมองเห็น  เป็นต้น  

- ทรัพยากรวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้ (Intangible) เช่น  ประเพณีมุขปาฐะ ศิลปะการแสดง คติ

ความเช่ือเป็นต้น( ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ,2554) กล่าวได้ว่า ทรัพยากรวฒันธรรม เป็นสว่นประกอบของ



ระบบวฒันธรรมทัง้หมดในสงัคมมนุษย์ทัง้ท่ีเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งก่อสร้างท่ีจับต้องมองเห็นได้

(tangible forms) และท่ีเป็นความหมาย(meaning) ความรู้/ภูมิปัญญา(knowledge/wisdom) จินตนา

ภาพ(imaginations)  ความรู้สกึนกึคิด(feeling) ศิลปะและการแสดงออก( expressive behaviors) ท่ีไม่

สามารถจับต้องหรือสมัผัสทางกายภาพได้ (intangible forms) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสามารถจัดการให้เกิด

ประโยชน์แก่การดํารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยได้และทรัพยากร

วฒันธรรมในสงัคมปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจากอดีต (heritage) และสิ่งท่ียัง

สร้างสรรค์ดดัแปลงขึน้มาใหม่ (Creations/vital cultural resources) เพื่อใช้สอยให้สมประโยชน์ในการ

แก้ปัญหาด้านต่างๆของชุมชนและสงัคม(สายันต์ ไพรชาญจิตร์ .2550,13 -14) และหากความรู้ภูมิ

ปัญญาที่แปลและสกดัได้จากทรัพยากรวตัถปุระเภทนามธรรมก็จะทําให้คณุคา่ของทรัพยากรวฒันธรรม

ในฐานะที่เป็นนยั เป็นสญัลกัษณ์หรือตวับง่ชี ้และเป็นความทรงจําของอดีต (memory of the past) ท่ีมี

พลงัสูงสุดในการสื่อสารถึงคนสมัยปัจจุบันให้สามารถทําความเข้าใจอดีตของมนุษยชาติ  ( Willam 

D.Lipt, อ้างในสายนัต์ ไพรชาญจิตร์.2550,5) โดยสายนัต์ ไพรชาญจิตร์ (2550) ได้เสนอแบบแผนในการ

ทําความเข้าใจและอธิบายกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เรียกว่า 3  Es-Model ซึ่ง

ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบติัการท่ีสาํคญั (action) 3 ลกัษณะ คือ  

1. กระบวนการเรียนรู้และการปลกูฝังจิตสาํนกึ (E1: Education) เน้นการเรียนรู้ร่วมกันจากการ

ปฏิบติังานจริง การจัดการศึกษาท่ีเน้นการสื่อสารหลายทางแบบไม่เป็นทางการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ในหมู่นกัวิชาการ นกัจดัการ เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และประชาชน

ในชุมชนท้องถ่ินเพื่อความเข้าใจร่วมกนัในเร่ืองคณุลกัษณะทางวิชาการ เป็นการสร้างจิตสาํนึกในคุณค่า

และความสาํคญัของทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทต่างๆรวมทัง้การเล็งเห็นประโยชน์ของทรัพยากร

ทางโบราณคดีในการพฒันาชุมชน 

2. การสร้างสรรค์และประดิษฐ์นวตักรรมในการในจัดการ (E2 : Engineering) หมายถึง การ

คิดค้นรูปแบบวิธีวิทยา และเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม ในการจัดการด้านวิชาการหรือการวิจัย ด้านการ

อนรัุกษ์ การสงวนรักษา และแบบแผนการพฒันา รวมทัง้การสร้างเงื่อนไข กฎเกณฑ์หรือข้อบญัญัติและ

กฎหมาย เพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนทัง้ในระดับ

ท้องถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

3. การบงัคบัใช้กฎระเบียบ หมายถึง การนําเอาเงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้อบญัญัติและกฎหมายท่ีชุมชน และ

สงัคมตราขึน้ร่วมกันมาบงัคบัใช้เพื่อคุ้มครอง ป้องกันและเอือ้อํานวยให้กระบวนการจัดการทรัพยากร

วฒันธรรมเป็นไปอยา่งยัง่ยืนแก่ชุมชนในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 



กระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมประกอบด้วย 3 กระบวนการได้แก่ การประเมิน

ความสาํคญั (Assessing significance) การวางแผนการจดัการ (Planning for management) และ 

การกําหนดรายการจดัการ (Management   program)   โดยการพิจารณาถึงคณุคา่และความหมายใน

สงัคมร่วมสมยั ตามแผนภมิูคณุคา่ของทรัพยากรวฒันธรรม เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการจดั

ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเหมาะสมแก่ชุมชนตา่งๆในสงัคมไทย (ธนิก เลศิชาญฤทธ์ิ, 2554) 

 

2.2 แนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีสําคญัอีกเร่ืองหนึ่งท่ีครูจะต้องศึกษาก่อนการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ตา่ง ๆ จะทําให้ครูเข้าใจกระบวนการจดัการเรียนรู้ ซึง่จะสง่ผลโดยตรงกบั ผู้ เรียน 

ในการจัดการเรียนรู้ถ้าครูศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนแล้วนําแนวคิดจากทฤษฎีไปสูก่ารปฏิบติัคือการ

จัดการเรียนรู้ จะทําให้การจัดการเรียนรู้บรรลวุัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว  ซึ่งจะดีกว่าการท่ีเราจัดการ

เรียนรู้โดยไม่มีทฤษฎีรองรับเพราะทฤษฎีต่างๆ นัน้ได้มีการค้นคว้าทดลองจนเป็นท่ียอมรับ พูดง่าย ๆ ก็

คือได้ผา่นการพิสจูน์มาแล้ว สามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้เลย ทิศนา แขมมณี (2550 : 40 - 107) ได้สรุป

แนวคิดและแนวปฏิบติัของทฤษฎีการเรียนรู้ไว้ตัง้แตแ่นวคิดเก่ียวกบัการกระทําหรือพฤติกรรมของมนุษย์ 

ซึง่มี 3 แนวคิด แนวที่ 1 เช่ือวา่พฤติกรรมหรือการกระทําของมนษุย์ เกิดขึน้จากแรงกระตุ้นภายในตนเอง 

แนวที่ 2 เช่ือวา่พฤติกรรมหรือการกระทําของมนษุย์ เกิดขึน้จากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม มิใช่มาจากแรง

กระตุ้นภายใน แนวที่ 3 เช่ือว่าพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ เกิดขึน้ทัง้จากสิ่งแวดล้อมและจาก

แรงกระตุ้นภายในตวับุคคล  

2.2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory)  มนุษย์สามารถรับข้อมูลโดยผ่านเส้นทางการ

รับรู้ 3 ทาง คือ 

1.  พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

2.  ปัญญานิยม (Cognitivism) 

3.  การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructivism) 

พฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  พฤติกรรมนิยมมองผู้ เรียนเหมือนกับ กระดานชนวนท่ีว่าง

เปลา่ผู้ สอนเตรียม ประสบการณ์ให้กับผู้ เรียน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ เรียน อาจกระทําซํา้จน

กลายเป็นพฤติกรรม ผู้ เรียนทําในสิง่ท่ีพวกเขาได้รับฟังและจะไม่ทําการคิดริเร่ิมหา หนทางด้วยตนเองต่อ

การเปลีย่นแปลง หรือพฒันาปรับปรุงเปลีย่นแปลงสิง่ ตา่งๆ ให้ดีขึน้  



ปัญญานิยม (Cognitivism) ปัญญานิยมอยู่บนฐานของกระบวนการคิดก่อน แสดงพฤติกรรม 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีจะถูกสงัเกต สิ่งเหล่านัน้ มันก็เป็นเพียงแต่การบ่งชีว้่าสิ่งนี ้กําลงัดําเนิน

ตอ่ไปในสมองของผู้ เรียน เท่านัน้ ทกัษะใหม่ๆ ท่ีจะทํา การสะท้อนสง่ออกมา กระบวนการประมวลผล

ข้อมลูสารสนเทศทางปัญญา  

การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructivism) การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา

อยูบ่นฐานของ การอ้างอิงหลกัฐานในสิง่ท่ีพวกเราสร้างขึน้แสดงให้ปรากฏแก่สายตาของ เราด้วยตวัของ

เราเอง และอยู่บนฐานประสบการณ์ของแต่ละบุคคล องค์ความรู้จะถูกสร้างขึน้โดยผู้ เรียน และโดย

เหตุผลท่ีทุกคนต่างมีชุดของประสบการณ์ต่างๆ ของการเรียนรู้จึงมีลกัษณะเฉพาะตน และมี ความ

แตกตา่งกนัไปในแตล่ะคน 

ทัง้สามทฤษฏีต่างมีความสําคญัเท่าเทียมกัน เม่ือได้การตดัสินใจท่ีจะใช้ยุทธศาสตร์นี ้มีสิ่งท่ี

สาํคญัและจําเป็นท่ีสดุของชีวิตท่ีต้องพิจารณาทัง้สองระดบั คือ ระดบัองค์ความรู้ของนกัเรียนของท่าน 

และระดบัการประมวลผลทางสติปัญญาท่ี ต้องการในผลงานหรือภาระงานแห่งการเรียนรู้ ระดับการ

ประมวลผลทางสติปัญญาท่ี ต้องการสร้างผลงาน/ภาระงาน และระดบัความชํานิชํานาญของนกัเรียน

ของเรานี ้การมองหาภาพทางทฤษฎี จะมีความเป็นไปได้ท่ีสนบัสนนุการมีความ พยายามท่ีจะเรียนรู้ทาง

ยุทธวิธีบางทีก็มีความซบัซ้อนและมีความเลื่อมลํา้กันอยู่บ้าง และก็มีความจําเป็นเหมือนๆ กัน ในกา

รวบรวมยุทธวิธีต่าง ๆ จากความแตกต่างท่ีเป็นจริง ทางทฤษฎี เม่ือเรามีความต้องการท่ีมา : ไตรรงค์ 

เจนการ สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, สพฐ 

 

Bloom ได้แบง่การเรียนรู้เป็น 6 ระดบั  

1.  ความรู้ท่ีเกิดจากความจํา (knowledge) ซึง่เป็นระดบัลา่งสดุ 

2.  ความเข้าใจ (Comprehension) 

3.  การประยกุต์ (Application) 

4.  การวิเคราะห์ ( Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้ 

5.  การสงัเคราะห์ ( Synthesis) สามารถนําสว่นต่างๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ได้

ให้แตกตา่งจากรูปเดิม เน้นโครงสร้างใหม่ 

6.  การประเมินค่า ( Evaluation) วดัได้ และตดัสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการ

ตดัสนิใจบนพืน้ฐานของเหตผุลและเกณฑ์ท่ีแนช่ดั 

 



2.2.2 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์ ( Mayor)  

ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์ความจําเป็นเป็นสิ่งสําคญั และตามด้วย

จุดประสงค์ของการเรียน โดยแบ่งออกเป็นสว่นย่อย ๆ 3 สว่นด้วยกัน  พฤติกรรม ควรชีช้ัดและสงัเกต

ได้ เงื่อนไข พฤติกรรมสาํเร็จได้ควรมีเงื่อนไขในการช่วยเหลอื มาตรฐาน พฤติกรรมที่ได้นัน้สามารถอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีกําหนด ผู้ เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง เนือ้หาควรถูกสร้างในภาพรวมความต่อเน่ือง 

(continuity) 

2.2.3 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบรูเนอร์ ( Bruner) 

ความรู้ถกูสร้างหรือหลอ่หลอมโดยประสบการณ์ ผู้ เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน ผู้ เรียน

เป็นผู้สร้างความหมายขึน้มาจากแง่มุมต่างๆ ผู้ เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง ผู้ เรียนเลือกเนือ้หา

และกิจกรรมเอง เนือ้หาควรถกูสร้างในภาพรวม 

2.2.4 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor) ความตอ่เน่ือง (continuity) หมายถึง ใน

วิชาทกัษะ ต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึกทกัษะในกิจกรรมและประสบการณ์บอ่ยๆ และตอ่เน่ืองกนั  การจดั

ช่วงลาํดบั (sequence) หมายถึง หรือการจดัสิง่ท่ีมีความงา่ย ไปสูส่ิง่ท่ีมีความยาก ดงันัน้การจดักิจกรรม

และประสบการณ์ ให้มีการเรียงลาํดบัก่อนหลงั เพื่อให้ได้เรียนเนือ้หาที่ลกึซึง้ยิ่งขึน้ บูรณาการ 

(integration) หมายถึง การจดัประสบการณ์จึงควรเป็นในลกัษณะท่ีช่วยให้ผู้ เรียน ได้เพิ่มพนูความ

คิดเห็นและได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกนั เนือ้หาที่เรียนเป็นการเพิ่มความสามารถทัง้หมด ของ

ผู้ เรียนท่ีจะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ  กนั ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นแบบแผนของ 

ปฏิสมัพนัธ์ (interaction) ระหวา่งผู้ เรียนกบัสถานการณ์ท่ีแวดล้อม  

2.2.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขัน้ ของกาเย่ ( Gagne ) ทฤษฎีของกาเยนี่จ้ะให้ความสาํคญัใน

การจดัลาํดบัขัน้การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยใช้สิง่เร้า สิง่แวดล้อม

ภายนอกกระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน วา่มีการตอบสนองอยา่งไร 

เพื่อท่ีจะจดัลาํดบัขัน้ของการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ถูกต้อง ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขัน้ ประกอบด้วย  

·  การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวงัของผู้ เรียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

·  การรับรู้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ (Apprehending Phase) ผู้ เรียนจะรับรู้สิง่ท่ีสอดคล้องกบัความ

ตัง้ใจ 

·  การปรุงแตง่สิง่ท่ีรับรู้ไว้เป็นความจํา ( Acquisition Phase) เพื่อให้เกิดความจําระยะสัน้และ

ระยะยาว 

·  ความสามารถในการจํา (Retention Phase) 



·  ความสามารถในการระลกึถึงสิง่ท่ีได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase ) 

·  การนําไปประยกุต์ใช้กบัสิง่ท่ีเรียนรู้ไปแล้ว (Generalization Phase) 

·  การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ ( Performance Phase) 

·  การแสดงผลการเรียนรู้กลบัไปยงัผู้ เรียน ( Feedback Phase)ผู้ เรียนได้รับทราบผลเร็ว จะทํา

ให้มีผลดี และประสทิธิภาพสงู 

องค์ประกอบที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ องค์ประกอบท่ีสาํคญัท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ 

คือ  

·  ผู้ เรียน ( Learner) มีระบบสมัผสัและระบบประสาทในการรับรู้ 

·  สิง่เร้า ( Stimulus) คือ สถานการณ์ตา่ง ๆ  ท่ีเป็นสิง่เร้าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 

·  การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึน้จากการเรียนรู้ 

การสอนด้วยส่ือตามแนวคิดของกาเย่ 

·  เร้าความสนใจ มีโปรแกรมท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน เช่น ใช้ การ์ตูน หรือ กราฟิกท่ี

ดงึดดูสายตา 

·  ความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ เรียนสนใจในบทเรียน การตัง้คําถามก็เป็นอีกสิ่ง

หนึง่ 

·  บอกวตัถปุระสงค์ ผู้ เรียนควรทราบถึงวตัถปุระสงค์ ให้ผู้ เรียนสนใจในบทเรียนเพื่อให้ทราบว่า

บทเรียนเก่ียวกบัอะไร 

·  กระตุ้นความจําผู้ เรียน สร้างความสมัพนัธ์ในการโยงข้อมูลกับความรู้ท่ีมีอยู่ก่อน เพราะสิ่งนี ้

สามารถทําให้เกิดความทรงจําในระยะยาวได้เม่ือได้โยงถึงประสบการณ์ผู้ เรียน โดยก ารตัง้คําถาม 

เก่ียวกบัแนวคิด หรือเนือ้หานัน้ๆ 

·  เสนอเนือ้หา ขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการอธิบายเนือ้หาให้กับผู้ เรียน โดยใช้สื่อชนิดต่างๆ ในรูป 

กราฟิก หรือ เสยีง วิดีโอ 

·  การยกตวัอย่าง การยกตัวอย่างสามารถทําได้โดยยกกรณีศึกษา การเปรียบเทียบ เพื่อให้

เข้าใจได้ซาบซึง้ 

·  การฝึกปฏิบติั เพื่อให้เกิดทกัษะหรือพฤติกรรม เป็นการวดัความเข้าใจวา่ผู้ เรียนได้เรียนถกูต้อง 

เพื่อให้เกิดการอธิบายซํา้เม่ือรับสิง่ท่ีผิด 

·  การให้คําแนะนําเพิ่มเติม เช่น การทําแบบฝึกหดั โดยมีคําแนะนํา 

·  การสอบ เพื่อวดัระดบัความเข้าใจ 



·  การนําไปใช้ กับงานท่ีทําในการทําสื่อควรมี เนือ้หาเพิ่มเติม หรือหัวข้อต่าง ๆ  ท่ีควรจะรู้

เพิ่มเติม 

 

2.3 แนวคิดกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม  

การถ่ายทอดวัฒนธรรมนัน้มีงานวิจัยหลายชิน้ท่ีกล่าวถึงกระบนการถ่ายทอดวัฒนธรรมไว้

ดงัตอ่ไปนี ้ การถ่ายทอดวฒันธรรม หมายถึง  กระบวนการได้มาซึง่วฒันธรรมของสงัคมหรือบุคคล 

บางครัง้คําๆนีมี้ความหมายเฉพาะถึงการได้มา รูปแบบวฒันธรรมใหม่ในวยัผู้ ใหญ่ ทํานองเดียวกับกับ

การเรียนรู้ชีวิตสงัคมในวยัเด็ก (อุทยั หิรัญโต ,2526) 

กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม เร่ิมต้นแนวคิดมาจากการท่ีมนุษย์มีการเรียนรู้ตลอดเวลา 

มนษุย์มีความสามารถด้านสติปัญญา ความรู้สกึนึกคิดซึ่งช่วยให้มนุษย์มีความสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อม

มากท่ีสดุ และยงัช่วยให้มนษุย์สามารถถ่ายทอดคา่นิยมของตนเองจากรุ่นหนึง่ไปสูอี่กรุ่นหนึ่งได้ เกิดเป็น

กระบวนการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัสิง่แวดล้อม ซึง่เรียกวา่การเรียนรู้(Learning)ซึ่อาจจําแนกออก

ได้เป็น2ประเภท คือ การเรียนรู้ท่ีไม่มีรูปแบบและการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบ (วิกร ตณัฑวฑุโฒ,2536) 

1. การเรียนรู้ท่ีไม่มีรูปแบบ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลมีการปฏิสัมพันธ์กับระบบสงัคมและ

วฒันธรรม บุคคลสามารถพฒันาทกัษะพืน้ฐานในการดํารงชีวิต ค่านิยม เจตคติ ประเพณีอันเหมาะสม

ในวฒันธรรมหนึง่โดยอาศยักระบวนการทางสงัคม พฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลกบัวฒันธรรมทางสงัคม ซึง่เป็นตวักําหนดลกัษณะการดํารงชีวิตขอแตล่ะบุคคลนัน้ เป็นการเรียนรู้

อยา่งไม่มีรูปแบบ โดยทัว่ไปเป็นการเรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ ในชีวิตประจําวนั 

2. การเรียนรู้อยา่งมีรูปแบบ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีลกัษณะแน่นอนและมักจะ

เกิดขึน้ในสถาบันท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบสงัคม ท่ีเรียกว่าสถาบนัการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั เป็นต้น 

การถ่ายทอดวฒันธรรมคือการสอนให้คนรุ่นหลงัรู้ถึงระบบสญัลกัษณ์ของสงัคมซึ่งได้เคยมีการตกลงไว้

วา่ประกอบด้วยอะไรบ้าง การท่ีสมาชิกในสงัคมเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะถือวิธีการประพฤติแบบใดนัน้ 

มิได้มีการตกลงกนัในรายละเอียดทกุ ๆ เร่ือง ข้อตกลงคือการกําหนดหลกัใหญ่ ๆ กําหนดแนวความคิดท่ี

สาํคญัไว้เม่ือทกุคนรู้ถึงหลกัใหญ่นีแ้ล้วก็จะประพฤติปฏิบติัได้ง่ายขึน้ หลกัท่ีสมาชิกของสงัคมใช้ยึดถือ

เป็นแนวประกอบการประพฤติปฏิบติัก็คือบรรทดัฐานและคา่นิยมบรรทดัฐานคือแนวทางการปฏิบติัของ

สมาชิกสงัคมส่วนใหญ่ยึดถือและค่านิยมคือความคิดแนวปฏิบติัท่ีสังคมส่วนใหญ่เห็นว่าถูกต้องดีงาม 

(อมรา พงศาพิชญ์,2534)  



การสืบทอดวฒันธรรมพืน้บ้านมาสู่คนรุ่นหลงั หรือแม้แต่คนรุ่นเดียวกันน่ีไม่ใช่เป็นคนค้นคิด 

ต้องอาศยัการเลา่ด้วยถ้อยคําจากปากสูป่าก จากคนรุ่นหนึง่สูค่นอีกรุ่นหนึ่ง โดยปราศจากการจดบนัทึก

เป็นลายลกัษณ์อักษร การบอกเล่าด้วยปากเปล่าเรียกว่า มุขปาฐะ และเรียกวัฒนธรรมพืน้บ้านว่า 

วฒันธรรมมขุปาฐะ ซึง่แตกตา่งจากวฒันธรรมลายลกัษณ์อักษร โดยวฒันธรรมลายลกัษณ์อักษรมีการ

จดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยปกติจะถูกจํากัดความหรือนิยามด้วยตวัผู้ เขียน และมีรูปแบบการ

นําเสนอตายตวั สว่นวฒันธรรมพืน้บ้านหรือวฒันธรรมมุขปาฐะ มีการแพร่กระจายด้วยบุคคลผู้สืบทอด 

มีการปรับแปร เปลี่ยนแปลงเป็นปกติ และมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ลกัษณะสําคญัอีกประการหนึ่งของ

วฒันธรรมพืน้บ้านซึ่งเป็นไปตามครรลองของการถ่ายทอดด้วยปาก คือการสงวนรักษามีดจํากัดตาม

ความสามารถของการจําของผู้ รับทัง้นีข้ึน้อยู่กับความสนใจของผู้นัน้และสงัคมยุคนัน้ๆ และขึน้อยู่กับ

วตัถุประสงค์เฉพาะคราว หรือวตัถุประสงค์อันจะพึงสง่ผลต่อความมั่นหมาย หรือต่อภาวะหน้าท่ีท่ีเขา

รับผิดชอบ (สธิุวงศ์ พงษ์ไพบูลย์,2525) 

 

2.4 แนวคิดการมีส่วนร่วม 

 การมีสว่นร่วมมีความสําคญัอย่างยิ่งในการพฒันาคุณภาพองค์กรเพราะเม่ือบุคคลได้เข้ามามี

สว่นร่วมแล้วจะไม่คอ่ยเกิดการต่อต้านเก่ียวกับแนวคิดและการดําเนินงาน รวมทัง้ช่วยลดความขดัแย้ง

และความเครียดจากการทํางาน ทําให้บุคคลได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการทํางาน 

เพื่อมุ่งไปสู้เป้าหมายและการยอมรับการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ เกิดความมุ่งมั่นในการสร้างความสําเร็จ

ให้กับองค์กร ซึ่งบุคลากรจะรู้สึกพึงพอใจในผลงานท่ีเกิดขึน้และเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของและผูกพันกับองค์กร ผลลพัธ์สดุท้ายคือ องค์กรมีคุณภาพ (ประทีป จันทรสิงห์ , 

2549) ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายของการมีสว่นร่วม ความสําคญัของการมีสว่นร่วม ลกัษณะการมีสว่นร่วม 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมีสว่นร่วม และกระบวนการหรือขัน้ตอนของการมีสว่นร่วมไว้ ดงันี  ้

 2.4.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 ความหมายของการมีสว่นร่วมมีผู้ให้ความหมายของการมีสว่นร่วมไว้มากมายดงันี ้

  ทนงศกัด์ิ คุ้มไขนํ่า้ (2540) ให้ความหมายไว้ 3 ประเด็น ได้แก่  

  1. การมีสว่นร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม

เก่ียวข้องในการดําเนินการพฒันาร่วมคิด ร่วมตดัสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์

และความชํานาญ ร่วมกบัวิทยากรท่ีเหมาะสม และสนบัสนุนการติดตามการปฏิบติังานขององค์กรและ

เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง  



  2. การมีสว่นร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนกลุม่เป้าหมายได้รับ

โอกาสท่ีจะแสดงออกซึง่ความรู้สกึนกึคิด แสดงออกซึง่สิง่ท่ีเขามี แสดงออกซึง่สิง่ท่ี 

เขาต้องการ แสดงออกซึง่ปัญหาที่กําลงัเผชิญ และแสดงออกซึง้วิธีแก้ไขปัญหาและลงมือปฏิบติัโดยการ

ช่วยเหลอืของหนว่ยงานภายนอกน้อยท่ีสดุ   

  3. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กะบวนการท่ีรัฐทําการส่งเสริมชักนํา

สนบัสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ทัง้ในส่วนบุคคล กลุม่คน ชมรม สมาคม มูลนิธิและ

องค์กรอาสาสมคัรรูปแบบตา่ง ๆ ให้เข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

  สรีุย์ จนัทรมาล ี(2541) ได้ให้ความหมายของการมีสว่นร่วม หมายถึง การท่ีกลุม่บุคคล

ทัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ร่วม ความคิด ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมทนุทรัพย์ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหา ร่วม

แสดงความคิดสร้างสรรค์และร่วมพฒันา 

  จุฬาภรณ์ โสตะ (2543) กลา่วถึงการมีสว่นร่วม หมายถึง การท่ีบุคคลหรือคณะบุคคล

เข้ามาช่วยเหลอื สนบัสนนุทําประโยชน์ตา่งๆ หรือกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นการมีสว่นร่วมในกระบวนการ

ตดัสนิใจหรือกระบวนการบริหารและประสทิธิผลขององค์กรขึน้อยูก่ับการรวมพลงัของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

กบัองค์การนัน้ในการปฏิบติัภารกิจให้บรรลเุป้าหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลงัความคิดสติปัญญาก็

คือ การให้มีส่วนร่วม การให้บุคคลมีสว่นร่วมในองค์การนัน้ บุคคลจะต้องมีส่วนร่วมเก่ียวข้องในการ

ดําเนินการหรือปฏิบติัภารกิจต่างๆ เป็นผลให้บุคคลนัน้มีความผูกพนั (Commitment) ต่อภารกิจและ

องค์การในท่ีสดุ 

  ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2543) การมีสว่นร่วมในกระบวนการพฒันา เป็นการให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตัง้แต่เร่ิมต้นจนสิน้สุดโครงการ ได้แก่การร่วมค้น

ปัญหา การวางแผน การตดัสนิใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถ่ิน การบริหารจัดการ การ

ติดตาม 

ผล รวมทัง้การรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ โดยโครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต

และวฒันธรรมของชุมชน 

  อรทัย ก๊กผล (2546) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือกระบวนการซึ่ง

ประชาชนหรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีได้มีโอกาสแสดงทศันะแลกเปลีย่นข้อมลู และความคิดเห็นเพื่อแสวงหา

ทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ เก่ียวกับโครงการท่ีเหมาะสม และเป็นท่ียอบรับร่วมกัน ทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนีต้ัง้แต่เร่ิม จนกระทัง่ถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจ, การรับรู้, การเรียนรู้, การปรับเปลีย่นโครงการร่วมกนั ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ทกุฝ่าย 



  นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2547) ให้ความหมายของการมีสว่นร่วมว่า เป็นการเปิดโอกาส

ให้ผู้ปฎิติงานหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีสว่นแบ่งในอํานาจการจัดสินใจในระดับต่างๆ ของการดําเนินงานใน

หนว่ยงาน เป็นผลให้เกิดสิง่ท่ีตกลงใจร่วมกนั 

  ถวิลวดี บุรีกลุ (2548) กลา่ววา่ การมีสว่นร่วมจะต้องเป็นกระบวนการดําเนินการอย่าง

แข็งขัน ซึ่งหมายถึง บุคคลหรือกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมได้เป็นผู้ มีความคิดริเร่ิมและได้มุ่งใช้ความพยายาม 

ตลอดจนความเป็นตัวของตัวเอง ท่ีจะดําเนินการตามท่ีริเร่ิมนัน้ และการมีสว่นร่วมคือ การท่ี ได้มีการ

จดัการท่ีจะใช้ความพยายาม ท่ีจะเพิ่มความสามารถที่จะควบคมุทรัพยากรและระเบียบในสถาบนัต่างๆ 

ในสภาพสังคมนัน้ๆ โดยกลุ่มท่ีดําเนินการและความเคลื่อนไหวท่ีจะดําเนินการนีไ้ม่ถูกควบคุมโดย

ทรัพยากรและระเบียบตา่งๆ 

  วนัชัย วฒันศักด์ิ (2549) การทํางานแบบมีสว่นร่วมนัน้ ไม่ว่าจะเป็นระดบัครอบครัว 

ระดบัโรงเรียน ระดบัชุมชน ระดบัองค์กร หรือระดบัประเทศนัน้ มีความสําคญัอย่างยิ่งในกระบวนทศัน์

ปัจจุบนั เพราะจะช่วยให้ผู้ มีสว่นร่วมเกิดความรู้สกึความเป็นเจ้าของ (Ownership) และจะทําให้ผู้ มีสว่น

ร่วม หรือผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียนัน้ยินยอมปฏิบัติตามCompliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ 

(Commitment) ได้อยา่งสมคัรใจ, เต็มใจและสบายใจ 

  นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2550) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปเก่ียวข้อง 

(Involvement) ทางความคิด, จิตใจ, อารมณ์และทางกาย การมีสว่นร่วมมีความหมายมากกวา่การเป็น 

ส่วนหนึ่ง (Sense and belonging) การมีส่วนร่วมมีความหมายทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(Quantitative and qualitative) การมีสว่นร่วมครอบคลมุทัง้มิติด้านความสามารถ เวลา และโอกาสท่ี 

จะมีสว่นร่วม การมีสว่นร่วมเป็นการกระทํา (Action) จึงมีทัง้ผู้กระทํา (The actor) ผู้ถูกกระทําหรือผู้ รับ

ผล (The recipient) และสาธารณชน (The public) ผู้ เป็นบริบทของการกระทํา 

  มธุรดา ศรีรัตน์ (2554) กลา่ววา่ การมีสว่นร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลได้มีสว่น

เก่ียวข้องในการปฏิบติังานทัง้ด้านการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ ความรับผิดชอบ การวางแผน

ปฏิบติังาน ตลอดจนการประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน

เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์หรือแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีอาจเกิดจากการบริหารงานในองค์การ 

  คนงึนิจ อนโุรจน์ (2548) ให้แนวคิดวา่ การสร้างความตระหนกัในการพฒันาในเร่ืองใด

ก็ตามนัน้ ยิ่งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีสว่นร่วมมากเท่าใด โอกาสความสําเร็จก็จะสงูขึน้ตามไปด้วย แต่

เป็นไปไม่ได้ท่ีองค์กรขนาดใหญ่จะนําบุคลากรทัง้หมดเข้ามามีสว่นร่วมในการวางแผนพฒันาองค์กร แต่

การนําผู้บริหารระดบักลางเข้ามามีสว่นร่วมไม่ใช่เร่ืองยาก (คนกลุม่นีจ้ะเป็นตวัแทนของเราไปสร้างการมี



สว่นร่วมในระดับปฏิบติัการต่อไป) การสร้างความตระหนกัรู้ต้องเร่ิมจากการให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงของ

องค์กร (นําเขาเข้ามาร่วม SWOT องค์กร) ทุกคนต้องร่วมรับรู้ปัญหาขององค์กรทุกคนร่วมกันวิเคราะห์

สาเหตขุองปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั ร่วมสร้างแผนยทุธศาสตร์ (strategic partner) ร่วมกันหา

ว่าตวัชีว้ดัสูค่วามสําเร็จร่วมกัน (Key Performance Indicator—KPI) เราจะทําอย่างไร และติดตาม

ประเมินอยา่งไร การมีสว่นร่วมเป็นกรนําเขาเข้ามาเพื่อเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร สร้างความรู้สกึเป็น 

เจ้าขององค์กร และร่วมกนัท่ีจะนําพาองค์กรสูเ่ป้าหมายร่วมกัน นัน่คือต้องรวมใจคนขององค์กรให้เป็น

หนึง่เดียวให้ได้ (engagement) การมีสว่นร่วมจึงเป็นเองท่ีมีความสาํคญัยิ่ง 

  Batten (อ้างถึงใน พชัรี พงษ์ศิริ, 2541) สรุปแนวคิดเก่ียวกับการมีสว่นร่วมว่าต้องการ

ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยถือเสมือนว่าเป็นแบบฝึกหดัในการพฒันาคน ให้ต้องใช้

ความคิด ตดัสินใจ วางแผน และดําเนินการเองอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นหนทางทําให้สมองของคนเกิดการ

พฒันา รวมทัง้ต้องยึดหลกัต่อไปนีเ้พื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ได้แก่ 1) หลกัการช่วยตนเอง 2) 

หลกัการให้ประชาชนมีสว่นร่วม และ 3) หลกัประชาธิปไตยในการดําเนินงาน  

  Richardson Ann (1983) ให้ความหมายของการมีสว่นร่วมไว้ว่า การท่ีผู้ นําอนุญาตให้

ผู้ตามจํานวนมากท่ีสุดท่ีจะมากได้ เข้ามามีสว่นร่วมในการตัดสินใจมากท่ีสดุ เป็นต้นว่า การยอมให้ผู้

ตาม 

หรือผู้ ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย  และแม้กระทัง้เลือกตัง้ผู้ นําหรือ

ผู้บงัคบับญัชาด้วย 

  Koontz & other (1986) กลา่วว่า การให้มีสว่นร่วมเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งท่ีผู้บริหาร

ต้องการให้ได้รับการสนบัสนนุท่ีเข้มแข็ง อนัมีผลมาจากการวิจยัและทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจท่ีตระหนกั

ถึงประโยชน์ของการมีสว่นร่วม และการสร้างการยอมรับนบัถือ 

  Putti J.M. (1987) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นพืน้ฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม 

กระบวนการตดัสนิใจของกลุม่จะเกิดการมีสว่นร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุม่ ซึ่งปัจจัยสําคญัของการมี

สว่นร่วมมี 4 ประการ คือ  

  1) เป็นความพยายามท่ีเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและความรู้สกึ  

  2) เป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ  

  3) เป็นการให้บุคคลรับผิดชอบตอ่การปฏิบติังาน  

  4) เป็นการพฒันาการมีสว่นร่วม ซึง่คํานงึถึงความสมดลุ การมีสว่นร่วมท่ีแท้จริงกับการ

มีสว่นร่วมมากเกินไป 



  Davis & Newstrom (1989) ให้ความหมายของการมีสว่นร่วมไว้ว่า การมีสว่นร่วมเป็น

เร่ืองของความเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ และความรู้สกึนกึคิดของแตล่ะคน ท่ีมีตอ่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

ของกลุ่ม หรือเป็นแรงกระตุ้ นท่ีช่วยทําให้มีความสําเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่ม หรือเป็นความ

รับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกันด้วยการเข้าไปเก่ียวข้อง (Involvement) ช่วยเหลือ (Contribution) และ

ร่วมรับผิดชอบ (Responsibility) 

 ดงันัน้การมีสว่นร่วมจึงหมายถึง การท่ีกลุม่บุคคลมีสว่นร่วมในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่เร่ิมต้น ทัง้ทาง

ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุม่คน ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมปฏิบติั ร่วมแรง 

ร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการดําเนินการพฒันา และการเปลีย่นแปลง เป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง 

ท่ีผู้บริหารต้องการ เพราะเม่ือบุคคลได้เข้ามามีสว่นร่วมแล้ว จะไม่ค่อยเกิดการต่อต้าน รวมทัง้ช่วยลด

ความขดัแย้งและความเครียดจากการทํางาน ทําให้บุคคลได้ร่วมเข้ามามีสว่นร่วมแล้วจะไม่ค่อยเกิดการ

ต่อต้าน รวมทัง้ช่วยลดคงวามขดัแย้งและความเครียดจากการทํางาน ทําให้บุคคลได้ร่วมกันพิจารณา

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการทํางาน บุคคลจะรู้สึกพึงพอใจในผลงานท่ีเกิดขึน้ และเกิดความรู้สึกมี

คณุคา่ 

ในตนเอง เกิดความมุ่งมัน่ในการสร้างความสาํเร็จให้กบัองค์กร เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของและผูกพนักับ

องค์กร เพื่อนําไปสูเ่ป้าหมายขององค์กร และสามารถบรรลผุลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

  

2.4.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม  

 ความสาํคญัของการมีสว่นร่วมมีนกัวิชาการได้กลา่วถึงความสาํคญัของการมีสว่นร่วมไว้ดงันี ้

  อดิศร วงศ์คงเดช (2539) กลา่วว่า ประโยชน์ของการมีสว่นร่วม ชุมชนได้ประโยชน์ใน

การมีสว่นร่วมกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม ดงันี ้

  1) ชุมชนตระหนกัในปัญหาของตนเอง และตระหนกัท่ีจะมีสว่นร่วมในการพฒันาหรือ

แก้ปัญหาของตนเอง 

  2) ชุมชนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองท่ีมีอยู่ในรูปของความคิด การตดัสินใจ

และการกระทําได้อยา่งเต็มท่ี 

  3) เป็นการระดมทรัพยากรมนษุย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุชุมชน 

  4) ชุมชนจะมีความรู้สกึในความเป็นเจ้าของ ทําให้การพฒันามีความมั่งคงถาวรและ

ประหยดั 

  5) เป็นกระบวนการพฒันาความสามารถ และพลงัชุมชนในการพึง่ตนเอง 



  6) เป็นการสง่เสริมระบอบประชาธิปไตย 

  7) ชุมชนรับผิดชอบและมีอํานาจสงูสดุในการพฒันาชุมชนตนเอง 

  8) เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ นบัถือ เช่ือใจไว้วางใจ รักและศรัทธาในชุมชนว่ามี

ความรู้ความสามารถ 

  ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมี

ความสาํคญัดงันี ้

   1) การมีสว่นร่วมของประชาชนเป็นสิทธิพืน้ฐานอันชอบธรรมของคนทุกคนท่ี

ต้องเคารพให้การยอมรับ และยกย่อง โดยการให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการแสดงออกเก่ียวกับ

การปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา 

   2) งานพฒันาเป็นงานท่ีต้องเก่ียวข้องกบัประชาชนเป็นจํานวนมาก จําเป็นต้อง

ให้คนหมู่มากเหลา่นีมี้สทิธ์ิมีเสยีงในการแสดงออก 

   3) กลยุทธ์ทัง้หลายในการพัฒนาท่ีผ่านมา ยังไม่สามารถส่งผลถึงกลุ่ม

ประชาชนผู้ ด้อยโอกาสและยากจน และในทางตรงกนัข้ามกลบัสง่ผลให้กลุม่คนผู้ ได้เปรียบมีโอกาสมาก

ขึน้ จึงจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการพฒันาใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการวางแผนมาก

ขึน้ 

   4) ประสบการณ์ท่ีผ่านมาพบว่า มีโครงการจํานวนไม่น้อยท่ีประสบ

ความสําเร็จ โดยอาศยัวิธีให้ประชาชนมีสว่นร่วมในรูปของการวมกลุม่ และจัดตัง้องค์กรประชาชน ใน

ขณะเดียวกนั มีตวัอยา่งของโครงการการทีล้มเหลวจํานวนมาก อันเน่ืองจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีสว่นร่วม 

   5) การมีสว่นร่วมของประชาชน เป็นเร่ืองของการปฏิบติัการเป็นกลุม่ หรือของ

กลุม่ (Group action) อนัเป็นผลมาจากความรู้สกึผกูพนัของสมาชิกแตล่ะคนท่ีเข้ามามีสว่นร่วม เพื่อ 

พิทักษ์ประโยชน์ของเขา และในขณะเดียวกันก็ได้ประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยการมีส่วนร่วมจึงเป็น

สิง่จําเป็น 

   6) การมีสว่นร่วมของประชาชนเป็นตวัชีว้ดัของการพฒันาชุมชน ยิ่งประชาชน

เข้ามามีสว่นร่วมมากเทา่ไหร่ ยิ่งแสดงวา่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพฒันามากยิ่งขึน้ 

   7) ประชาชนย่อมรู้ดีว่าตนเองนัน้ต้องการอะไร มีปัญหาอะไร และอยากจะ

แก้ปัญหาอยา่งไร ถ้าให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมการพฒันา ยอ่มช่วยให้โครงการ

ตา่งๆ สนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ดีกวา่ 



    

   8) การมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยให้การปฏิบัติการทางสงัคม (Social 

action) เป็นไปอย่างสงบสนัติ ก่อให้เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงท่ีมีระเบียบ เป็นระบบ และเป็นท่ี

ยอมรับทกุฝ่าย 

   9) เป็นนโยบายของรัฐในปัจจุบัน ท่ีให้ทุกโครงการท่ีลงสู่ชนบท ต้องให้

ประชาชนมีสว่นร่วมเพิ่มขึน้ตามปรัชญาของการพฒันา 

  ณรงค์ ณ เชียงใหม่ (2545) กลา่วว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมใน

การดําเนินงานมีความสาํคญัคือ    

   1) ประชาชนยอมรับในโครงการนัน้ และเป็นโครงการท่ีตรงกับปัญหาและ

ความต้องการของประชาชน 

   2) ประชาชนมีความรู้สกึผกูพนั รู้สกึเป็นเจ้าของมากขึน้ 

   3) ลดความขดัแย้ง การดําเนินการโครงการจะราบร่ืน ได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนมากขึน้ 

   4) โครงการจะให้ประโยชน์ตอ่ชุมชนมากขึน้ และระดมทรัพยากรในการพฒันา 

   5) ช่วยพฒันาขีดความสามารถของประชาชน 

  สนธยา พลศรี (2550) กลา่วถึงความสาํคญัของการมีสว่นร่วมไว้หลายประการดงันี ้

   1) เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชนท่ีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิ

มนษุยชนท่ีประชาชนมีโอกาสเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการพฒันาทกุระดบั 

   2) สอดคล้องกบัปรัชญา แนวความคิด และหลกัการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน 

   3) เป็นเคร่ืองชีว้ดัความสําเร็จนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการกระจายอํานาจ

ไปสูป่ระชาชนและท้องถ่ิน 

   4) นําไปสูก่ารพึง่ตนเองของชุมชน 

   5) ทําให้ดําเนินการพฒันาชุมชนได้ตรงกบัคามต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน

และชุมชน 

   6) เป็นการพฒันาศกัยภาพบุคคล กลุม่และองค์กรในชุมชนให้มีประสทิธิภาพ 

   7) เป็นการสร้างความพงึพอใจร่วมกนั มีความชอบธรรม เป็นท่ียอมรับร่วมกัน

ภายในกลุม่ ไม่สร้างความขดัแย้งให้เกิดขึน้ในชุมชน 

   8) ทําให้เกิดความรัก หวงแหน รับผิดชอบ และเป็นเจ้าของชุมชน 



   9) เป็นกระบวนการสาํคญัในการสนบัสนนุสง่เสริมการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน

ให้ประสบความสาํเร็จ 

   10) ช่วยแบง่เบาภาระของรัฐบาล เพราะเป็นการพฒันาคนในชุมชน โดยคนใน

ชุมชนและเพื่อคนในชุมชนอยา่งแท้จริง รัฐบาลเป็นเพียงผู้สนบัสนนุในบางสว่นนัน้ 

 สรุปได้วา่ การมีสว่นร่วมมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาคณุภาพองค์กร การมีสว่นร่วมต้อง

เกิดจากความเต็มใจ ความสมคัรใจ สามารถตดัสินใจได้เอง การมีส่วนร่วมจะช่วยลดความขดัแย้ง เกิด

ความรู้สกึผกูพนั รู้สกึเป็นเจ้าของมากขึน้ จึงจะทําให้การพฒันาเกิดความยัง่ยืน 

 

 2.4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 

 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมีสว่นร่วมมีนกัวิชาการได้กลา่วถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมีสว่นร่วมไว้ดงันี  ้

  พรทิพย์ คําพอ และคณะ (2544) ได้สรุปสาระสําคญัของการมีสว่นร่วมของประชาชน

นัน้ อยูท่ี่การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ เช่น การริเร่ิม การวางแผน การ

ตดัสนิใจ การร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนการร่วมประเมินผล มากน้อยเพียงใดขึน้อยูก่บัเร่ืองของปัจจยั 

ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมดังนี ้ความสําเร็จของการพฒันาแบบระดมความร่วมมือ ขึน้อยู่กับปัจจัย 3 

ประการคือ  

   1) การเข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสนิใจของประชาชนตัง้แต่เร่ิมต้นว่า มีปัญหา 

สาเหตกุารแก้ไขปัญหา ด้านการคิดวา่จะทําโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชน โดยใช้ประโยชน์

จากแรงงาน ทรัพยากรท้องถ่ินอยา่งเต็มท่ี 

   2) การผสมผสานแผนงานและโครงการของส่วนราชการ ด้วยการพัฒนา

ความรู้ทกัษะ ความสามารถด้านประชาชนและคณุภาพของเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาเดือดร้อน สนอง

ผลประโยชน์ได้ถกูต้องตามเวลาและสถานท่ี 

   3) การสร้างองค์กรท้องถ่ิน กลไกการประสานงาน งบประมาณ ปัจจัย

ดําเนินงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ตามความต้องการอนัจําเป็นของประชาชน 

  สาํหรับปัจจยัท่ีผลกัดนัการมีสว่นร่วมของประชาชนมี 4 ปัจจยัคือ 

   1) ปัจจยัภายในตวับุคคล เป็นแรงผลกัดนัหรือจูงใจท่ีเกิดขึน้ในตวับุคคล 

   2) ปัจจยัสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม

       และการเมือง 

   3) ปัจจยัผลกัดนัจากบุคคลอ่ืน 



   4) รางวลัตอบแทน คือ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา โดยหวงัประโยชน์

ตอบ       แทน 

  Cohen Uphoff, and Goldsmith (1979) (อ้างถึงในประภสัสร เตชะประเสริฐวิทยา, 

2544) กลา่วถึงสิง่ท่ีมีผลต่อการเข้ามามีสว่นร่วมว่า คุณสมบติัหรือภูมิหลงัของแต่ละบุคคลอาจจะเป็น

ตวัแปรสาํคญัตอ่การให้ความร่วมมือร่วมใจ หรือการเข้ามามีสว่นร่วมในงานพฒันา ได้แก่ 

   1) อายแุละเพศ 

   2) สถานภาพของครอบครัว 

   3) ระดบัการศกึษา 

   4) ชัน้ทางสงัคม 

   5) อาชีพ 

   6) ระดบัของรายได้ และท่ีมาของรายได้ 

   7) ระยะเวลาของการอยูอ่าศยัในชุมชนนัน้ 

   8) ชนิดของโครงการและกิจกรรม 

   9) การเป็นผู้ เช่าที่ดินหรือมีสถานภาพเป็นลกูจ้าง 

   

  William W.Reeder (1998 อ้างอิงถึงใน สริิวรรณ เดชวิถี, 2544) ได้สรุปปัจจยัท่ีมีผลตอ่

การมีสว่นร่วมของบุคคลไว้ 11 ประการ ดงันี ้

   1) การปฏิบติัตนให้สอดคล้องตามความเช่ือพืน้ฐาน กลา่วคือ บุคคลและกลุม่

บุคคลดเูหมือนจะเลอืกวิธีปฏิบติัซึง่สอดคล้องและคล้ายคลงึกบัความเช่ือพืน้ฐานของตวัเอง 

   2) มาตรฐานคุณค่าบุคคล และกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบติัในลกัษณะท่ี

สอดคล้องกบัมาตรฐานคณุคา่ของตวัเอง 

   3) เป้าหมายบุคคล และกลุ่มบุคคล ดูเหมือนจะส่งเสริม ป้องกันและรักษา

เป้าหมายของตวัเอง 

   4) ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลบางครัง้มาจาก

ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา 

   5) บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบท่ีตนคาดหมายว่าจะต้อง

ประพฤติในสถานการณ์เช่นนัน้ ทัง้ยงัชอบปฏิบติัตอ่ผู้ อ่ืนในลกัษณะท่ีตนคาดหวงัจากผู้ อ่ืนด้วย 



   6) การบีบบงัคบั บุคคลและกลุม่บุคคลมักจะทําในสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้สกึว่า

ตนเองต้องกระทําเช่นนัน้ 

   7) การมองแต่ตัวเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทําในสิ่งต่างๆ ซึ่งคิดว่า

ตนเองต้องกระทําเช่นนัน้ 

   8) นิสยัและประเพณี บุคคลและกลุม่บุคคลมกัจะทําในสิ่งต่างๆ ซึ่งมีนิสยัชอบ

กระทํา เม่ืออยูใ่นสถานการณ์นัน้ๆ 

   9) โอกาส บุคคลและกลุม่บุคคลจะมามีสว่นร่วมในรูปแบบการปฏิบติังานของ

สงัคม โดยเฉพาะในทางที่เก่ียวข้องกบัจํานวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงสร้างของสงัคมเอือ้อํานวยให้

เข้ามามีสว่นร่วมในการกระทําเช่นนัน้ 

   10) ความสามารถ บุคคลและกลุม่บุคคลมกัจะเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่าง ท่ี

คนเห็นวา่สามารถทําในสิง่ท่ีต้องการให้เขาทําสถานการณ์เช่นนัน้ 

   11) การสนบัสนนุ บุคคลและกลุม่บุคคล มักจะเร่ิมปฏิบติัเม่ือเขารู้สกึว่าได้รับ

การสนบัสนนุท่ีดี  

 

 2.4.4 กระบวนการหรือขัน้ตอนการมีส่วนร่วม 

 กระบวนการหรือขัน้ตอนการมีสว่นร่วมมีนกัวิชาการได้กลา่วถึงกระบวนการหรือขัน้ตอนการมี

สว่นร่วมไว้ดงันี ้

  ประภสัสร เตชะประเสริฐวิทยา (2544) ได้นําแนวคิดของไพรัตน์ เตชะรินทร์ มาสรุปถึง

การมีส่วนร่วมว่า บุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครต่างๆ ควรมีส่วนร่วม

เพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และนโยบายการพฒันาในเร่ืองตอ่ไปนี ้

   1) ร่วมทําการศึกษาค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชุมชน 

ตลอดจนความต้องการของชุมชน 

   2) ร่วมคิด และสร้างรูปแบบ และวิธีการพฒันา เพื่อแก้ไขและลดปัญหาของ

ชุมชนหรือเพื่อสร้างสรรค์สิง่ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 

   3) ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจัดปัญหา

และแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 

   4) ร่วมตดัสนิใจการใช้ทรัพยากรที่มีจํากดัให้เป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 



   5) ร่วมจัด หรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล 

   6) ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของ

ตนเองและของหนว่ยงาน 

   7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ 

   8) ร่วมควบคมุ ติดตาม ประเมินผล และร่วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรม

ท่ีได้ทําไว้ทัง้เอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

  อคิน รพีพฒัน์ (2547) ได้เสนอขัน้ตอนการมีสว่นร่วมออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 

   ขัน้ท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการกําหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจน

แนวทางแก้ไข 

   ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเลอืกแนวทาง และวางแผนพฒันา 

   ขัน้ท่ี 3 การมีสว่นร่วมในการปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 

   ขัน้ท่ี 4 การมีสว่นร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมพฒันา 

  นิรันดร์ จงวฒุิเวศย์ (2550) กลา่ววา่การมีสว่นร่วมประมวลได้เป็น 3 สว่นคือ 

   1) สว่นของการวางแผนพฒันา จะเร่ิมต้นตัง้แต่ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ

ค้นหาปัญหา และสาเหตขุองปัญหา การกําหนดนโยบาย และวตัถปุระสงค์ในการแก้ปัญหา และพฒันา 

การศกึษาชุมชน มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ กําหนดความต้องการของชุมชน จัดลําดบัความสําคญัของ

ความต้องการนัน้ๆ ตลอดจนการกําหนดพิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน และกําหนดทรัพยากร และ

แหลง่ทรัพยากรที่จะนําไปสนบัสนนุการจดัและพฒันากิจกรรมตา่งๆ 

   2) สว่นของการจดัและดําเนินการตามแผนงานโครงการ เป็นสว่นท่ีประชาชน

เข้าทําประโยชน์ในโครงการ โดยการร่วมมือช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วสัดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือโดย

การบริหาร และประสานงาน ตลอดจนการดําเนินการขอความช่วยเหลอืจากภายนอก เป็นต้น 

   3) สว่นของการประเมินผลโครงการ เป็นสว่นท่ีชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ

ประเมินวา่โครงการพฒันาที่ดําเนินการนัน้ บรรลตุามวตัถุประสงค์หรือไม่ การติดตามประเมินผลนีอ้าจ

เป็นการประเมินความก้าวหน้าหรือผลสรุปร่วมทัง้โครงการ 

  Fornaroff (1980) กลา่ววา่กระบวนการมีสว่นร่วมนัน้ประกอบด้วย 



   1) การวางแผน ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเป้าหมาย กลวิธี 

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ตลอดจนการติดตามประเมินผล 

   2) การดําเนินงาน 

   3) การใช้บริการจากโครงการ 

   4) การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 

  Cohen, J.M. & Uphoff, N.T. (1986) ได้จําแนกชนิดของการมีส่วนร่วมเอาไว้ 4 

ประเภท ได้แก่ 

   1) การมีสว่นร่วมของชุมชนในกระบวนการตดัสินใจ (Decision making) ใน

กระบวนการตดัสนิใจนัน้ ประการแรกท่ีสดุท่ีจะต้องกระทําคือ การกําหนดความต้องการและการ 

จดัลาํดบัความสาํคญั ตอ่จากนัน้เลอืกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวข้อง การตดัสนิใจนีเ้ป็นกระบวนการ

อยา่งตอ่เน่ืองท่ีต้องดําเนินไปเร่ือยๆ ตัง้แตก่ารตดัสินใจช่วงเร่ิมต้น การตดัสินใจช่วงดําเนินการวางแผน 

และการตดัสนิใจช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว้ 

   2) การมีสว่นร่วมของชุมชนในการดําเนินโครงการ (Implementation) ในสว่น

ท่ีเป็นองค์ประกอบของการดําเนินโครงการนัน้ จะได้มาจากคําถามท่ีว่า ใครจะทําประโยชน์ให้แก่

โครงการได้บ้าง และจําทําประโยชน์ด้วยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากรการบริหารงานและ

งบประมาณ และการขอความช่วยเหลอื 

   3) การมีสว่นร่วมของชุมชนในการรับผลประโยชน์ อันเกิดจากโครงการนัน้ๆ 

(Benefits) ในสว่นท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์นัน้ นอกจากความสาํคญัของผลประโยชน์เชิงปริมาณและเชิง 

คุณภาพแล้ว ยงัต้องพิจารณาการกระจายผลประโยชน์ทางบวก และผลท่ีเกิดขึน้ทางลบท่ีเป็นผลเสีย

ของโครงการ ซึง่เป็นประโยชน์และเป็นโทษตอ่บุคคลในสงัคมด้วย 

   4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมี

ส่วนร่วมในการประเมินผลนัน้ สิ่งท่ีสําคัญท่ีต้องสังเกต คือ ความคิดเห็น (Views) ความชอบ 

(Preferences) และความคาดหวงั (Expectations) ซึง่มีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลใน

กลุม่ตา่งๆ ได้ 

 

 

 

 



บทที่  3 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การดําเนินงานโครงการครัง้นี ้เป็นดําเนินงานโครงการผา่นกระบวนการวิจยัเชิงปฏบิติัการแบบ

มีสว่นร่วม (participatory action research) โดยทีมวิจยัร่วมกบัปราชญ์ชุมชน (นนัทเมธีสภา) ในการ

ดําเนินงานวิจยัครัง้นี ้ 

 

3.1 ประชากร 

ปราชญ์ชุมชนในเขตพืน้ท่ีจังหวัดน่าน ท่ีมีองค์ความรู้ในเร่ืองของมรดกทางวัฒนธรรม ใน

ประเด็นเร่ืองศิลปะการแสดงพืน้ถ่ินนา่น (ฟ้อนเชิง) และประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดันา่นท่ีสนใจ 

 

3.2 กลุ่มตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง  

กลุม่ปราชญ์ผู้ รู้ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันา่น  ประกอบไปด้วย ท่ียงัคงดํารงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม

ไว้ได้อยา่งสมบูรณ์ และมีงานด้านหตัถศิลป์และศิลปศาสตร์พืน้บ้านล้านนาแขนงตา่งๆไว้ได้อยา่งดีเยี่ยม   

1. พืน้ท่ีกลุม่เหนือ อ.ปัว อ.ทา่วงัผา อ.ทุง่ช้าง อ.เชียงกลาง 

2. พืน้ท่ีกลุม่กลาง อ.บ้านหลวง อ.เมือง อ.ภเูพียง อ.สนัติสขุ อ.แม่จริม 

3. พืน้ท่ีกลุม่ใต้ อ.นาน้อย อ.เวียงสา และ อ.นาหม่ืน 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีดําเนินการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีสว่นร่วม โดยมีขัน้ตอนและ

กระบวนการวิจยั ดงันี ้

1. ศึกษาบริบทเฉพาะประเด็นในชุมชน  ผ่านกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อประเมิน

ศกัยภาพชุมชนบริบทเฉพาะชุมชน สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกประเด็นอนุรักษ์สืบสาน

ศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่น 

2. จดัตัง้กลุม่ องค์กร ท่ีขบัเคลือ่นด้านการอนรัุกษ์ สบืสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่น ในชุมชน 

พร้อมทัง้ลงพืน้ท่ีทําการเก็บข้อมลูในประเด็นศิลปะการแสดงพืน้ถ่ินนา่น (ฟ้อนเชิง) 

3. พฒันาหลกัสตูรหลกัสตูรเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ สบืสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่น ในชุมชน 



4. จดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ด้านการอนรัุกษ์ สบืสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่น ในชุมชน 

5. สรุปผลการดําเนินงานแบบมีสว่นร่วมร่วมกบัชุมชน 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การสรุปบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้จากผลการวิจัยเชิง

ปฏิบติัการทกุขัน้ตอนร่วมกบัทีมวิจยั ผลลพัธ์ท่ีได้เป็นปฏิบติัการในพืน้ท่ีและการเปลี่ยนแปลง และขยาย

ผลบทเรียนของโครงการสูพ่ืน้ท่ีอ่ืน ๆ    

 

3.5 ระยะเวลาการวิจัย   

ระยะเวลาการวิจยั จํานวน 9 เดือน เร่ิมตัง้แต่เดือน มกราคม 2558 – กนัยายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 

การดําเนินงานโครงการครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงสํารวจ และใช้กระบวนการปฏิบติัการแบบมีสว่น

ร่วมท่ีต่อเน่ือง เป็นการศึกษาด้วยกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพืน้ท่ี ทัง้ท่ีเป็น

ชาวบ้านและนกัพฒันา กบัผู้วิจยัภายนอก ตลอดกระบวนการ เพื่อนําผลการวิจยัมาประยกุต์ใช้ได้ทนัที   

 

4.1 ผลการวิจัย 

จากการศึกษาบริบทของชุมชนตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในปีท่ีผ่านมา เพื่อ

ประเมินสภาพชุมชน และศักยภาพชุมชน ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพืน้ถ่ินน่าน รวมทัง้การ

ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินน่าน ในปีท่ีผ่านมานัน้ 

และสามารถกําหนดประเด็นของมรดกวัฒนธรรมออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ภาษา

วรรณกรรม ภูมิปัญญาเชิงช่างพืน้ถ่ิน ประเพณีและเทศกาล ศิลปะการแสดง พิธีกรรมความเช่ือ และ

ด้านอาหาร นํามากําหนดประเด็นตัง้ต้นสําหรับการดําเนินงานระยะท่ี 2 ท่ีมุ่งหวงัให้เกิดการนําเสนอ

ข้อมลูท่ีแสดงความเป็นอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรมพืน้ถ่ินน่านและเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอด

มรดกวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่นอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป  

จากการสาํรวจและเก็บข้อมลูตามประเด็นท่ีกําหนด คือ ประเด็นเร่ืองศิลปะการแสดงพืน้ถ่ินนา่น 

(ฟ้อนเชิง) โดยขยายขอบเขตของเนือ้หาและพืน้ท่ีให้เป็นพืน้ท่ีทัว่ทัง้จังหวดัน่าน ท่ีมีองค์ความรู้ในเร่ือง

ของศิลปะการแสดงพืน้ถ่ินนา่น (ฟ้อนเชิง) ซึ่งสามารถถอดชุดองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน (พ่อครู) 

ออกมาเป็นผลการวิจยัในประเด็นสาํคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

4.1.1 ศิลปะการฟ้อนเชิงในวัฒนธรรมล้านนา 

นครนา่น เป็นอาณาจกัรสาํคญัหนึ่งในล้านนาหรือจังหวดัในกลุม่ภาคเหนือตามเกณฑ์การแบ่ง

ลกัษณะเขตวฒันธรรม ซึง่ประกอบไปด้วย จังหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา

และแม่ฮ่องสอน ซึง่ในอดีต นครนา่นเคยมีอธิปไตยและอํานาจทางการปกครองในเขตล้านนาตะวนัออก 

ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเขตจังหวัดน่านในปัจจุบนัเท่านัน้ แต่ยงัครอบคลมุพืน้ท่ีบางสว่นของจังหวัดเชียงราย 

จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่ และบางพืน้ท่ีในประเทศลาว สง่ผลให้สงัคมนครน่านประกอบไปด้วยชุมชน



หลายวัฒนธรรม แต่เน่ืองด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานจึงทําให้เกิดการหล่อหลอมจนเกิดเป็น

เอกลกัษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมเฉพาะของตนเองมากมายหลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ

ศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัว ซึ่งชาวล้านนารวมทัง้ชาวนครน่านเรียกว่า “เชิง” ออกเสียงว่า “เจิง” ซึ่ง

หมายถึงชัน้เชิงในการต่อสู้  มีทัง้การต่อสู้ ด้วยมือเปลา่ และการต่อสู้ ด้วยอาวุธชนิดต่าง  ๆ ซึ่ง “เชิง” นี ้

ปรากฏในวฒันธรรมทกุชาติพนัธ์ุในดินแดนล้านนา สามารถแบง่ได้ 4 ลายเชิง ได้แก่ 

1. ลายเชิงของชาติพันธ์ุพืน้ถ่ินเดิมของล้านนา เช่น เชิงลวัะ เชิงยางหรือกะเหร่ียง (ปากาเก

อญอ) เชิงขม ุฯลฯ เป็นต้น มีลกัษณะเดน่ท่ีเน้นความโลดโผนรวดเร็วเป็นหลกั 

2. ลายเชิงไทยวน คือ ศิลปะการต่อสู้ของชาวไทโยนก (ไทยวน) หรือท่ีเรียกกันว่า “คนเมือง” มี

ลกัษณะเดน่ท่ีมีความอ่อนช้อยตอ่เน่ืองและแข็งแกร่งผสานกัน นอกจากนีย้งัมีลีลาการตบมะผาบ (การ

ใช้มือตบไปตามสว่นตา่ง ๆ ของร่างกายให้เกิดเสยีงดงัคล้ายประทดั (มะผาบ) ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของลาย

เชิงไทยวน 

3. ลายเชิงไต คือศิลปะการตอ่สู้ของชาวไทใหญ่ในรัฐฉานประเทศพม่า มีลกัษณะเด่นท่ีเน้นขุม 

(ผงัการเดินเท้า) ทว่งทา่ที่มีความหนกัแนน่แข็งแกร่ง และชาวไทลือ้ในสบิสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เน้นขมุ(ผงัการเดินเท้า) มีการตบมะผาบคล้ายๆกบัลายเชิงของชาวไทยวนบ้างเลก็น้อย 

4. ลายเชิงลาว คือศิลปะการต่อสู้ของชาวลาวล้านช้าง มีลกัษณะเด่นท่ีท่วงท่าลีลาหยอกล้อ

สนกุสนาน 

ด้วยสภาพสงัคมท่ีเปลี่ยนไป การสืบทอดวฒันธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ ล้านนา(เชิง)ของชาว

ล้านนานัน้นบัวนัจะเสือ่มคลาย องค์ความรู้แขนงดงักลา่วเสี่ยงต่อการสญูสลายอย่างท่ีสดุ กรมสง่เสริม

วฒันธรรม (สวธ.) กระทรวงวฒันธรรมได้เล็งเห็นความสําคัญของเชิง จึงประกาศขึน้ทะเบียนเชิงเป็น

มรดกภมิูปัญญาวฒันธรรม ประเภทศิลปะการตอ่สู้ป้องกนัตวั ปี พ.ศ. 2555 

 วฒันธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ เป็นหนึ่งในวฒันธรรมท่ีมีความสําคญัต่อวิถีชีวิตของชาวล้านนา

ในอดีตอยา่งมาก เพราะตลอดการดํารงความเป็นชาติพนัธ์ุล้านนามาแต่โบราณนัน้ ล้านนาผ่านการทํา

ศกึสงครามมากมายทัง้การขยายอํานาจของตนเองหรือการต่อสู้ปกปูองอธิปไตยจากการขยายอํานาจ

ของรัฐใกล้เคียง รวมถึงการประกอบอาชีพเดินทางค้าขาย หรือท่ีเรียกว่า “พ่อค้าววัต่าง ม้าต่าง” ซึ่งต้อง

เดินทางค้าขายในพืน้ท่ีหา่งไกล ฝ่าอนัตรายจากสตัว์ร้ายในป่าดงพงไพรและโจรผู้ ร้ายตลอดการเดินทาง 

ความสามารถในการเอาชีวิตรอดจึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุ จึงทําให้เกิดการคิดค้นพฒันาศิลปะการต่อสู้ขึน้

เพื่อนําไปใช้ตามมลูเหตดุงักลา่ว 



 เน่ืองด้วยวิถีชีวิตของชาวล้านนาที่เปลีย่นไปจากอดีตท่ีเคยต้องเดินทางไกลค้าขายต่างถ่ิน ผจญ

ภยัจากโจรผู้ ร้ายและการทําสงครามแบบโบราณท่ีต้องใช้อาวุธชนิดต่างๆ เช่น หอก ดาบ ง้าว ฯลฯ เป็น

ต้น หา่งหายไปจนหมดสิน้ สง่ผลให้ลกัษณะของศิลปะการต่อสู้ ล้านนาในปัจจุบนัค่อยๆแปรสภาพๆไป

เป็นศิลปะการแสดงมากขึน้จนแทบไม่เหลอืลกัษณะการตอ่สู้อยูเ่ลย เชิงได้กลายสภาพเป็นการฟ้อนรําท่ี

เน้นเฉพาะความอ่อนช้อยสวยงาม ทําให้การรับรู้ของสงัคมในปัจจุบนัเข้าใจวา่เชิงมวย เชิงดาบ เชิงหอก

ของล้านนาเป็นเพียงการฟ้อน การรําที่ใช้อวดความงามทางนาฏยศิลป์เท่านัน้ สง่ผลให้กระบวนการสืบ

ทอดวฒันธรรมด้านศิลปะการตอ่สู้ของล้านนา ท่ีมีระบบการเรียนรู้แบบตวัตอ่ตวั สบืทอดองค์ความรู้จาก

สมาชิกในครอบครัว หรือผู้ อาวุโสในชุมชนเสื่อมคลายไป จนแทบไม่เหลือระบบการเรียนการสอน

ดงักลา่วในสงัคมล้านนายคุปัจจุบนั ถือวา่อยูใ่นสถานการณ์สุม่เสีย่งตอ่การสญูสลายทางวฒันธรรมมาก 

เพราะด้วยยุทธลีลาของเชิงท่ีเป็นการผสานความเข้มแข็งและอ่อนช้อยไว้ด้วยกัน เชิงจึงถูกแปรสภาพ

จากมิติของการต่อสู้ปูองกันตวัไปสูมิ่ติของการแสดงเพียงอย่างเดียว รวมถึงสภาพสงัคมท่ีเปลี่ยนไป

ดงักลา่วข้างต้น ทําให้ระบบการเรียนรู้และองค์ความรู้ของเชิงท่ีเน้นการใช้ต่อสู้จริงอย่างในสมัยอดีตจึง

พบเห็นได้ยากยิ่งในปัจจุบนั 

 

 4.1.2 ศิลปะการฟ้อนเชิงในวัฒนธรรมน่าน 

นครน่าน เป็นพืน้ท่ีกลุม่วฒันธรรมล้านนาตะวนัออกท่ีมีอัตลกัษณ์ทางวฒันธรรมแตกต่างจาก

กลุม่วฒันธรรมล้านนาตะวนัตก(เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน) ทัง้ในเร่ืองของภาษา

เฉพาะถ่ิน กลุม่ชาติพนัธ์ุ ระบบการเมืองการปกครอง สนุทรียภาพทางศิลปะและดนตรี ประเพณี วิถีชีวิต 

วฒันธรรมนครน่านในอดีตมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับอาณาจักรสโุขทยั ก่อนท่ีกลุ่มวฒันธรรมล้านนา

ตะวนัออกจะแผข่ยายเข้ามาพร้อมๆกบัอํานาจทางการเมืองในช่วงท่ีนครเชียงใหม่รัชสมัยพระเจ้าติโลก

ราชเรืองอํานาจเป็นต้นมาจนตกเป็นประเทศราชของอาณาจกัรพม่ากวา่ 200 ปี อีกทัง้ยงัมีความสมัพนัธ์

ใกล้ชิดกบัเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกลุม่วฒันธรรมชาติ

พนัธ์ุไทลือ้ ตลอดจนวฒันธรรมลุม่ภาคกลางจากราชอาณาจักรสยามท่ีแพร่เข้ามาในช่วงสมัยก่อนการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เหลา่นีล้้วนหลอ่หลอมให้นครน่านเป็นพืน้ท่ีท่ีมีอัตลกัษณ์ทาง

ศิลปวฒันธรรมอนัโดดเดน่อยา่งยิ่ง 

  4.1.2.1 ลายเชิงในเขตอ าเภอเมืองนา่น 

  พบว่าศิลปะการฟ้อนเชิงในจังหวัดน่านเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีใกล้จะสูญหาย 

เพราะหลงเหลือครูผู้ มีความรู้และสามารถถ่ายทอดได้น้อยรวมถึงจํานวนคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจใน



ศิลปะแขนงนีก็้น้อยมากเช่นเดียวกนั จากการสมัภาษณ์เจ้าลดัดา ณ นา่น อาย ุ87 ปี ธิดาเจ้ามหาพรหม

สรุธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้าย ทําให้ได้ทราบว่า ศิลปะการฟ้อนเชิง เป็นศิลปะการฟ้อนท่ี

สําคญั 1 ใน 3 ชนิด ท่ีปรากฏในคุ้มหลวงหอคํานครน่าน มีทัง้ฟ้อนเชิงมือเปลา่และฟ้อนเชิงประกอบ

อาวธุชนิดตา่ง ๆ  ซึง่ในช่วงสมยัท่ีเจ้ามหาพรหมสรุธาดา ครองนครนา่น จนถึงหลงัช่วงสมัยดงักลา่ว เจ้า

น้อยบุญยก สองเมืองแก่น เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในศิลปะการฟ้อนประเภทนีอ้ยา่งยิ่ง และทา่นยงัเป็น

ครูผู้ถ่ายทอดวิชาฟ้อนเชิง ฟ้อนดาบ แก่เจ้าลดัดา ณ นา่น ด้วย ซึง่การฟ้อนเชิงนีเ้ป็นการแสดงท่ีใช้ในพิธี

การตา่ง ๆ และใช้ต้อนรับแขกเมืองในโอกาสสาํคญัอยูเ่สมอ 

  พระมหาณรงค์ศักด์ิ สุวัณณกิตติ เจ้าคณะตําบลดู่ใต้เขต 2 เจ้าอาวาสวัดพญาวัด 

อําเภอเมือง จงัหวดันา่นเรียนเชิงจากครูต๊ะ สนิทศรี ฉายาต๊ะตัน๋ อยูท่ี่บ้านพญาวดั ครูต๊ะตัน๋ เสยีชีวิตเม่ือ 

พ.ศ. 2539 อายุรวมประมาณ 70 กว่าปี สืบลายเชิงมาจากครูสา่งอ่อน สา่งกิเล สา่งแก้ว ชาวไทใหญ่ 

พระมหาณรงค์ศกัด์ิได้เรียนเชิงกบัครูต๊ะตัน๋เม่ือสมยัพระมหาณรงค์ศกัด์ิยงัเด็กอายรุาว ๆ 9 – 10 ปี 

นายนิยม สองสีโย ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชานุบาล อําเภอเมือง

นา่น จงัหวดันา่นได้ให้ข้อมลูวา่เม่ือประมาณ 60 ปีก่อน บ้านม่ิงเมือง กลางเวียงนา่น มีครูเชิงท่ีมีช่ือเสียง

ทา่นหนึง่ช่ือครูหนานสม สายมา เลา่ลอืกนัวา่มีความสามารถด้านศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตวั (เชิง) อย่าง

มาก จนได้ฉายาวา่ “หนานสมยกัษ์” 
  

 
 

ภาพที่ 2 เจ้ามหาพรหมสรุธาดา เจ้าผู้ครองนครนา่นองค์สดุท้าย ฟ้อนบนหวัเรือ  

ในคราวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า ฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 

 เสด็จตรวจราชการ เมืองนา่น ปี พ.ศ.2460 



 
 

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายการฟ้อนเชิง ณ วดัพระธาตชุ้างคํา้วรวิหาร  

(ภาพถ่ายเก่าจากบ้านเจ้าเฉลมิศรี ณ นา่น) 

 

นายแสวง สมแก้วอาย ุ86 ปี เกิดวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2472 บ้านเลขท่ี 85 หมู่ 4 บ้าน

ผาขวาง ตําบลบ่อ อําเภอเมืองน่าน เรียนเชิงเม่ืออายุ 20 กว่าปี กับครูโจ้น บ้านก่ําก้อ ตําบลศรีสะเกษ 

อําเภอนาน้อย  

ล าดบัขัน้ตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้  

1. ตัง้ขนัตัง้เรียนเชิง เม่ือกําหนดวนัท่ีมีฤกษ์งามยามดีได้แล้วก็ เตรียมเคร่ืองใช้ในการตัง้

ขนัตัง้ ได้แก่ มะพร้าว 1 เครือ กล้วย 1 เครือ หมาก 1 หวั พล ู 1 มัด ผ้าขาว ผ้าแดง เทียน 12 คู ่

ข้าวเปลือก ข้าวสาร เหล้า 1 ขวด ไก่ปิ้ง 5 ไม้ (หีบ) เม่ือครบบริบูรณ์แล้วครูผู้ถ่ายทอดก็จะทําพิธีอ่าน

โองการบริกรรมคาถาท่ีสบืทอดกนัมาในสายวิชาขึน้ขนัตัง้ให้แก่ศิษย์ และศิษย์ผู้ รับขนัตัง้ไปจะต้องทําพิธี

เลีย้งครูปีละ 1ครัง้ ช่วงประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์) 

 2. เรียนตบมะผาบ 3 แบบ ได้แก่ มะผาบก้อม, มะผาบยาว, มะผาบเครือ 

3. เรียนฟ้อนเชิงมือเปลา่ 8 ท่า ได้แก่ 1. ท่าใบพร้าวไกวใบ 2. ปลาเหลีย้มหาด  3. เป๋ีย

ฝ้าย  4. บิดบวับาน  5. สาวไหม  6. เกีย้วเกล้า 7. เสอืออกเหลา่  8. เตา่ลงหนอง 



4. เรียนฟ้อนดาบ มีสองท่า คือ บิดบวับาน กับเกีย้วเกล้า 5. ปลดขนัตัง้ ดําหวัครู เม่ือ

เรียนจนครบกระบวนแล้วครูจะทําพิธีปลดขนัตัง้ให้ ศิษย์ผู้ เรียนจบต้องนําเคร่ืองอุปโภคบริโภคมาดําหวั

ครูผู้สอนตามขนบโบราณ 

 

  4.2.1.2 ผลการส ารวจลายเชิงในเขตอ าเภอเวียงสา 

  นายคมสนัต์ ขนัทะสอน  ครูวิทยฐานะชํานาญการ โรงเรียนปัว อําเภอปัว จังหวดัน่าน 

เป็นครูผู้ทุม่เทแรงกายแรงใจเพื่อสบืสานศิลปะการฟูอนเชิงของนครนา่นอยา่งแท้จริง ครูคมสนัต์เรียนเชิง

กับครูเมืองดี เทพประสิทธ์ิ ศิลปินผู้ มีช่ือเสียงมากในอดีต เป็นครูผู้ เช่ียวชาญด้านศิลปะการฟ้อนเชิง 

ดนตรีพืน้เมืองนา่น และศิลปะการขบัซอ ต่อมาครูคมสนัต์ได้ก่อตัง้กลุม่เยาวชนมิตรแก้วสหายคําขึน้ ท่ี

อําเภอปัว เพื่อสืบสายลายเชิงและศิลปวฒันธรรมแขนงอ่ืนๆของนครน่านอย่างจริงจัง  อีกทัง้ยงัขยาย

เครือขา่ยไปสูเ่ยาวชนในพืน้ท่ีอําเภอตา่ง ๆ ของจงัหวดันา่นอีกด้วย 

 ตวัอยา่งแม่ลายฟูอนดาบของพอ่ครูเมืองดี เทพประสิทธ์ิ 

แม่ลายฟูอนดาบ ( ลายเวียงสา ) 

1. ตบมะผาบ 3 ขมุ ลงเสอืลากหางจบัดาบ  2. แม่ถีบ 

3. แม่ควง     4. ไหว้ครู 

5. ช้างชูงวง     6. ช้างงาต๊อก 

7. หมอกมงุเมือง    8. นางเหยีย้มปลอ่ง 

9. เสอืลากหาง     10. สนต้น 

11. สนปลาย     12. กัง้กาดาบ 

13. แม่จีวนั     14. ฟันลายสอง 

15. ฟันลายสาม     16. กาปากรุ้ง 

17. บิดบวับาน     18. บวับานโล ่

19. เกีย้วเกล้า     20. ก๋าตากปีก 

21. สไีคล     22. สีด้่านฮ่อ 

23. อินท์ตือเตียน    24. ก๋าเต้น 

24. เสอืลากหางเลน่ลอก    25. เมฆบงัวนั 

26. ฟันล้วงถีบ     27. ควงตวงเต๊ก 

28. ก่ําแปงเปกฺดินแตก    30. ฟันตากหงายปิน้ขึน้ 



31. แม่กีมไฮ     32. ปลาเลยีบหาด 

33. วางดาบตบมะผาบถอยหนี 

 

  4.1.2.3 ลายเชิงในเขตอ าเภอเชียงกลาง 

  นายจันทร์ หน่อท้าว อายุ 87 ปี เกิดวนัท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2471 บ้านเลขท่ี 20 หมู่ 8 

บ้านป่าแดง ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง เรียนเชิงเม่ืออาย ุ15 ปีกบัครูน้อยปัน บ้านแวนโค้ง อําเภอเชียง

คํา จงัหวดัพะเยา และเม่ืออายุ 18 ปี ได้ไปเรียนกับครูน้อยดา (ใหม่ดา) บ้านดอนเฟือง เมืองเชียงฮ่อน  

ประเทศสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  ล าดบัขัน้ตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

1. ตัง้ขนัตัง้เรียนเชิง เม่ือกําหนดวนัท่ีมีฤกษ์งามยามดีได้แล้วก็ เตรียมเคร่ืองใช้ในการตัง้

ขนัตัง้ ได้แก่ เทียนเลม่เลก็ 12 คู ่เทียนใหญ่ 1 คู่ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ผ้าขาว ผ้าแดง หมาก 1 หวั พล ู1 

มดั เงิน 15 บาท เม่ือครบบริบูรณ์แล้วครูผู้ถ่ายทอดก็จะทําพิธีอ่านโองการบริกรรมคาถาท่ีสืบทอดกันมา

ในสายวิชาขึน้ขนัตัง้ให้แก่ศิษย์ และศิษย์ผู้ รับขนัตัง้ไปจะต้องทําพิธีเลีย้งครูปีละ 1ครัง้ ช่วงเดือน 9 เหนือ 

  2. เรียนยา่งขมุ ขมุ คือ แบบแผนการเดินเท้าลกัษณะตา่ง ๆ เป็นแบบฝึกหดัท่ีสาํคญัอนั

เป็นพืน้ฐานของการฟ้อนเชิง ขมุเชิงของครูจนัทร์ มี 3 ได้แก่ 

   2.1 การย่างขุม 3 เร่ิมจากการยืนตรง ก้าวเท้าขวาจากจุดท่ี 1 ไปยงัจุดท่ี 3 

เสร็จแล้วยกเท้าก้าวกับมายงัจุดท่ี 1 เช่นเดิม จากนัน้เก้าเท้าซ้ายจากจุดท่ี 2 ไปยงัจุดท่ี 3 เสร็จแล้วยก

เท้าก้าวกลบัมายงัจุดท่ี 2 เช่นเดิม 

   2.2 การยา่งขมุ 6 เร่ิมจากยืนตรง เก้าเท้าซ้ายจากจุดท่ี 1 ไปยงัจุดท่ี 3 ก้าวเท้า

ขวาจากจุดท่ี 2 ไปยงัจดัท่ี 4 จากนัน้ก้าวเท้าซ้ายจากจุดท่ี 3 ไปยงัจุดท่ี 5 จากนัน้ก้าวเท้าขวาไปยงัจุดท่ี 

1 จากนัน้ก้าวเท้าซ้ายจากจุดท่ี 6 ไปยงัจุดท่ี 2 

   2.3 การย่างขุม 12 เร่ิมจากก้าวเท้าซ้ายจากจุดท่ี 1 ไปยงัจุดท่ี 3 จากนัน้ก้าว

เท้าขวาจากจุดท่ี 2 ไปยงัจุดท่ี 4 จากนัน้ก้าวเท้าซ้ายจากจุดท่ี 4 ไปยงัจุดท่ี 5 จากนัน้ก้าวเท้าขวาจากจุด

ท่ี 4 ไปยงัจุดท่ี 6(ในลกัษณะหมนุตวัไปทางขวา จากนัน้ก้าวเท้าซ้ายจากจุดท่ี 5 ไปยงัจุดท่ี 6 (ในลกัษณะ

หมุนตวัไปทางซ้าย) กระโดดสลบัเท้าให้เท้าขวาอยู่ด้านหน้า จากนัน้ก้าวเท้าซ้ายไปยงัจุดท่ี 8 จากนัน้

ก้าวเท้าขวาไปยังจุดท่ี 9 (ในลกัษณะหมุนตัวไปทางขวา) กระโดดสลบัเท้าให้เท้าซ้ายอยู่ด้านหน้า 

จากนัน้ก้าวเท้าขวาไปยงัจุดท่ี 12 จากนัน้ก้าวเท้าซ้ายไปยงัจุดท่ี 1 



   3. เรียนตบมะผาบ คือ การตบมะผาบไปตามสว่นต่างๆของร่างกาย แล้วเอีย้ว

ตวักลบัหลงัหนัโดยท่ีเท้าทัง้สองไม่เคลือ่นท่ี ขาทัง้สองข้างอยูใ่นลกัษณะไขว้กนั ได้แก่   

มะผาบปอฺด คือ การตบมะผาบผสานกบัการปัดปอูงและตอบโต้ด้วยหมัดและ

ฝ่ามือทัง้สอง มี 7 จงัหวะ  

มะผาบก้อม คือ การตบมะผาบสัน้ มี 17 จงัหวะ  

มะผาบกลาง คือ การตบมะผาบท่ีมีความยาวขนาดกลาง ๆ มี 18 จงัหวะ 

 มะผาบเครือ คือ การตบมะผาบไปเร่ือยๆไม่มีการนับจํานวนจังหวะท่ีจบ 

พร้อมกบัหมนุตวัไป 

4. เรียนฟ้อนเชิงมือเปลา่ มี 4 แม่ทา่ ได้แก่ 1. บิดบวับาน 2. เกีย้วเกล้า 3. ลาย

ฮ่อ (จีน)   4. ผายมือ 

5.  เรียนฟ้อนเชิงสาวไหม สาวไหมจากมือทัง้สองข้าง สาวไหมจากศอกทัง้สอง

ข้าง      เป๋ียฝ้าย (พนัศอก) 

6. เรียนฟ้อนเชิงดาบ มีท่าฟ้อนอยู่ 15 ท่า คือ 1. ช้างงาไป่ 2. ช้างงาท๊อก 3. 

ช้างงาหลัง่ 4. กาตากปีก 5. ปลาเหลีย้มหาด 6. ควงซ้าย 7. ควงขวา 8. ควงคู ่9. เข้าส้น 

10. เข้าปลาย 11. เข้าส้นเข้าปลาย 12. แทง 13. สไีคล 14. บิดบวับาน 15. เกีย้วเกล้า 

 

4.2 อภปิรายผล 

จากการศึกษาคุณค่าวฒันธรรมด้านศิลปะการฟ้อนเชิง หรือศิลปะการต่อสู้ปูองกันตวัล้านนา

นครนา่น       เน้นประวติัศาสตร์บอกเลา่และศึกษาจากเอกสาร ซึ่งทําให้ทราบประวติัศาสตร์ว่าเชิงนีมี้

บทบาทท่ีสาํคญัตอ่สงัคมชาวล้านนาอยา่งมาก  

 

4.2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ผู้ชายชาวล้านนารวมถึงชาวเมืองนา่นในอดีตทกุคนต้องเป็นเชิง ซึง่ใช้ทัง้ในยามสงบและยามศึก

สงคราม โดยจะถ่ายทอดวิชาความรู้จากรุ่นสูรุ่่น อาจเป็นบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลผู้ มีความรู้ใน

พืน้ท่ีอ่ืน ๆ ทัง้ในชุมชนและนอกชุมชน เชิงล้านนานัน้ มีความละเอียดอ่อนและลกึซึง้มาก ผู้ เรียนจําเป็น

จะต้องฝึกยา่งขมุ(แบบฝึกหดัในการเดินเพื่อรุก รับ หลอกลอ่ หลบ หลกี) และฟ้อนเชิงมือเปลา่ผสมผสาน

กบัการตบมะผาบ (การใช้มือตบไปตามสว่นต่าง ๆ ของร่างกายให้เกิดเสียงดงัคล้ายประทดั “มะผาบ”) 

ให้คล่องแคลว่เสียก่อนต่อเม่ือควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ร่างกายตัง้แต่ศีรษะจรดเท้าด้วยการ



ฟ้อนแล้ว จึงจะสามารถสร้างความเข้าใจและนําแม่ลายฟูอนซึ่งเปรีย บเหมือนแม่ไม้ลายเชิงนัน้

ผสมผสานกบัการออกอาวธุ คือ หมดั เท้า เขา่ ศอก แตกออกเป็นลกูไม้ตา่งๆ สาํหรับตอ่สู้ปูองกันตวัและ

สามารถพลกิแพลงในสถานการณ์จริงได้อยา่งไม่จบสิน้ (ภาษาล้านนาเรียกว่า แม่ป๊อด) เม่ือเรียนจนจบ

กระบวนฟ้อนเชิงมือเปลา่แล้วจึงจะต่อยอดสูก่ารเรียนฟ้อนเชิงประกอบอาวุธชนิดต่าง ๆ ต่อไป ด้วย

ความยากลําบากในการศึกษาทําความเข้าใจเชิงดังได้กล่าวมานี ้ทําให้ปัจจุบันเชิงกลายเป็นเพียง

ศิลปะการแสดงท่ีใช้อวดความงามทางนาฏยศิลป์เพียงอยา่งเดียว องค์ความรู้ท่ีสามารถนําไปใช้ต่อสู้ใน

สถานการณ์จริงนัน้ขาดการสืบทอดอย่างเป็นระบบ และเอกสารหลกัฐานโบราณท่ีพบสว่นใหญ่ก็เป็น

เพียงการบอกเลา่ถึงบทบาทของเชิงในอดีตเทา่นัน้ มีสว่นน้อยท่ีเป็นตําราวิชาเชิงโดยเฉพาะ แต่เท่าท่ีพบ

ก็เป็นเพียงบนัทึกช่วยจํา ท่ีช่วยให้ผู้ศึกษาเชิงสายนัน้ ๆ ไม่ลืมคําเรียกครู (โองการเชิญครู) และขุมเชิง 

(แผนผงัสําหรับการวางเท้า การก้าวเดิน) เท่านัน้ เพราะการศึกษาเชิงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ เรียน

จะต้องฝึกปฏิบติัแบบตวัตอ่ตวัจากครูผู้สอน จะอาศยัเรียนจากตําราอยา่งเดียวไม่ได้  

 

4.2.2 การสืบต่อองค์ความรู้และภมูิปัญญาพืน้ถ่ิน 

ศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตวัคืออีกหนึ่งเคร่ืองสะท้อนภูมิปัญญาการประดิษฐ์คิดค้นอันแยบคาย

ผา่นประวติัศาสตร์อันยาวนานของทุกชาติชน และเป็นเอกลกัษณ์ลํา้ค่าน่าภาคภูมิใจของนานาอารยะ

ประเทศทั่วโลก สําหรับนครน่านยังคงหลงเหลือพ่อครูอาวุโสผู้สามารถรักษาวิชาเชิงท่ียังมีความเป็น

ศิลปะการต่อสู้ผสานกับยุทธลีลาอันอ่อนช้อยสวยงามไว้ได้อย่างน่าประหลาดและทุกท่านยงัคงผูกพนั

กบัวฒันธรรมเชิงอยา่งแท้จริง อีกทัง้ยงัมีสขุภาพพลานามยัท่ีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แขนงดงักลา่ว

ได้ แม้จะมีผู้สนใจสบืทอดองค์ความรู้แขนงนีใ้นปัจจุบนัอยูบ้่าง ถึงจะไม่เป็นจํานวนมากมายนกัแต่ก็เป็น

การช่วยรักษาเชิงลายสายนครน่านให้ยงัคงอยู่ต่อไป ขณะท่ีเชิงในพืน้ท่ีอ่ืน ๆของล้านนาบ้างก็สญูหาย 

บ้างก็กลายสภาพไปสูก่ารเป็นศิลปะการแสดงอย่างเต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียว ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็น

เพราะจงัหวดัน่านในสมัยอดีตเป็นพืน้ท่ีปิด ถูกโอบล้อมด้วยป่าไม้และเทือกเขาสงู การคมนาคมติดต่อ

กบัพืน้ท่ีภายนอกนัน้เป็นเร่ืองยากลาํบากมาก ทําให้ศิลปวฒันธรรม 

พืน้บ้านล้านนาเก่าแก่หลายแขนงยงัสามารถดํารงอยูไ่ด้ อีกประการหนึ่งในด้านการสืบทอดเชิง

นัน้นบัวา่เป็นโชคดีอยา่งยิ่งที่จงัหวดันา่น ผู้ศกึษาเห็นสมควรท่ีจะมีการสนบัสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อ

สบืทอดและเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ไทยไม่วา่จะเป็นเชิงของล้านนา มวยโบราณของภาคอีสานและภาค

กลาง รวมถึงปันจักสีลัตของภาคใต้ อย่างจริงจังและเร่งด่วน ก่อนท่ีจะไม่เหลือครูผู้ ทรงภูมิรู้ทาง

ศิลปวฒันธรรมแขนงนีใ้ห้ได้ศกึษาอีกตอ่ไป 



บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

กระบวนการเรียนรู้และการมีสว่นร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ิน

นา่น : กรณีศึกษา ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน มีวตัถุประสงค์ของการวิจัย ดงันี ้(1) สร้าง

กระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ สบืสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินน่าน โดยการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้

ด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินน่านในตําบลดู่ใต้ และ (2) พฒันากลไกในด้านการการอนุรักษ์ 

สบืสานศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินน่านของตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน  โดยคนในชุมชนมีสว่น

ร่วมในการ เป็นการวิจัยคุณภาพเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมพืน้ถ่ินน่าน ในประเด็นเร่ืองการ

ฟ้อนเจิง สู่การพัฒนาหลกัสูตร รวมทัง้การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสาน

ศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ินนา่น ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน และการนําไปสูก่ารเพิ่มมูลค่าของ

ศิลปวฒันธรรม โดยใช้กระบวนการศกึษาจากเอกสารทติุยภมิู สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บนัทกึภาพ 

บันทึกเสียง และสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้าน (พ่อครู) ด้าน

ศิลปะการแสดงพืน้ถ่ินนา่น (ฟ้อนเชิง) ในพืน้ท่ีจงัหวดันา่น  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการดําเนินงานวิจยัในครัง้นี ้เกิดผลสาํเร็จท่ีสามารถบรรลตุามวตัถุประสงค์ของการวิจัยทัง้ 

3 ข้อได้แก่ 

1. เกิดกระบวนการจัดการฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สามารถ

จดัเก็บข้อมลูองค์ความรู้ในรูปแบบคลงัทรัพยากรวฒันธรรมระบบเปิด ท่ีมีการจัดหมวดหมู่

อยา่งเป็นระบบ สามารถสบืค้นได้ผา่นระบบอินเตอร์เนต  

2. เกิดชุดองค์ความรู้ท่ีสามารถเผยแพร่แก่สาธารณชนได้อยา่งหลากหลาย เช่น ชุดองค์ความรู้

ด้านศิลปะดนตรีและการแสดงพืน้ถ่ินน่าน เร่ืองการฟ้อนเจิง ชุดองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม

และภมิูปัญญาเชิงช่าง เร่ือง ประวติัศาสตร์และหตัถกรรมผ้าทอพืน้ถ่ินน่าน ประวติัศาสตร์

และหตัถกรรมเคร่ืองเงินน่าน ชุดองค์ความรู้ด้านศาสนา ประเพณี พิธีกรรมความเช่ือและ

วิถีชิต เร่ือง ประเพณีแขง่เรือนครนา่น เป็นต้น 



3. เกิดแนวทางการอนรัุกษ์และสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมพืน้ถ่ินน่าน โดยมุ่งหวงัให้เกิดพล

วติัของการพฒันาที่ยัง่ยืนด้วยกระบวนการมีสว่นร่วมท่ีแท้จริงผ่านทางกลุม่ชนท่ีรวมตวักัน

ตามความสนใจโดยธรรมชาติ และจดัตัง้ขึน้เป็น “นนัทเมธีสภา” หรือ สภาผู้ทรงความรู้แห่ง

นครน่าน เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างสรรค์นวตักรรมบนฐานขององค์ความรู้

ตอ่ไป 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการเร่ิมต้นของการพฒันาบนฐานวฒันธรรม ยงัต้องใช้เวลาและ

ทรัพยากรอีกจํานวนมากเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท่ีแท้จริง อีกทัง้การศึกษาในครัง้นีเ้ป็น

จุดเร่ิมต้นท่ีจะนําไปสู่การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคต จึงควรมีการพัฒนา

โครงการให้ตอ่เน่ือง เพื่อสบืค้นและสาํรวจองค์ความรู้พืน้ถ่ินนา่นในเร่ืองอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
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