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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

 นับตั้ งแต่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่กระแสโลก  โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบบัท่ี  1  จนถึงฉบบัท่ี  8  ซ่ึงไดส้ร้างความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจให้กบัประเทศ
อย่างรวดเร็ว  จนได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น  1  ใน  8  ของประเทศท่ีเป็นผูน้ าทางเศรษฐกิจของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (โครงการศึกษาไทยยุคโลกาภิวตัน์  2539  อา้งจากส านกังานสภาสถาบนั
ราชภฏั. 2546 : 12 )  ความเจริญเติบโตดงักล่าวไดส้ร้างความเจริญกา้วหน้าทางวตัถุเป็นอยา่งมาก  
ท าใหก้ารแพร่กระจายทางความคิด  ค่านิยม  ตลอดจนวทิยาการสมยัใหม่เกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางและ
รวดเร็วในคนทุกชั้นทั้งในชนบทและสังคมเมือง  ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  
ได้มีการแสวงหาการแข่งขนัและการตอบรับต่อนโยบายการพฒันาประเทศอย่างเต็มท่ี  ท าให้
วฒันธรรมตะวนัตกระบบทุนนิยมได้เข้ามาครอบง าและการเปล่ียนแปลงวิธีการด ารงชีวิตใน
สังคมไทยอย่างต่อเน่ืองจนเกิดค่านิยมใหม่ด้านบริโภคนิยม  ซ่ึงมีว ัตถุและเงินตราเป็นตัว
ก าหนดการด าเนินชีวิตแทนคุณค่าทางศาสนาวฒันธรรมประเพณีและจริยธรรม  อนัเป็นศูนยก์ลาง
การด าเนินชีวติของสังคมไทยในอดีต 
 ผลท่ีตามมาจากนโยบายดงักล่าวท าให้วฒันธรรมวิธีคิดของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากแนวคิดใหม่กระตุน้ให้มีการบริโภคและเปล่ียนพฤติกรรมใหม่  สร้างสังคมไทยให้นิยม
การสะสมวตัถุและเป็นสังคมท่ีมีการแข่งขนัเห็นแก่ตวั  ชิงดี  ชิงเด่น  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดถู้กดูดซึมซับ
เขา้ไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ินตลอดเวลา  การไม่พยายามท าความเขา้ใจในความเช่ือ  วถีิวฒันธรรมของกลุ่ม
ต่าง ๆ และการตกขอบระหว่างคนไทยดว้ยกนั  ท าให้เกิดรอยร้าวทางวฒันธรรม  (อมรวิชช์  นาค
รทรรพ, 2547 : 98)  จนกระทัง่ยา่งเขา้สู่ปีพ.ศ. 2540  ประเทศไทยเร่ิมเขา้สู่ภาวะวกิฤติทางเศรษฐกิจ
ท่ีรุนแรง จนมีผลกระทบโครงสร้างทางสังคมท าใหเ้กิดปัญหาทางสังคมและวฒันธรรมตามมาอยา่ง
ต่อเน่ือง  ดงัท่ีวิทยากร  เชียงกูล  (2542 : 13  อา้งจาก ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, 2546 : 12)  ได้
กล่าววา่  ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเ้ร่ิมตน้ในปี  พ.ศ. 2540  ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรม  โดยเฉพาะสภาพครอบครัวไทยประสบสภาวะวิกฤต
ศรัทธาและสภาพปัญหาดงักล่าวน้ียงัคงมีต่อเน่ืองและมีแนวโนม้วา่จะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงปัจจุบนั 
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 จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  พอสรุปได้ว่าการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นด้านวตัถุ
มากกวา่ดา้นสังคม  จิตใจ  ก่อให้เกิดวิกฤตทางคุณค่าท่ีเป็นการพฒันาแบบถอนรากถอนโคน  จาก
รากเหงา้ชีวิตของตนเองมีผลท าให้ปัจจุบนัน้ี  สังคมไทยก าลงัเผชิญกบัภาวะวิกฤตทางปัญญา  โดย
อาการแสดงออกท่ีชดัเจน  คือ  พึ่งตนเองในการแกปั้ญหาไม่ได ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ภูมิปัญญาไทยได้
สูญหายไปจากสังคมไทยเป็นอนัมาก  โดยภูมิปัญญาสากลท่ีไม่เหมาะสมกบัสังคมไทยเขา้มาแทนท่ี  
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541 (ข, 36 - 40)  จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ท าให้
รัฐบาลได้มีการปรับนโยบายการพฒันาประเทศตามท่ีระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบบัท่ี  9  (พ.ศ. 2545 - 2549)  โดยยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาในทุกทิศทางอยา่ง
เป็นองค์รวมท่ีสมดุลทั้งตวัคน  สังคม  เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมพร้อมทั้งได้ยึดหลกั  "ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง"  ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มา
เป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีเน้นการแกปั้ญหา
ความยากจนและยกระดบัชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  พึ่งตนเองได ้ 
ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการพฒันาสู่  
"สังคมทีเ่ข้มแข็งและมีคุณภำพ"  ใน  3  ดา้น  คือ  สังคมแห่งภูมิปัญญา  สังคมแห่งการเรียนรู้  และ
สังคมแห่งความสมานฉันท์  การท่ีสังคมจะเขม้แข็งและพึ่งตนเองไดน้ั้น  กระบวนการท่ีส าคญัในการ
พฒันาจะตอ้งเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดบั 
 โดยทัว่ไปคนในสังคมไม่ว่าจะอยูใ่นระดบัสังคมเมืองหรือสังคมในชนบทจะตอ้งมีความ
ตระหนกัและมองเห็นคุณค่าของตนเอง  พยายามพึ่งตนเองภายใตปั้จจยัภายในของสังคมและชุมชน
ท่ีตนเองด ารงชีวติอยู ่ ดงันั้น  "ทุน"  ในชุมชนจึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในขั้นรากฐานท่ีส าคญัของการ
พฒันาและสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและสังคม  จากการศึกษาพบว่า  "ทุน"  ในชุมชนมีอยู่
ตั้งแต่เดิมแล้ว  และมีอยู่หลายรูปแบบ  ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  ส่ิงท่ีส าคญัและมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งคือ  ท าอยา่งไรท่ีจะท าใหชุ้มชนไดต้ระหนกัถึงทุนท่ีมีอยูใ่นชุมชนและน าทุนเหล่านั้น
มาใช้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง  และยงั
สะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์รากเหงา้ของตวัตนของคนในสังคมนั้น ๆ ก็คือ  ศิลปวฒันธรรมในระดบั
ทอ้งถ่ินเรียกวา่  ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น  (ทอ้งถ่ิน)  ในสังคมไทย  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสังคมลา้นนา  
ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม  ทั้งน้ีเป็นเพราะพื้นท่ีท่ีประกอบไปดว้ยชุมชน  
ชาติพนัธ์หลายกลุ่มท่ีมีชีวิต  มีความเช่ือท่ีผูกพนักบัธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  และให้ความเคารพต่อ
กนัทั้งคน  ธรรมชาติ  และส่ิงสูงสุดท่ีเป็นนามธรรมซ่ึงเป็นพลงัท่ีร้อยรัดให้สังคมมีความเมตตา  เอ้ือ
อาทรต่อกนั  จึงท าใหเ้กิดการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนวฒันธรรมความเช่ือ  ประเพณี  ซ่ึงกนัและกนั
มาชา้นาน  ท าให้แผ่นดินลา้นนาจึงร ่ ารวยไปดว้ย  "ทุน"  ทางวฒันธรรมพื้นบา้น  (ทอ้งถ่ิน)  แมว้่า



 3 

กระแสวฒันธรรมตะวนัตกจะหลัง่ไหลเขา้มาอย่างรวดเร็ว  และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมเกิดข้ึน  แต่ทว่าในแผ่นดินลา้นนายงัคงมิไดถู้กถอนรากแห่งคุณค่า  "ทุน"  ทางวฒันธรรม
พื้นบา้น  (ทอ้งถ่ิน)  ใหห้มดไป  คุณค่าเหล่าน้ียงัคงด ารงอยูใ่นส่วนลึกของจิตใจของคนลา้นนา  ดว้ย
เหตุน้ีจึงเป็นเหตุให้ชุมชนบา้นแหวน  ซ่ึงเป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  จดัเป็น
ชุมชนหน่ึงท่ีมีทุนในชุมชนอยา่งหลากหลายรูปแบบ  โดยเฉพาะตน้ทุนทางดา้นศิลปวฒันธรรม  ได้
ถูกสะสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างต่อเน่ือง  เช่น  บา้นทา้วบุญเรือง  (หมู่ท่ี  3)  มีช่ือเสียง
ดา้นหตัถกรรมจกัสานไมไ้ผ ่ บา้นช่างค าหลวง (หมู่ท่ี  5)  มีช่ือเสียงในดา้นการแกะสลกัไม ้ บา้นดู่ 
(หมู่ท่ี  11)  มีช่ือเสียงดา้นการท าโคมไฟและผลิตภณัฑล์ายดุน (ตอ้งลาย)  เป็นตน้  ทุนต่าง ๆ เหล่าน้ี  
ยงัคงฝังรากลึกอยูใ่นชุมชนแห่งน้ีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั  โดยท่ีคนในชุมชนมีเจตนารมณ์อยา่ง
แน่วแน่ท่ีจะอนุรักษ์และเผยแพร่  ทุนศิลปวฒันธรรมของชุมชนตนเองเอาไวต้ราบนานเท่านาน  
เพื่อลูกหลานรุ่นต่อรุ่นสืบไป  จึงพยายามหาแนวทางท่ีจะอนุรักษส่ิ์งเหล่าน้ีเอาไวใ้ห้เยาวชนรุ่นหลงั
รวมทั้งผูท่ี้สนใจไดมี้โอกาสเรียนรู้และซาบซ้ึงในคุณค่าของทุนทางวฒันธรรมพื้นบา้นของตนเอง  
ในตน้ปี พ.ศ. 2547  ไดมี้การรวมตวักนัของกลุ่มผูส้องอายุและผูน้ าชุมชนเพียงไม่ก่ีคนโดยมีนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน (ในขณะนั้น)  คือนายสมบูรณ์  รอบรู้  เป็นแกนน าส าคญัในการน า
แนวคิดน้ีมาสู่   "เวทีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์งำนวิ จัยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เชียงใหม่"       
ต่อจากนั้ นได้มีการพัฒนาโครงการร่วมกันหลายคร้ังจนในท่ีสุดแนวคิดในการจัดท าศูนย์
ศิลปวฒันธรรมประจ าต าบลจึงเกิดข้ึนเป็นรูปธรรม  ในระยะแรกไดเ้ร่ิมก าหนดสถานท่ีด าเนินการ
จดัตั้ งศูนย์ศิลปวฒันธรรม  ซ่ึงในขณะนั้นคณะผูด้  าเนินการได้ร่วมพูดคุยกับชุมชนไวว้่าจะใช้
สถานท่ีท่ีเดิมเป็นวดัร้างแลว้ให้นกัธุรกิจเช่าพื้นท่ีท าเป็นอาคารแสดงสินคา้และก าลงัหมดสัญญาเช่า  
เป็นสถานท่ีจดัตั้งเป็นศูนยซ่ึ์งสถานท่ีดงักล่าวน้ีอยู่ในหมู่บา้นทา้วบุญเรือง  ดงันั้นคณะกรรมการ
หมู่บา้นและชาวบา้นทา้วบุญเรือง  (หมู่ท่ี  3)  ต าบลบา้นแหวน  ไดร้วมตวักนัเขา้พบนายอ าเภอหางดง 
(ในขณะนั้น)  คือ นายสุพล  ดิษสุขถาร  เพื่อขอดูเอกสารหนงัสือสัญญาเช่าท่ีวดัร้าง  ซ่ึงนายวารินทร์   
ล้ิมศกัดากุลเช่าอยู ่ และสัญญาเช่าจะหมดก าหนดสัญญาในเดือนเมษายน  2547  และต่อมาก็มีการ
นัดหมายการท าขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ช่าคือ  นายวารินทร์  ล้ิมศกัดากุล  กบัผูน้ าหมู่บ้าน  ชาวบา้น  
ก านนั  และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  วา่หากครบก าหนดสัญญาขอให้ผูเ้ช่าขนยา้ยออกจาก
สถานท่ีเช่าโดยทนัที     และชาวบา้นจะก าหนดใหต้วัแทนเขา้ไปท าสัญญาเช่าต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส านกัพุทธ
จงัหวดัเชียงใหม่ต่อไป  และเม่ือถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้ ผูเ้ช่าก็ขนของต่าง ๆ ยา้ยออกโดยมี
ตวัแทนของหมู่บา้นเขา้ตรวจสอบทรัพยสิ์น  ส่วนท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์ผูเ้ช่าไดส้ร้างไว ้ มีอาคาร
ไมส้ัก  3  หลงั  เป็นบา้นทรงไทยโบราณ  2  หลงั  เป็นอาคารโล่งลษัณะเหมือนหอ้งประชุมตั้งอยูใ่น
ท่ีดินแปลงเดียวกนัสามารถเช่ือมอาคารใหต่้อกนัไดจึ้งไดเ้ชิญคณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
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ไปศึกษาสถานท่ีเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุงเป็นศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของต าบล         
หลงัจากนั้นคณะกรรมการหมู่บา้นทา้วบุญเรือง (หมู่ท่ี  3)  ไดห้ารือกบัองค์การบริหารส่วนต าบล
บา้นแหวนเพื่อขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวนเป็นผูเ้ช่าส่วนการดูแลรักษาและการ
บริหารจดัการทางหมู่บา้นจะเป็นผูด้  าเนินการ  ส าหรับพื้นท่ีจะแบ่งกนัใช้โดยจะให้เกิดประโยชน์
กบัหมู่บ้านและต าบลมากท่ีสุด ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวน (ในขณะนั้น) 
คณะผูบ้ริหารก าลงัจะจดัท าโครงการเพื่อจดัสรรงบประมาณช่วยเหลือ  เช่น  ดูแลตน้ไม ้ ท าความ
สะอาดอาคารไม ้ ต่อจากนั้นไดร่้วมกนัตั้งชมรมก านนัผูใ้หญ่บา้นใหเ้ขา้ไปตรวจสอบดูความเป็นไป
ได้ของการจดัด าเนินการจะจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวของต าบลจึงได้ร่วมกับก านันของต าบลบ้าน
แหวนคือ  ก านันอ่ินแก้ว  นนัทวงศ์  จดัท าโครงการวิจยัเสนอไปยงัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
เพื่อเสนอของบประมาณในการด าเนินการการวจิยัการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม  โดยก าหนดเอา
สถานท่ีวดัร้างเป็นท่ีจดัตั้งศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเพราะมีความเหมาะสมหลายประการไดแ้ก่  อยูติ่ดกบั
ทางหลวงสายเชียงใหม่ - ฮอด  นกัท่องเท่ียวเดินทางผ่านแวะชมไดส้ะดวก  และน าชมผลิตภณัฑ ์ 
OTOP  ของหมู่บา้นภายในต าบล  เพื่อเป็นการส่งเสริมรายไดอี้กทั้งสภาวฒันธรรมอ าเภอหางดงได้
เขา้มาศึกษาแลว้มีความเห็นวา่สมควรท่ีจะพฒันาให้เป็นพิพิธภณัฑ์ทางวฒันธรรมของอ าเภอได ้ ซ่ึง
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต่างก็มีความต้องการจะเข้ามาร่วมพฒันาให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม  จนกระทัง่ชาวบา้นหมู่ท่ี  3  เร่ิมมีความคิดเห็นว่าคนในชุมชนบางกลุ่มเร่ิมจะเขา้มาใช้
ประโยชน์เพื่อหาเงินเขา้ตนเองและบางกลุ่มก็มีความรู้สึกว่าสถานท่ีแห่งน้ีก าลงัจะถูกแย่งชิงไป
ด าเนินการกิจกรรมโดยท่ีชุมชนของตนเองมิไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีตามท่ีคิดไว ้  จึงเร่ิมมี
ความขดัแยง้ข้ึน  เช่น  ชาวบา้นมีความคิดว่าสถานท่ีแห่งน้ีชาวบา้นด าเนินการเรียกร้องจนสามารถ
เอาคืนมาจากนายทุนได้แล้ว  หน่วยงานต่าง ๆ ก็จะเขา้มายึดท าต่อเพื่อประโยชน์บางอย่าง     แต่
ชาวบา้นบางกลุ่มก็เห็นดว้ยโดยคิดวา่ทางราชการจะไดช่้วยตั้งงบประมาณมาช่วยพฒันา  ในท่ีสุด
ชาวบา้นฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยจึงน าชาวบา้นไปพบเจา้หน้าท่ีส านกัพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่  โดย
แจ้งความประสงค์ว่าชาวบ้านจะขอเช่าพื้นท่ีแห่งน้ีเพื่อจดัท าส านักสงฆ์  หรือวดัโดยจะนิมนต์
พระสงฆ์ให้อยู่ประจ าประกอบทั้ งในขณะนั้นต าบลบ้านแหวนก าลังแบ่งเขตการปกครองเพิ่ม
หมู่บ้านท่ี  13  ข้ึนโดยแยกออกจากหมู่บ้านท้าวบุญเรือง (หมู่ท่ี  3)  เป็นหมู่บ้านศรีสรร  และ
หมู่บา้นแห่งใหม่ก็ยงัไม่มีวดัประจ าหมู่บา้น  จึงเป็นเหตุผลท่ีใชอ้า้งและท าใหช้าวบา้นท่ีถูกแยกเป็น
หมู่บา้นแห่งใหม่เป็นชอบดว้ย นอกจากน้ียงัมีเหตุการณ์ท่ีชาวบา้นไปเขา้ทรงตามความเช่ือแลว้มา
บอกกล่าวว่าเป็นผูดู้แลวดัร้างเดิมแลว้บอกให้ชาวบา้นบูรณะจดัหาพระสงฆ์    หากไม่สร้างเป็นวดั
จะท าให้เกิดเหตุอาเพศแก่หมู่บ้าน  โดยอ้างว่าคนท่ีตายในหมู่บ้านก่อนนั้นเพราะไม่เช่ือความน้ี
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ชาวบา้นเกิดความหวาดกลวั  จึงได้ท าตามพากนัปรับปรุงจดัสถานท่ีและนิมนต์พระสงฆ์มาประจ า  
จดัหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  ตลอดจนข้ึนป้ายเป็นวดักู่ฮอ้ 
 จากจุดเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนก็มิได้ท าให้ผูน้  าองค์กรชุมชนของต าบลบ้านแหวนเปล่ียนความ
ตั้งใจในการท่ีจะพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรม  จึงไดมี้การรวมตวักนัข้ึนอีกคร้ัง  โดยการสนับสนุน
ของประชาคมของต าบล  ซ่ึงมีก านันต าบล  คือนายอ่ินแก้ว  นันทวงศ์  และนายสมบูรณ์  รอบรู้    
ได้หมดวาระการเป็นนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลบ้านแหวน  ก็ได้เข้ามาสนับสนุนงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมผา่นทางกลุ่มผูสู้งอายแุละนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนคนปัจจุบนั  คือ  
นายสมศกัด์ิ  กนัทา  ก็มีนโยบายส่งเสริมงานด้านศิลปวฒันธรรมของต าบลต่อเน่ือง  จึงเป็นพลงั
ผลกัดนัใหเ้กิดความพยายามในการพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมประจ าต าบลข้ึน 

 ในส่วนของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีปรัชญาในการ
ด าเนินงานท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทอ้งถ่ิน  ภายใตภ้ารกิจทั้งดา้นการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม  การวิจยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจดา้นการวิจยั  ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัประการ
หน่ึงของมหาวทิยาลยัดงัท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. 2547  มาตราท่ี  48  ไวว้า่  
"......เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย  เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นให้คณะกรรมกำร
ร่วมกันจำกทุกมหำวิทยำลัยประสำนควำมร่วมมือในกำรวิจัยและกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้  กำร
สร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำในกำรแก้ไขและกำรพฒันำท้องถิ่น....." 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น  จึงท าให้คณะวิจยัจากมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ร่วมกับ
องคก์รชุมชนบา้นแหวนไดด้ าเนินการจดัท าโครงการวจิยั  การพฒันารูปแบบและการบริหารจดัการ
ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชน  โดยองคก์รชุมชน  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ค ำถำมวจัิยหลกั 
 การพฒันารูปแบบและการบริหารจดัการศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชน  โดยองค์กรชุมชน
ต าบลบา้นแหวนเป็นอยา่งไร 
 

ค ำถำมวจัิยย่อย 
1. บริบททัว่ไปและขอ้มูลประวติัศาสตร์ชุมชน  ขอ้มูลศกัยภาพดา้นศิลปวฒันธรรมของ

ต าบลบา้นแหวนท่ีด ารงอยูเ่ป็นอยา่งไร  และจะมีวธีิการรวบรวมไดอ้ยา่งไร 
2. ความตอ้งการท่ีส าคญัในการพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรมของชุมชนต าบลบา้นแหวนคือ

อะไร  และจะด าเนินการอยา่งไร 
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3. รูปแบบของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของต าบลบา้นแหวนควรเป็นอยา่งไร  และจะมีวธีิการ
พฒันาและบริหารจดัการท่ีเหมาะสมอย่างไร  องค์กรชุมชนจะเข้ามามีบทบาทได้
อยา่งไร 

4. ผลของการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมต าบลบ้านแหวนมีผลต่อการส่งเส ริม
ศิลปวฒันธรรมของต าบลบา้นแหวนเป็นอยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์หลกั 
 เพื่อพฒันารูปแบบและการบริหารจดัการศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชน  โดยองค์กรชุมชน
ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

วตัถุประสงค์ย่อย 
1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและศกัยภาพด้านศิลปวฒันธรรมของต าบลบ้านแหวน  

อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. เพื่อศึกษาความตอ้งการในการพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรมของต าบลบา้นแหวน  อ าเภอ

หางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันารูปแบบของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมโดยองค์กรชุมชน

ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
4. เพื่อศึกษาผลของการพฒันารูปแบบของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมโดยองค์กรชุมชนต าบล

บา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 งานวิจยัเร่ือง  "กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนโดยองค์กรชุมชน
ต ำบลบ้ำนแหวน  อ ำเภอหำงดง  จังหวัดเชียงใหม่"  เป็นการวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  ผูน้ าชุมชน  ชาวบา้นของต าบลบา้นแหวน
และอาจารย ์ นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  โดยก าหนดขอบเขตการศึกษา  ดงัน้ี 
 

 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ขอบเขตด้านเน้ือหาในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  ประวติัศาสตร์ชุมชนกับศักยภาพของ
ศิลปวฒันธรรมทุกดา้นของชุมชน  ทั้งท่ีเป็นงานศิลปะ  หัตถกรรม  การละเล่น  ดนตรี  การแสดง  
ความเช่ือ  พิธีกรรม  ประเพณี  เป็นตน้  สภาพท่ีด ารงอยูใ่นชุมชนดา้นศิลปวฒันธรรม  ความตอ้งการใน
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ดา้นการพฒันาและรูปแบบของการพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนท่ีเหมาะสม  ตลอดทั้งผล
ของการพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 ขอบเขตด้ำนพืน้ทีว่จัิย 
 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีของการวิจยัคร้ังน้ีคือ  พื้นท่ีต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  
ซ่ึงมีหมู่บา้นในพื้นท่ีดงักล่าว  13  หมู่บา้น  ดงัน้ีคือ  บา้นไร่ (หมู่ท่ี  1)  บา้นโขงขาว - บา้นแหวน (หมู่ท่ี  
2)  บ้านทา้วบุญเรือง (หมู่ท่ี  3)  บ้านช่างค าน้อย (หมู่ท่ี  4)  บา้นช่างค าหลวง (หมู่ท่ี  5)  บ้านปากกอง 
(หมู่ท่ี  6)  บา้นป่าหมาก (หมู่ท่ี  7)  บา้นตน้เฮือด (หมู่ท่ี  8)  บา้นเด่ือ (หมู่ท่ี  9)  บา้นจอมทอง (หมู่ท่ี  10)  
บา้นดู่ (หมู่ท่ี  11)  บา้นดอนไฟ (หมู่ท่ี  12)  และบา้นศรีสรร (หมู่ท่ี  13) 
  

 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีขอบเขตของประชากรท่ีร่วมกระบวนการวิจยั  ดงัน้ีคือ 
 

 คณะผูบ้ริหารองคก์ารส่วนต าบลบา้นแหวน 4 คน 
 สมาชิกองคก์รบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน 27 คน 
 ผูใ้หญ่บา้น  13  หมู่บา้น 13 คน 
 ปราชญช์าวบา้นในต าบล 15 คน 
 ตวัแทนชาวบา้น / ผูน้ าองคก์รชุมชน 10 คน 
 ก านนัประจ าต าบลบา้นแหวน 1 คน 
 อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 4 คน 
 นกัศึกษา 15 คน 
 นกัวจิยัในพื้นท่ีท่ีสมคัรใจ 10 คน 
 
 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีระยะเวลาของการศึกษา  ทั้งส้ิน  1  ปี  7  เดือน  (เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2548 
ถึงเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2550) 
 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 

1. ไดท้ราบขอ้มูลสภาพบริบททัว่ไปของชุมชนและศกัยภาพดา้นศิลปวฒันธรรมชุมชน
ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ได้รูปแบบการพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนโดยองค์กรชุมชนต าบลบา้นแหวน  
อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3. ไดส้ร้างความตระหนกัในส านึกชุมชนดา้นศิลปวฒันธรรมให้แก่บุคคลในชุมชนอนัมี
ผลขบัเคล่ือนต่อพลงัการส่งเสริมและหวงแหนศิลปวฒันธรรมชุมชนของตนเอง 

4. ได้แนวทางในการพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนให้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ ใช้เป็น
กรณีศึกษา 

 
นิยำมศัพท์ 

 

 1.   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง  สถานท่ีน าแสดงข้อมูลและช้ินงานทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมพื้นบ้านของชุมชนบ้านแหวน  ท่ีชาวบ้านเป็นผูอ้อกแบบและด าเนินการบริหาร
จดัการด้วยองค์กรชุมชนซ่ึงประกอบด้วย  ข้อมูลด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน  การแสดงพื้นบ้าน  
ประเพณีและพิธีกรรมพื้นบา้น  รวมทั้งบุคคลผูท่ี้เป็นครูภูมิปัญญาพื้นบา้นของต าบลบา้นแหวน 
 2.  กำรพฒันำรูปแบบ  หมายถึง  การปรับปรุงและจดัท าศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชนโดย
ชุมชนเป็นผูด้  าเนินการเลือกออกแบบ  ศึกษาคน้หาขอ้มูลบริหารจดัการศูนยแ์ละประเมินผลการ
ด าเนินการดว้ยตนเอง 
  3. องค์กรชุมชน  หมายถึง  กลุ่มผูน้ าองคก์รในชุมชนต าบลบา้นแหวนทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ  ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนได้เสียกบัการพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชนตั้งแต่การ
วางแผนด าเนินการและประเมินผลในการพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




