บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
นับ ตั้งแต่ ป ระเทศไทยได้ก้า วเข้า สู่ ก ระแสโลก โดยมี แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 8 ซึ่ งได้สร้างความเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้กบั ประเทศ
อย่างรวดเร็ ว จนได้รับการจัดอันดับ ให้เป็ น 1 ใน 8 ของประเทศที่ เป็ นผูน้ าทางเศรษฐกิ จของ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (โครงการศึกษาไทยยุคโลกาภิวตั น์ 2539 อ้างจากสานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏ. 2546 : 12 ) ความเจริ ญเติบโตดังกล่าวได้สร้ างความเจริ ญก้าวหน้าทางวัตถุ เป็ นอย่างมาก
ทาให้การแพร่ กระจายทางความคิด ค่านิยม ตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ วในคนทุกชั้นทั้งในชนบทและสังคมเมือง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ได้มี ก ารแสวงหาการแข่ งขัน และการตอบรั บ ต่ อนโยบายการพัฒ นาประเทศอย่างเต็ ม ที่ ท าให้
วัฒ นธรรมตะวัน ตกระบบทุ น นิ ย มได้เข้ามาครอบงาและการเปลี่ ย นแปลงวิธี ก ารด ารงชี วิต ใน
สั ง คมไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเกิ ด ค่ า นิ ย มใหม่ ด้ า นบริ โ ภคนิ ย ม ซึ่ งมี ว ัต ถุ แ ละเงิ น ตราเป็ นตัว
กาหนดการดาเนิ นชี วิตแทนคุณค่าทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และจริ ยธรรม อันเป็ นศูนย์กลาง
การดาเนินชีวติ ของสังคมไทยในอดีต
ผลที่ตามมาจากนโยบายดังกล่าวทาให้วฒั นธรรมวิธีคิดของคนในสังคมเปลี่ ยนแปลงไป
เนื่ องจากแนวคิดใหม่กระตุน้ ให้มีการบริ โภคและเปลี่ ยนพฤติกรรมใหม่ สร้ างสังคมไทยให้นิยม
การสะสมวัตถุ และเป็ นสังคมที่มีการแข่งขันเห็ นแก่ตวั ชิ งดี ชิ งเด่น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ได้ถูกดูดซึ มซับ
เข้าไปสู่ ชุมชนท้องถิ่นตลอดเวลา การไม่พยายามทาความเข้าใจในความเชื่อ วิถีวฒั นธรรมของกลุ่ม
ต่าง ๆ และการตกขอบระหว่างคนไทยด้วยกัน ทาให้เกิ ดรอยร้ าวทางวัฒนธรรม (อมรวิชช์ นาค
รทรรพ, 2547 : 98) จนกระทัง่ ย่างเข้าสู่ ปีพ.ศ. 2540 ประเทศไทยเริ่ มเข้าสู่ ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ที่รุนแรง จนมีผลกระทบโครงสร้างทางสังคมทาให้เกิดปั ญหาทางสังคมและวัฒนธรรมตามมาอย่าง
ต่อเนื่ อง ดังที่วิทยากร เชี ยงกูล (2542 : 13 อ้างจาก สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2546 : 12) ได้
กล่าวว่า ภาวะวิกฤตเศรษฐกิ จของประเทศไทยได้เริ่ มต้นในปี พ.ศ. 2540 ซึ่ งก่อให้เกิ ดปั ญหาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะสภาพครอบครัวไทยประสบสภาวะวิกฤต
ศรัทธาและสภาพปั ญหาดังกล่าวนี้ยงั คงมีต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะเพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ จนถึงปั จจุบนั
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จากปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น พอสรุ ป ได้ว่า การพัฒ นาประเทศที่ มุ่ ง เน้ น ด้า นวัต ถุ
มากกว่าด้านสังคม จิตใจ ก่อให้เกิดวิกฤตทางคุณค่าที่เป็ นการพัฒนาแบบถอนรากถอนโคน จาก
รากเหง้าชี วิตของตนเองมีผลทาให้ปัจจุบนั นี้ สังคมไทยกาลังเผชิ ญกับภาวะวิกฤตทางปั ญญา โดย
อาการแสดงออกที่ชดั เจน คือ พึ่งตนเองในการแก้ปัญหาไม่ได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากว่าภูมิปัญญาไทยได้
สู ญหายไปจากสังคมไทยเป็ นอันมาก โดยภูมิปัญญาสากลที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยเข้ามาแทนที่
(คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2541 (ข, 36 - 40) จากผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นทาให้
รั ฐ บาลได้มี ก ารปรั บ นโยบายการพัฒ นาประเทศตามที่ ระบุ ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) โดยยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกทิศทางอย่าง
เป็ นองค์รวมที่ ส มดุ ลทั้งตัวคน สังคม เศรษฐกิ จและสิ่ งแวดล้อมพร้ อมทั้งได้ยึดหลัก "ปรั ชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดช มา
เป็ นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ ซึ่ งมี จุดมุ่งหมายที่ เน้นการแก้ปัญหา
ความยากจนและยกระดับชีวิตของคนส่ วนใหญ่ของประเทศให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน พึ่งตนเองได้
ภายใต้ก ระบวนการมี ส่ วนร่ วมของทุ ก ภาคส่ วนในสั งคม โดยมี เป้ าหมายสู งสุ ดในการพัฒ นาสู่
"สั งคมทีเ่ ข้ มแข็งและมีคุณภำพ" ใน 3 ด้าน คือ สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และ
สังคมแห่ งความสมานฉันท์ การที่สังคมจะเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้น้ นั กระบวนการที่สาคัญในการ
พัฒนาจะต้องเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในทุกระดับ
โดยทัว่ ไปคนในสังคมไม่ว่าจะอยูใ่ นระดับสังคมเมืองหรื อสังคมในชนบทจะต้องมีความ
ตระหนักและมองเห็นคุณค่าของตนเอง พยายามพึ่งตนเองภายใต้ปัจจัยภายในของสังคมและชุ มชน
ที่ตนเองดารงชีวติ อยู่ ดังนั้น "ทุน" ในชุมชนจึงถือว่าเป็ นปั จจัยภายในขั้นรากฐานที่สาคัญของการ
พัฒนาและสร้ างความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชนและสังคม จากการศึกษาพบว่า "ทุน" ในชุ มชนมีอยู่
ตั้งแต่เดิ มแล้ว และมี อยู่หลายรู ป แบบ ทั้งที่ เป็ นรู ป ธรรมและนามธรรม สิ่ งที่ สาคัญและมี ความ
จาเป็ นอย่างยิง่ คือ ทาอย่างไรที่จะทาให้ชุมชนได้ตระหนักถึงทุนที่มีอยูใ่ นชุมชนและนาทุนเหล่านั้น
มาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่ นหนึ่ งไปยังอีกรุ่ นหนึ่ ง และยัง
สะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์ รากเหง้าของตัวตนของคนในสังคมนั้น ๆ ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่นเรี ยกว่า ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ท้องถิ่น) ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมล้านนา
ซึ่ งเป็ นดินแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ เป็ นเพราะพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยชุ มชน
ชาติพนั ธ์หลายกลุ่มที่มีชีวิต มีความเชื่ อที่ผูกพันกับธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และให้ความเคารพต่อ
กันทั้งคน ธรรมชาติ และสิ่ งสู งสุ ดที่เป็ นนามธรรมซึ่ งเป็ นพลังที่ร้อยรัดให้สังคมมีความเมตตา เอื้อ
อาทรต่อกัน จึงทาให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความเชื่ อ ประเพณี ซึ่ งกันและกัน
มาช้านาน ทาให้แผ่นดินล้านนาจึงร่ ารวยไปด้วย "ทุน" ทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ท้องถิ่น) แม้ว่า
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กระแสวัฒนธรรมตะวันตกจะหลัง่ ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ ว และก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทาง
สังคมเกิ ดขึ้ น แต่ทว่าในแผ่นดิ นล้านนายังคงมิ ได้ถูกถอนรากแห่ งคุ ณค่า "ทุน" ทางวัฒนธรรม
พื้นบ้าน (ท้องถิ่น) ให้หมดไป คุณค่าเหล่านี้ยงั คงดารงอยูใ่ นส่ วนลึกของจิตใจของคนล้านนา ด้วย
เหตุน้ ี จึงเป็ นเหตุให้ชุมชนบ้านแหวน ซึ่ งเป็ นตาบลหนึ่ งในอาเภอหางดง จังหวัดเชี ยงใหม่ จัดเป็ น
ชุมชนหนึ่งที่มีทุนในชุมชนอย่างหลากหลายรู ปแบบ โดยเฉพาะต้นทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้
ถู กสะสมและถ่ ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นมาอย่างต่อเนื่ อง เช่ น บ้านท้าวบุ ญเรื อง (หมู่ที่ 3) มีชื่อเสี ยง
ด้านหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ บ้านช่างคาหลวง (หมู่ที่ 5) มีชื่อเสี ยงในด้านการแกะสลักไม้ บ้านดู่
(หมู่ที่ 11) มีชื่อเสี ยงด้านการทาโคมไฟและผลิตภัณฑ์ลายดุน (ต้องลาย) เป็ นต้น ทุนต่าง ๆ เหล่านี้
ยังคงฝังรากลึกอยูใ่ นชุ มชนแห่ งนี้ ต้ งั แต่อดีตมาจนถึงปั จจุบนั โดยที่คนในชุมชนมีเจตนารมณ์อย่าง
แน่ วแน่ ที่จะอนุ รัก ษ์และเผยแพร่ ทุ นศิ ลปวัฒนธรรมของชุ มชนตนเองเอาไว้ตราบนานเท่านาน
เพื่อลูกหลานรุ่ นต่อรุ่ นสื บไป จึงพยายามหาแนวทางที่จะอนุ รักษ์สิ่งเหล่านี้ เอาไว้ให้เยาวชนรุ่ นหลัง
รวมทั้งผูท้ ี่สนใจได้มีโอกาสเรี ยนรู ้และซาบซึ้ งในคุ ณค่าของทุนทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเอง
ในต้นปี พ.ศ. 2547 ได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มผูส้ องอายุและผูน้ าชุ มชนเพียงไม่กี่คนโดยมีนายก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านแหวน (ในขณะนั้น) คือนายสมบูรณ์ รอบรู ้ เป็ นแกนนาสาคัญในการนา
แนวคิ ด นี้ มาสู่ "เวที ก ำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ งำนวิ จั ย ของมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ "
ต่ อ จากนั้ นได้ มี ก ารพัฒ นาโครงการร่ ว มกั น หลายครั้ งจนในที่ สุ ดแนวคิ ด ในการจัด ท าศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรมประจาตาบลจึงเกิดขึ้นเป็ นรู ปธรรม ในระยะแรกได้เริ่ มกาหนดสถานที่ดาเนิ นการ
จัด ตั้ง ศู น ย์ศิ ล ปวัฒ นธรรม ซึ่ งในขณะนั้น คณะผูด้ าเนิ น การได้ร่วมพู ดคุ ย กับ ชุ ม ชนไว้ว่าจะใช้
สถานที่ที่เดิมเป็ นวัดร้างแล้วให้นกั ธุ รกิจเช่าพื้นที่ทาเป็ นอาคารแสดงสิ นค้าและกาลังหมดสัญญาเช่า
เป็ นสถานที่ จดั ตั้งเป็ นศู นย์ซ่ ึ งสถานที่ ดงั กล่าวนี้ อยู่ในหมู่บา้ นท้าวบุญเรื อง ดังนั้นคณะกรรมการ
หมู่บา้ นและชาวบ้านท้าวบุ ญเรื อง (หมู่ที่ 3) ตาบลบ้านแหวน ได้รวมตัวกันเข้าพบนายอาเภอหางดง
(ในขณะนั้น) คือ นายสุ พล ดิษสุ ขถาร เพื่อขอดูเอกสารหนังสื อสัญญาเช่าที่วดั ร้าง ซึ่ งนายวาริ นทร์
ลิ้มศักดากุลเช่าอยู่ และสัญญาเช่ าจะหมดกาหนดสัญญาในเดื อนเมษายน 2547 และต่อมาก็มีการ
นัดหมายการทาข้อตกลงระหว่างผูเ้ ช่ าคื อ นายวาริ นทร์ ลิ้ มศักดากุล กับ ผูน้ าหมู่บ ้าน ชาวบ้าน
กานัน และนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ว่าหากครบกาหนดสัญญาขอให้ผเู ้ ช่าขนย้ายออกจาก
สถานที่เช่าโดยทันที และชาวบ้านจะกาหนดให้ตวั แทนเข้าไปทาสัญญาเช่าต่อกับเจ้าหน้าที่สานักพุทธ
จังหวัดเชี ย งใหม่ ต่อไป และเมื่ อถึ งก าหนดเวลาที่ ตกลงไว้ ผูเ้ ช่ าก็ข นของต่ าง ๆ ย้ายออกโดยมี
ตัวแทนของหมู่บา้ นเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน ส่ วนที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่ผเู ้ ช่าได้สร้างไว้ มีอาคาร
ไม้สัก 3 หลัง เป็ นบ้านทรงไทยโบราณ 2 หลัง เป็ นอาคารโล่งลัษณะเหมือนห้องประชุมตั้งอยูใ่ น
ที่ดินแปลงเดียวกันสามารถเชื่อมอาคารให้ต่อกันได้จึงได้เชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ไปศึกษาสถานที่เพื่อพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในการปรับปรุ งเป็ นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของตาบล
หลังจากนั้นคณะกรรมการหมู่บา้ นท้าวบุ ญเรื อง (หมู่ที่ 3) ได้หารื อกับองค์การบริ หารส่ วนตาบล
บ้านแหวนเพื่ อขอให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านแหวนเป็ นผูเ้ ช่ าส่ วนการดู แลรัก ษาและการ
บริ หารจัดการทางหมู่บา้ นจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ สาหรับพื้นที่จะแบ่งกันใช้โดยจะให้เกิ ดประโยชน์
กับหมู่ บ ้านและตาบลมากที่ สุ ด ในส่ วนขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านแหวน (ในขณะนั้น)
คณะผูบ้ ริ หารกาลังจะจัดทาโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณช่ วยเหลื อ เช่ น ดู แลต้นไม้ ทาความ
สะอาดอาคารไม้ ต่อจากนั้นได้ร่วมกันตั้งชมรมกานันผูใ้ หญ่บา้ นให้เข้าไปตรวจสอบดูความเป็ นไป
ได้ข องการจัดดาเนิ นการจะจัดเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวของตาบลจึ งได้ร่วมกับ กานันของตาบลบ้าน
แหวนคือ กานันอิ่ นแก้ว นันทวงศ์ จัดทาโครงการวิจยั เสนอไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
เพื่อเสนอของบประมาณในการดาเนินการการวิจยั การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม โดยกาหนดเอา
สถานที่วดั ร้างเป็ นที่จดั ตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพราะมีความเหมาะสมหลายประการได้แก่ อยูต่ ิดกับ
ทางหลวงสายเชี ยงใหม่ - ฮอด นักท่องเที่ ยวเดิ นทางผ่านแวะชมได้สะดวก และนาชมผลิ ตภัณฑ์
OTOP ของหมู่บา้ นภายในตาบล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มรายได้อีกทั้งสภาวัฒนธรรมอาเภอหางดงได้
เข้ามาศึกษาแล้วมีความเห็นว่าสมควรที่จะพัฒนาให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของอาเภอได้ ซึ่ ง
ทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้องต่ างก็ มี ค วามต้องการจะเข้ามาร่ วมพัฒ นาให้ส ถานที่ แห่ งนี้ เป็ นประโยชน์ แก่
ส่ วนรวม จนกระทัง่ ชาวบ้านหมู่ที่ 3 เริ่ มมีความคิ ดเห็ นว่าคนในชุ มชนบางกลุ่ มเริ่ มจะเข้ามาใช้
ประโยชน์เพื่อหาเงิ นเข้าตนเองและบางกลุ่ ม ก็มีความรู ้ สึกว่าสถานที่ แห่ งนี้ กาลังจะถู กแย่งชิ งไป
ดาเนิ นการกิ จกรรมโดยที่ชุมชนของตนเองมิได้เข้าไปมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ตามที่คิดไว้ จึงเริ่ มมี
ความขัดแย้งขึ้น เช่น ชาวบ้านมีความคิดว่าสถานที่แห่ งนี้ ชาวบ้านดาเนิ นการเรี ยกร้องจนสามารถ
เอาคื นมาจากนายทุ นได้แล้ว หน่ วยงานต่าง ๆ ก็จะเข้ามายึดทาต่อเพื่อประโยชน์บ างอย่าง แต่
ชาวบ้านบางกลุ่มก็เห็ นด้วยโดยคิดว่าทางราชการจะได้ช่วยตั้งงบประมาณมาช่ วยพัฒนา ในที่สุด
ชาวบ้านฝ่ ายที่ไม่เห็ นด้วยจึงนาชาวบ้านไปพบเจ้าหน้าที่ สานักพุทธศาสนาจังหวัดเชี ยงใหม่ โดย
แจ้งความประสงค์ว่าชาวบ้านจะขอเช่ าพื้ น ที่ แห่ งนี้ เพื่ อจัดท าส านัก สงฆ์ หรื อวัดโดยจะนิ ม นต์
พระสงฆ์ ให้ อยู่ป ระจาประกอบทั้งในขณะนั้น ตาบลบ้านแหวนก าลังแบ่ งเขตการปกครองเพิ่ ม
หมู่ บ ้านที่ 13 ขึ้ น โดยแยกออกจากหมู่ บ ้า นท้าวบุ ญ เรื อ ง (หมู่ ที่ 3) เป็ นหมู่ บ ้านศรี ส รร และ
หมู่บา้ นแห่ งใหม่ก็ยงั ไม่มีวดั ประจาหมู่บา้ น จึงเป็ นเหตุผลที่ใช้อา้ งและทาให้ชาวบ้านที่ถูกแยกเป็ น
หมู่บา้ นแห่ งใหม่เป็ นชอบด้วย นอกจากนี้ ยงั มีเหตุการณ์ ที่ชาวบ้านไปเข้าทรงตามความเชื่ อแล้วมา
บอกกล่าวว่าเป็ นผูด้ ู แลวัดร้างเดิ มแล้วบอกให้ชาวบ้านบูรณะจัดหาพระสงฆ์ หากไม่สร้างเป็ นวัด
จะท าให้เกิ ดเหตุ อาเพศแก่ หมู่ บ ้าน โดยอ้างว่าคนที่ ตายในหมู่ บ ้านก่ อนนั้นเพราะไม่ เชื่ อความนี้
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ชาวบ้านเกิ ดความหวาดกลัว จึงได้ทาตามพากันปรับปรุ งจัดสถานที่และนิ มนต์พระสงฆ์มาประจา
จัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็ น ตลอดจนขึ้นป้ ายเป็ นวัดกู่ฮอ้
จากจุ ดเปลี่ ยนที่ เกิ ดขึ้ นก็ มิได้ทาให้ผูน้ าองค์กรชุ ม ชนของตาบลบ้านแหวนเปลี่ ยนความ
ตั้งใจในการที่จะพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จึงได้มีการรวมตัวกันขึ้นอีกครั้ง โดยการสนับสนุ น
ของประชาคมของตาบล ซึ่ งมี กานันตาบล คื อนายอิ่ นแก้ว นันทวงศ์ และนายสมบู รณ์ รอบรู ้
ได้หมดวาระการเป็ นนายกองค์ก รบริ หารส่ วนตาบลบ้านแหวน ก็ ได้เข้ามาสนับ สนุ นงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมผ่านทางกลุ่มผูส้ ู งอายุและนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านแหวนคนปั จจุบนั คือ
นายสมศักดิ์ กันทา ก็มีนโยบายส่ งเสริ มงานด้านศิ ลปวัฒนธรรมของตาบลต่อเนื่ อง จึงเป็ นพลัง
ผลักดันให้เกิดความพยายามในการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมประจาตาบลขึ้น
ในส่ วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นสถาบันอุ ดมศึ กษาที่ มี ปรัชญาในการ
ดาเนิ นงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ภารกิจทั้งด้านการจัดการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มการอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม การวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิ จด้านการวิจยั ซึ่ งถื อเป็ นหน้าที่ที่สาคัญประการ
หนึ่งของมหาวิทยาลัยดังที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตราที่ 48 ไว้วา่
"......เพื่ อ ประโยชน์ ในกำรส่ งเสริ มและสนั บสนุ นกำรวิจั ย เพื่ อกำรพั ฒนำท้ องถิ่ นให้ คณะกรรมกำร
ร่ วมกันจำกทุ ก มหำวิ ท ยำลัยประสำนควำมร่ ว มมื อ ในกำรวิ จั ย และกำรแลกเปลี่ย นควำมรู้ กำร
สร้ ำงสรรค์ ภูมิปัญญำในกำรแก้ ไขและกำรพัฒนำท้องถิ่น....."
จากเหตุ ผลดังกล่ าวข้างต้น จึ งท าให้คณะวิจยั จากมหาวิท ยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ร่วมกับ
องค์กรชุมชนบ้านแหวนได้ดาเนินการจัดทาโครงการวิจยั การพัฒนารู ปแบบและการบริ หารจัดการ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชุมชน โดยองค์กรชุมชน ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
คำถำมวิจัยหลัก
การพัฒนารู ปแบบและการบริ หารจัดการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชุ มชน โดยองค์กรชุ มชน
ตาบลบ้านแหวนเป็ นอย่างไร
คำถำมวิจัยย่อย
1. บริ บททัว่ ไปและข้อมูลประวัติศาสตร์ ชุมชน ข้อมูลศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ตาบลบ้านแหวนที่ดารงอยูเ่ ป็ นอย่างไร และจะมีวธิ ี การรวบรวมได้อย่างไร
2. ความต้องการที่สาคัญในการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนตาบลบ้านแหวนคือ
อะไร และจะดาเนินการอย่างไร
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3. รู ปแบบของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของตาบลบ้านแหวนควรเป็ นอย่างไร และจะมีวธิ ี การ
พัฒ นาและบริ ห ารจัด การที่ เหมาะสมอย่างไร องค์ก รชุ ม ชนจะเข้ามามี บ ทบาทได้
อย่างไร
4. ผลของการพั ฒ นาศู น ย์ ศิ ล ปวัฒ นธรรมต าบลบ้ า นแหวนมี ผ ลต่ อ การส่ งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมของตาบลบ้านแหวนเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ หลัก
เพื่อพัฒนารู ปแบบและการบริ หารจัดการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชุ มชน โดยองค์กรชุ มชน
ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ ย่อย
1. เพื่ อศึ ก ษาบริ บ ทของชุ มชนและศัก ยภาพด้านศิล ปวัฒ นธรรมของตาบลบ้านแหวน
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมของตาบลบ้านแหวน อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่ อศึก ษาแนวทางในการพัฒนารู ปแบบของศูนย์ศิ ลปวัฒนธรรมโดยองค์กรชุ มชน
ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
4. เพื่อศึกษาผลของการพัฒนารู ปแบบของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโดยองค์กรชุ มชนตาบล
บ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตกำรศึกษำ
งานวิจยั เรื่ อง "กำรวิจัยและพัฒ นำรู ปแบบศู นย์ ศิลปวัฒ นธรรมชุ มชนโดยองค์ กรชุ มชน
ตำบลบ้ ำนแหวน อำเภอหำงดง จังหวัดเชี ยงใหม่ " เป็ นการวิจยั และพัฒนาเชิ งปฏิ บตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วมระหว่างองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านแหวน ผูน้ าชุ มชน ชาวบ้านของตาบลบ้านแหวน
และอาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกาหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ประวัติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนกับ ศัก ยภาพของ
ศิลปวัฒนธรรมทุกด้านของชุ มชน ทั้งที่เป็ นงานศิลปะ หัตถกรรม การละเล่น ดนตรี การแสดง
ความเชื่ อ พิธีกรรม ประเพณี เป็ นต้น สภาพที่ดารงอยูใ่ นชุ มชนด้านศิลปวัฒนธรรม ความต้องการใน
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ด้านการพัฒนาและรู ปแบบของการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของชุ มชนที่เหมาะสม ตลอดทั้งผล
ของการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตด้ ำนพืน้ ทีว่ จิ ัย
ขอบเขตด้านพื้นที่ของการวิจยั ครั้งนี้คือ พื้นที่ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่ งมีหมู่บา้ นในพื้นที่ดงั กล่าว 13 หมู่บา้ น ดังนี้ คือ บ้านไร่ (หมู่ที่ 1) บ้านโขงขาว - บ้านแหวน (หมู่ที่
2) บ้านท้าวบุ ญเรื อง (หมู่ที่ 3) บ้านช่ างคาน้อย (หมู่ ที่ 4) บ้านช่ างคาหลวง (หมู่ที่ 5) บ้านปากกอง
(หมู่ที่ 6) บ้านป่ าหมาก (หมู่ที่ 7) บ้านต้นเฮือด (หมู่ที่ 8) บ้านเดื่อ (หมู่ที่ 9) บ้านจอมทอง (หมู่ที่ 10)
บ้านดู่ (หมู่ที่ 11) บ้านดอนไฟ (หมู่ที่ 12) และบ้านศรี สรร (หมู่ที่ 13)
ขอบเขตด้ ำนประชำกร
การวิจยั ครั้งนี้มีขอบเขตของประชากรที่ร่วมกระบวนการวิจยั ดังนี้คือ
คณะผูบ้ ริ หารองค์การส่ วนตาบลบ้านแหวน
สมาชิกองค์กรบริ หารส่ วนตาบลบ้านแหวน
ผูใ้ หญ่บา้ น 13 หมู่บา้ น
ปราชญ์ชาวบ้านในตาบล
ตัวแทนชาวบ้าน / ผูน้ าองค์กรชุมชน
กานันประจาตาบลบ้านแหวน
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นักศึกษา
นักวิจยั ในพื้นที่ที่สมัครใจ

4
27
13
15
10
1
4
15
10

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีระยะเวลาของการศึกษา ทั้งสิ้ น 1 ปี 7 เดือน (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548
ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550)
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. ได้ทราบข้อมูลสภาพบริ บททัว่ ไปของชุ มชนและศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมชุ มชน
ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2. ได้รูปแบบการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของชุ มชนโดยองค์กรชุ มชนตาบลบ้านแหวน
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
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3. ได้สร้างความตระหนักในสานึ กชุ มชนด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคคลในชุ มชนอันมี
ผลขับเคลื่อนต่อพลังการส่ งเสริ มและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง
4. ได้แนวทางในการพัฒ นาศู นย์ศิ ล ปวัฒ นธรรมของชุ ม ชนให้แก่ ชุ ม ชนอื่ น ๆ ใช้เป็ น
กรณี ศึกษา
นิยำมศัพท์
1. ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม หมายถึ ง สถานที่ น าแสดงข้อ มู ล และชิ้ น งานทางด้า น
ศิ ลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุ มชนบ้านแหวน ที่ ชาวบ้านเป็ นผูอ้ อกแบบและดาเนิ นการบริ หาร
จัด การด้ว ยองค์ก รชุ ม ชนซึ่ งประกอบด้วย ข้อ มู ล ด้า นหั ต ถกรรมพื้ น บ้า น การแสดงพื้ น บ้า น
ประเพณี และพิธีกรรมพื้นบ้าน รวมทั้งบุคคลผูท้ ี่เป็ นครู ภูมิปัญญาพื้นบ้านของตาบลบ้านแหวน
2. กำรพัฒนำรู ปแบบ หมายถึง การปรับปรุ งและจัดทาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนโดย
ชุ มชนเป็ นผูด้ าเนิ นการเลื อกออกแบบ ศึกษาค้นหาข้อมูลบริ หารจัดการศูนย์และประเมินผลการ
ดาเนินการด้วยตนเอง
3. องค์ กรชุ มชน หมายถึง กลุ่มผูน้ าองค์กรในชุ มชนตาบลบ้านแหวนทั้งที่เป็ นทางการ
และไม่ เป็ นทางการ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีส่ วนได้เสี ยกับ การพัฒนาศู นย์ศิลปวัฒนธรรมชุ ม ชนตั้งแต่ การ
วางแผนดาเนินการและประเมินผลในการพัฒนา

