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บทที ่ 2 
 

เอกสำรและงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจยัและพฒันารูปแบบศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชนโดยองคก์รชุมชน  ต าบลบา้นแหวน  
อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  คณะวิจยัไดศึ้กษา  คน้ควา้  เอกสาร  ต ารา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยน าเสนอผลการศึกษาตามล าดบัดงัน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม 
2. แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมพื้นบา้น  (ทอ้งถ่ิน) 
3. ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น  (ทอ้งถ่ิน)  ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
4. กลุ่มและองคก์รชุมชนกบัการพฒันาคุณค่าวฒันธรรมพื้นบา้น  (ทอ้งถ่ิน) 
5. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.  ควำมรู้เกีย่วกบัศิลปวฒันธรรม 
 

 1.1  ควำมส ำคัญของศิลปวฒันธรรม 
 ศิลปวฒันธรรม  เป็นส่ิงหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นชนชาติ  ซ่ึงจะ
แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่เหมือนชนชาติอ่ืน ๆ และมีรูปแบบท่ีสะทอ้นให้เห็นความ
เจริญรุ่งเรืองในแต่ละยุคแต่ละสมยั  ดงันั้นการท่ีจะท าความรู้จกั  เขา้ใจในวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละ
ชนชาติไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและชดัเจนนั้น  จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษาศิลปวฒันธรรมของชนชาตินั้น 
ๆ ดว้ย  ในท านองเดียวกนัชนชาติเดียวกนั  หากอยูค่นละทอ้งถ่ินก็ยอ่มมีศิลปวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
กนัและความแตกต่างในศิลปวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินในชนชาติเดียวกนั  ก็จะแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของความเป็นท้องถ่ินนั้ น ๆ เช่นกัน  ดังนั้ นการศึกษาถึงคุณค่าของความส าคัญของ
ศิลปวฒันธรรมไม่วา่จะเป็นของระดบัประเทศหรือระดบัทอ้งถ่ิน  ส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ท่ีควรจะไดท้  า
คือ  การพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจความหมายของค าวา่  ศิลปวฒันธรรมใหช้ดัเจน 
 

 1.2  ควำมหมำยของศิลปวฒันธรรม 
  ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของศิลปะไวด้งัน้ี  คือ 
  ศิลปะ  หมายถึง  งานฝีมือ  งานช่าง  การแสดงออกมาให้ปรากฏข้ึนไดอ้ย่างน่าพึงชม
และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ 
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  นอกจากน้ี  ชะลอ  พงษ์สามารถ (2524  อ้างจาก  สุวรรณี  เครือปาน, 2542 : 1)  ได้
กล่าวถึงความหมายของศิลปะไวว้่า  คือการเลียนแบบธรรมชาติและเป็นการแสดงออกเก่ียวกับ
ความศรัทธาเช่ือถือของแต่ละสมยั  เป็นการแสดงออกทางความงาม  และในอีกดา้นหน่ึง  คือ  ยงั
เป็นส่ิงท่ีโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความรู้สึกในทางประณีต  อ่อนโยน  คุณค่า  งดงามและความ
อ่อนโยนเป็นคุณสมบติัของมนุษยชนผูเ้จริญ  ศิลปะจึงเป็นรากฐานของวฒันธรรม 
  สุวรรณี  เครือปาน  (2542 : 1)  ไดส้รุปถึงความหมายของศิลปะไวว้า่  ศิลปะเป็น
ผลงานท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์โดยมนุษย์  และมีรูปแบบจุดมุ่งหมายท่ีแสดงออกในรูปแบบ
วฒันธรรม  จึงท าให้ศิลปะและวฒันธรรมจึงเก่ียวขอ้งกนัอยา่งแยกกนัไม่ออก  และแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะเช้ือชาติ  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  และวถีิชีวติของชนชาติ 
  พอสรุปไดว้า่  ศิลปะ  หมายถึง  ผลงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นโดยมนุษยท่ี์แสดงออกหรือ
ส่ือให้เห็นถึงความงดงามทั้งทางดา้นความสามารถทางปัญญาและจิตใจ  อารมณ์   ความรู้สึก  ซ่ึงมี
อยู่ในหลายรูปแบบทางงานช่างและงานฝีมือ  และเป็นรากฐานของวฒันธรรมของแต่ละชนชาติ
ทอ้งถ่ิน 
 

 1.3  รูปแบบของศิลปกรรมไทย 
  ศิลปวฒันธรรมไทยในปัจจุบนัจะสะทอ้นออกมาในรูปแบบทางด้านศิลปกรรม
ไทยท่ีปรากฏอยูท่ ัว่ไปในรูปแบบทางศิลปกรรมไทยท่ีส าคญัอยู ่ 4  รูปแบบคือ 
  1.3.1  จิตรกรรมไทย  เป็นภาพเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของศาสดาผูน้ า
ของศาสนา  ความเช่ือ  วฒันธรรม  ระเบียบประเพณี  ชีวติความเป็นอยูส่ังคม 
  1.3.2  ประติมากรรมไทย  แสดงออกในรูปแบบของประติมากรรมรูปเคารพ
พระพุทธรูปบูชาเก่ียวกบัความเช่ือศรัทธาในศาสนาเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ียดึเหน่ียวจิตใจ 
  13.3  สถาปัตยกรรมไทย  รูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ีปรากฏตั้งแต่สมยัเร่ิมแรก
ในการรับศาสนามาจากอินเดียนั้น  แสดงออกในรูปแบบของความเช่ือศรัทธา  และความยิ่งใหญ่
ของศาสนาในแต่ละยุคแต่ละสมยัท่ีออกมาในรูปแบบท่ีเคารพบูชา  เช่น  เจดีย ์ พระปรางค ์ โบสถ์
วิหารและมณฑป  เป็นตน้  ซ่ึงลว้นแลว้แต่ประกาศถึงความเจริญรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่อลงัการของ
คติความเช่ือท่ีเก่ียวกบัศาสนาเป็นตวัก าหนดทั้งส้ิน  สถาปัตยกรรมท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ความเป็น
ไทย  เช่น  สถาปัตยกรรมพระราชวงัต่าง ๆ และอาคารท่ีพกัอาศยั  เป็นตน้ 
  1.3.4  งานประณีตศิลป์  การสร้างงานศิลปะท่ีออกมาเป็นรูปแบบท่ีมีความประณีต
สวยงามรูปแบบท่ีงดงามไดส้ัดส่วนสมบูรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่  ขนาดยอ่ม  และขนาดเล็ก  สร้างข้ึนเพื่อ
ประโยชน์ใช้สอย  ประดับตกแต่งหรือเป็นองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรม  เป็นต้น  งาน
ประณีตศิลป์จึงมีคุณค่าทางดา้นความงามท่ีผูส้ร้างจะตอ้งมีความช านาญและฝีมือทางช่างท่ีมีความ
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ช านาญอย่างยิ่ง  งานประณีตศิลป์จึงเป็นงานท่ีแสดงลกัษณะเด่นทางด้านศิลปวฒันธรรมไทยได้
อยา่งเด่นชดั  (อา้งจาก  สุวรรณี  เครือปาน, 2542 : 3) 
 ส าหรับงานประณีตศิลป์นั้น  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช  (เอกสารหน่วยท่ี  6 - 10, 
2533 : 154 - 169)  ไดก้ล่าวถึงกลุ่มของการสร้างงานประณีตศิลป์ของไทยไวมี้  4  กลุ่ม  คือ 
 1.  งานประณีตศิลป์ท่ีสร้างข้ึนดว้ยวสัดุต่าง ๆ เป็นงานประณีตท่ีมีอยูม่ากมาก  และมี
คุณค่าทางด้านความงามสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งและประโยชน์ใช้สอยแบ่งเป็น
ประเภทต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
  1.1  ประณีตศิลป์ประเภทงานโลหะ  โลหะท่ีน ามาใชใ้นการสร้างงานประณีตศิลป์
มีหลายประเภท  เช่น  ทอง  เงิน  และโลหะผสม  เช่น นาก  ส าริด  ทองเหลือง  เป็นตน้  ประณีตศิลป์
ประเภทโลหะท่ีสร้างข้ึนอาจแบ่งตามประโยชน์ในการใช้งาน  คือ  งานโลหะท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
ประโยชน์ใชส้อย  ประเภทภาชนะและเคร่ืองใช ้ เช่น  ขนั  พาน  โต๊ะ  เตียง  เซียนหมาก  เคร่ืองราชูปโภค  
เช่น  เคร่ืองราชกกุธภณัฑ์  ฝักพระแสงต่าง ๆ เคร่ืองประกอบเกียรติยศ  เจา้นาย  ขุนนาง  ตลอดจน
เคร่ืองประกอบสมณศกัด์ิ  เป็นตน้ 
  1.2  ประณีตศิลป์ประเภทหินและแกว้ผลึก  การสร้างงานประณีตศิลป์  ประเภทน้ี
จะสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย  ส่วนใหญ่แลว้จะมีขนาดเล็กท่ีงดงาม 
  1.3  ประณีตศิลป์ประเภทงา  การสร้างงานโดยน างาช้างมาแกะสลกัเป็นลวดลาย
ต่าง ๆ ท่ีงดงาม  ท่ีแกะสลักงาทั้ งท่อน  หรือตัดเป็นแผ่นและน าไปถวายเป็นพุทธบูชาต่อ
พระพุทธรูปในพระอุโบสถ  เป็นตน้ 
  1.4  งานประณีตศิลป์ประเภทไมแ้กะสลกั  งานประณีตศิลป์ประเภทน้ีจะสร้างข้ึนเป็น  
2  ประเภทใหญ่ ๆ คือ  ประเภทครุภณัฑ์  เคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น  โต๊ะ  ตู ้ เตียงนอน  กรอบกระจก  
เป็นตน้ 
  1.5  ประณีตศิลป์ประเภทปูนป้ัน  งานประเภทปูนป้ันสร้างข้ึนเพื่อประดบัตกแต่ง
สถาปัตยกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตกแต่งอาคารทางด้านศาสนสถาน  เจดียพ์ระปรางค์  โบสถ ์ 
วหิาร  มณฑป  ในปัจจุบนัยงัใชต้กแต่งอาคารท่ีพกัอาศยั 
  1.6  ประณีตศิลป์ประเภทเคร่ืองมุก  งานประดับมุกเป็นงานท่ีมีคุณค่าทางด้าน
ความงามท่ีมีขั้นตอนและวธีิการท าท่ีละเอียดประณีตอยา่งมาก  การสร้างงานประดบัมุกจะสร้างข้ึน
เพื่อเป็นงานประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรมประเภท  บานประตู  หน้าต่าง  พระอุโบสถ  และพระวิหาร  
และสร้างข้ึนเพื่อเป็นครุภณัฑ์ในการใช้สอย  เช่น  พระท่ีนั่ง  รวมถึงเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น  โตก  
ตะเกียบ  พานแวน่ฟ้า  กลอง  เป็นตน้ 
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  1.7  ประณีตศิลป์ประเภทประดบักระจก  งานประดบักระจกส่วนใหญ่จะสร้างข้ึน
เพื่อประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรมโดยน ากระจกสีต่าง ๆ มาตดัเป็นช้ินเล็ก ๆ ประดบัตกแต่งส่วนต่าง ๆ 
ของพระอุโบสถ  พระวหิาร  พระปรางค ์ และพระเจดีย ์ เป็นตน้ 
  1.8 ประณีตศิลป์ประเภทกระเบ้ืองเคลือบ  เป็นประณีตศิลป์กระเบ้ืองเคลือบจะ
สร้างเป็น  2 ลกัษณะ  คือ   

1.8.1 ประเภทประดบัตกแต่งและภาชนะ  เคร่ืองใชต่้าง ๆ เป็นตน้ 
1.8.2 กระเบ้ืองเคลือบประเภทภาชนะเคร่ืองใช ้ ประเภทเคร่ืองถว้ยชาม  โถ  

แจกนั  พาน  เป็นตน้  โดยมีการเขียนลวดลายท่ีงดงาม  เช่น  เคร่ืองลายครามและเคร่ืองเบญจรงค ์ 
เป็นตน้ 
 2.  ประณีตศิลป์เก่ียวกบัผา้  การสร้างงานประณีตศิลป์เก่ียวกบัผา้เน้นคุณค่าทางดา้น
ประโยชน์ใชส้อยท่ีมีกรรมวิธีในการสร้างงานเพื่อคุณค่าทางดา้นความงามหลายวิธี  เช่น  การท าให้
เกิดลวดลายด้วยการปัก  การจก  การมัดหม่ี  การยอ้ม  การเขียน  และการพิมพ์ลาย  เป็นต้น  
ประณีตศิลป์เก่ียวกบัผา้ในประเทศไทยนั้นมีมากมายท่ีสืบทอดมาในสมยัต่าง ๆ และแพร่หลายใน
ทัว่ ๆ ไปทุกภูมิภาคของประเทศนั้นเป็นทั้งลกัษณะเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ิน  เช่น  ผา้ไหมมดัหม่ี  
ผา้ไหมแพรวา  ภาคอีสาน  ผา้ลายน ้ าไหล  ผา้จกเชียงใหม่  ภาคเหนือ  และผา้ยกพุ่มเรียง  ผา้ยกเมืองนคร   
ผา้ทอเกาะยอ  ภาคใต ้ เป็นตน้ 
 3.  ประณีตศิลป์ตามลกัษณะวธีิการท า  งานประณีตศิลป์ท่ีสร้างข้ึนจะมีเทคนิคขั้นตอน
และวิธีการท าท่ีละเอียดประณีต  เพื่อให้เกิดความสวยงามท่ีวจิิตรจะพบไดว้า่การประดิษฐง์านวจิิตร
ศิลป์ของไทย  ส่วนใหญ่จะมีกรรมวิธีในการท าท่ีสืบเน่ืองมาตั้งแต่สมยัโบราณ  มีหลายประเภท  
เช่น  ประณีตศิลป์ประเภทเคร่ืองถม  ประณีตศิลป์ประเภทเคร่ืองลงยา  ประณีตศิลป์ประเภทลายรด
น ้า  งานประเภทลายรดน ้ าหรือท่ีเรียกวา่ ลงรักปิดทอง  ประณีตศิลป์ประเภทลายก ามะลอ  การสร้าง
ลวดลายก ามะลอ  ส่วนใหญ่จะสร้างเก่ียวขอ้งกบัการเขียนภาพจิตรกรรมแบบพหุรงค ์ คือเขียนดว้ย
สีหลายสี  ส่วนพื้นหลงัหรือฉากหลงัมกัจะเป็นสีด า  ประณีตศิลป์ประเภทเคร่ืองเบญจรงคแ์ละลาย
น ้ าทอง  งานประณีตศิลป์ประเภทน้ีมกัจะน าไปสร้างบนภาชนะส าหรับการใชส้อย  ประเภทเคร่ืองถว้ย  
เช่น  เคร่ืองถว้ยชามเบญจรงค ์
 4.  ประณีตศิลป์ท่ีเป็นอุปกรณ์การแสดง  การแสดงของไทยเป็นศิลปวฒันธรรมท่ี
แสดงออกเพื่อความบันเทิง  ในการสร้างสรรค์อุปกรณ์ท่ีเป็นเคร่ืองประกอบในการแสดงได้
แสดงออกถึงคุณค่าทางดา้นความงาม  แบ่งเป็น  3  ประเภทใหญ่  คือประณีตศิลป์ประเภทหนงัใหญ่  
ประณีตศิลป์ประเภทหุ่นไทย  ประณีตศิลป์ประเภทหัวโขนและเคร่ืองสวมศีรษะละคร  การสร้าง
ประณีตศิลป์ประเภทน้ีมีความงดงามความประณีตมาก 
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 1.4  ควำมหมำยของวฒันธรรม 
  ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของค าวา่  วฒันธรรม  ไวด้งัน้ี 
  พระยาอนุมานราชธน (อา้งจาก ผาสุก  มุทธเมธา, 2540 : 47)  ได้ให้ความหมาย
ของวฒันธรรม  คือ  ปัญญา  ความรู้สึก  ความคิดเห็นท่ีมนุษยถ่์ายทอดและสืบต่อกนัได ้ และส าแดง
ออกมาให้เห็นเป็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  หรือดดัแปลงปรับปรุงส่ิงธรรมชาติเพื่อประโยชน์
แห่งชีวติของคนในส่วนรวม  ตลอดจนกิริยาอาการท่ีแสดงออกเป็นพิสัยความประพฤติ 
  อมรา  พงศาพิชญ์  (อา้งจาก  ผาสุก  มุทธเมธา, 2540 : 48)  ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรม
ไวว้่า  วฒันธรรมคือระบบสัญลกัษณ์ในสังคมมนุษยท่ี์มนุษยส์ร้างข้ึนเอง  ซ่ึงสัญลกัษณ์น้ีคือ  การ
ก าหนดความหมายในกบัส่ิงต่าง ๆ ในสังคม  เพื่อสมาชิกในสังคมเขา้ใจไดต้รงกนั  และยดึเป็นหลกั
ในการประพฤติปฏิบติั  ซ่ึงสัญลกัษณ์แต่ละสังคมมีความแตกต่างกนัก็ยอมรับวฒันธรรมของสังคม
นั้น ๆ วา่เป็นสัญลกัษณ์ของสังคม 
  ชาร์ลล์  อาร์  เซ้มโพลท์  (อ้างจาก  ผาสุก  มุทธเมธา, 2540 : 50)  ได้อธิบาย
ความหมายของวฒันธรรมไวว้า่  วฒันธรรมคือ  ส่ิงทั้งหมดอนัมีลกัษณะซบัซ้อนซ่ึงร่วมเอาความรู้  
ความเช่ือ ศิลปะ  ศีลธรรม  กฎหมาย  ขนบธรรมเนียม  และมรรคาพิสัย  ความประพฤติอ่ืน ๆ อนั
บุคคลไดไ้วใ้นฐานะท่ึคนเป็นคนหน่ึงแห่งสังคม 
  คลกัคอห์น  และเคลลี  (อา้งจาก  ผาสุก  มุทธเมธา, 2540 : 50)  ไดใ้หค้  านิยามไวว้า่  
วฒันธรรมเป็นระบบการด าเนินชีวิตท่ีจดจ าสืบต่อเน่ืองกนัมา  มีการแสดงออกให้เห็นไดโ้ดยแจ่มชัด  
และโดยปริยาย  ซ่ึงสมาชิกทุกคนหรือทุกสมาชิกท่ีตั้ งข้ึนพิเศษ  เป็นกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงออกนั้น ๆ ดว้ย 
  นอกจากนั้นในทางสังคมวิทยา  ยงัไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมในแง่ของการ
เป็นศัพท์ทางวิชาการ  (Technical  Vocabulary)  ไวว้่า  วฒันธรรม  หมายถึง  การด าเนินชีวิต  
กระสอบแห่งพฤติกรรม  และบรรดาผลงานทั้งมวลท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน  ตลอดจนความเช่ือ  
ความคิดและความรู้ของสังคมนั้น ๆ  
  จึงพอสรุปไดว้า่  วฒันธรรม  คือส่ิงท่ีมนุษยเ์ปล่ียนแปลงปรับปรุง  หรือสร้างสรรค์
ข้ึนมา  เพื่อความเจริญงอกงามในวิธีชีวิตของมนุษย ์ โดยส่วนรวมท่ีถ่ายทอด  เลียนแบบและเอา
แบบอยา่งกนัได ้ ดงันั้น  วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์รียนรู้จากคนรุ่นต่อมาสืบต่อเป็นประเพณีสืบ
กนัมา  ทั้งดา้นความคิดเห็น  ความรู้สึก  ความประพฤติ  กริยา  และแสดงออกมาปรากฏให้เห็นใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาษา  ความเช่ือถือ  ระเบียบประเพณี  ดงันั้นวฒันธรรม  จึงถือเป็นมรดกทาง
สังคมซ่ึงสังคมยอมรับและรักษาไวใ้หเ้จริญงอกงาม 
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 1.5  ลกัษณะของวฒันธรรม 
  วฒันธรรมมีลกัษณะส าคญัท่ีสรุปไดด้งัน้ี 
  1.5.1  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้กันได้ทางพฤติกรรม  ไม่ใช่สัญชาติญาณท่ี
แสดงออกจากส่ิงเร้า  ดงันั้น  การเรียนรู้จึงเป็นลกัษณะส าคญัของวฒันธรรม 
  1.5.2  วฒันธรรม  เป็นผลของการถ่ายทอดความรู้  ความคิด  และวิถีชีวิตท่ีสืบต่อ 
ๆ กันมาไม่ขาดสาย  ดังนั้ นวฒันธรรมจึงเป็นมรดกทางสังคมในขณะเดียวกันก็มีการสร้าง
วฒันธรรมข้ึนมาใหม่  เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง  ซ่ึงกระบวนการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมไปสู่สมาชิกของสังคม  เช่นน้ีเรียกว่า  กระบวนการขดัเกลาทางสังคม  จดัเป็น
กระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองตั้งแต่บุคคลเร่ิมเป็นสมาชิกของสังคม 
  1.5.3  วฒันธรรมมีลกัษณะเป็น  Superoganic  ซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีเป็นปรากฏการณ์
อยา่งเดียวกนัไดใ้นแง่ของกายภาพหรือชีวภาพนั้น         อาจเป็นปรากฏการณ์ท่ีแตกต่างกนัไปในแง่
ของวฒันธรรม  ดงันั้นลกัษณะของ  Superoganic  จึงเป็นการคน้ควา้จากวทิยาการในส่วนท่ีเก่ียวกบั
สังคมวทิยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
  1.5.4  วฒันธรรมเป็นระเบียบแบบแผน  กฏเกณฑ์ท่ีใช้ร่วมกันของสมาชิกใน
สังคมในแต่ละสังคมนั้น  จะมีการสร้างระเบียบแบบแผน  กฏเกณฑ์  เพื่อให้สมาชิกปฏิบติัเป็น
ขอ้ตกลงเดียวกนั  โดยมีรูปแบบวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ของสังคมนั้น ๆ  
  1.5.5  วฒันธรรมเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการร่วมกนัของสมาชิกในสังคม  
เช่น  วฒันธรรมทางศาสนาเกิดจากความตอ้งการเคร่ืองยึดเหน่ียวทางจิตใจ  เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกนัโดยสงบสุข 
  1.5.6  วฒันธรรมมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงได ้ ไม่หยุดน่ิง  เน่ืองจากสมาชิกใน
สังคมจะร่วมกนัใชส้ติปัญญา  และประสบการณ์  มาใชป้รับปรุงสร้างสรรคว์ฒันธรรมของสังคมให้
สอดคลอ้งมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของสังคมท่ีตนด ารงชีวิตอยู ่(อา้งจากอานนท์  อาภาภิรม,  
2516 : 43 - 44, ชูวงค ์ ฉายะบุตรและคณะ, 2544 : 144 - 134  และผาสุก  มุทธเมธา, 2540 : 50 - 51) 
 

 1.6  ประเภทของวฒันธรรม 
  การแบ่งประเภทของวฒันธรรมสามารถแบ่งไดห้ลายแบบ  ดงัน้ี 
  1.6.1  ประเภทของวฒันธรรมตามสาขา  สามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภทดงัน้ี 
   1)  วฒันธรรมทางวตัถุ  (Meterial  Culture)  หมายถึง  วตัถุท่ีประดิษฐ์คิด
ตกแต่งจากฝีมือมนุษย ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ามารถจบัตอ้งได ้ วฒันธรรมทางวตัถุเป็นเร่ืองของความ
สะดวกสบาย  ความเป็นอยู่ดีกินดีในการด ารงชีวิต  วฒันธรรมประเภทน้ี  คือ  ส่ิงท่ีจ  าเป็นเบ้ืองตน้
ในการด ารงชีวติ  (ปัจจยั  4)  อนัไดแ้ก่  อาหาร  ท่ีอยูอ่าศยั   เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค  ตลอดจน
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เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  รูปป้ัน  ภาพวาด  และเทคโนโลยีสมยัใหม่  ทั้งหมดน้ีคิดคน้มาเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการในการด ารงชีวิตร่วมกนั  ความอยู่รอดในสังคม  ทั้งในแต่ละสังคม      แต่ละภูมิภาค
จะแตกต่างกนั  เช่น  ภาคเหนือ  กระหลก  หรือโก่งโล ้ เป็นเคร่ืองใชท่ี้มีไวส้ าหรับตี  เพื่อส่งและรับ
สัญญาณแบบเสียงเป็นการบ่งบอกถึงความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง  โดยยึดถือตามจงัหวะของการตี  
ซ่ึงเป็นท่ีเข้าใจของทั้งสองฝ่าย  วสัดุท่ีใช้ประดิษฐ์ท ามาจากไม้ไผ่หรือไม้เน้ือแข็ง  แต่ภายในมี
ลกัษณะเป็นโพรงเจาะเป็นร่องแคบตามแนวยาว  หรือครุบ  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับดกัจบัสัตวท่ี์มี
ขนาดเล็ก  เช่น  นก  ไก่ป่า  มีลกัษณะเป็นกรงท่ีสานดว้ยไมไ้ผ่ทรงสามเหล่ียม  มีความโปร่งแสง
คลา้ยกบัฝาชีเป็นตวัจบั  โดยใชอ้าหารเป็นตวัล่อเหยื่อ   และครกกระเด่ืองพลงังานน ้ า  ภูมิศาสตร์ใน
ภาพรวมของภาคเหนือมกัเตม็ไปดว้ยหุบเขามีธารน ้ ามากมาย  จึงเกิดภูมิปัญญาคิดคน้สร้างเคร่ืองใช้
ส าหรับต าขา้ว  โดยท่ีไม่ตอ้งใช้แรงงานคน  แต่ใช้พลงัน ้ าแทน  กล่าวคือจะสร้างครกกระเด่ืองไว้
ใกลบ้ริเวณริมธารน ้ าตก  ทางซ่ึงโดยปกติใช้เหยียบเพื่อต าขา้ว  ก็ท  าให้เป็นภาชนะบรรจุน ้ าเม่ือน ้ า
เตม็ก็จะยกข้ึนเม่ือน ้าลน้ออกก็จะตกลงมาท่ีครกสลบักนัไป 
   2)  วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ  (Non-Material  Culture)  หมายถึง  วตัถุท่ีจดัเป็น
นามธรรม  แตะตอ้งไม่ได ้ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมทางดา้นความรู้  ความคิดและจิตใจ  ไดแ้ก่   แบบแผน
ของพฤติกรรม  ความเช่ือ  ภาษา  ค่านิยม  ศีลธรรม  จริยธรรม  คุณธรรม  ปรัชญา     และจารีต
ประเพณี  กฎหมายระเบียบต่าง ๆ  วฒันธรรมประเภทน้ีในแต่ละสังคมและภูมิภาคก็จะแตกต่าง
กนัไป  เช่นภาคเหนือ  สภาพภูมิศาสตร์ของภาคเหนือส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นภูเขา  หุบเขา  จึงมี
ความเช่ือถือเก่ียวกบัผีป่าผเีขา ผีบา้นผีเรือนหรือวญิญาณท่ีล่วงลบัไปแลว้  โดยเช่ือวา่วิญาณดงักล่าว
ยงัใหค้วามคุม้ครองสถานท่ีนั้น ๆ อยู ่ ดงัจะเห็นไดจ้ากการมีพิธีกรรมเชิญวิญญาณของผบีา้นผเีรือน
มาดูแลบ้านเรือน  และบรรดาลูกหลานของตน  มีความเช่ือเก่ียวกับการหาวนัมงคล  และวนั
อวมงคล  ตามต าราวนัไท  เช่น  การก าหนดวนัส าหรับข้ึนยุง้ขา้ว  วนัส าหรับเผาศพ  นอกจากน้ียงัมี
แนวคิดท่ีแสดงถึงการสร้างขวญัก าลงัใจในเชิงจิตวิทยาเก่ียวกบัพิธีกรรมการร้องขวญัอีกดว้ย  ใน
ด้านภาษาของชาวเหนือนั้น  มีภาษาพูดท่ีเรียกว่าค าเมือง  และใช้ภาษาเขียนคือตวัอกัษรลานนา  
เก่ียวกบัการน าขา้วใหม่จากยุง้ไปขายจะตอ้งประกอบพิธีตกัขา้วเสียก่อน  เพราะมีความเช่ือวา่พระ
แม่โพสพเป็นผูคุ้ม้ครองดูแลขา้ว  ส าหรับการสร้างบา้นเรือนของภาคกลาง  ยดึถือเสาไมท่ี้ใชท้  าเป็น
เสาเรือนตอ้งเขา้ลกัษณะเสาไมท่ี้ดี  มีความเป็นมงคลในส่วนภาษาไทยกลางท่ีใช้ในภาคกลางนั้น     
ก็มีส่วนส าคญัท่ีเป็นส่ือกลางในการส่ือสารของหมู่คนต่างชาติพนัธ์ุได้เป็นอย่างดี      ส าหรับภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  เน่ืองจากภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสภาพภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นแอ่ง
กระทะ  ประกอบกบัมีเทือกเขาคอยกั้นเป็นแนวเหนือถึงใต้  กีดขวางทางลมมรสุม  มีผลท าให้
ภูมิภาคน้ีส่วนใหญ่มีสภาพแห้งแลง้  และหากเป็นฤดูน ้ าหลากก็มกัจะเกิดอุทกภยัเป็นประจ า  ท าให้
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วฒันธรรมทอ้งถ่ินของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตท่ีพึ่งพาตนเอง  แบบพออยูพ่อ
กินเป็นส าคญั  มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย  มีความผูกพนักบัธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  มีความ
ผกูพนัต่อความเช่ือเร่ืองผสีางเทวดา  หมอธรรมหรือหมอพราหมณ์  เช่นกรณีการร าผีฟ้า  ตามความ
เช่ือวา่จะรักษาโรคให้หายจากท่ีเป็นอยูไ่ด ้ หรือกรณีของการเซ่นแม่ยา่นางเรือก่อนออกจบัปลาบึก
ในแม่น ้ าโขง  เพราะเช่ือกนัวา่จะจบัปลาไดโ้ดยไม่ประสบภยัอนัตรายใด ๆ การประกอบประเพณี
พิธีกรรมต่าง ๆ ของภูมิภาคน้ี  จะเป็นไปตามปีปฏิทิน  หมุนเวียนเป็นประจ าโดยก าหนดไวแ้น่นอน
ในแต่ละเดือนของปี  เรียกว่า ฮีตสิบสองคองสิบส่ี  ส่วนภาษาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เป็น
ความรู้ท่ีไดส้ั่งสมกนัมาของพรรพบุรุษ  และมีการจารึกลงใบลานท่ีเรียกวา่หนงัสือกอ้ม  และภาคใต ้ 
ภาพรวมของภูมิศาสตร์ภาคใต ้ ส่วนใหญ่เป็นคาบสมุทรมีลมมรสุมพดัผา่นท าใหมี้ฝนตกชุกตลอดปี  
จึงมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวติ  ดงัจะเห็นไดจ้ากแนวความคิดในการสร้างบา้นเรือน  ตามความเช่ือ
พื้นบา้นของภาคใต ้ เช่น  การหา้มปลูกบา้นขวางตะวนั  เน่ืองจากเช่ือวา่จะไดอ้าศยัอยูโ่ดยปลอดภยั  
แต่โดยแทจ้ริงแลว้  ความเช่ือดงักล่าวแฝงดว้ยเหตุผล  คือการปลูกสร้างให้ถูกตอ้งตามทิศทางดิน  
ฟ้า  อากาศนั่นเอง  หรือในกรณีของการประกอบอาชีพประมงก็มีเร่ืองของความเช่ือเก่ียวกบัโชค  
การคุม้ครองป้องกนัภยั  โดยผีแม่ย่านางเรือ  จึงตอ้งมีการดูฤกษ์ยามและบูชาเซ่นสรวงผีแม่ย่านาง
เรือ  เป็นตน้ 
  1.6.2  ประเภทของวฒันธรรม 
   คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติไดก้ าหนดประเภทของวฒันธรรมไว ้ 4  
ประเภทคือ   
   1)  คติธรรม  วฒันธรรมทางคติธรรมส่วนใหญ่จะเป็นหลักธรรมค าสอน
ของศาสนาเป็นแนวความคิดท่ีมีผลต่อจิตใจ  จึงจดัเป็นวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ  เช่น  หลกัการครอง
เรือนท่ีดีระหวา่งสามีกบัภรรยา  หลกัการปกครองท่ีดีของผูบ้งัคบับญัชาต่อผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
   2)  เนติธรรม  จดัเป็นวฒันธรรมทางกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
รวมตลอดถึงจารีตประเพณีดว้ย  เป็นกรอบแนวทางให้ทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบติั  จึงจดัเป็น
วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุเช่นกนั  เช่น  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  2540  กฎระเบียบ
หรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสถาบนัหรือองคก์ารทางสังคมหรือชุมชน 
   3)  สหธรรม  เป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตร่วมกนัของสมาชิก
ในสังคมเพื่อให้สมาชิกในสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข  ดังจะเห็นได้จากประเพณีต่าง ๆ 
ระเบียบมารยาทของสมาชิกในสังคมหรือชุมชน  หรือชนเผา่ใด ๆ ท่ีมีไวใ้ห้บรรดาเหล่าสมาชิกใน
สังคมนั้น ๆ พึงปฏิบติัในโอกาสต่าง ๆ วฒันธรรมทางสหธรรมเหล่าน้ีจดัเป็นวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ
เน่ืองจากจดัเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาททางสังคม  ซ่ึงไม่สามารถสัมผสัจบัตอ้งได ้
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   4)  วตัถุธรรม  เป็นวฒันธรรมทางวตัถุต่าง ๆ ท่ีบรรดาเหล่าสมาชิกทาง
สังคมได้สร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนมา  เช่น  ของเล่นต่าง ๆ ส าหรับเด็ก  บา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั  
เคร่ืองใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับประกอบอาชีพ  แกว้  แหวน  เงินทอง  เป็นตน้  
(อา้งจาก     ชูวงศ ์ อายะบุตรและคณะ, 2544 : 114 - 134) 
 

 1.7  องค์ประกอบของวฒันธรรม 
  ผาสุก  มุทธเมธา (2540 : 52)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของวฒันธรรมไว้  4  
ประการ  ดงัน้ี 
  1.7.1  องคม์ติ  (Concepta)  ไดแ้ก่  ความคิด  ความเขา้ใจ  ความเช่ือและอุดมการณ์
ต่าง ๆ เช่น  คิดวา่เม่ือใดมนุษยท์  า  ตอ้งมีผลส าคญั  2  ประการคือ  ดีและไม่ดี  และเช่ือวา่  ท าดีตอ้งไดดี้  
เช่ือวา่ประกอบกรรมใด  กรรนั้นจะตอ้งตอบสนอง  เช่ือวา่วิญญาณมีจริง  เช่ือวา่มีพระเจา้องคเ์ดียว  
หรือหลายองค ์ มีความคิดความเช่ือในระบบการปกครอง  ระบบเศรษฐกิจ  และอุดมการณ์ต่าง ๆ  
  1.7.2.  องค์พิธีการ (Usages)  ได้แก่  การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเช่ือ  
ความคิด  เช่น  พิธีรับขวญั  พิธีการสมรส  พิธีการตาย  พิธีการท าบุญข้ึนบา้นใหม่  พิธีการแต่งกาย
ตามวาระและโอกาสต่าง ๆ พิธีการเล้ียงอาหารและพิธีการนัง่โตะ๊ ฯลฯ 
  1.7.3.  องคก์าร  (Organization)  หมายถึง  สถาบนั  สมาคม  องคก์าร  หรือสโมสร  
ซ่ึงตั้งข้ึนอยา่งมีระบบ  ระเบียบ  และกฎเกณฑ์       มีขอ้บงัคบัท่ีชดัเจน       มีวตัถุประสงคท่ี์แน่นอน  
มีการบริหารงานอย่างมีระบบ  สถาบันท่ีเล็กท่ีสุดหรือเป็นองค์การท่ีเล็กท่ีสุด  คือ  สถาบัน
ครอบครัวใหญ่สุดในชาติ  คือประเทศ  และใหญ่สุดในโลกคือ  องคก์ารสหประชาชาติ 
  1.7.4.  องคว์ตัถุ  (Instrumental  and  symbolic  objects)  ไดแ้ก่  สรรพส่ิงทั้งหลาย
ท่ีมีรูปร่างให้จบัตอ้งได ้ เช่น  มีดพร้า ฯลฯ  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในทางเกษตร  ถว้ย  ชาม  จาน  
หรือเคร่ืองใช้ในการบริโภค  ภาพเขียน  รูปป้ัน  ภาพพิมพ์  หรืองานทางศิลปกรรมของมนุษย ์ 
นอกจากน้ีสรรพส่ิงท่ีไม่มีรูปร่าง  แต่เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงสัญลกัษณ์เพื่อส่ือความหมายได ้ เช่น  
ภาษา  และตวัเลข  ก็เป็นองคว์ตัถุดว้ย 
 

 1.8  กลุ่มของวฒันธรรม 
  การศึกษาด้านวฒันธรรมนั้น  เป็นการศึกษาเก่ียวกับวิถีชีวิตของมนุษยท่ี์อยู่ใน
สังคม  ซ่ึงสังคมมนุษย์มีหลายกลุ่ม  หลายขนาดซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติของสังคม  ดังนั้ น  
วฒันธรรมจึงสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ไดด้งัน้ี 
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  1.8.1  กลุ่มวฒันธรรมทางเช้ือชาติ  หมายถึง  สังคมท่ีมีหลายเช้ือชาติ  เช่น  
สังคมไทยมีเช้ือชาติ  จีน  อินเดีย  มาลายู  มอญ ฯลฯ คนแต่ละเช่ือชาติจะประพฤติปฏิบติัในเร่ือง
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างกนั  และต่างไปจากสังคมใหญ่ 
  1.8.2  กลุ่มวฒันธรรมตามอายุ  คนต่างวยักนั  ความสนใจ  ความคิด  การประพฤติ
ปฏิบติัต่างกัน  คนวยัเดียวกันจะสนใจคิด  และกระท าคล้ายกัน  จึงเรียกว่าวยัรุ่น  วยัเด็ก  ฯลฯ 
วฒันธรรมก็เป็นไปตามวยั  คือ  วฒันธรรมของวยัรุ่น  วฒันธรรมของผูใ้หญ่  ดงันั้น  เราจึงเห็นการ
แต่งกาย  การฟังเพลง  การดูภาพยนตร์  และการพกัผอ่นหย่อนใจจะต่างกนัตามวยั  วยัรุ่นชอบฟัง
เพลงท่ีเร่าร้อน  พูดภาษาแปลก ๆ ไวผ้มทรงประหลาด ๆ ส่วนผูใ้หญ่ชอบฟังเพลงเยน็ ๆ หวาน ๆ 
ผมทรงเรียบร้อยปกติธรรมดา 
  1.8.3  กลุ่มวฒันธรรมตามอาชีพ  อาชีพต่างกัน  บุคลิกภาพ  รสนิยมก็ต่างกัน  
แมแ้ต่ภาษาพูดก็ต่างกนัดว้ย  เช่น  พ่อคา้  แม่ขาย  จะใชภ้าษาพูดชดัเจนตามความตอ้งการท่ีส่ือ  โดย
เอาอวยัวะของร่างกายมาประกอบในการใช้ภาษา  เช่น  เท้าก็จะใช้ "ตีน"  แล้วเอาค าว่า "ส้น" 
ประกอบเพื่อใช้เป็นการแสดงอารมณ์โกรธ  ถา้พิจารณาตามศพัท์จริง ๆ ก็ไม่น่าจะหยาบคาย  แต่
สังคมและวฒันธรรมของไทยถือวา่เอาของต ่า ๆ หรืออวยัวะส่วนล่างมาใช้  และใช้ค  าไทยโดด ๆ 
เป็นค าหยาบ 
   คนท่ีอยู่ในอาชีพเดียวกนั  วิถีชีวิตจะคลา้ยกนั   ซ่ึงเป็นวฒันธรรมของกลุ่ม
ของอาชีพ  เช่นนกัร้อง  นักดนตรี  นักแสดงภาพยนตร์  หมอนวด  ช่างเสริมสวย  เหล่าน้ีเป็นตน้  
แต่ละกลุ่มก็มีแบบฉบบัและวถีิชีวติท่ียอมรับกนัในกลุ่มอาชีพเดียวกนั 
  1.8.4  กลุ่มวฒันธรรมตามทอ้งถ่ิน  สังคมแต่ละถ่ิน  เช่น  ภาคเหนือ  ภาคใต ้ ภาค
ตะวนัออก  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวนัตก  แต่ละภาคจะมีความคิด  ความเช่ือ  การ
ประพฤติปฏิบติัต่างกนัตามความนิยมในทอ้งถ่ินของตนในเรืองต่อไปน้ี  ภาษาพูด  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  อาหาร  การละเล่น  รสนิยม ฯลฯ 
 

 1.9  กำรถ่ำยทอดวฒันธรรม 
  การถ่ายทอดวฒันธรรม  เป็นการให้คนรุ่นหลงั  เศรษฐกิจ  เรียนรู้  ประพฤติปฏิบติั
ในวฒันธรรมตามแต่สถานภาพ  บทบาท  หนา้ท่ี  และสติปัญญาของคนท่ีจะรับไดใ้นแต่ละบุคคล  
ซ่ึงการถ่ายทอดวฒันธรรมเพื่อเป็นนิสัยของมนุษย ์ ซ่ึงบิดามารดาจะตอ้งใหแ้ก่ลูกหลาน  และจะเป็น
มรดกตกทอดสืบทอดรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงเสมอ   ซ่ึงการถ่ายทอดทางวฒันธรรมสามารถท าได ้ 
3  ทางคือ  



 19 

  1.9.1  ทางด้านจิตใจ  ซ่ึงแสดงออกทางพฤติกรรมเป็นการบอกถึงความเจริญ  การมี
ธรรม  รู้จกัควบคุมตน  ควบคุมสังคม  และจดัระเบียบของสังคม  เป็นความเจริญท่ีเกิดข้ึนเหนือ
สัญชาตญาณ 
  1.9.2  ทางดา้นวตัถุ  มนุษยรู้์จกัประดิษฐ์คิดแต่ง  ตกแต่งวตัถุท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ  
เพื่อรับใชชี้วิตเป็นการประดิษฐ์เคร่ืองมือในการท ามาหากิน  เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพื่อความสะดวก
ของชีวิต  รวมถึงการประดิษฐ์ตกแต่งท่ีอยู่อาศยั  เช่น  ตึก  อาคาร  วดั  โบสถ์  เคร่ืองนุ่งห่ม  และ
ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ  
  1.9.3  ทางด้านเทคโนโลยี  ได้แก่  เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองผ่อนแรง  เคร่ืองยนต ์ 
คอมพิวเตอร์  ดาวเทียม  จรวด  เคร่ืองบิน  รถไฟ  รถยนต์  ตู้เย็น  โทรทศัน์  วิทยุ  โทรศพัท์  โทรเลข 
ฯลฯ  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นงานทางฝีมือ  หรือเทคนิคชั้นสูง  ซ่ึงมนุษยคิ์ดค้นประดิษฐ์ข้ึนมารับใช้ชีวิต
ให้ผลทั้งทางด้านคุณภาพ  ความรวดเร็ว  แน่นอน  ทั้งทางเศรษฐกิจ  และสังคม  เป็นผลงานทาง
เทคนิค 
  การถ่ายทอดวฒันธรรมนอกจากสามารถกระท าไดจ้าก  3  แนวทาง  ท่ีกล่าวแลว้
ขา้งตน้  ยงัพบว่าในขณะท่ีมีการถ่ายทอดวฒันธรรมนั้น  อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปหรือรับเอา
วฒันธรรมจากสังคมอ่ืนเขา้มาดว้ยความจ าเป็นท่ีเกิดข้ึน  ดงัท่ี  โฮเบล (อา้งจาก  ผาสุก  มุทธเมธา, 
2540 : 54)  ไดก้ล่าววา่  ลกัษณะต่าง ๆ ของวฒันธรรมท่ีแพร่กระจายจากสังคมหน่ึงไปสู่อีกสังคม
หน่ึงนั้น  สมาชิกของสังคมท่ีรับวฒันธรรมท่ีแพร่กระจายเขา้ไปจะตอ้งพิจารณาดูวา่รับไดเ้หมาะสม
ท่ีจะน ามาใช้หรือไม่  ถ้ารับได้ก็จะตอ้งเปล่ียนแปลงแก้ไขทั้งรูปแบบ  ความหมาย  หน้าท่ี  ไม่มี
สังคมใดท่ียอมรับวฒันธรรมของชาติอ่ืน  สังคมอ่ืน  โดยไม่มีการปรับปรุงแกไ้ขเปล่ียนแปลงเลย 
 
2.  แนวคิดเกีย่วกบัวฒันธรรมพืน้บ้ำน  (ท้องถิ่น) 
 

 การด ารงชีวิตแบบดั้งเดิม  คนจะอยูด่ว้ยกนัแบบพี่แบบนอ้ง  และพึ่งพาธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั  การพึ่งพาซ่ึงและกนันั้นมีทั้งในระดบัครอบครัว  หมู่บา้น  สังคมในรูปแบบ
ดั้งเดิมจึงอยู่รวมกนัเป็นหย่อมบ้าน  เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  และเพื่อความปลอดภยัในการ
ด ารงชีวิต  การอยูร่วมกนัอยา่งสันติสุขนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีการสร้างขอ้ระเบียบ  กฎ  จารีตประเพณี
ข้ึนมา  เพื่อเป็นขอ้ยึดปฏิบติัและเป็นท่ียดึเหน่ียว  เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกความสัมพนัธ์เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั  ซ่ึงจะน าไปสู่การรักษาการมีชีวิตของคนรุ่นหลงัได ้ ดงันั้น  คนจึงตอ้งสร้างขอ้ปฏิบติัต่าง 
ๆ ข้อห้ามในการด าเนินชีวิต  เป็นคนดีในสังคม  ซ่ึงในดั้ งเดิมจะถูกก าหนดข้ึนในรูปแบบของ
พิธีกรรม  ดังท่ี  บราวน์ (Brown, 1940  อ้างจาก  ยศ  สันตสมบัติ, 2540 : 25 - 29)  ได้กล่าวถึง
พิธีกรรมวา่  พิธีกรรมมีหนา้ท่ีหลกัในการช่วยบ ารุงรักษาความกลมเกลียวระหวา่งสมาชิกของสังคม  
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สังคมจึงด ารงอยูไ่ดโ้ดยมีกฎ  จารีต  ประเพณี  และมีพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นเคร่ืองหล่อหลอมจิตใจของคน
ให้ยึดถือปฏิบติักนัต่อ ๆ มาจนวิถีชีวิตของสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ ซ่ึง  ยศ  สันตสมบติั (2540 : 11)  
ไดก้ล่าวถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมไวว้า่เป็นวฒันธรรม  ดงันั้น  วฒันธรรมพื้นบา้น  จึงด ารงอยูใ่น
วิถีชีวิตของคนในชุมชนดั้งเดิม  และมีการวิวฒันาการมาเร่ือย ๆ แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบั  ฉตัรทิพย ์ 
นาถสุภา (2540 : 4)  ท่ีกล่าวไวว้า่  วฒันธรรมพื้นบา้น (ทอ้งถ่ิน)  เป็นการด ารงอยูท่ี่เรียบง่าย  มีความ
พอเพียง  มีอตัลกัษณ์ท่ีเน้นความเป็นศูนยก์ลางท่ีจะน าไปสู่ความมีคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง  
ดงัท่ี  โบเอช (Boas, 1940  อา้งจาก  ยศ  สันตสมบติั, 2540 : 27)  กล่าวว่า  วฒันธรรมแต่ละแห่งมี
เอกลกัษณ์และคุณค่าในตวัเอง  มีประวติัความเป็นมา  และพฒันาการของตนเองไม่หยุดน่ิงและมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของวฒันธรรมพื้นบา้น คือ ความเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
และชีวิตเป็นคุณค่าจิตใจท่ีท าใหค้นอยูร่่วมกนัตอ้งความเคารพและตระหนกัถึงศีลธรรมจรรยาบรรณ
ของการอยูร่่วมกนัในสังคม  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (อา้งจาก  จงดี  วงคจ์อมพร, 2548 : 8) 
 นอกจากน้ีตอ้งตระหนกัดว้ยว่าวฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละ
ชุมชนในภูมิภาคนั้น ๆ ท่ีไดร่้วมกนัสร้างสรรคข้ึ์นมา  วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความเป็นตวัตนของชุมชนไดอ้ยา่งชดัเจน  โดยท่ีทุกวฒันธรรมจะมีกฎ  ระเบียบ  ขอ้ปฏิบติั  ขอ้หา้ม  
ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  ดงันั้นวฒันธรรมพื้นบา้น  (ทอ้งถ่ิน)  จึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและ
ยนือยูบ่นความจริงของโลก  กล่าวคือวฒันธรรมชุมชนจะมีทั้งดีและไม่ดี  ดงัท่ี  กาญจนา  แกว้เทพ 
(2538 : 23)  ไดใ้หข้อ้คิดไวว้า่  "เรำต้องไม่มองวัฒนธรรมชุมชนน้ันดีไปเสียทุกอย่ำง  สวย  สะอำด
ไปหมดทุกอย่ำง หำกแต่เรำจะต้องมองวัฒนธรรมชุมชนตำมหลักพุทธศำสนำโดยมองโลกอย่ำงที่
โลกเป็นอยู่จริง" 
 จึงพอสรุปได้ว่า  การศึกษาวฒันธรรมพื้นบ้าน (ท้องถ่ิน)  ผูศึ้กษาจะต้องค านึงถึง
ขีดจ ากดัของวฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ินดว้ย  และตอ้งไม่ลืมว่าวฒันธรรมพื้นบา้นเป็นวฒันธรรมท่ี
ถือเอาตนเป็นศูนยก์ลาง     เนน้ความส าคญัของคนมากกวา่วตัถุ  การแสดงออกและการรับรู้ในส่ิง
เหล่าน้ีจะได้จากพิธีกรรมซ่ึงล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของมนุษย์ทั้ งส้ิน  นอกจากน้ี
วฒันธรรมพื้นบา้นยงัมุ่งเน้นท่ีกรอบความคิดแบบองคร์วม  (Holistic)  (อา้งจาก  จงดี  วงศจ์อมพร, 
2544 : 9) 
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3.  ศิลปวฒันธรรมพืน้บ้ำน  (ท้องถิ่น)  ของจังหวดัเชียงใหม่ 
  

 เชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นภาคเหนือตอนบนของประเทปไทย  มีความอุดมสมบูรณ์
ทางทรัพยากรธรรมชาติ  มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม  เป็นพื้นท่ีท่ีมีร่องรอยของ
วิวฒันาการ  การพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนท่ีสืบเน่ืองมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน  
และแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองดา้นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ท่ีเรียกวา่วฒันธรรมลา้นนา  ซ่ึง
เป็นวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เด่นเฉพาะของภาคเหนือ  ดงันั้น  การศึกษาศิลปวฒันธรรมภาคเหนือ  
จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาสภาพโดยรวมของภูมิทศัน์สภาพชีวิตความเป็นอยู ่ กลุ่มคน  เช้ือชาติ  ศาสนา  
ศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณีท่ีถือปฏิบติัสืบทอดกนัต่อ ๆ มาดว้ย 
 สภำพภูมิทศัน์ของจังหวดัเชียงใหม่ 
 สภาพของภูมิทัศน์โดยรวมของจังหวดัเชียงใหม่  ตามลักษณะของภูมิประเทศ
สภาพแวดล้อมและกลุ่มชนท่ีเข้ามาตั้งถ่ินฐานวิถีการด าเนินชีวิต  กฎเกณฑ์ทางด้านศาสนาและ
ความเช่ือท่ีท าใหเ้กิดศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  มีดงัน้ี 
 

 3.1.  ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศ 
  ลกัษณะภูมิประเทศจงัหวดัเชียงใหม่โดยทัว่ไปเป็นเทือกเขาและมีพื้นท่ีราบอยูท่ ั้ง
เชิงเขาและท่ีราบบริเวณลุ่มแม่น ้ าซ่ึงบริเวณน้ีจะเหมาะแก่การเพาะปลูกท านา  ลกัษณะภูมิภาคเป็น
เทือกเขาสลบัท่ีราบระหว่างภูเขา  มีเทือกเขาท่ีส าคญั คือ  เทือกเขาแดนลาว  ขุนตาล  ผีปันน ้ าและ
ถนนธงชยั  และมีแม่น ้าสายส าคญัเปรียบเสมือนสายเลือดหล่อเล้ียงคนเชียงใหม่คือ  แม่น ้าปิง 
  ลกัษณะภูมิอากาศโดยทัว่ไปมี  3  ฤดู  คือ  ฤดูหนาวโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน
จะมีอากาศหนาวจดั  สภาพอากาศในฤดูอ่ืน ๆ อยูใ่นสภาพพอเหมาะ  ฤดูร้อนไม่ร้อนจดัเกินไปและ
มีฤดูฝน 
 

 3.2.  ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพเศรษฐกจิ 
  ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ทางภาคเหนือได้ถูกท าลายไปมาก   ในอดีตป่าไม้ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นป่าเศรษฐกิจ  เช่น  ไมส้ัก  ไมเ้ต็ง  ไมก้ะยาเลย  ไมรั้ง  ไมย้าง  ไมม้ะค่า  
ไมต้ะเคียน  นอกจากนั้นอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแร่ธาตุท่ีเป็นทั้งแร่โลหะและแร่อโลหะ  แหล่งผลิตแร่
ท่ีส าคญัทอ้งท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีแหล่งน ้ามนัดิบอนัมีค่าท่ีอ าเภอฝาง 
  สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการ
เกษตรกรรม  ท านา  เพราะปลูกพืชไร่  การปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมเหมืองแร่  การคา้ขายและบริการ  
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เป็นตน้  นอกจากน้ีจงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีช่ือเสียงดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  และดา้นบริการท า
รายไดใ้หแ้ก่จงัหวดัปีละจ านวนมาก 
 

 3.3.  ชนชำติและชนกลุ่มน้อย 
  จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงอยู่ในภาคเหนือตอนบนมีศิลปวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เด่น
สืบเน่ืองมาแต่ดั้ งเดิมก่อนสมัยสุโขทัย  ในรูปแบบของวฒันธรรมล้านนามีรากฐานดั้ งเดิมของ
ศิลปวฒันธรรมความเป็นชนชาติเช้ือสายไทยเป็นอาณาจกัร 5 เชียง  และมีความสัมพนัธ์ทางดา้นเช้ือ
สายชนชาติไทยของอาณาจกัร  5 เชียงท่ีมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งยิง่ 
  อาณาจกัรของคนไทยทั้ง  5  เชียง  มีการตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณดงัต่อไปน้ี 
  อาณาจกัรเชียงรุ่งแห่งแควน้สิบสองพันนา  ตั้ งอยู่บริเวณชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศจีนมีวฒันธรรมไตล้ือ 
  อาณาจกัรเชียงทองหรือหลวงพระบางอยูใ่นประเทศลาว  มีวฒันธรรมไทลาว 
  อาณาจกัรเชียงตุง  ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าขึน  และอยูร่ะหวา่งแม่น ้ าสายใหญ่
สองสายคือ  แม่น ้ าสาละวินและแม่น ้ าโขง  อาณาจักรเชียงตุงอยู่ในเขตของประเทศพม่า  มี
วฒันธรรมไทขึนหรือไทเขิน  หรือไทใหญ่ 
  อาณาจักรเชียงใหม่  อาณาจกัรเชียงราย  ตั้ งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย  มีวฒันธรรมไทยลา้นนา  หรือไทยวน  จากการตตั้งหลกัแหล่งท่ีมีเส้นทางการเดินทาง
ติดต่อกันท าให้กลุ่มคนไท  5  เชียง  แสดงความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดทางด้านการเมืองและการ
ปกครอง  ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาไทยล้ือ  ไทขึน  ลาว  ค  าเมือง  และภาษาไท  อนัจดัอยู่ในกลุ่มภาษา
ตระกูลไต  (อ้างจาก  สมพงษ์  วิทยศกัด์ิพนัธ์ุ, 2537 : 6)  มีการติดต่อซ่ึงกันและกนั  ในปัจจุบนั
อาณาจกัรของคนเผา่ไททั้ง  5  เชียงเป็นเพียงกลุ่มชนในส่วนหน่ึงของประเทศท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดน
นั้น  และไดถู้กอิทธิพลทางดา้นการเมืองและวฒันธรรมเมืองของประเทศนั้นเขา้ไปมีบทบาท จึงท า
ให้คนเผ่าไททั้ง  5  เชียงมีความแตกต่างกนัไปบา้งตามบทบาทของอิทธิพลทางดา้นการเมืองและ
วฒันธรรมของประเทศท่ีอาศยัอยูเ่ขา้ไปมีบทบาทอาณาจกัรเชียงใหม่และเชียงรายเป็นอาณาจกัรท่ี
อยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย  เป็นอาณาจักรสองเชียงท่ีมีความเจริญมาก  และมีการ
เปล่ียนแปลงทางด้านโครงสร้างของสังคมและศิลปวฒันธรรมไปจากเดิม  ในปัจจุบันบริเวณ
ภาคเหนือของประเทศไทยไดมี้กลุ่มชนต่าง ๆ เดินทางเขา้มาตั้งหลกัแหล่งเป็นจ านวนมาก  รวมถึง
ชนกลุ่มนอ้ยชาวเขาหลายเผา่พนัธ์ุดว้ยกนั  ท าให้ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะเชียงใหม่  มีลกัษณะ
ของสังคมและชุมชนแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของกลุ่มชนและการสืบเช่ือสายพร้อมทั้งรูปแบบ
ของความเช่ือและประเพณีท่ีถือปฏิบติัท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป 
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  ในปัจจุบนัพบวา่  อิทธิพลความเจริญรุ่งเรืองของสังคมเมืองไดเ้ขา้ไปมีบทบาทต่อ
สภาพชีวิตความเป็นอยูแ่ละกิจกรรมทางดา้นประเพณี  และความเช่ือของกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นอยา่งยิ่ง
นอกจากน้ีแลว้  ในจงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีชนกลุ่มนอ้ย  ซ่ึงรวมถึงชาวเขาดว้ย  ชาวเขาหลายเผ่าพนัธ์ุ
อพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยู่เกือบทุกจงัหวดั      โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนพบวา่มีทั้งชนกลุ่มน้อย
และชาวเขาอยู่เป็นจ านวนมาก  ชนกลุ่มน้อยท่ีตั้งถ่ินฐานอยูท่างภาคเหนือตอนบน  ชาวเขาท่ีเขา้มา
ตั้ งถ่ินฐานในบริเวณภาคเหนือตอนบน  เช่น  ชาวเขาเผ่าแม้ว  อาศัยอยู่มาก  จังหวดัเชียงราย  
เชียงใหม่  น่าน  ตาก  แม่ฮ่องสอน  ชาวเขาเผา่เยา้  อาศยัอยูบ่ริเวณจงัหวดัเชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  
และล าปาง  ชาวเขาเผ่ากะเหร่ียงเป็นชาวเขากลุ่มใหญ่ท่ีอพยพเข้ามากท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่  
แม่ฮ่องสอน  เชียงราย  เป็นตน้    การด าเนินชีวิตของชาวเขาในแต่ละเผา่มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่
คล้าย ๆ กนั  ด ารงชีพด้วยการท าเกษตรเล้ียงสัตว ์ และหาของป่า  บางพวกจะท าการคา้ขาย  งาน
ศิลปหัตถกรรมท่ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมือของตนเอง  ซ่ึงชาวเขาแต่ละเผ่าจะมีความสามารถในงานสร้าง
งานศิลปหัตถกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสร้างเคร่ืองประดบัตกแต่งกาย  ประเภทเคร่ืองเงิน  การ
ทอผา้  และงานศิลปหัตถกรรมประเภทเคร่ืองจกัรสาน  เป็นตน้  พวกชาวเขาท่ีอยู่ห่างไกลความ
เจริญของชุมชนเมืองจะมีสภาพชีวิตความเป็นอยู ่ ลกัษณะการแต่งกายท่ีมีเอกลกัษณ์เด่นเฉพาะเผ่า
ของตน  ชาวเขาเกือบทุกเผ่าจะมีศรัทธาแห่งความเช่ือถือผี  และโชคลาง  หรือการสะเดาะเคราะห์  
เป็นตน้  ความเช่ือของชาวเขาท่ีถือปฏิบติัเป็นประเพณีนั้นจะไม่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา  เพราะชาวเขา
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีห่างไกลจากความเจริญของสังคมเมืองนั้นจะยงัไม่รู้จกัการนับถือ
ศาสนา 
 

 3.4.  ศำสนำและควำมเช่ือ 
  ศาสนาพุทธ  นิกายเถรวาท  เป็นศาสนาท่ีมีความส าคัญท่ีสุดต่อกลุ่มคนใน
ภาคเหนือ  โดยเฉพาะในเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่สมยัเชียงแสนและอาณาจกัรลานนาท่ี
ยิ่งใหญ่  แมก้ลุ่มไทดั้งเดิมไม่วา่จะเป็น  ไทใหญ่  ไทขึน  ไทยวน  ไทล้ือ  หรือ  ไทลาว  ก็ตามลว้น
แลว้แต่เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง  กลุ่มคนไทลานนาของจงัหวดัเชียงใหม่ถือปฏิบติั
กิจกรรมประเพณีความเช่ือทางพุทธศาสนาควบคู่ไปกบัความเช่ือถือดั้งเดิมท่ีสืบเน่ืองมาแต่บรรพ
บุรุษดั้งเดิมอยา่งเคร่งครัด 
  ประเพณีการนบัวนั  เดือน  ปี  ของคนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  ชาวเหนือจะเร่ิมตน้นบัวนัข้ึนปีใหม่หรือวนัสงกรานตต์ั้งแต่เดือน  7  เหนือ (ทางใต้
เรียกเดือน  5)  เป็นเดือนแรกจนครบ  12  เดือน  เป็น  1  ปี  ในปีหน่ึง ๆ จะมีประเพณีต่าง ๆ เก่ียวกบั
ชีวติประจ าวนั  ดงัน้ี 
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  1)  เดือน  7  เหนือ  (เดือน  5  ใต ้ ตรงกบัเดือนเมษายน)  เดือนน้ีจะมีประเพณีการ
เล่นสงกรานต ์ ประเพณีด าหวั  ปอยบวชลูกแกว้  (บวชเณร)  ข้ึนบา้นใหม่  เล้ียงผปู่ียา่ 
  2)  เดือน  8  เหนือ  (เดือน  6  ใต้  ตรงกับเดือน  พฤษภาคม)  มีปอยเณร  ปอย
หลวง  (งานสมโภชทานวหิาร - โบสถ ์- ก าแพง) ข้ึนบา้นใหม่  แต่งงาน  วสิาขบูชา  ไวพ้ระธาตุ 
  3)  เดือน  9  เหนือ  (เดือน  7  ใต ้ ตรงกบัเดือนมิถุนายน)  มีการไหวพ้ระธาตุ  เช่น  
พระธาตุดอยสุเทพ  หากฝนฟ้าดีก็เร่ิมท านา  ท าพิธีแฮกนา  หวา่นกลา้ 
  4)  เดือน  10  เหนือ  (เดือน  8  ใต้  ตรงกับเดือนกรกฎาคม)  เดือน  10  เพ็ญ
เขา้พรรษา  การท านาเร่ิมไถคราด  หวา่นกลา้  เร่ิมเขา้ฤดูฝน 
  5)  เดือน  11  เหนือ  (เดือน  9  ใต ้ ตรงกบัเดือนสิงหาคม)  ปลูกนา  ด านา  ทาน
ขา้ว  คนเฒ่าจ าศีล 
  6)  เดือน  12  เหนือ  (เดือน  10  ใต ้ ตรงกบัเดือนกนัยายน)  ฝนตกหนกัน ้ามกัท่วม
ในเดือนน้ี  มีการทานสลากหรือก๋วยสลากในวนัข้ึน  8 - 15  ค  ่า  ถึงเดือน  12  แรม 5 ค ่า  ในเดือน
เพ็ญ   12  ค  ่ า  มีการทานอุทิศส่วนกุศลแก่คนตาย  ถือว่ายมบาลปล่อยผีออกมารับของได้
ชีวติประจ าวนัของชาวบา้นนอกจะเร่ิมหวา่นพนัธ์ุผกัเพื่อท าสวนต่อไป 
  7)  เดือนเก๋ียงเหนือ  (เดือน  11  ใต ้ ตรงกบัเดือนตุลาคม)  ท าบุญออกพรรษาการ
ทานสลากภตัต ์ ทานกฐิน  จนถึงเดือนยีเ่พญ็  ชาวบา้นเร่ิมท าสวนปลูกผกั 
  8)  เดือนยี่เหนือ  (เดือน  12  ใต ้ ตรงกบัเดือนพฤศจิกายน)  มีทานกฐิน  ถึงวนั  15  
ค  ่า  ประเพณีลอยกระทง  ตามประทีป  ทอดผา้ป่า  ตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ  เดือนน้ีเป็นฤดูการ
ท าสวนของชาวบา้น 
  9)  เดือนสามเหนือ  (เดือนอ้ายใต้  ตรงกับเดือนธันวาคม)  มีประเพณีเทศน์
มหาชาติทานทอด  (ทอดผา้ป่า)  ชาวบา้นจะเร่ิมเก่ียวขา้วดอ  เดือน  3  แรมเก่ียวขา้มปี  ในดา้นชาว
สวยก็จะเร่ิมปลูกพืชลม้ลุก  เช่น  กะหล ่าปลี  กะหล ่าดอก  และอ่ืน ๆ  
  10)  เดือน  4  เหนือ  (เดือนยี่ใต ้ ตรงกบัเดือนมกราคม)  เดือนน้ีการเก็บเก่ียวจะ
เสร็จเรียบร้อย  และเก็บเขา้ยุง้ฉางจึงจดัเป็นเสร็จฤดูกาลท านา  ก็มีการท าบุญเรียกวา่  ทานขา้วจ๋ี  ขา้ว
หลาม  มีประเพณีข้ึนเรือนใหม่  แต่งงาน 
  11)  เดือน  5  เหนือ  (เดือนสามใต ้ ตางกบัเดือนกุมภาพนัธ์)  มีมาฆะบูชา  ปอย
หลวง  (งานมหกรรมฉลองสมโภช)  หากมีงานศพจะเผาในเดือนน้ี 
  12)  เดือน  6  เหนือ  (เดือนส่ีใต้  ตรงกับเดือนมีนาคม)  มีการท าบุญปอยน้อย  
(บวชเณร - อุปสมบท)  ข้ึนบา้นใหม่  แต่งงาน  ประเพณีท่ีไม่เก่ียวกบัศาสนา  ก็มีประเพณีการเล้ียงผ ี 



 25 

หรือการฟ้อนผีมดผีเม็ง  โดยเร่ิมตั้งแต่เดือน  7 - 8 - 9  เหนือ  ท ากนัภายใน  3  เดือนน้ี  (อา้งจาก  
เฉลิม  จนัปฐมพงศ ์ และคณะ : 2520, 432 - 434) 
  ประเพณีการนับวนัเดือนปีของชาวเหนือในการถือปฏิบัติกิจกรรมทางด้าน
ประเพณี  ความเช่ือท่ีส าคญัของกลุ่มคนไทยภาคเหนือ  คือความเช่ือเก่ียวกบัผี  ผีบา้นผีเรือน  ท่ีจะ
บนัดาลให้ครอบครัวมีความสุขหรือความทุกข์ได้  ความเช่ือท่ีเก่ียวกับโชคชะตา  การสะเดาะ
เคราะห์  ท่ีท าให้เกิดประเพณีการสืบชะตาท่ีกลุ่มคนภาคเหนือได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบนัน้ี  การสืบชะตาของคนเหนือจะแบ่งเป็น  สืบชะตาบา้น  สืบชะตาคน  สืบชะตาเมือง 
  สืบชะตาบา้น  จดัท าข้ึนตามหมู่บา้นในชนบทของภาคเหนือในหมู่บา้นจะมีเรือน
หลงัเล็ก ๆ ท่ีชาวเหนือเรียกว่า  "หอ"  เป็นท่ีอยูข่อง  "เส้ือบ้ำน"  ท่ีจะบนัดาลความสุขความทุกขใ์ห้กบั
คนในบ้าน  วนัสืบชะตาบ้านจะท าข้ึนก่อนวนัเข้าพรรษา  จะมีการท าบุญตักบาตร  และถวาย
ภตัตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์  พระภิกษุสงฆ์จะสวดชยัมงคลพรมน ้ ามนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
ชาวบา้น  พร้อมทั้งมีการสวดเพื่อขบัไล่ตวัเสนียดจญัไรออกจากหมู่บา้น  จะไดอ้ยูอ่ยา่งร่มเยน็เป็น
สุขทั้งหมู่บา้น 
  สืบชะตาคน  เป็นประเพณีความเช่ือท่ีคนเหนือถือปฏิบติัสืบมาจนทุกวนัน้ีซ่ึงจะท า
ข้ึนไดใ้นทุกโอกาส  ผูท้  าพิธีสืบชะตาจะมีอายุยืนยาว  ส่วนมากแลว้จะเป็นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  คนสูงอาย ุ 
หรือคนท่ีหายจากอาการเจ็บป่วยใหม่ ๆ พิธีการสืบชะตาจะมีการตั้งเคร่ืองสังเวย  และไมค้  ้าสูงเท่าผู ้
สืบชะตาไปค ้าท่ีตน้ไมใ้หญ่  การสืบชะตา  ท าสะพานเล็ก ๆ ดว้ยไมร้วก  น าเอาของทั้งหมดมาท า
เป็นกระโจมสามขา  ให้ผูเ้ขา้พิธีนัง่ในกระโจมมีดา้ยสายสิญจน์โยงท่ีศีรษะและกระโจม  ปลายดา้ย
สายสิญจน์โยงไวท่ี้บาตรน ้าพุทธมนต ์ ซ่ึงพระสงฆท่ี์จะท าพิธีสวดถือไปดว้ย 
  สืบชะตาเมือง  หรือการท าบุญเมือง  เป็นประเพณีเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่  ซ่ึง
ชาวเมือง  พอ่คา้  คหบดี  ขา้ราชการ  ช่วยกนัจดัท าบุญข้ึนเพื่อใหบ้า้นเมืองอยูเ่ยน็เป็นสุข  การท าบุญ
เซ่นไหวบู้ชาวิญญาณผูค้รองเมือง  เส้ือบา้น  เส้ือเมือง  เทพยดาอารักษ์  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย  เป็น
พิธีท่ีใหญ่ท่ีชาวเมืองเชียงใหม่จดัให้มีข้ึนในขณะท่ีบ้านเมืองเกิดศึกสงคราม  ขา้วยากหมากแพง  
หรือบา้นเมืองสงบร่มเยน็ก็จดัข้ึนเพื่อให้บา้นเมืองเกิดความเป็นสิริมงคลแก่บา้นเมือง  ในปัจจุบนั
เทศบาลเมืองเชียงใหม่ไดจ้ดัท าข้ึนในเดือนเกา้ของทุกปี  สถานท่ีประกอบพิธีรวม  10  แห่ง  กลาง
เวยีงเชียงใหม   ประตูเชียงใหม่  ประตูชา้งเผือก  ประตูท่าแพ  ประตูสวนดอก  ประตูสวนปรุง  แจ่ง
ศรีภูมิ  แจ่งขะต ๊า  แจ่งกู่เฮือน  แจ่งหัวริน  การท าบุญสืบชะตาเมืองได้รับความสนใจและความ
ร่วมมือจากชาวเมืองเชียงใหม่เป็นอยา่งดี 
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 3.5  ศำสนำและสถำนทีส่ ำคัญในจังหวดัเชียงใหม่ 
  3.5.1.  วัดพระธำตุดอยสุเทพ  เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองชาวเมืองเชียงใหม่  ตั้งอยู่บนดอย  
มีพระธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัสืบทอดรูปแบบศิลปะสมยัเชียงแสนและศิลปะลานนา
ของภาคเหนือ 
  3.5.2.  วัดพระสิงห์   เป็นวดัท่ีได้รวบรวมศิลปวฒันธรรมของลานนาไวอ้ย่าง
สมบูรณ์ท่ีสุด  มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมวหิารลาน  หอไตร  พระธาตุเจดีย ์ พระพุทธรูปสมยัเชียง
แสนและสมยัลานนาเชียงใหม่         และจิตรกรรมท่ีทรงคุณค่าแสดงถึงศิลปกรรมทางภาคเหนือ  
วดัพระสิงห์จึงเป็นสถานท่ีท่ีใหค้วามรู้ทางศิลปวฒันธรรมของภาคเหนือ 
 

 3.6  วฒันธรรมประเพณท้ีองถิ่นของจังหวดัเชียงใหม่ 
 วฒันธรรมทอ้งถ่ินภาคเหนือของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นวฒันธรรมท่ีเก่าแก่สืบเน่ืองมา
จนถึงปัจจุบันถึงแม้จะมีความเจริญของสังคมเมืองเข้าไปมีบทบาทก็ตาม  แต่ความเช่ือถือและ
ศรัทธาในศาสนาพุทธท่ีคนเหนือถือปฏิบติันั้น  ท าให้วฒันธรรมทอ้งถ่ินไม่เปล่ียนแปลงมากนัก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินจากระดบัของผูป้กครองไม่ว่า
จะเป็นภาษาค าเมืองท่ีใช้พูดหรือการแต่งกายเส้ือม่อฮ่อมท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ินให้คงอยู่
ต่อไป  ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินของภาคเหนือจึงมีอยูม่ากท่ีรวมทั้งท่ีเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู ่ หรือ
วฒันธรรมประเพณีท่ีถือปฏิบติัตามความเช่ืทางด้านศาสนาและความเช่ือท่ีสืบเน่ืองมาแต่ดั้ งเดิม  
พร้อมทั้งวฒันธรรมผสมผสานระหว่างชาวล้านนาไทยและวฒันธรรมไทยใหญ่  ซ่ึงจะไดน้ าเอา
วฒันธรรมท่ีส าคญัมากล่าวถึงดงัน้ี 
  3.6.1.  วฒันธรรมการเล้ียงขนัโตก  เป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีส าคญัของชาวเหนือ  
งานเล้ียงขนัโตกจดัข้ึนในงานมงคลต่าง ๆ  ตั้งแต่ระดบัชาวบา้น  จนถึงระดบัคหบดี  ปัจจุบนัถือเป็น
งานท่ีส าคญั  จดัเป็นงานเล้ียงตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองในระดบัภาค  ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่า
ของวฒันธรรมท้องถ่ินของชาวเหนือในงานเล้ียงขันโตกสุภาพบุรุษจะแต่งชุด  "ม่อฮ่อม"  
สุภาพสตรีแต่งชุด  "คนเมือง"  การแต่งกายรวมถึงแขกท่ีไดรั้บเชิญไปร่วมงานก็จะแต่งกายตาม
วฒันธรรมของชาวเหนือเช่นเดียวกนั  ส่วนการรับประทานงานเล้ียงขนัโตกจะนัง่กบัพื้นลกัษณะ
รูปแบบของภาชนะขนัโตกก็มีลกัษณะของทอ้งถ่ินซ่ึงประกอบดว้ย  ขนัโตกกล่องขา้วและน ้ าตน้  
(คนโทน ้ า)  เป็นตน้  ส าหรับอาหารท่ีจดัเล้ียงในงานเป็นอาหารประจ าทอ้งถ่ินเช่นกนั  มีประมาณ  5  
อยา่งข้ึนไป  เช่น  น ้าพริกอ่อง  แคบหมู  แกงฮงัเล  แกงอ่อม  ขา้วเหนียว  และผกัสด  ในระหวา่งงาน
เล้ียงขนัโตก  ถา้เป็นงานท่ียิ่งใหญ่จะมีการจดัการแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรม  ความงามของชาวเหนือ  
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เช่น  การฟ้อน  การร่ายร า    การแสดงดนตรีพื้นเมือง    วฒันธรรมการเล้ียงขนัโตกของชาวเหนือ  
จึงเป็นวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าแสดงถึงเอกลกัษณ์ของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งงดงามท่ีสุด 
  3.6.2.  งานปอย  เป็นประเพณีของชาวเหนือท่ีถือปฏิบติัสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  
ค  าวา่  "ปอย" หมายถึง  "งำนสมโภช"  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท 
  ปอยน้อย  ได้แก่  การท าบุญเน่ืองในการอุปสมบทพระภิกษุ  (ชาวเหนือเรียก  ตุ๊เจา้)  
การบรรพชาสามเณร  (ชาวเหนือเรียก  พระ)  ซ่ึงรวมเรียกวา่  ปอยบวชลูกแกว้ 
  ปอยหลวง  ไดแ้ก่  การท าบุญเพื่อสร้างโบสถ์  วิหาร  ศาลาการเปรียญ  ซ่ึงมกัจดั
ระหวา่งเดือน  5 - 8  เหนือ  ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม 
  ปอยเขา้สงฆ ์ ไดแ้ก่  การท าบุญใหค้นตายก่อนจะท าพิธีเผาศพ  งานปอยหลวงเป็น
งานท่ีชาวเหนือถือปฏิบติัสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัน้ี 
  3.6.3.  ประเพณีเข็งอินทขีล  คือ  ประเพณีบูชา  "เสาหลกัเมือง"  พิธีน้ีจะเร่ิมในวนั
แรม  13  ค  ่า  เดือน  8  เหนือ  ถึงวนัข้ึน  4  ค  ่า  เดือน  9  เหนือ  เป็นประจ าทุกปี  จึงเรียกกนัวา่งาน  
"เดือน  8  เข้ำ  เดือน  9  ออก" 
  3.6.4.  ประเพณีตรุษสงกรานต ์ และด าหวั  นอกจากน้ีจะเป็นประเพณีท่ีส าคญัของ
ชาวไทยทุกภาคแลว้  ชาวเหนือให้ความส าคญัต่อประเพณีน้ีเป็นอย่างยิ่ง  ซ่ึงถือเป็นงานท่ียิ่งใหญ่
งานหน่ึงท่ีแสดงถึงความเช่ือถือ  ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  และให้ความส าคญัต่อญาติผูใ้หญ่  วนั
สงกรานต์นอกจากเป็นงานบุญแลว้ยงัเป็นการท าประโยชน์ให้แก่วดัอีกดว้ย  ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีวนั
ขนทราย  หรือวนัเนาเป็นวนัท่ีชาวเหนือพากนัไปท าบุญท่ีวดัเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นก็ช่วยกนัขน
ทรายจากแม่น ้ าปิงไปไวท่ี้วดัหรือก่อเป็นพระเจดียป์ระดบัตกแต่งดว้ยธงหรือตุง  ท าดว้ยกระดาษสี
ต่าง ๆ เป็นรูปสามเหล่ียมชายธงมีขนาดเล็ก  การประดบัธงท าเพื่อให้เกิดความสวยงาม  และวนันั้น
เป็นวนัท่ีสนุกสนานของหนุ่มสาวท่ีมีการเล่นสาดน ้ าด้วย  ส่วนประเพณีด าหัวเป็นวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีสูงยิ่งของชาวเหนือ  เพราะถือว่าได้แสดงความจงรักภกัดี  การขออภยัต่อพระ  ต่อญาติ
ผูใ้หญ่  ในพิธีด าหัวจะมีขบวนแห่  มีการฟ้อนน าขบวน  มีอาหารผลไม ้ เม่ียงหรือบุหร่ี  ซ่ึงรวมถึง
ของใช ้ เช่น  ผา้เช็ดตวั  ผา้ขาวมา้  เป็นตน้  หรือจะมีการใส่เงินเพื่อน ามอบให้แก่ผูท่ี้จะไป  "ด ำหัว"  
ซ่ึงอาจเป็นญาติผูใ้หญ่หรือพระก็ได ้ วนัตรุษสงกรานตจึ์งเป็นวนัท่ีชาวเหนือให้ความส าคญัและถือ
ปฏิบติัสืบเน่ืองมาวนัสงกรานต์ท่ีถือปฏิบติัอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมบา้ง  ดงัท่ีเห็นอยู่ใน
ปัจจุบนัน้ี 
  3.6.5.  ตุง  หรือ  ธง  เป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือท่ี
เกิดข้ึนจากคติความเช่ือถือศรัทธา  ถือเป็นของสูงเพราะสร้างข้ึนเพื่อเป็นส่ิงบูชามกัจะจดัข้ึนในงาน
ปอย  ตุงสร้างข้ึนจากวสัดุหลายประเภทข้ึนอยูก่บัการน าไปบูชา  เช่น  ตุงไวย (ธงชยั)  สร้างข้ึนดว้ย
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ผา้ทอ  ไหม  หรือแพร  สร้างให้มีขนาดยาวเพราะถือวา่ยิ่งยาวยิง่ดีมีอานิสงส์แรง  ส่วนใหญ่จะน าไป
ปักไวห้นา้วดั  ส่วนตุงท่ีท าดว้ยโลหะมี  2  ประเภท  ตุงเหล็กท าดว้ยแผน่ตะกัว่  ส่วนตุงตองท าดว้ย
แผน่ทองเหลือง  ทองค า  หรือเงิน  เป็นตน้  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัศรัทธาของผูส้ร้างท่ีเช่ือวา่สร้างตุงถวายแลว้
จะพน้ทุกขไ์ด ้ จึงมีประเพณีทานตุงเกิดข้ึน  ซ่ึงชาวเหนือถือเป็นการสร้างกุศล  ในปัจจุบนัจะพบวา่
ประเพณีทานตุงยงัคงถือปฏิบติักนัในภาคเหนือ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบุญท่ีเรียกว่า  "งำนปอย
หลวง"  ซ่ึงเป็นงานท่ีส าคญัหรืองานท่ียิ่งใหญ่ของวดัก็จะมีการปักตุงเป็นระยะห่างไกล ๆ ก่อนถึง
วดั  ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีของชาวเหนือว่า  ท่ีวดันั้นมีงานปอยหลวง  ตุงนอกจากจะเป็นสัญลกัษณ์
ดา้นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินแลว้  ในการสร้างตุงในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีงดงามยงักล่าวไดว้่าเป็นการ
แสดงออกทางดา้นศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นท่ีส าคญัอีกดว้ย 
  3.6.6.  ประเพณีเผาเทียน  เล่นไฟ  เป็นประเพณีท่ีจดัข้ึนในวนัเพ็ญท่ี  15  ค  ่าเดือน
สิบสองหรือประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีท่ีจดัข้ึนเร่ิมแรกท่ี  จ.สุโขทยั 
 วฒันธรรมท้องถ่ินท่ีส าคญัได้น ามากล่าวถึงนั้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้ น  ในบาง
ทอ้งถ่ินยงัมีการปฏิบติักิจกรรมทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินสืบเน่ืองมา 
 

 3.7  แหล่งศิลปะพืน้บ้ำนทีส่ ำคัญของเชียงใหม่ 
 จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นแหล่งของงานศิลปะดา้นหัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียงมากมายหลาย
ชนิด  เช่น  เคร่ืองเขิน  เคร่ืองไมแ้กะสลกั  เคร่ืองเงิน  ผา้ไหม  ผา้ฝ้าย  ผลิตภณัฑ์เลียนแบบของเก่า  
(ท าด้วยไม้ปิดทองประดับกระจก)  และเคร่ืองจกัรสานบางชนิด  การท าร่ม  แหล่งส าคญั ๆ ท่ี
จดัเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเก่ียวกับงานศิละด้านหัตถกรรมของเชียงใหม่  ได้แก่  
หมู่บ้านถวาย  อ.หางดง  ผา้ทอพื้นเมือง  อ.จอมทอง  การท าร่ม  ผา้ไหม  อ.สันก าแพง  การท า
เคร่ืองเงิน  เคร่ืองเขิน  ถนนววัลาย  อ.เมือง  เป็นตน้ 
 
4.  กลุ่มและองค์กรชุมชนกบักำรพฒันำคุณค่ำวฒันธรรมพืน้บ้ำน  (ท้องถิ่น) 
 

 การด ารงชีวิตในสังคมดั้งเดิมของคนในชนบทไทยอยูบ่นพื้นฐานการประกอบอาชีพ
ทางเกษตรและรอบตวักนัเป็นหมู่บา้น  หยอ่มบา้น  มีการรวมกลุ่มกนัเพื่อแลกเปล่ียนแรงงานซ่ึงกนั
และกัน  เช่น  การลงแขกในการเก็บเก่ียวข้าว  การด านา  การแบ่งปันการใช้น ้ าเพื่อท านา  ซ่ึง
พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการจดัระบบรูปแบบความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน  เพื่อจุดประสงค์ในการ
ด าเนินภารกิจต่าง ๆ ให้ลุล่วง  องคก์รชุมชนน้ีมีลกัษณะเป็นสถาบนัทางสังคม  ท่ีบรรพบุรุษไทยได้
สร้างสรรคข้ึ์นมา  เพื่อท าหนา้ท่ีสืบทอดชีวิตของชุมชนทุกดา้นให้ยนืยาวต่อไป  (อา้งจาก  กาญจนา  
แกว้เทพ, 2540 : 11 - 12)  ซ่ึงองค์กรชุมชนท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเช่นน้ี  จะเป็นองค์กรท่ีเกิดข้ึนแบบ
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ธรรมชาติ  เพื่อท่ีจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหาร่วมทุกขร่์วมสุข  เป็นทั้งผูรั้บและผูใ้ห้ซ่ึงกนัและกนั  ดงันั้น
องคก์รชุมชนในรูปแบบดงักล่าวน้ีจะด ารงอยูไ่ดน้าน  และจะมีการเปล่ียนแปลงตนเองให้เหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูเ่พื่อศกัยภาพขององคก์ร 
 ในปัจจุบนั  "องค์กรชุมชน"  เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัยิ่งในการพฒันาชุมชน  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่  "กำรพัฒนำคน"  ซ่ึงเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน  จากแผนพฒันาสังคมและเศรษฐกิจฉบบัท่ี  8  เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั  ยงัคงมีจุดเนน้อยูท่ี่
การพฒันาคนเป็นส าคญั  ดงันั้น  "องคก์รชุมชน"  จึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือและยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัใน
การขบัเคล่ือนนโยบายของการพฒันาในการคร้ังน้ี  เพราะการพฒันาโดยยุทธศาสตร์ท่ีใช ้ "องค์กร
ชุมชน"  เป็นจุดศูนยก์ลางและเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือน  ถือวา่ไดเ้ร่ิมจากฐานรากของชุมชน
อย่างแท้จริง  ดังท่ีมานะ  พาค า  (2540 : 62)  กล่าวว่า  องค์ประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนาบน
พื้นฐานวฒันธรรมชาวบา้น  จะตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งเต็มท่ีในทุกขั้นตอนและทุกองคป์ระกอบ  จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาองค์กรชุมชนให้เกิดความตระหนกัและมีจิตวิญญาณแห่งคุณค่า  
เพื่อให้เกิดรูปแบบ  องค์กรชุมชนจะไดมี้ภูมิคุม้กนัมีความเขม้แข็ง  ท่ีจะรับรู้และเรียนรู้พร้อมกบั
ปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  และสามารถยงัคงด ารงความเป็นอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมแห่งตนเองได ้ 
อยา่งสง่างามดงัท่ี  ประเวศ  วะสี  และเสรี  พงศพ์ิศ  (2542 : 69)  ไดก้ล่าวอยา่งสอดคลอ้งกนัไวว้่า  
"ในกลุ่มไม่ว่ำที่ไหนก็ตำม  วัฒนธรรม  คือรำกฐำนส ำคัญที่ท ำให้เขำรวมตัวกันแล้วก็เข้มแข็งได้  
แม้แต่กลุ่มที่เรำคิดว่ำเขำมีควำมล้ำหลังมำกที่สุด"  จึงพอสรุปไดว้า่  พลงัขององคก์รชุมชนบนฐาน
ของวฒันธรรมพื้นบา้นนั้นมีพลงัท่ีจะท าให้เกิดการพฒันาการท่ีเขม้แข็งและย ัง่ยืนได้           ดงัท่ี  
บุญเทียน  ทองประสาน  (2531 : 151 - 165 อา้งจาก  จงดี  วงศจ์อมพร, 2544 : 17 - 18)ไดส้รุปไวว้า่  
"ชุมชนมีวฒันธรรมของตนเองอยู่  คือ  ระบบคุณค่าท่ีรวบรวมไดจ้ากประวติัศาสตร์เป็นบทสรุป
ของความคิดและการปฏิบติัของชุมชนนั้น ๆ เป็นวิถีชีวิตและทิศทางของการพฒันาของชุมชนท่ี
ชาวบา้นสรุปข้ึนมา  แกนกลางของวฒันธรรมชุมชน  คือการให้ความส าคญัแก่ความเป็นคน  และ
ความผสมผสานกลมกลืน  การท่ีชุมชนหรือหมู่บา้นอยูม่าไดเ้ป็นเวลานาน  ดว้ยเหตุเพราะว่ามีการ
ผสมกลมกลืนในชุมชน  ฐานวฒันธรรมชุมชนเขม้แขง็  การรวมกลุ่มของชาวบา้น  เพื่อท ากิจกรรมได้
ไม่ยากและสามารถต่อตา้นการเอารัดเอาเปรียบจากภายนอกได"้ 
 
5.  กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

 5.1  ควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคญัและมีความจ าเป็นมาก  ในความส าเร็จ
ของงานพฒันานาการศึกษา  ประชาชนควรมีส่วนร่วมตามกระบวนการพฒันาชุมชน  คือ  ร่วมคิด  
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ร่วมวางแผน  ร่วมตดัสินใจ  และร่วมในการปฏิบติัทุกระยะเกิดประโยชน์หรือคุณค่าของการมีส่วน
ร่วมของชุมชนวา่มี  3  ประการ  คือ  ประการแรก  ดา้นบริบท  (Context)  การมีส่วนร่วมเป็นการน า
คนในทอ้งถ่ินท่ีรู้จกัสังคมและส่ิงแวดลอ้มทางภายนอกของชุมชนอยา่งแทจ้ริง  ให้เขา้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันา  ท าให้สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิผล  ประการท่ีสอง  ดา้นการ
ปฏิบติั  (Practical)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ท าให้คนในทอ้งถ่ินรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ของการพฒันา  ท าให้ประชาชนมีโอกาสใชค้วามสามารถของตนเองในการร่วมกนัท างาน  ทั้งใน
รูปของความคิด  การตดัสินใจ  และการกระท าอยา่งเต็มท่ี  รวมทั้งมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของ
ชุมชนและตอ้งการร่วมในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน  มากกว่าการน าโครงการท่ีก าหนดทุกอยา่ง
จากภายนอกชุมชนมาเรียบร้อยแลว้   และน ามาใช้ในชุมชน  ซ่ึงจะท าให้คนในชุมชนปฏิเสธและ
หลีกเล่ียงท่ีจะให้ความร่วมมือ  ประการท่ีสาม  ดา้นจิตใจ (Moral)  การมีส่วนร่วมท าให้ประชาชน
เกิดความรู้สึกว่า  ตนเองมีสิทธิในการตดัสินใจในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อวิถีชีวิตของตนเอง  
(พฒัน  สุจ านง  และคณะ, 2524 : 22, เฮิรซ์.Hirsch, 1990 : 185 – 186 อา้งจาก  ชไมมน  ศรีสุรักษ์, 
2549 : 183) 
 

 5.2  ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม 
  เฮิร์ซ. (Hirsch, 1990 : 229 อ้างจาก  ศิ ริกาญจน์   โกสุมภ์, 2542 : 12 – 17)  ได้
จ  าแนกความหมายของการมีส่วนร่วมไว ้ 4  ดา้น  ดงัน้ีคือ 
  1.  ดา้นการกระจายอ านาจ  “การมีส่วนร่วม”  หมายถึง  การท าให้ประชาชนซ่ึงถูก
กีดกนัออกไปให้เขา้มามีส่วนร่วมในการไดรั้บผลประโยชน์จากทรัพยากรและสังคมร่วมกนั  โดย
เนน้การใชยุ้ทธศาสตร์ท่ีจะท าให้ประชาชนมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในสังคมท่ีกวา้งข้ึน  ซ่ึงส่งผล
ต่อวถีิชีวติท่ีเขาเป็นอยู ่ มากกวา่การใชย้ทุธศาสตร์ท่ีก าหนดมาจากบุคคลอ่ืน 
  2.  ดา้นวาทกรรมทางภาษาเป็นการใชว้าทกรรม  (Discourse)  จากทางหรือคนขา้ง
นอกน ามาใช้กบัชาวบา้น  ให้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนโดยปราศจากหลกัการ
ของการริเร่ิมจากคนในชุมชนเอง 
  3.  ดา้นลกัษณะของการมีส่วนร่วม  เป็นการอธิบายความหมายของการมีส่วนร่วม
โดยจดัล าดบัจากความหมายกวา้ง ๆ ไปสู่ความหมายท่ีเฉพาะเจาะจง  ซ่ึงความหมายกวา้ง ๆ ของการมี
ส่วนร่วมหมายถึง  การมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจ  การให้ประชาชนเก่ียวกับกระบวนการ
ตดัสินใจและกระบวนการด าเนินงานของโครงการ  ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ  
ส่วนความหมายท่ีค่อนข้างเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การท่ีให้ประชาชนมีทั้ งสิทธิและหน้าท่ีท่ีเข้า
มาร่วมแกปั้ญหาของเขา  ให้เขาเป็นผูริ้เร่ิมและมุ่งให้ความพยายาม  และควบคู่เป็นตวัของตวัเองเขา้
ด าเนินการและควบคุมทรัพยากร  ตลอดจนระเบียบในสถาบนัต่าง ๆ เขา้แกปั้ญหาเหล่าน้ี  ซ่ึงเป็น
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การแสดงถึงสภาพของการมีส่วนร่วมท่ีเน้นให้กลุ่มร่วมด าเนินการ  มีจุดส าคญัท่ีท าให้การมีส่วน
ร่วมนั้นเป็นการปฏิบติัอยา่งแขง็ขนั  มิใช่เป็นไปอยา่งเฉยเมย  หรือมีส่วนร่วมพอเป็นพิธีเท่านั้น 
  4.  ดา้นการรวมพลงัและทรัพยากร  คณะกรรมการบริหารเพื่อประสานงานเฉพาะ
กิจในการพฒันาชนบทขององคก์ารสหประชาชาติ  ไดก้ล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้า่  
คือ  ความมานะพยายามช่วยกนัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมพลงัความพยายามและทรัพยากรใด ๆ ท่ี
เห็นควรน ามาใชบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีเขา้ไดต้ั้งใจเอาไว ้ โดยนยัน้ี  ท าให้เรียกไดว้า่  การมีส่วน
ร่วมเป็นกระบวนการของการกระท าอย่างแข็งขนัท่ีผูท่ี้มีส่วนร่วมได้ริเร่ิมและลงมือกระท าตาม
ความคิดและวจิารณญาณของตนเอง  รวมทั้งเป็นกระบวนการกระท าท่ีสามารถควบคุมได ้
 

 5.3  กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
  การมีส่วนร่วมของชุมชน  หมายถึง  ความสามารถในการพัฒนาตนเองของ
ประชาชน  หรือชาวบ้าน  บนฐานของความสามารถในการพึ่ งตนเองได้สูงพอสมควร  ตามขีด
ความสามารถของตนเองในการจดัการและควบคุมการใชแ้ละกระจายทรัพยากร  และปัจจยัการผลิต
ท่ีมีอยูใ่นสังคมเพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม  ตามความจ าเป็นอยา่งสมศกัด์ิ
ศรีในฐานะสมาชิกในสังคม  ในการมีส่วนร่วมประชาชนได้พฒันาการรับรู้และภูมิปัญญาซ่ึง
แสดงออกในรูปการตดัสินใจ  ในการก าหนดชีวิตของตนเองอยา่งเป็นตวัของตวัเอง  ประชาชนจึง
เป็นผูคิ้ดคน้ปัญหา  เป็นผูท้  าทุกอยา่งดว้ยวิธีการท างานร่วมกนักบักลุ่ม  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ดว้ยความตั้งใจ (ความร่วมมือร่วมใจ) โดยกระท าการดงักล่าวให้ห้วงเวลาและล าดบัเหตุการณ์ทรง
ประสิทธิภาพ  คือ  ถูกจงัหวะและเหมาะสม  (การประสานงาน)  การมีส่วนร่วมจึงตอ้งควบคู่ไปกบั
ความรู้สึกเป็นเจา้ของและประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการพฒันาชนบท  
อันได้แก่  การศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและจัดล าดับ
ความส าคญัของปัญหาการเลือกวิธีและวางแผนในการแกปั้ญหา  การด าเนินงานตามแผนและขั้น
สุดท้าย  คือ  การติดตามและประเมินผล  กล่าวคือ  ประชาชนเป็นตวัตั้งคือเป็นเจา้ของโครงการ  
ส่วนบุคคลภายนอกนั้นเป็นฝ่ายสนบัสนุน  ชาวบา้นเป็นผูว้างแผนด าเนินตามรูปแบบและวิธีการท่ี
ชาวบา้นคุน้เคย  ตดัสินใจเม่ือตอ้งการทางเลือกแบบต่าง ๆ ในการแกปั้ญหา  ภูมิรู้  ภูมิปัญญาและภูมิ
ธรรม  รวมทั้งตวับุคคลในการระดมความคิดในการแก้ปัญหา  ต้องมาจากชุมชนเป็นส่วนใหญ่  
รวมทั้งเป็นผูแ้กไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือความขดัแยง้อนัอาจจะเกิดข้ึนตามวิธีการของตวัเองดว้ยและน่ี
คือ  แนวทางวฒันธรรมชุมชน  นัน่เอง  การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการท่ีรัฐบาลน าการส่งเสริม  
ชกัน า  สนบัสนุน  สร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งในรูปส่วนบุคคล  กลุ่มชน  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  
และองคก์รอาสาสมคัรรูปแบบต่าง ๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือ
หลายเร่ืองรวมกัน  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ตั้ งแต่เร่ิมจนกระทั่งจบ
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โครงการ  เร่ิมตั้งแต่ร่วมท าการศึกษาค้นควา้ปัญหา  และความต้องการ  ร่วมคิด  และหาวิธีการ
แกปั้ญหา  เพื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ร่วมวางนโยบายแผนงานหรือโครงการ  ร่วมตดัสินใจในการ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดั  ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนร่วมปฏิบติัจากนโยบายหรือแผนงานให้บรรลุ
ตามท่ีก าหนดไว ้ ร่วมควบคุมและประเมินผล  (เสน่ห์  จามริก, 2537 : 9, อคิน  ระพีพฒัน์, 2533 : 
320, นิรันดร์  จงวุฒิเวศย,์ 2531 : 185, วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน, 2532 : 11 – 14, ไพรัตน์  เตชะรินทร์, 
2532 : 6  อา้งจาก  ชไมมน   ศรีสุรักษ,์ 2549 : 180 : 181) 
 

 5.4  ลกัษณะของกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ลกัษณะของการมีส่วนร่วม  คือ  การมีความรู้สึกเป็นเจา้ของและผกูพนักบัทอ้งถ่ิน
ของคนท่ีอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน  มีระบบของสังคมและมีรูปแบบของการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีมี
ความจ าเพราะท้องถ่ิน  และมีองค์ประกอบหลายนัย  จึงท าให้การมีส่วนร่วมของชุมชนมีหลาย
ลกัษณะท่ีเด่นชดั  แสดงถึงกระบวนการเคล่ือนไหว  เปล่ียนแปลงและพฒันาของกลุ่มคนในชุมชน
ท่ีมีการรวมกนัเพื่อเป้าหมายใด  เป้าหมายหน่ึงตามความจ าเพาะทอ้งถ่ิน  จากการศึกษาคน้ควา้พบวา่
มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมของชุมชน  ท าให้มองเห็นภาพอย่าง
เด่นชดัในลกัษณะดงักล่าวตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
  ชินรัตน์  สมสืบ  (2539 : 49)  ได้สรุปลักษณะการมีส่วนร่วมว่า  ไม่ควรใช้การ
บงัคบัหรือก่อตั้งโดยรัฐ  แต่ตอ้งเกิดจากการตระหนักและตดัสินใจของชาวบา้นเอง  รัฐเป็นเพียง
ผูส้นบัสนุนและสร้างปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
  โคเฮน  และอพัฮอฟ  (Cohen  and  Uphoff, 2980 : 6)  กล่าวถึงลกัษณะของการมี
ส่วนร่วมไวว้่าตอ้งประกอบดว้ยการมีส่วนเก่ียวขอ้งของประชาชน  4  ประการ  คือ  1)  การมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตดัสินใจท าอะไรและท าดว้ยวิธีการอยา่งไร  2)  มีส่วนในการด าเนินโครงการ
ตดัสินใจในการให้ทรัพยากรสนบัสนุนโครงการและร่วมมือกบัองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการ
เฉพาะ  3)  มีส่วนแบ่งปันผลประโยชน์อนัเกิดจากโครงการพฒันา  และ  4)  มีส่วนในการประเมิน
โครงการ 
  ปาริชาติ  วลยัเสถียร  และคณะ (2543 : 138–139) ไดส้รุปการมีส่วนร่วมไว ้2 ลกัษณะ  
คือ 
  1.  การมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพฒันา  โดยให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา  ตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ  ไดแ้ก่  การร่วมกนัคน้ปัญหา
การวางแผน  การตดัสินใจ  การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทอ้งถ่ิน  การบริหารจดัการ  การ
ติดตามประเมินผล  รวมทั้งการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  โดยเฉพาะโครงการพฒันา
ดงักล่าว  ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมชุมชน 
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  2.  การมีส่วนร่วมในนยัทางการเมือง  แบ่งออกเป็น  2  ประเภทคือ 
   2.1  การส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง  โดยประชาชนหรือ
ชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม  ควบคุมการใช้
และการกระจายทรัพยากรของชุมชน  อนัก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างท่ีประชาชนใน
ชนบทสามารถแสดงออก  ซ่ึงความสามารถของตนและไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันา 
   2.2  การเปล่ียนแปลงกลไกการพฒันาโดยรัฐ  มาเป็นการพฒันาท่ีประชาชน
มีบทบาทหลกั  โดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาคเพื่อให้
ภูมิภาคมีลกัษณะเป็นเอกเทศให้มีอ านาจทางการเมือง  การบริหาร  มีอ านาจต่อรองในการจดัสรร
ทรัพยากรอยู่ในมาตรฐานเดียวกนั  โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ อาจกล่าวไดว้่า  เป็นการ
คืนอ านาจ (Empowerment)  ในการพฒันาให้แก่ประชาชน  ให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคต
ของตนเอง  ทั้ งน้ีต้องค านึงถึงการพัฒนาท่ีเท่าเทียมกันของชายและหญิง  (Gender)  ในการ
ด าเนินงานพฒันาดว้ย 
   ดงันั้นลกัษณะการมีส่วนร่วมของชุมชน  จึงมีนยัทางดา้นกระบวนการคิด  
ตดัสินใจของประชาชน  เพื่อพฒันาหรือแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตวฒันธรรม
ชุมชน  ตลอดจนดา้นพลงัอ านาจทางสิทธิพลเมืองในการแสดงความสามารถของตนในการพฒันา
และดา้นการพฒันาโดยรัฐ  เป็นผูส้นบัสนุนในบทบาทรองเป็นการคืนอ านายให้ประชาชนอยา่งเท่า
เทียมกนัทั้งชายและหญิงในการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม 
 

 5.5  รูปแบบของกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
  การมีส่วนร่วมเป็นงานพัฒนาท่ีต้องอาศัยกระบวนการอย่างต่อเน่ือง  เพื่อ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามความตอ้งการในทอ้งถ่ินของชุมชนได้บรรลุเป้าหมาย  จึงตอ้งมี
หลากหลายขั้นตอนเพื่อผลต่อการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพจากการศึกษาคน้ควา้ขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  จากนักวิชาการหลายท่านในงานพฒันา  ไดส้รุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนไวด้งัน้ี 
  1.  ประชาขนมีส่วนร่วมในการคน้หาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาการมี
ส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน  เป็นการกระตุน้ให้ประชาชนไดร่้วมกนัเรียนรู้สภาพของชุมชน  การ
ด าเนินชีวิต  ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการท างาน  และร่วมกนัคน้หา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา  ตลอดจนการจดัล าดับความส าคัญของปัญหา  จึงสรุปได้ว่าเป็น
ขั้นตอนท่ีมีกระบวนการของประชาชนมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ถึงสาเหตุ  ผลและท่ีมาของปัญหา 
  2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและ
เป้าหมายสูงสุด  รวมทั้งมีโอกาสท่ีก าหนดการจดัทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้าหมาย  โดยประชาชนมี
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ส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน  การด าเนินโครงการและประเมินผล  เราตอ้งถือวา่การมีส่วนร่วม
เป็นส่วนส าคญัในการพฒันาไปในแนวทางท่ีสนองความตอ้งการพื้นฐานของประชาชน  และเลือก
วิธีการและพิจารณาวางแผนแก้ปัญหา  โดยมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็น  เพื่อ
ก าหนดนโยบาย  วตัถุประสงค ์ วธีิการ  แนวทางการด าเนินงานและทรัพยากรท่ีจะตอ้งใช ้
  3.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน  ในกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการพัฒนา  โดยการสนับสนุนด้านวสัดุ  อุปกรณ์  แรงงาน  เงินทุน  หรือเข้าร่วม
บริหารงานการใชท้รัพยากร  การประสานงานและด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
  4.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล  วเิคราะห์ปัญหา  อุปสรรคและปัจจยัท่ี
มีส่วนท าให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลพฒันาเพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที 
  5.  การมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพฒันา  ซ่ึงเป็นการน าเอากิจกรรม
มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ  โดยอยูบ่นพื้นฐานของความเท่าเทียมกนัของบุคลการและ
สังคม  (อคิน  รพิพฒัน์, 2533 : 49 – 50, ปาริชาติ  วลยัสเถียรและคณะ, 2543 : 143, ปรีชา  เป่ียมพงษ์
สาษต,์ 2544 : 157 – 159 อา้งจาก  ชไมมน  ศรีสุรักษ,์ 2549 : 186 – 187) 
 
6.  งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 จงดี  วงศจ์อมพร  (2544 :  บทคดัยอ่/ วทิยานิพนธ์)  ไดท้  าการศึกษาวฒันธรรมพื้นบา้น  
ปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาความเข็มแข็งของชุมชน  กรณีศึกษา  ชุมชนปกาเกอะญอ  หมู่บา้น
โป่งสนิท  อ าเภอแม่วาง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ของวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาความเข็มแข็งของชุมชน  ซ่ึงเนน้การศึกษาคุณค่า
ของปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบของวฒันธรรมพื้นบ้าน  ได้แก่  ระบบความคิด  และความเช่ืออนั
ไดแ้ก่  พิธีกรรมหลกัของชาวชนเผา่ปกาเกอะญอ  คือ  พิธีมก๊ะ  พิธีหมิซอโข่  พิธีเล้ียงฝายน ้าและตน้
น ้ า  กฏจารีตประเพณี  ประเพณีการเกิด  แต่งงาน  งานศพ    ประเพณีลงแขก   และระบบอาวุโส  
ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบของวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันา
ความเขม้แข็งของชุมชนปกาเกอะญอ  แบ่งไดเ้ป็น  2  ส่วนคือ  1)  ปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบของ
วฒันธรรมพื้นบา้นในระบบคุณค่าและความเช่ือ  ซ่ึงประกอบดว้ยพิธีกรรม  กฎศีลธรรมหรือกฎ
จารีตประเพณี  นิทานและสุภาษิตต่าง ๆ   2)  ปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบของวฒันธรรมพื้นบา้นใน
ระบบชีวิตความเป็นอยู่ประกอบดว้ยระบบสังคมและระบบการท ามาหากิน  สังคมมีการจดัระบบ
เป็นแบบความสัมพนัธ์กนัในครอบครัว  เครือญาติ  และชุมชนในหมู่บา้น  โดยมีพิธีบต๊ะ  และพิธีหมิ
ซอโข่เป็นหลกัในการจดัระบบท่ีมีผูน้ าหมู่บา้นท่ีเรียกวา่ฮิโข่  เป็นผูป้กครองดูแลมีระบบอาวุโสเป็น
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ท่ีปรึกษาและตดัสินใจ  ปัจจยัเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของระบบความคิดและความเช่ือท่ีให้
คุณค่า  และความหมายต่อคนเป็นศูนยก์ลางของการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกนั  โดยมีระบบความเช่ือ
เดียวกนัเป็นหลกัยดึท่ีส าคญัของการด าเนินชีวติร่วมกนั 
 พระรักษ์  แปงจนัทร์เขียว  (2546 : บทคัดย่อ  วิทยานิพนธ์)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลกั : กรณีศึกษาบ้านถวาย  
อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการ
ผลิตศิลหัตถกรรมไม้แกะสลักในชุมชนบ้านถวาย  ผลการศึกษาพบว่าการผลิตหัตถกรรมไม้
แกะสลกัในชุมชนบา้นถวายมีความเจริญเติบโตเป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเศรษฐกิจได ้ โดยมี
เจา้ของผูป้ระกอบการและช่างแกะสลกัส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นในหมู่บา้นถวาย  มีอายุเฉล่ีย  35 - 45  
ปี  จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา  ผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกัส่วนมากจะผลิตเองและขายเอง  โดยท า
เป็นลกัษณะภายในครอบครัว  มีการถ่ายทอดวิธีการผลิตการแกะสลกัในครอบครัวจากรุ่นไปสู่รุ่น  
ปัจจุบนัพบว่าปัญหาดา้นกระบวนการผลิต  คือ  การขาดแคลนวตัถุดิบหลกั  ไดแ้ก่  ไมฉ้ าฉา  ไม้
มะม่วง  ไมก้ระทอ้น  การออกแบบผลิตภณัฑ์ยงัมีรูปแบบไม่หลากหลาย  ผูผ้ลิตยงัขาดความรู้ความ
ช านาญในการใช้เคร่ืองมือสมยัใหม่  ส าหรับปัญหาดา้นการจดัการคือ  ผูป้ระกอบธุรกิจร้านคา้ยงั
ขาดความรู้ดา้นการจดัการและการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ  พนกังานขายยงัขาดความสามารถ
ในการใชภ้าษาองักฤษส่ือสารกบัลูกคา้  และยงัขาดทกัษะการรวมกลุ่มการขายสินคา้  ท าให้ตั้งราคา
สินคา้ตดัราคากนัเอง  ไม่สามารถมีพลงัต่อรองราคากบันายทุนได ้ ดา้นการอนุรักษใ์นปัจจุบนัพบวา่
ขาดการอนุรักษ์งานศิลปะไม้แกะสลัก  เยาวชนในหมู่บ้านไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้  ท าให้ขาดการ
ถ่ายทอดงานดา้นประชาสัมพนัธ์ของงานศิลปหตัถกรรมไมแ้กะสลกั  พบวา่  มีนอ้ยมากหรือแทบจะ
ไม่มีเลย 
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  คณะวจิยัไดน้ ามาวเิคราะห์เพื่อจดัท า
กรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ีคือ 
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-  บริบทของชุมชน 

-  ผูน้  าชุมชน 

-  องคก์รชุมชน 

-  อบต. บา้นแหวน 

-  ทุนในชุมชน 

ปัจจัยหลกัทีต้่องกำรพฒันำ 
-  บริบทของศิลปวฒันธรรมชุมชน 
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การวจิยัและพฒันา
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PAR) 

•  รูปแบบศูนยศิ์ลปวฒันธรรม
ชุมชนต าบลบา้นแหวน 

•  รูปแบบการบริหารจดัการศูนย์
ศิลปวฒันธรรมชุมชนต าบลบา้น
แหวน 
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