
 55 

บทที่  4 
 

ผลกำรวจิัย 
 

 การวจิยัและพฒันารูปแบบศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชนโดยองคก์รชุมชน  ต.บา้นแหวน อ.หางดง  
จ.เชียงใหม่  คณะวิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนของแผนปฏิบติัการวจิยัท่ีไดก้  าหนดไว ้  เพื่ออธิบาย
ถึงผลจากการจดักิจกรรมทั้ง  13  กิจกรรม  (รายละเอียดในบทท่ี  3)  โดยในแต่ละกิจกรรมมีผลท่ี
เกิดข้ึนตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  ผลกระทบจากการวจิยัเกิดกระบวนการใหม่  เกิดการเรียนรู้ของ
คณะวจิยั  จากการท างาน  รวมทั้งบทเรียนจากการจดักิจกรรมการวจิยั  และสามารถตอบค าถามการ
วจิยั  4  ขอ้  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 1.  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิยข้อที ่  1  เพ่ือศึกษำบริบทชุมชนและศักยภำพด้ำน
ศิลปวฒันธรรมของต ำบลบ้ำนแหวน  อ ำเภอหำงดง  จังหวดัเชียงใหม่   
 ค ำถำมวจัิย  มีดังนี้ 
  บริบททัว่ไปและขอ้มูลประวติัศาสตร์ชุมชน  และศกัยภาพดา้นศิลปวฒันธรรม
ของต าบลบา้นแหวน  เป็นอยา่งไร 
  จากการศึกษาโดยผา่นกิจกรรมท่ี 2 - 6  ไดแ้ก่  กิจกรรมศึกษาทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง  กิจกรรมการประชุมเพื่อคน้หาศกัยภาพชุมชนและศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมวเิคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมชุมชน  กิจกรรมประชุมและวางแผนการศึกษาบริบท
ชุมชน  และศกัยภาพดา้นศิลปวฒันธรรมชุมชน  และกิจกรรมท่ีสะทอ้นขอ้มูลการศึกษาบริบท
ชุมชนและศกัยภาพดา้นศิลปวฒันธรรมชุมชน  คณะวิจยัไดป้ระมวลขอ้คน้พบจากการศึกษาดงัน้ี 
 

1.  บริบทชุมชน 
 1.1  ประวตัิศำสตร์ชุมชน 
  ชุมชนของต าบลบา้นแหวนเร่ิมตั้งเป็นหมู่บา้นเม่ือใดไม่มีหลกัฐานปรากฏแน่ชดั  แต่
จากการจดัสนทนากลุ่มยอ่ยของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนไดรั้บการบอกเล่าวา่  บา้นแหวนเป็นชุมชน
เก่าแก่ชุมชนหน่ึงของอ าเภอหางดง  ส่วนท่ีมาของค าวา่  "บา้นแหวน"  นั้น  ไดรั้บการบอกเล่าถึง
ต านานของชุมชนวา่ 
  เดิมมีหมู่บา้นอยูแ่ห่งหน่ึง ช่ือวา่  "บ้ำนหนองแหวน" (ปัจจุบนัคือบา้นโขงขาว หมู่ท่ี  2) 
ในขณะนั้น  มีจ  านวนครัวเรือนประมาณ  10  หลงัคาเรือน  หมู่บา้นน้ีมีหนองน ้าขนาดใหญ่อยูท่าง
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ทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องหมู่บา้น  รอบๆ บริเวณหนองน ้ ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นอยา่งยิง่  จึงเป็น
ทั้งท่ีอยูอ่าศยัและเป็นท่ีท ามาหากินของชาวบา้นหนองแหวน  ขณะนั้นมี  พญามโน  เป็นผูน้ าของ
หมู่บา้น  (มีศกัด์ิเทียบเท่ากบัต าแหน่งก านนัในปัจจุบนั)ปกครองลูกบา้นดว้ยความเป็นธรรมและ
ชาวบา้นมีความสุขตลอดมา 
  อยูม่าวนัหน่ึง  มีชาวบา้นหนองแหวนช่ือ  แม่ป๋ัน  ไดอ้อกไปหาปลาท่ีหนองน ้าใหญ่
แห่งนั้น  ซ่ึงเป็นกิจวตัรประจ าวนัของชาวบา้นในหมู่บา้นน้ี  ขณะท่ีแม่ป๋ันก าลงัใชส้วงิชอ้นหาปลา  
เม่ือยกสวงิข้ึนดูก็พบกบัแหวนโบราณวงหน่ึงท่ีมีความงดงามเป็นอยา่งยิง่  ดว้ยความตกใจและเกรง
กลวั  แม่ป๋ันจึงไดน้ าแหวนโบราณไปมอบใหพ้ญามโน  เม่ือชาวบา้นในละแวกนั้นทราบข่าวก็พา
กนัมาขอดูแหวนโบราณเป็นจ านวนมาก  ต่างก็วพิากษว์ิจารณ์กนัไปต่าง ๆ นาๆ บา้งก็บอกวา่เป็น
ของศกัด์ิสิทธ์ิ  บา้งก็บอกวา่เป็นแหวนท่ีมีอาถรรพ ์  หลงัจากท่ีพญามโนไดเ้ก็บแหวนโบราณไวใ้น
หมู่บา้น  ไดเ้กิดเหตุการณ์ท่ีไม่ดีต่าง ๆ ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  มีชาวบา้นลม้ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ  และ
มีส่ิงผดิปกติกบัหมู่บา้น  ชาวบา้นจึงไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัวา่เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นเพราะ
อิทธิฤทธ์ิของแหวนโบราณ  และมีความเช่ือวา่ หากใครครอบครองแหวนวงน้ีก็จะเกิดเหตุอาเพศกบั
ผูน้ั้น  นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาก็ไม่มีใครกลา้จะครอบครองแหวนวงน้ี  ชาวบา้นจึงตกลงกนัวา่ใหน้ า
แหวนไปเก็บรักษาไวท่ี้วดัเพื่อเป็นสมบติัของหมู่บา้น  และไดเ้ปล่ียนช่ือหมู่บา้นจากหนองแหวน
เป็น  "บ้ำนแหวน"  และต่อมาไดรั้บการยกฐานะเป็นต าบล  จึงไดช่ื้อวา่  "ต ำบลบ้ำนแหวน"  จนถึง
ปัจจุบนัน้ี  ซ่ึงต าบลบา้นแหวนมีหมู่บา้นทั้งส้ิน  13  หมู่บา้น 
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 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบัทัว่ไปเล่ม  113  ตอนพิเศษ ร2ว.อว.  23  กมุภาพนัธ์  2539  
มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  23  กุมภาพนัธ์  2540  เป็นตน้ไป 
 

 1.2  ทีต่ั้ง  อำณำเขตและลกัษณะทำงภูมิศำสตร์ 
  ต าบลบา้นแหวน  อยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอหางดงประมาณ  2 กิโลเมตร  พื้นท่ีของ
ต าบลบา้นแหวนมีทั้งหมด  11  ตารางกิโลเมตร  หรือ  7325  ไร่  โดยมีลกัษณะภูมิประเทศรูปร่าง
ของพื้นท่ีเป็นแนวยาวกวา้ง  จากทางทิศตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก  มีความลาดชนัไม่เกิน  2  
เปอร์เซนต ์  ลาดเอียงจากทางทิศตะวนัตกไปทางตะวนัออก  พื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะ
ส าหรับการเพาะปลูก  และมีทางหลวงหมายเลข  108 (สายเชียงใหม่ -  ฮอด)  ตดัผา่นเขตต าบลทาง
ทิศตะวนัตกของต าบล  โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลใกลเ้คียงดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   ติดต่อต าบลหนองควาย และต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง   
   จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ทิศใต ้ ติดต่อต าบลหนองแก๋ว  และต าบลขนุคง  อ าเภอหางดง   
   จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อต าบลน ้าแพร่  และต าบลหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อต าบลสบแม่ข่า  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ส่วนสภาพภูมิอากาศโดยทัว่ไปอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม  2  ชนิดคือ  ลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  แบ่งออกเป็น  3  ฤดู  คือ  ฤดูฝน  (พฤษภาคม - 
ตุลาคม)  ฤดูหนาว  (พฤศจิกายน - กุมภาพนัธ์)  และฤดูร้อน (มีนาคม - เมษายน)  มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้ง
ปีท่ี  25.4  องศาเซลเซียส  โดยมีค่าเฉล่ียอุณหภูมิสูงสุดท่ี  31.8  องศาเซลเซียส  ความช้ืน - สัมพทัธ์
เฉล่ียตลอดทั้งปี  72  เปอร์เซนต ์
 

 1.3  กำรปกครองและประชำกร 
  ปัจจุบนัน้ีต าบลบา้นแหวนมีการปกครองในรูปแบบของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  แต่เดิมเป็นเพียง "สภาต าบล"  ตามประกาศคณะปฏิบติั
ฉบบั  326  ลงวนัท่ี  13  ธนัวาคม  2515  ซ่ึงมีฐานะเป็นส่วนหน่ึงของราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ต่อมากระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศจดัตั้งสภาต าบลบา้นแหวน  เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นแหวน  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ีเป็นตามความในมาตรา  43  แห่ง
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นแหวนปัจจุบนัจดัเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลชั้น 4 มีขอบเขตการปกครองรับผดิชอบ  13  หมู่บา้น  
ดงัตารางท่ี  1 
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ตำรำงที ่  1  แสดงรำยช่ือต ำบลและหมู่บ้ำนจ ำนวนประชำกร  และครัวเรือนในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนแหวน 

 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้ำน ชำย หญงิ รวม ครัวเรือน หมำยเหตุ 
1 บา้นไร่ 390 369 759 253 (1)  ทั้ง  13  หมู่บา้น

อยูใ่นเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบล
บา้นแหวน 
(2)  สถิติ  จ  านวน
ประชากรและ
ครัวเรือน  ณ  วนัท่ี  
30  มิถุนายน  พ.ศ.  
2548 

2 บา้นโขงขาว - บา้นแหวน 356 377 733 254 
3 บา้นทา้วบุญเรือง 659 718 1377 598 
4 บา้นช่างค านอ้ย 381 403 784 331 
5 บา้นช่างค าหลวง 496 549 1045 398 
6 บา้นปากกอง 243 251 494 217 
7 บา้นป่าหมาก 253 246 499 308 
8 บา้นตน้เฮือด 423 521 944 419 
9 บา้นเด่ือ 271 320 591 186 
10 บา้นจอมทอง 372 341 713 218 
11 บา้นดู่ 315 358 673 310 
12 บา้นดอนไฟ 160 161 321 101 
13 บา้นศรีสรร 300 324 624 242 
รวม - 4,619 4,938 9,557 3,835  

 

  กล่าวโดยสรุปวา่  ต าบลบา้นแหวนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  13  หมู่บา้น  มีพื้นท่ี  
11  ตารางกิโลเมตร  มีจ  านวนครัวเรือนทั้งหมด  3,835  ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด  9,557  คน  
เป็นชาย  4,619  คน  และ  หญิง  4,938  คน 
 

 1.4  กำรเมือง  กำรบริหำร 
  1)  การเมือง  ประชากรท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตต าบลบา้นแหวน  ปัจจุบนัใหค้วาม
สนใจในดา้นการเมือง  การปกครองมากเพิ่มข้ึนกวา่แต่ก่อนมาก  เป็นผูท่ี้มีความสนใจและ
กระตือรือลน้ท่ีจะใชสิ้ทธ์ิ และหนา้ท่ีของตนเองตามประบอบประชาธิปไตย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  จะ
มีผูไ้ปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งในระดบัต่าง ๆ แต่ละคร้ังไม่นอ้ยกวา่  79.75  เปอร์เซ็นต ์ ของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  
และยงัใหค้วามสนใจในดา้นการเมืองการบริหารงานของคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมากกวา่ในอดีต  ซ่ึง
เท่ากบัเป็นการตรวจสอบการท างานการบริหารงานของผูบ้ริหาร  ท่ีมาจากการเลือกตั้งและขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  และการมีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการตรวจสอบการท างาน 
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  2)  การบริหาร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  ชุดปัจจุบนั  ไดรั้บ
การเลือกตั้ง  เม่ือวนัท่ี  31  กรกฎาคม  2548  จ  านวน  26  คน  ฝ่ายบริหารมีนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  1  คน  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  2  คน  เลขานุการนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  1  คน  ฝ่ายสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีประธานสภา  1  คน  รองประธานสภา    
1  คน  และเลขานุการสภา  1  คน  มีผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
มากกวา่  75  เปอร์เซ็นตข์องผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
 

 คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบ้ำนแหวน  มีดังนี้ 
 1.  นานสมศกัด์ิ กนัทา นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 2.  นายณรงค ์ กนัถิน รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 3.  นายบุญฤทธ์ิ ค าลือ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 4.  นายอรุณ ทิพยปั์ญญา เลขานุการคณะผูบ้ริหาร 
 5.  นายสีมา บุตรจา ประธานสภาฯ 
 6.  นางแสงอรุณ กูลนรา รองประธานสภาฯ 
 7.  นายสวา่ง สายคึกอา้ย สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  1 
 8.  นายสุพจน์ ขนัทะสิทธ์ุ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  1 
 9. นายจ ารัส ค าแสน สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  2 
 10.  นายสมศกัด์ิ อินสุข สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  2 
 11.  นายสมเกียรติ ตาสีมูล สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  3 
 12.  นายป๋ันแกว้ ทาสุทะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  3 
 13.  นายวรีะพนัธ์ สุวรรณจนัทร์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  4  
 14.  ส.อ.วเิชียร สายสุริยะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  4  
 15.  นายก๋องแกว้ ค าโมะ๊ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  5 
 16.  นายตนั อินชุม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  5 
 17.  นายดาวเรือง บุญจู สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  6 
 18.  นายเจริญ กิติกุศล สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  6 
 19.  นายเสถียร บุญเทพ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  7 
 20.  นายสวา่ง ธิลา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  7 
 21.  นายบุญทา วงคมู์ล สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  8 
 22.  นางพรพรรณ สิงห์ลยั สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  8 
 23.  นายเจริญ สายค าอา้ย สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  9 
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 24.  นายพิชิต ปัญญา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  9 
 25.  นายอดุลย ์ ไชยรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  10 
 26. นายพนัธ์ พนัธุศาสตร์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  11 
 27.  นายทองดี เขียวดี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  12 
 28.  นายอ่ินค า ไชยนา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  12 
 29.  นายป๋ันแกว้ ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  13 
 30.  นายกมล อินทร์จนัทร์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี  13 
 

  ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  มีอตัราก าลงั  พนกังานและลูกจา้งท่ี
เป็นฝ่ายสนบัสนุนงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีความคล่องตวัและบริการประชาชนในเขต
รับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งหมด  37  คน  ดงัน้ี 
  พนกังานส่วนต าบล  (ขา้ราชการ) 12  คน 
  ลูกจา้งประจ า   2   คน 
  พนกังานจา้งทัว่ไป  4   คน 
  พนกังานจา้งตามภารกิจ 19  คน 
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 นอกจากพื้นท่ีต าบลบา้นแหวนยงัมีการบริหารงานในรูปแบบท่ีแต่ละหมู่บา้นก็จะมีผูน้ า
ของตนเอง  โดยไดม้าจากการซ่ึงมีต าแหน่งเป็นผูใ้หญ่บา้น  และทุกหมู่บา้นก็จะเลือกก านนั  1  คน  
ดงัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 

ตำรำงที ่ 2    แสดงรำยช่ือก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนต ำบลบ้ำนแหวน อ ำเภอหำงดง  จังหวดัเชียงใหม่   
  ปี พ.ศ.  2548 - ปัจจุบัน 
 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้ำน ช่ือสกุล  ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน 
1 ไร่ นายสุทศัน์ พนัธุศาสตร์ 
2 โขงขาว นายอินทร ทิพยค์  ามา 
3 ทา้วบุญเรือง นายบุญเลิศ ราชธานี 
4 ช่างค านอ้ย นายเจริญ ศรีวลิยั 
5 ช่างค าหลวง นายบุญลพ ไชยวงศ ์
6 ปากกอง นายพชัร สายแกว้ใย 
7 ป่าหมาก นายเจริญ ศิริจา 
8 ตน้เฮือด นายอ่ินแกว้ นนัทะวงศ ์(ก านนั) 
9 เด่ือ นายประพนัธ์ ตาดี 
10 จอมทอง นายประเสริฐ อินทะรักษ ์
11 ดู่ นายเลิศ จินตาน 
12 ดอนไฟ นายเกษม ศรีกนัยา 
13 ศรีสรร นายเจริญ ยาบวั 

 

 1.5  กำรตั้งถิ่นฐำนและกำรประกอบอำชีพของประชำกร 
  เน่ืองจากพื้นท่ีต าบลบา้นแหวนเป็นพื้นท่ีราบและเป็นแนวยาว  มีความลาดชนัไม่เกิน  
2  เปอร์เซนต ์ จึงท าใหป้ระชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรมไดแ้ก่  ท านา  ท าสวนผลไม ้ และ
รับจา้ง  มีบางส่วนท่ีประกอบอาชีพคา้ขาย  ทั้งน้ีดว้ยมีปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการคา้ขายดว้ยเหตุเพราะวา่
ต าบลบา้นแหวนมีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลขนุคง  บา้นถวาย  ซ่ึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว
และหตัถกรรม  รวมทั้งพื้นท่ีของต าบลอยูบ่นเส้นทางของแหล่งการท่องเท่ียวหลายแห่ง  นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ประชากรบางส่วนท่ีประกอบอาชีพรับราชการ 
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 1.6  กำรคมนำคม 
  การคมนาคม  มีถนนท่ีส าคญัผา่นต าบล  คือ  ถนนเชียงใหม่ - ฮอด  (ทางหลวง
หมายเลข  108)  และถนนคลองชลประทาน  ซ่ึงถนนสายน้ีจะเป็นถนนหลกัท่ีท าใหติ้ดต่อกบัต าบล
อ่ืน ๆ และตวัเมืองเชียงใหม่  รวมทั้งอ าเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่อยา่งสะดวก  นอกจากน้ีการ
คมนาคมติดต่อภายในต าบลบา้นแหวนค่อนขา้งสะดวกสามารถติดต่อถึงกนัไดทุ้กหมู่บา้น  เน่ืองจากมี
เส้นทางคมนาคมทางบกท่ีแยกออกจากทางหลวงเชียงใหม่ - ฮอด  อยูห่ลายสายเขา้สู่บริเวณพื้นท่ี
ชุมชนทุกหมู่บา้นภายในต าบล  สภาพโดยทัว่ไปของถนนเป็น  ถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผแ่ละ
ถนนลาดยางสลบักบัลูกรัง  มีขนาดผวิจราจรกวา้งประมาณ  3 - 4  เมตร  ถนนบางส่วนมีสภาพ
ช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ  นอกจากนั้นเป็นถนนลูกรังขนาดกวา้งประมาณ  2 - 4  เมตร  ตดัผา่น
บริเวณพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีห่างไกล  จึงพอสรุปไดว้า่ในภาพรวม  การจราจรในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นแหวนค่อนขา้งสะดวกเน่ืองจากมีเส้นทางหลกัท่ีแยกออกจากทางหลวงเชียงใหม่ - ฮอดอยู่
หลายสาย  สู่พื้นท่ีชุมชนทุกหมู่บา้นและมีการคมนาคม  ซ่ึงมียานพาหนะใชส้ัญจรไปมาแต่ละวนั
เป็นจ านวนมาก  กรมทางหลวงไดป้รับปรุงขยายถนนใหก้วา้งและดีข้ึนกวา่เดิม  ท าให้การสัญจรไป
มาสะดวกข้ึน  แต่มีจุดท่ีตอ้งด าเนินการเพิ่มเติม  เช่นติดตั้งสัญญาไฟจราจร  และทางมา้ลายตามเขต
ชุมชนหนาแน่น  หรือท่ีท่ีมีการสัญจรพลุกพล่าน  และบริเวณหนา้สถานการศึกษาเป็นตน้ 
 

 1.7  ด้ำนสำธำรณูปโภค 
  หมู่บา้นในต าบลบา้นแหวนทุกหมู่บา้นไดรั้บความสะดวกดา้นการใช้บริการไฟฟ้า  
ประชากรมีไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน  นอกจากน้ีดา้นการประปา  ต าบลบา้นแหวนไดใ้หบ้ริการประปา
แก่ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ไดจ้  านวน  6  หมู่บา้นไดแ้ก่  หมู่ท่ี  1 , 4 , 7 , 8 , 10  
และ  12 นอกนั้นจ านวน  7  หมู่บา้นยงัไม่มีน ้ าประปาใชต้อ้งใชน้ ้าประปาบาดาล  ไดแ้ก่หมู่ท่ี 2 , 3 , 
5 , 6 , 9 , 11  และ  13  ซ่ึงถือว่ายงัไม่สามารถบริการให้เพียงพอกบัความตอ้งการของประชากรได ้ 
ในส่วนของการโทรคมนาคม  ถึงแม้ว่าบริเวณพื้นท่ีของต าบลบ้านแหวนจะไม่ห่างไกลจากตวั
จงัหวดัและมีระบบการโทรคมนาคมท่ีสะดวกสามารถติดต่อถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  แต่ในหมู่บา้น
แต่ละหมู่บา้นของต าบลยงัมีตูโ้ทรศพัท์สาธารณะไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของประชาชนท่ีจะใช้
บริการ  กล่าวคือ  จ  านวน  13  หมู่บา้น  มีตูโ้ทรศพัทส์าธารณะเพียง  5  แห่ง 
 

 1.8  กำรใช้ทีด่ิน  (กำรถือครองทีด่ิน) 
  การใชท่ี้ดินในต าบลบา้นแหวนปัจจุบนัซ่ึงมีทั้งหมด  11  ตารางกิโลเมตร  ไดแ้บ่ง
การใชท่ี้ดิน  ออกเป็น  3  ลกัษณะดงัน้ี 
  1.  พื้นท่ีถือครองเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
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  2.  พื้นท่ีถือครองเพื่อการด าเนินกิจการคา้ขายและธุรกิจขนาดยอ่ม 
  3.  พื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตรกรรม  ไดแ้ก่  การท านา  ท าสวน  ท าไร่ 
  ซ่ึงในพื้นท่ีของต าบลบา้นแหวนจะมีการถือครองท่ีดินเพื่อใชป้ระโยชน์ในการ
เกษตรกรรมมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  90  การใชท่ี้ดินทั้งหมด 
 

 1.9  สภำพเศรษฐกจิ 
  สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมของต าบลบา้นแหวนจะประกอบดว้ยสภาพเศรษฐกิจ
ทางเกษตรกรรม  การอุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1.9.1  สภำพเศรษฐกจิทำงเกษตรกรรม 
   เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีของต าบลบา้นแหวน  เป็นท่ีราบลุ่มซ่ึงเหมาะแก่การ
ประกอบอาชีพเพาะปลูก  ท าใหป้ระชากรต าบลบา้นแหวนมีอาชีพหลกัคือการท าการเกษตร  ไดแ้ก่  
การท านา  ท าสวน  เป็นหลกั  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัคือ  ขา้ว  ล าไย  ถัว่เหลือง  อาชีพรอง
ไดแ้ก่  อาชีพรับจา้งทัว่ไป, การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  คือการผลิตแหนม, กุนเชียง, แคบหมู  
และงานหตัถกรรม  คือการผลิตโคมไฟ, งานแอนติค  รายไดเ้ฉล่ียของประชากรในต าบล  19,650  
บาทต่อคนต่อปี  ซ่ึงถือเป็นรายไดท่ี้ยงัไม่ดีพอส าหรับเกษตรกร  เน่ืองจากกลไกการตลาดบางปีก็มี
ผลผลิตมากท าใหร้าคาผลผลิตตกต ่า  ขาดการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเกษตรกรรม  ผูบ้ริโภคต่ืน
กลวัเน่ืองจากเกษตรกรใชส้ารเคมีในการเกษตรกรรมมากเกินความจ าเป็น 
  1.9.2  สภำพเศรษฐกจิทำงอุตสำหกรรม 
   โรงงานอุตสาหกรรมในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
เช่นการแกะสลกัจากไม ้ แอนติค  โรงงานอิฐบล๊อค  โรงสีขา้ว เป็นตน้ 
  1.9.3  กำรพำณชิยกรรม 
   หอ้งเยน็  1  แห่ง 
   ตลาดสดเอกชน  1  แห่ง 
   โรงสีขา้ว  1  แห่ง 
   โรงงาอิฐบล๊อค 5  แห่ง 
 

 1.10  สภำพทำงสังคม 
  ลกัษณะของชุมชนต าบลบา้นแหวน  เป็นชุมชนก่ึงสังคมเมืองกบัสังคมชนบทหรือ
ท่ีเรียกวา่  ชุมชนเปิด  แต่การด ารงชีวิตประจ าวนัของประชากรส่วนใหญ่ยงัคงเรียบง่าย  สังคมยงัคง
ความโดดเด่นในสังคมของชุมชนบา้นแหวนก็คือมีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติกล่าวคือชุมชนบา้นแหวน
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จะใหค้วามส าคญักบัความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสัมพนัธ์แบบเครือ
ญาติ  จึงท าใหค้นในชุมชนมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในเร่ืองต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของกิจกรรม
ส่วนตวัหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน  เช่นการท าบุญ  งานปอย  งานแต่งงาน  งานศพ  เป็นตน้  
ซ่ึงการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัเป็นส่ิงท่ียดึถือปฏิบติักนัมาตั้งแต่สมยัปู่ยา่ตายายแลว้  นอกจากน้ี
ชุมชนแห่งน้ียงัให้ความส าคญักบัการนบัถือความเป็นอาวุโสของคนในชุมชนผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของหมู่บา้นทุก
หมู่บา้นจะไดรั้บการเคารพยกยอ่งและเช่ือฟังจากผูท่ี้มีอาวุโสนอ้ยกวา่ จากความสัมพนัธ์ท่ีมัน่คงและ
เหนียวแน่นในระบบเครือญาติ  จึงท าใหก้ารรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่าง  ๆในชุมชนมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงได้
ส่งผลใหเ้กิดโครงสร้างทางอ านาจข้ึนเป็นกลุ่ม ๆ ในชุมชน  ซ่ึงมีทั้งผลดีและผลเสีย  ดงัจะเห็นได้
จากการท่ีแต่ละหมู่บา้นมีการรวมตวักนัเป็นกลุ่มองคก์รชุมชนข้ึน  เช่น  กลุ่มแม่บา้น  กลุ่มเกษตรกร  
กลุ่มออมทรัพย ์ เป็นตน้  ประธานกลุ่มส่วนมากจะเป็นบุคคลท่ีมีเครือญาติกวา้งขวางและเป็นผูท่ี้มาจาก
ตระกูลท่ีมีบทบาทและอ านาจในชุมชนนั้น ๆ สูง 
 

 1.11  กำรศึกษำ 
  ต าบลบา้นแหวนเป็นต าบลปลอดผูไ้ม่รู้หนงัสือ  เด็กในวยัเรียนไดรั้บการศึกษาภาค
บงัคบัจ านวนร้อยละ  100  การส่งเสริมการศึกษาในต าบลไดรั้บการสนบัสนุนและความเอาใจใส่
เป็นอยา่งดีจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลและประชาชนในต าบลบา้นแหวน  โดยจดัใหมี้การ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั  โดยองคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นแหวนไดจ้ดัท าแผนการจดัการศึกษาข้ึน     และจดัสรรงบประมาณมาสนบัสนุน
ทุกปี  นอกจากน้ียงัใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมคนทุกเพศทุกวยัใหไ้ดรั้บการศึกษา  รวมทั้งจดัให้
มีแหล่งใหค้วามรู้ในชุมชนข้ึน  และใหโ้อกาสแก่เด็กดอ้ยโอกาสท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีรับผดิชอบเขา้รับ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  ต าบลบา้นแหวนมีแหล่งการศึกษาในชุมชนดงัน้ี 
  1)  โรงเรียนระดบัประถมศึกษา  จ  านวน  4  แห่ง  ไดแ้ก่  โรงเรียนทา้วบุญเรือง  
โรงเรียนบา้นไร่  โรงเรียนวดัจอมทอง  โรงเรียนวดัช่างค า  แต่ละโรงเรียนจะเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบั
อนุบาล -  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ซ่ึงโรงเรียนทั้ง  4  น้ีสังกดัคณะกรรมการการศึกษาเขตพื้นท่ีเชียงใหม่
เขต 4 
  2)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จ  านวน  4  แห่ง  ไดแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทา้วบุญเรือง  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไร่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจอมทอง  และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัช่างค า  ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กจะรับเด็กท่ีมีอาย ุ 1 - 3  ปี  ท่ีมีภูมิล าเนาและตั้งบา้นเรือนอยูใ่นพื้นท่ีรับผดิชอบขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  โดยเด็กเล็กทุกคนจะไดรั้บบริการโดยผูป้กครองไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ใด ๆ ทั้งส้ิน  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง  4  แห่งน้ีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นแหวน  โดยมีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูดู้แล 
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  3)  ศูนยก์ารศึกษาชุมชน  1  แห่ง  ศูนยก์ารศึกษาแห่งน้ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ
การศึกษานอกโรงเรียนซ่ึงเป็นการศึกษานอกระบบ 
  4)  ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น  จ  านวน  11  แห่ง 
  5)  วดัประจ าหมู่บา้น  10  แห่ง  ซ่ึงวดัแต่ละแห่งจะมีการจดักิจกรรมเพื่ออบรมบ่ม
นิสัย  และมีการสอนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยต์ลอดจนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็น
หลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนและสอนโดยครูภูมิปัญญาในชุมชน  ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกในองคก์รกลุ่ม
ผูสู้งอายุ 
 

 1.12  ศำสนำ 
  ประชากรในต าบลบา้นแหวนก็เหมือนกบัประชากรในชุมชนทางเหนือของประเทศ
ไทยโดยทัว่ไป  คือ  ยงัคงยึดมัน่ในการใชศ้าสนาและวดัเป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียวและศูนยร์วมจิตใจของ
คนในชุมชน  ดงันั้นความคิดและความเช่ือท่ีจะมีวดัประจ าหมู่บา้นของตนเองนั้นเป็นส่ิงท่ีสืบทอด
กนัมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนั  จึงท าให้จ  านวนวดัในต าบลบา้นแหวนมีถึงจ านวน  10  วดั
แต่ละวดัจะเป็นวดัประจ าหมู่บา้นท่ีคนในหมู่บา้นใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อ
ความเจริญและส่ิงท่ีเป็นมงคลของครอบครัวและชุมชน  วดัท่ีถือเป็นศาสนสถานท่ีสังคมของต าบล
และเป็นวดัเก่าแก่ของชุมชนได้แก่  วดัโขงขาว  (หมู่ท่ี  2)  วดัช่างค า (หมู่ท่ี  4)  วดัจอมทอง (หมู่ท่ี     )  
วดัทา้วบุญเรือง (หมู่ท่ี  3)  และวดัท่ีเกิดข้ึนล่าสุดคือวดักู่ฮ่อ  ซ่ึงเดิมเป็นวดัร้าง  และกรมการศาสนา
ไดใ้ห้เอกชนเช่าพื้นท่ีท าธุรกิจ  จนกระทัง่ปี  พ.ศ.  2547  สัญญาเช่าไดห้มดส้ินไป  ประชากรหมู่ท่ี  
13  (บา้นศรีสรร)  ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีแยกออกมาตั้งใหม่จากหมู่บา้นทา้วบุญเรือง (หมู่ท่ี 3)  จึงไดท้  า
เร่ืองขอยมืจดัตั้งเป็นวดัประจ าหมู่บา้นของตน 
  จึงพอสรุปไดว้า่ในภาพรวมประชากรส่วนใหญ่ของต าบลบา้นแหวนนั้นถือศาสนาพุทธ  
มีเป็นส่วนนอ้ยท่ีนบัถือศาสนาคริสต ์  และมีโบสถป์ระจ าต าบลอยู ่  2  แห่ง  ซ่ึงประชากรทั้งพุทธ
และคริสตต่์างอยูร่วมกนัอยา่งสงบสุข 
 

 1.13  ควำมเช่ือ  ประเพณแีละวฒันธรรม 
   จากท่ีกล่าวไวใ้นด้านสภาพทางสังคมของต าบลบา้นแหวนท่ีว่าเป็นลกัษณะ
ของสังคมท่ีมีการพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัและมีความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติสูง  ซ่ึงลกัษณะทาง
สังคมเช่นน้ีถือเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้การสืบทอดประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมส่วน
ใหญ่ยงัคงรักษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั  จากการศึกษาพบวา่ในชุมชนน้ียงัคงเช่ือในเร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิ
อยา่งฝังลึกตั้งแต่อดีต  ตามประเพณีชุมชนในแต่ละหมู่บา้นของต าบลบา้นแหวนในทุกครอบครัว  จะมี
การบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ (ผีปู่ยา่)  โดยจะยึดถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น  และในหมู่บา้น
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แต่ละหมู่บา้นจะมีศาลประจ าหมู่บา้น  ซ่ึงในเทศกาลส าคญั  จะมีการสักการะ  นอกจากน้ีแลว้ยงัมี
ประเพณีดั้งเดิมท่ีเป็นประเพณีของทอ้งถ่ินล้านนาท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมา  ได้แก่  ประเพณีป๋ีใหม่
เมือง  รอน ้ าด าหัวผูสู้งอายุ  แห่ไมค้  ้ าโพธ์ิ (วนัสงกรานต์)  ประเพณีท าบุญตกับาตร  เทศกาลวนัวิ
สาขบูชา  ประเพณีท าบุญสลากภัตถ์  ประเพณีวนัยี่เป็ง (วนัลอยกระทง)  ประเพณีปอยหลวง  
ประเพณีตานขา้วใหม่ วนัเพญ็เดือน 4 เมือง  นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมในต าบลท่ี
ส าคญั  ไดแ้ก่  การสืบสานตีกลองสะบดัชยั  กลองมองเซิง  การฟ้อนเล็บ  การฟ้อนก๋ายจาย  และการ
ท าบุญตกับาตรในวนัพระ  วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาและวนัส าคัญอ่ืน ๆ เช่น  วนัพ่อ (5  
ธนัวาคม)  วนัแม่ (12  สิงหาคม)  เป็นตน้ 
 

  1.14  สำธำรณสุข 
   ในต าบลบา้นแหวนประชากรไดรั้บการบริการทางดา้นสาธารณสุขอยา่งทัว่ถึง  
จดัอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  โดยมีหน่วยงานทางราชการท่ีรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชากรในทุกหมู่บา้น  
เม่ือประชากรมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยอาการไม่หนักมาก  สามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลใน
เบ้ืองตน้  ได้ท่ีสถานีอนามยัประจ าต าบลซ่ึงมีอยู่  2  แห่งคือ  สถานีอานามยับา้นไร่ตั้งอยู่หมู่ท่ี  1 
(บา้นไร่)  และสถานีอนามยัตน้เฮือด  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  8  (บา้นตน้เฮือด)  นอกจากน้ีในแต่ละหมู่บา้นยงัมี
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)  จะเป็นผูใ้ห้บริการแก่คนในชุมชน  ซ่ึงจะด าเนินงาน
ในรูปแบบคณะกรรมการ  ซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ีจะให้บริการซ่ึงท าหน้าท่ีวดัความดันโลหิต  
บริการยาต าราหลวง และงานสาธารณสุขมูลฐานอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีมีผูป่้วยหนกัก็จะส่งผูป่้วยไปรักษา
ท่ีโรงพยาบาลหางดง  หรือโรงพยาบาลในจงัหวดั  ระยะทางไม่ไกลมากนกั  ต าบลบา้นแหวนท่ีผา่น
มาการระบาดของโรคติดต่อตามฤดูกาลมีไม่บ่อยนัก  เช่น  โรคไขเ้ลือดออก  โรคทางเดินระบบ
อาหาร  ซ่ึงถา้เกิดการระบาดของโรคต่าง ๆ ข้ึน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนและเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขระดบัต าบล  อ าเภอ  และจงัหวดั  จะร่วมกนัเขา้ไปแกไ้ขปัญญาโดยด่วน  ประชากรทุก
คนจะมีบตัรประกนัสุขภาพซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขออกให้ (บตัรประกนัสุขภาพ  30  บาท)  เพื่อใช้
สิทธิเขา้รักษาในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 
  นอกจากน้ีในปัจจุบนัการแพทยแ์ผนไทยไดเ้ขา้มามีบทบาทและเป็นท่ีนิยมในชุมชนอีก
คร้ังหน่ึง  จากการศึกษาพบวา่เดิมในพื้นท่ีของต าบลบา้นแหวนก็มีการรักษาตามแนวดั้งเดิมคือการ
ใช้ยาสมุนไพรท่ีมีอยูใ่นชุมชนอยูแ่ลว้  ต่อมาเม่ือวิทยาการสมยัใหม่  (แพทยแ์ผนปัจจุบนั)  เขา้มามี
บทบาทมากข้ึน  การรักษาแบบดั้งเดิมก็เส่ือมความนิยม  ถึงปัจจุบนัไดมี้การร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่  โดยมีกลุ่ม
หมอเมืองซ่ึงรักษาโดยใชย้าสมุนไพร  และมีการนวดแผนโบราณ   มีการดูแลสุขภาพโดยความเช่ือ
ตามแพทยแ์ผนไทยมากข้ึน นบัเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงในการดูแลสุขภาพและงานสาธารณสุขในต าบล
บา้นแหวน 
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  1.15  กำรจัดกำรทุนในชุมชน 
   ทุนในชุมชนเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้ชุมชนด ารงอยูไ่ดอ้ย่าง
เป็นปรกติและมัน่คง  ต าบลบา้นแหวนมีทุนในชุมชนประกอบดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน ้ า  ท่ีดิน  
ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนแห่งน้ีไดเ้อ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชนตลอดมา ใน
อดีตทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นท่ีดินนั้ นตามในชุมชนได้ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและ
ประกอบอาชีพเล้ียงคนในครัวเรือนไดอ้ย่างเพียงพอ  แต่ในปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนแปลงไป  จาก
การศึกษาพบวา่ ท่ีดินจ านวนมากในต าบลบา้นแหวนไดถู้กขายใหน้ายทุน  โดยเฉพาะพื้นท่ีนา  และ
นายทุนไดน้ าพื้นท่ีเหล่าน้ีไปสร้างบา้นจดัสรร  โรงงานหัตถกรรม  แหล่งแสดงสินคา้  หัตถกรรม  
ในด้านบวกคือ  ท าให้ชุมชนมีความเจริญข้ึน  วิถีชีวิตสะดวกสบายข้ึน  มีงานในชุมชนมากข้ึน  
สภาพเศรษฐกิจดีข้ึน  แต่ในดา้นลบกลบัพบวา่ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเกิดความเสียหาย  เน่ืองจากถม
ท่ีเพื่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง  ท าให้ไปปิดกั้นล าเหมืองระบายน ้ า  เม่ือฝนตกในฤดูกาลน ้ าไม่สามารถ
ระบายไดท้นั  จึงท าให้เกิดน ้ าท่วม  พื้นท่ีในการท านานอ้ยลง  ประชากรตอ้งซ้ือขาวและอาหารทุก
อย่างมาบริโภค  ซ่ึงมีราคาแพงข้ึน  ท าให้ค่าครองชีพในชุมชนสูงข้ึน  วิถีชีวิตของคนในชุมชน
บางส่วนไดเ้ปล่ียนไป 
   เม่ือพิจารณาทุนในประเด็นของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของต าบลบ้าน
แหวนพบว่า  ทรัพยากรดินท่ีมีอยู่เป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย  จึงเหมาะส าหรับการท า
เกษตรกรรม  แต่ท่ีปัจจุบนัการท าเกษตรกรรมน้อยลง  มีผลท าให้ผลผลิตท่ีจะใช้บริโภคในชุมชน
นอ้ยลงดว้ย  ตอ้งซ้ือจากแหล่งอ่ืน  ในส่วนของทรัพยากรน ้ าในเขตของต าบลบา้นแหวนมีแหล่งน ้ า
อุดมสมบูรณ์พอเพียงและเหมาะสมต่อการท าการเกษตรกรรม  โดยมีแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีส าคญั  
คือ  แม่น ้ าปิง  1  สาย  คลองชลประทาน  1  สาย และล าเหมือง  6  สาย  นอกจากน้ีในชุมชนยงัมี
องคก์รและกลุ่มทุนท่ีก่อใหเ้กิดพลงัทางสังคม  ซ่ึงประกอบดว้ย  22  องคก์รชุมชนดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 13  หมู่บา้น 
  2.  ประชาคมหมู่บา้น จ านวน  12  หมู่บา้น 
  3.  กลุ่มพฒันาสตรี จ านวน 12 หมู่บา้น 
  4.  คณะกรรมการพฒันาสตรี จ านวน  1  กลุ่ม 
  5.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต จ านวน 13 กลุ่ม 
  6.  เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยร์ะดบัต าบล จ านวน 1 เครือข่าย 
  7.  กลุ่มอาชีพ  จ านวน 5   กลุ่ม 
  8.  ชมรมอาสาพฒันาชุมชนต าบล จ านวน 1 ชมรม 
  9.  คณะกรรมการเยาวชนหมู่บา้น จ านวน 12 หมู่บา้น 
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  10.  คณะกรรมการศูนยเ์ยาวชนต าบล จ านวน 1 กลุ่ม 
  11.  กลุ่มเยาวชนสืบสานวฒันธรรม จ านวน 1   กลุ่ม 
  12.  กลุ่มเด็กสร้างละครสะทอ้นปัญหาสังคม จ านวน 1 กลุ่ม 
  13.  คณะกรรมการศูนยกี์ฬาต าบล จ านวน 1 กลุ่ม 
  14.  ลูกเสือชาวบา้น จ านวน 2 รุ่น 
  15.  ไทยอาสาป้องกนัชาติ จ านวน 1   รุ่น 
  16.  กลุ่มเกษตรกรท านา จ านวน 11 หมู่บา้น 
  17.  ชมรมผูสู้งอายตุ  าบล จ านวน 1 กลุ่ม 
  18.  กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (ผูติ้ดเช้ือ HIV) จ านวน 1 กลุ่ม 
  19.  คณะกรรมการเอดส์ต าบล จ านวน 1 กลุ่ม 
  20.  กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม จ านวน 1 กลุ่ม 
  21.  กองทุนเอดส์ จ านวน 12 กองทุน 
  22.  กองทุนส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 12 กองทุน 
 
2.  สภำพปัญหำของชุมชน 
 

 ในภาพรวมต าบลบา้นแหวนเป็นต าบลท่ีมีความพร้อมหลายดา้นทั้งท่ีเป็นเพียง  อบต. ชั้น 4  
แต่ถึงกระนั้น  ต าบลบา้นแหวนยงัคมมีปัญหาท่ีเป็นอุปสรรต่อการพฒันาหลายประการ  ซ่ึงในการ
พฒันาจ าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจและศึกษาถึงปัญหาของชุมชนอยา่งถ่องแท ้  จากการศึกษาพอ
สรุปไดว้า่ปัญหาของชุมชนบา้นแหวนมีดงัน้ี 
 

 2.1  ปัญหำด้ำนเศรษฐกจิ  พบวา่ประชากรบางส่วนมีรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอต่อการครอง
ชีพ  ประชากรบางส่วนไม่มีงานท าเป็นหลกัแหล่งท าให้ขาดรายไดท่ี้แน่นอน  นอกจากน้ีผลผลิต
ดา้นการเกษตรกรรมราคาตกต ่า  ดว้ยเหตุหลายประการเช่น  จ  านวนผลผลิตมากเกินไป  สินคา้ไม่ได้
มาตรฐาน  ขาดความรู้ทางดา้นการตลาดเป็นตน้  จึงท าให้เกิดภาระผกูพนัดา้นหน้ีสิน  ซ่ึงประชากร
ในชุมชนจ านวนไม่นอ้ยท่ีมีปัญหาดา้นหน้ีสินจากการกูย้มืทั้งในระบบและนอกระบบ 
 

 2.2  ปัญหำด้ำนสังคม 
  ปัญหาท่ีส าคญัและเร่งด่วนดา้นสังคมส าหรับต าบลบา้นแหวนในขณะน้ีคือปัญหาการ
ดูแลเด็กและเยาวชน  และผูสู้งอายุในชุมชน  จากการศึกษาพบวา่  ผูป้กครองส่วนใหญ่ท่ีมีบุตรใน
เยาวว์ยัระดบัปฐมวยั   มีความจ าเป็นตอ้งออกไปท างานนอกบา้น  จึงจ าเป็นตอ้งส่งบุตรของตนเอง
ไปให้ผูอ่ื้นเล้ียงดู  หรืออยู่ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตั้งแต่อายุยงัน้อย  ท าให้เด็กขาดความอบอุ่น  ใน



 70 

ส่วนของเยาวชนก็ขาดการอบรมดา้นศีลธรรมจริยธรรม  ท าให้เยาวชนค่อนขา้งกา้วร้าว  ไม่รู้จกัการ
วางตวั  และการปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสม  ส าหรับปัญญายาเสพติดในชุมชนมีอยู่เพียงเล็กน้อย  และ
จ านวนของผูสู้งอายุหรือคนชราในชุมชนก็มีมีแนวโน้มท่ีถูกปล่อยให้อยู่ตามล าพงั  หรืออยู่กับ
หลานตวัเล็ก ๆ มากยิง่ข้ึน  เน่ืองจากผูท่ี้อยูใ่นวยัท างานตอ้งออกไปประกอบอาชีพนอกบา้น 
 

 2.3  ปัญหำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
  จากการศึกษาพบว่าประชาชนบางส่วนยงัขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจด้านการ
ก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม  ท าให้เกิดปัญหามลภาวะทั้ งทางด้านกล่ิน  ควนัพิษ  นอกจากน้ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนยงัไม่มีระบบการจดัเก็บขยะมูลฝอย 
 
3.  สภำพควำมต้องกำรของชุมชน 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าว  3  ประเด็นหลกัขา้งตน้  ท าใหชุ้มชนเกิดความตอ้งการท่ีจะ
พฒันาในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 3.1  ควำมต้องกำรด้ำนเศรษฐกจิ 
  จากการจดัเวทีประชาคมและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่  ประชาชนในชุมชนตอ้งการ
ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่าเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาก็คือ  การส่งเสริม
ใหมี้ตลาดรองรับสินคา้  OTOP  ของชุมชนท่ีเป็นมาตรฐาน 
 

 3.2  ควำมต้องกำรด้ำนสังคม 
  ชุมชนตอ้งการใหมี้สถานรับเล้ียงเด็กท่ีมีคุณภาพใหเ้พียงพอในชุมชนและใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลเขา้มาดูแล  ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส  และผูสู้งอายุสามารถอยูร่่วมกนัในสังคมได้
อย่างมีความสุขตามอตัภาพ  และด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนด้านคุณธรรม
จริยธรรม  หลกัการด าเนินชีวิตตามหลกัพระพุทธศาสนา  โดยให้มีการน าไปใช้สอนในโรงเรียนอยา่ง
เป็นรูปธรรม  นอกจากน้ีตอ้งการให้มีการส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งขนมธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม  
สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้งไว ้
 

 3.3   ควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
  ชุมชนมุ่งเนน้ใหมี้การรณรงคใ์หค้วามรู้แก่ประชาชนในการก าจดัขยะมูลฝอยและ
รักษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งถูกวธีิ 
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4.  ศักยภำพด้ำนศิลปวฒันธรรมของชุมชนบ้ำนแหวน 
 ต าบลบา้นแหวนเป็นชุมชนอีกชุมชนหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาประเทศ  ดงัท่ี
กล่าวไวใ้นบทท่ี  1  ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีตั้งของต าบลเป็นเขตรอยเช่ือมต่อระหวา่งสังคมเมือง
กบัสังคมชนบทและระยะทางก็ไม่ไดห่้างไกลจากอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่มากนกั  ประกอบทั้ง
บริเวณโดยรอบของต าบลจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นหตัถกรรมของเชียงใหม่  และ
ระดบัประเทศอีกดว้ย  คือ  หมู่บา้นถวาย  ดงันั้นความเจริญจึงไดเ้ขา้มาสู่ต าบลบา้นแหวนในช่วง  15 ปีท่ี
ผา่นมาอยา่งรวดเร็ว  ท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในชุมชน  ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  วิถี
ชีวติเป็นอยา่งมาก  ประชากรในชุมชนไดต้กอยูใ่นกระแสของทุนนิยม  ก่อให้เกิดปัญหาดา้นค่านิยม
เปล่ียนแปลงไปการด าเนินชีวิตของประชาชนยึดติดอยู่กบัการบริโภคนิยมยึดถือเงินเป็นทุนใน
สังคมของการด าเนินชีวิต  จนลืมให้ความส าคญักบัทุนทางสังคมประเภทอ่ืนท่ีมีอยูใ่นชุมชน  เช่น  
ทุนทางวฒันธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา  เป็นตน้  ในขณะท่ีวิถีชีวิตแบบใหม่สร้างความสะดวกสบาย
ให้แก่คนในชุมชน แต่ในทางกลบักนัวิถีชีวิตแบบใหม่กลบัมีผลต่อการท าลายและการสร้างปัญหาดา้น
ศิลปวฒันธรรมของชุมชน  จนท าให้เกิดปัญหาทางสังคมเกิดข้ึนมากมายในปัจจุบนั  จนท าให้
ประชาชนในต าบลบา้นแหวนเร่ิมตระหนกัถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  จึงไดพ้ยายามด าเนินการทุก
วถีิทางท่ีจะอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนไว ้ เพื่อท่ีจะไดสื้บทอดต่อจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 
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 จากค าบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชน  จากการจดัเวทีเสวนาของกลุ่มผูสู้งอายุชุมชน
บา้นแหวน  และการสัมภาษณ์เชิงลึกท าให้ทราบว่าในอดีตต าบลบา้นแหวนเป็นชุมชนที่อุดม
ด้วยวฒันธรรม  ประเพณีและศิลปะทอ้งถิ่นที่เป็นองค์ความรู้สะสมกนัมาตั้งแต่ในอดีต  องค์
ความรู้ด้านศิลปวฒัธรรมท่ีงดงามเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นให้เห็น  จากวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาเน่ิน
นานบางส่ิงบางอยา่งก็ยงัคงด ารงอยูจ่นถึงปัจจุบนั 
 จากการจดัท าเวทีคน้หาขอ้มูลและศกัยภาพดา้นศิลปวฒันธรรมชุมชนบา้นแหวนในวนัท่ี  
21  ธันวาคม  2548 ณ วดัทา้วบุญเรือง  หมู่ท่ี3  ต.บา้นแหวน อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงมี
ตวัแทนจากองค์กรชุมชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  72 คน  ประเด็นส าคญัของการจดัเวทีในคร้ังน้ี  คือ  
การพฒันาศกัยภาพและขอ้มูลท่ีด ารงอยู่ดว้ยศิลปวฒันธรรมของต าบลบา้นแหวน รวมทั้งมุมมอง
และขอ้คิดเห็นของชุมชนในการให้ความหมายของศิลปวฒันธรรมของชุมชน   ผลจากการด าเนิน
กิจกรรมท่ีประชุมไดข้อ้สรุปส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือ  ท าให้ไดท้ราบ
ถึงสภาพของการด ารงอยู่ของงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในปัจจุบัน  ศักยภาพด้าน
ศิลปวฒันธรรมชุมชนและศึกษาความหมายของศิลปวฒันธรรมชุมชน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 4.1  ควำมหมำยของศิลปวฒันธรรมชุมชนบ้ำนแหวน 
 ท่ีประชุมมีมติวา่  ในการศึกษาศิลปวฒันธรรมคร้ังน้ี  ชุมชนบา้นแหวนไดใ้หค้วามหมาย
ของค าวา่  ศิลปวฒันธรรม  ไว ้ 4  ประเด็น  เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการศึกษา  ไดแ้ก่ 
  1) ศิลปะ  หมายถึง  งานดา้นหตัถกรรมต่างๆท่ีมีอยูใ่นชุมชน  ไดแ้ก่  การแกะสลกั  
การเติมเส้น (ตอ้งลาย)  การท าถุง  การทอผา้  การท าโคมไฟ  การป้ัน  การท าเคร่ืองดนตรี  เป็นตน้ 
  2) ประเพณี  หมายถึง  การปฏิบติัหรือวถีิในการด ารงชีวิตท่ีสืบทอดกนัมาในชุมชน
และเป็นแบบแผนในการยดึถือปฏิบติัร่วมกนั  เช่น  เทศกาลต่างๆ  พิธีกรรม  ความเช่ือในชุมชน  
ไดแ้ก่  พิธีบายศรีสู่ขวญั  การสืบชะตา  เป็นตน้ 
  3) วฒันธรรม  หมายถึง การแสดงต่างๆท่ีมีอยูใ่นชุมชน (การฟ้อน  การเล่นดนตรี)  
การแต่งกาย  การท าอาหาร  อาชีพ  (หมอฮอ้งขวญั) 
  4) ผูรู้้ ( ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน )  หมายถึง  บุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับยกยอ่งใหเ้ป็นผูท่ี้มี
ความรู้  เช่ียวชาญในดา้นศิลปวฒันธรรมของชุมชน 
 จากการระดมความคิดในเวทีต่าง ๆ ตามกิจกรรมท่ีระบุในแผนปฏิบติัการวจิยัและจาก
การศึกษาจึงพอสรุปถึงสภาพของการด ารงอยูข่องศิลปวฒันธรรมของต าบลบา้นแหวน   ในปัจจุบนัดงั
ตารางท่ี  3 - 5  ดงัน้ี 
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ตำรำงที ่  3  แสดงรำยกำร  แหล่งข้อมูล (รำยช่ือหมู่บ้ำน) และรำยช่ือบุคคลทีเ่ป็นผู้รู้ด้ำนศิลปะของ
ต ำบลบ้ำนแหวน  อ ำเภอหำงดง  จังหวดัเชียงใหม่  ในปัจจุบัน 

 

รำยกำรงำนด้ำนศิลปะ แหล่งข้อมูล  หมู่ที่ บุคคลทีเ่ป็นผู้รู้ ( ภูมิปัญญำ ) 
การท าโคมไฟ (หวาย) 
การท าโคมไฟ (กระดาษสา) 

3 
11 

นางวาสนา  ค าสุข 
สมวงค ์

การแปรรูปผา้ทอมือ 3 นางมาลี  สุธรรมแจ่ม 
การป้ัน (สิงห์) 
การป้ันรูปพญานาค รูปพระพุทธรูป 

4 
13 
2 

นายสงกรานต ์ หาญแกว้ 
นายเกษม  ทิพยค์  ามา 

การแกะสลกั (รูปพระ) 5 นายเจริญ  พนักลาง 
การเค่ียมไม ้(กลึงไม)้ 4 นายวลัลภ  ต๊ิบอุ่น 
การจกัสาน (ไมไ้ผ)่ 4 

10 
9 
 
13 

นายสวา่ง  บิลแกว้ขาว 
นายสีมา  แปงจนัทร์เขียว 
นางแปง  อิมเผอืก 
นายดี  นายประพนัธ์ 
นางปอแกว้  นนัตา 

การท าซ่ีขนัโตก 5 นายลอน 
การท าเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง 8 นายจู  สิงห์ลยั 
การตดัถุง 9 นางมูล  แปงจนัทร์เขียว 
การท ากรอบรูปไมส้ัก 8 นายอนนัต ์ ไชยยม 

นายอ่ิมแกว้  นนัทะวงค ์
การเติมเส้น (ตอ้งลาย) 
ตกแต่งผลิตภณัฑ์ 

11 นางจิราวรรณ  สุริยวงค์ 

การท าบายศรี  พวงมาลยั 4 นางจนัทร์ต๊ิบ  กา้วจะ 
การประดิษฐก์ระทงใหญ่ 4 นายสวา่ง  ปัญโญ 
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ตำรำงที ่  4  แสดงรำยกำร แหล่งข้อมูล (รำยช่ือหมู่บ้ำน) และรำยช่ือบุคคลทีเ่ป็นผู้รู้ด้ำนประเพณี
ของต ำบลบ้ำนแหวน  อ ำเภอหำงดง  จังหวัดเชียงใหม่  ในปัจจุบัน 

 

รำยกำรงำนด้ำนประเพณี แหล่งข้อมูล  หมู่ที่ บุคคลทีเ่ป็นผู้รู้ ( ภูมิปัญญำ ) 
ปอยหลวง (แห่ครัวทาน) 1 – 13  
งานบวชเณร (บวชลูกแกว้) 1 – 13  
เรียกขวญัขา้ว (ลงนา มดัมือ ววั ควาย (สู่
ขวญัควาย) เอาขา้วข้ึนหล่อง ) 

1  - 13  

สังคหบา้น  (งานศพ, ท าบุญหมู่บา้น) 1 – 13  
ก๋ินออ้ผะหญา 3 นายสมบูรณ์   รอบรู้ 
การตดัช่อสืบชะตา 1 – 13  (บุคคล) นายแสน ,  นายบุญรัตน์ 

นายบุญช  สิงหลยั 
ประเพณีเดือน  4  เป็ง 
ตานขา้วใหม่,  หลิวหิงพระเจา้) 

  

ฟ้องผลีง  (เจา้ทรงเดือน  9) 1 – 13  
งานท าบุญสลากพตัร 1 – 3  
งานแต่งงานพื้นเมือง (พิธีเก้ียว   ผดิผ ี ใส่
ผ)ี 

1 – 13  

ฮอ้งขวญั  (งานบวช, งานมงคลต่าง ๆ ) 1 - 13 นายเจริญ  ศรีวลิยั 
สรงน ้าพระธาตุ   
ประเพณียีเ่ป็ง  (ลอยกระทง  โคมลอย  
ซุม้ประตูป่า) 

1 – 13  

วนัป๋ีใหม่เมือง  (รดน ้าด าหวั) 1 - 13  
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ตำรำงที ่  5  แสดงรำยกำร แหล่งข้อมูล (รำยช่ือหมู่บ้ำน) และรำยช่ือบุคคลทีเ่ป็นผู้รู้ด้ำนวฒันธรรม
ของต ำบลบ้ำนแหวน  อ ำเภอหำงดง  จังหวดัเชียงใหม่  ในปัจจุบัน 

 

รำยกำรด้ำนวฒันธรรม แหล่งข้อมูล  หมู่ที่ บุคคลทีเ่ป็นผู้รู้ ( ภูมิปัญญำ ) 
(ดา้นการแสดง) 
ดนตรีพื้นเมือง 

 
4 
4 
8 

 
นายสมบูรณ์   รอบรู้ 
นายสรายทุธ   รอบรู้ 
นาอ่ินแกว้  นนัทะวงศ ์

การฟ้อนดาบ  ฟ้อนเล็บ  กลอง 4  
การตีกลองปู๋เจ 5 นายศรีทูล  ฟองมูล 
(ดา้นอาหาร) 
การท าเคร่ืองลาบ - พริกแกง 

 
2 
5 

 
นายดวงจนัทร์   จีณา 
นายเมด็  สาระติ 

การผลิตแหนม - กุนเชียง 4 นางศรีลา  จกัรค ามา 
การท าแคบหมู 8  
การท าน ้าด่ืมสมุนไพร 3 นางมาลี  สุธรรมแจ่ม 
(ดา้นอาชีพ) 
หมอพื้นบา้น  (เป่า) 

 
5 
10 

 
นายอา้ย  สิริจา 
นายแสน  และนายบุญรัตน์ 

การตีเหล็ก 4 นายใจ๋  วงคมู์ลหลา้ 
ปู๋จาบา้น 10 นายบุญรัตน์ 
 

 4)  ผูรู้้  (บุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญา)ของชุมชน   
 บุคคลท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นผูท่ี้เป็นภูมิปัญญาในชุมชน  โดยท่ีประชุมไดมี้มติให้
ผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมู่บา้นไปคดัเลือกมาใหค้รบถว้น  โดยพิจารณาจากองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัและ
เป็นผูป้ระกอบกิจกรรมในดา้นนั้น ๆ มาตลอดจนไดเ้ผยแพร่ความรู้ใหเ้ป็นประโยชน์แก่ชุมชนจน
เป็นท่ียอมรับ  ดงัรายช่ือบุคคลท่ีเป็นผูรู้้ในชุมชนท่ีปรากฏในตารางท่ี 2 - 4 ขา้งตน้แลว้ 
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 4.2  ศักยภำพของศิลปวฒันธรรมชุมชนบ้ำนแหวน 
 จากขอ้มูลของสภาพการด ารงอยูด่า้นศิลปวฒันธรรมของชุมชน  บา้นแหวนทั้ง  4  ดา้นขา้ง
ตน้แลว้   คณะวิจยัร่วมกนันกัวจิยัในชุมชน  ไดร่้วมกนัจดัท าเสวนากลุ่มยอ่ยเพื่อคน้หาศกัยภาพของ
ดา้นศิลปวฒันธรรมชุมชนท่ีเป็นอยู่  โดยผ่านกิจกรรมท่ี  5  (การประชุมวางแผนศึกษาบริบทและ
ศักยภาพด้านศิลปวฒันธรรมของชุมชน ในวนัท่ี  28  กุมภาพันธ์  2549  และกิจกรรมปฏิบัติ
การศึกษาบริบทและศกัยภาพชุมชน ในช่วง  มีนาคม - กนัยายน  2549  และไดจ้ดัท าเสวนากลุ่มยอ่ย
สะทอ้นขอ้มูลทั้งหมดในวนัท่ี  7  กรกฎาคม  2549  ผลการศึกษาพบวา่ 
 

  1)  จุดแข็งของศิลปวฒันธรรมของชุมชนบ้ำนแหวน 
(1)  ศิลปวฒันธรรมในชุมชนบา้นแหวนมีความหลากหลายและยงัคงมีการคง

สภาพท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษค่อนขา้งจะสมบูรณ์ 
(2)  มีกลุ่มองคก์รชุมชนหลายกลุ่มโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มผูสู้งอาย ุ  เป็นแกนน า

ในการอนุรักษอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 
(3) มีสภาวฒันธรรมประจ าต าบลเป็นคณะกรรมการดูแลและด าเนินการอนุรักษ ์ 

และสามารถติดต่อประสานกบับุคคลท่ีจดัเป็นผูรู้้(ดา้นภูมิปัญญา)  ศิลปวฒันธรรม
ประจ าต าบลไดอ้ยา่งชดัเจน 

(4) ผูน้ าชุมชนมีความตระหนกัและเห็นคุณค่าในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
(5) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนมีแผนด าเนินงานและจดัสรรงบประมาณ

มาใหใ้นส่วนของการท านุส่งเสริมงานดา้นศิลปวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม 
(6) ลกัษณะของศิลปวฒันธรรมต าบลบา้นแหวนเป็นศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีอยู่

ในความสนใจและดึงดูดประชาชนในจงัหวดัอ่ืน ๆ และชาวต่างชาติ  และ
สามารถน ามาประยกุตเ์ป็นส่ิงของเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้  จึงท าให้เกิด
การเพิ่มคุณค่า,  มูลค่าแก่งานศิลปวฒันธรรมของชุมชนบา้นแหวน 

 

 2)  จุดอ่อนของศิลปวฒันธรรมของชุมชนบ้ำนแหวน 
(1)  ขาดแกนน าและแรงจูงใจในการพฒันางานอนุรักษแ์ละส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมของ  ชุมชนอยา่งจริงจงั 
(2)  ขาดการสนบัสนุนการด าเนินงานเชิงรุก  ส่วนใหญ่งบประมาณท่ีไดจ้ะเป็น

งบประมาณท่ีสนบัสนุนกิจกรรมท่ีท าเป็นประเพณีตามระยะเวลาท่ีก าหนดและ
งบประมาณก็มีไม่เพียงพอ 

(3) ขาดการจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นระบบ 
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(4) ขาดผูท่ี้สืบทอดการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมโดยเฉพาะผูท่ี้อยูใ่นวยัเด็กและ
เยาวชน  จะมีผูใ้หค้วามส าคญัเฉพาะคนในวยักลางคนและผูสู้งอายุ 

(5) ยงัขาดการบูรณาการศิลปวฒันธรรมท่ีชุมชนไม่ใชใ้นวถีิชีวติประจ าวนัและ
การจดัการเรียนการสอนในชุมชนท่ีแทจ้ริง 

(6) บุคคลท่ีเป็นผูรู้้ยงัมีการหวงความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมในบางเร่ืองไม่ยอมใหมี้
การเผยแพร่และใหข้อ้มูลเพื่อการบนัทึก 

(7) งานศิลปวฒันธรรมของชุมชนบา้นแหวนยงัขาดผูน้ าในการคิดหาแนวทางสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหแ้ก่งานศิลปะและวฒันธรรมประเพณีของตนเอง  แต่สัมผสัไดจึ้ง
ท าใหค้นท่ีจะเขา้มาศึกษาและเรียนรู้เห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของนามธรรม  
น ามาซ่ึงความสุขใจ แต่ยงัไม่รู้วธีิท่ีจะแปลงใหเ้กิดเป็นรายได ้ เพื่อการยงัชีพท่ี
มัน่คงได ้ จึงไม่ค่อยใหค้วามส าคญัและความสนใจเท่าท่ีควร 

(8) วธีิการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่หแ้ก่เยาวชนในชุมชน  
ยงัไม่เร้าความสนใจ  จึงท าใหเ้ยาวชนเกิดความเบ่ือหน่าย  และไม่สนใจท่ีจะ
เรียนรู้ 

 

 3)  โอกำสของศิลปวฒันธรรมชุมชนบ้ำนแหวน 
  (1)  พื้นท่ีของต าบลบา้นแหวนเป็นแหล่งศิลปวฒันธรรมท่ีมีพื้นท่ีติดกบัหมู่บา้นถวาย  
ต.ขนุคง    อ.หางดง     ซ่ึงเป็นศูนยห์ตัถกรรมและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่  
ท าใหมี้แนวโนม้ท่ีจะไดรั้บโอกาสในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของต าบลบา้นแหวนใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
และพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งในอนาคตได ้
  (2)  ในปีงบประมาณ 2549 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนไดง้บประมาณ
สนบัสนุนจากจงัหวดัในการก่อสร้างอาคารศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวบา้นถวาย  โดยพื้นท่ีในการ
ก่อสร้างอยูใ่นเขตของต าบลบา้นแหวน  จึงถือเป็นโอกาสท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากอาคารดงักล่าว  
เป็นสถานท่ีเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมของชุมชนบา้นแหวนดว้ยเช่นกนั 
  (3)  ลกัษณะงานศิลปของชุมชนบา้นแหวนจุดเด่นจะเนน้ท่ีงานหตัถกรรม  ซ่ึงเป็น
งานศิลปท่ีอยูใ่นความสนใจของตลาดดา้นหตัถกรรมในปัจจุบนัอยูแ่ลว้จึงท าใหมี้โอกาสสามารถ
พฒันาใหเ้ป็นสินคา้ต่าง ๆ ออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศได ้ หากไดรั้บการสนบัสนุน
และส่งเสริมดา้นการออกแบบและการตลาดท่ีดี  จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  (4) พื้นท่ีของต าบลบ้านแหวนเป็นพื้นท่ีท่ีหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้เข้ามา
สนบัสนุนงานพฒันาดา้นต่าง ๆ  อยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากเป็นแหล่งการท่องเท่ียวและแหล่งงานหตัถกรรม  
ดงันั้นจึงมีโอกาสสูงมากท่ีงานศิลปและวฒันธรรมต่างของชุมชนบา้นแหวนจะได้รับการสนับสนุน
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เช่นเดียวกบัหมู่บา้นถวายและแนวโนม้ในอนาคต  ต าบลบา้นแหวนมีโอกาสจะเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

  4)  อุปสรรค (ภัยคุกคำม)  ของงำนศิลปวฒันธรรมชุมชนบ้ำนแหวน 
 

   (1)  สภาพของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  มีผลต่อการสร้างงานศิลปะโดยเฉพาะงานดา้นหตัถกรรมในรูปแบบดั้งเดิม
ของชุมชนบา้นแหวนจะขาดหายไป  ยงัอยูแ่ก่งานศิลปประยกุตเ์กิดข้ึน 
  (2)  ระบบการตลาดสมยัใหม่  ท่ีเขา้มามีบทบาทในการท างานศิลปเชิงธุรกิจ  ท า
ให้คุณค่าและคุณภาพของศิลปเปล่ียนแปลงไป  ความประณีต  ความละเอียดของช้ินงานลดนอ้ยลง
เพราะต้องท างานตามรายการท่ีโรงงานสั่ง  (order)  ความเร่งรีบในการท างาน  มีผลท าให้จิต
วญิญาณของคนท างานศิลปหตัถกรรมของชุมชนลดนอ้ยลง 
  (3)  พื้นท่ีบ้านแหวนเป็นพื้นท่ีรอยเช่ือมต่อระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท  
ปัจจุบนัสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป  มีผลต่อการด ารงชีวิตของคนในบา้นแหวนให้ไปใชชี้วิตแบบ
คนในสังคมเมืองมากข้ึน  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงอายุคนนั้นอาจจะมีผลท าให้
วฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมในภูมิหลงัจะถูกละเลยและมีการปรับให้มีความสะดวกต่อการปฏิบติัมาก
ข้ึน  ปรากฏการณ์เช่นน้ีมกัมีผลท าให้วถีิปฏิบติัต่อประเพณีวฒันธรรมชุมชนท่ีเคยมีเปล่ียนแปลงไป
และเลือนหายไปไดใ้นท่ีสุด  หากขาดอนุรักษไ์วท่ี้เหมาะสม 
 
 4.3  กำรบริหำรจัดกำรงำนศิลปวฒันธรรมในชุมชนบ้ำนแหวน 
 จากการศึกษาบริบทชุมชนและสภาพของการด ารงอยู่ของศิลปวฒัธรรมในชุมชน
บา้นแหวน  พบวา่  ศิลปวฒันธรรมของชุมชนบา้นแหวนยงัคงสภาพการด ารงอยูค่่อนขา้งมัน่คงและ
มีความหลากหลาย  ในอดีตชุมชนแห่งน้ีมีการบริหารจดักาดา้นศิลปวฒันธรรมดว้ยตนเองมาตลอด
โดยผา่นกระบวนการจดัการในชุมชน  จากการบอกเล่าของกลุ่มผูสู้งอายุ  และปราชญ์ชาวบา้น  ท า
ให้ทราบวา่การถ่ายทอดงานดา้นศิลปวฒันธรรมของชุมชนมีจุดเร่ิมตน้จากครอบครัวสมยัก่อนพ่อ
แม่ปู่ยา่ตายายจะอยูร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่  ท าให้มีความสนิทสนมใกลชิ้ดกนั  ดงันั้นกิจกรรม
ต่าง ๆ ในครอบครับท่ีสะทอ้นถึงบทบาทและหนา้ท่ีท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนัของคนในครอบครัว
จึงค่อยๆ ซึมซบัและรับรู้อยา่งค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติ  จนกระทัง่เกิดการเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ผูใ้หญ่ในสมยันั้นไดป้ฏิบติัให้ดูโดยไม่ตอ้งเขา้โรงเรียนเพื่อเรียนรู้งานด้านศิลปเหมือนกบัสมยัน้ี
เพราะไดเ้รียนรู้จากวถีิชีวิต  งานศิลปะท่ีพบเห็นอยูใ่นปัจจุบนัท่ีเรียกวา่ศิลปทอ้งถ่ินนั้น  แต่เดิมส่ิงท่ี
ท าข้ึนมาเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ยกเวน้คนท่ีมีฝีมือในดา้นนั้นจริง ๆ จึงจะไดรั้บการยกยอ่ง
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ว่าเป็นช่าง  หรือ  "สล่ำ"  หากเป็นคนเก่ง  มีฝีมือ  ก็จะมีคนไปขอเรียนวิชาด้วยแต่ก็ไม่มีการ
เรียกร้องค่าสอน  นอกจากเสียค่าบูชาครูเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เท่านั้น  อยา่งไรก็ตามงานศิลปะบางประเภท
ก็เป็นท่ีหวงแหนไม่ถ่ายทอดให้ผูอ่ื้น  จะถ่ายทอดให้เฉพาะลูกหลานหรือบุคคลท่ีอยู่ในตระกูล
เดียวกนั  ถึงกระนั้นก็ยงัถือไดว้า่มีการถ่ายทอดจากกลุ่มหน่ึงไปสู่กลุ่มหน่ึง 
 ส าหรับงานดา้นประเพณีของชุมชนนั้น  การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นส่วนใหญ่เป็นไปในลกัษณะ
ของการรับรู้และเรียนรู้จากวิถีชีวติของคนในชุมชน  คือ  คนในแต่ละรุ่นปฏิบติัตามกนัมาอยา่งไร  
เม่ือมาถึงคนอีกรุ่นก็ไปปฏิบติัตามเช่นกนั  ส่ิงท่ีแตกต่างท่ีไดจ้ากขอ้คน้พบคือ  คนในรุ่นก่อนๆ จะ
อธิบายถึงวธีิการและท่ีมาน้ีไปรวมทั้งสาเหตุผลแห่งการปฏิบติัของประเพณีต่าง ๆ ไดช้ดัเจน  แต่ใน
ปัจจุบนัคนในชุมชนท่ีมีอายุประมาณ  30  ปีลงมา  มีความสามารถอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เหล่าน้ี
ไดน้อ้ย  ส่วนใหญ่บอกไดเ้พียงแต่วา่  "ปฏิบัติอย่ำงนีม้ำตลอดเพรำะเป็นประเพณทีี่เห็นมำตั้งแต่เด็ก 
เห็นพ่อแม่ท ำอย่ำงน้ัน  สอนให้ท ำอย่ำงนีก้็ท ำตำม  แต่ไม่ทรำบประวตัิทีม่ำควำมเช่ือทีแ่ฝงอยู่ใน
ประเพณต่ีำง ๆ เท่ำใดนัก" 
 นอกจากน้ียงัพบวา่การบริหารจดัการงานดา้นศิลปวฒันธรรมในชุมชนแห่งน้ี  ตั้งแต่ใน
อดีตด าเนินการโดยกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับนบัถือในชุมชนเป็นส าคญั  ไดแ้ก่  พระ  ปู่จารย ์ 
ผูสู้งอายใุนชุมชน  ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  เป็นตน้  แต่ยงัไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบ  ต่อมาเม่ือ
เร่ิมมีหน่วยงานของรัฐเขา้มาส่งเสริมสนบัสนุน  ก็มีองคก์รชุมชนเขา้มารับผดิชอบด าเนินการขบัเคล่ือน
งานดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน  เช่นการจดัตั้งคณะกรรมการศิลปวฒันธรรมประจ า
ต าบลเป็นตน้ 
 จึงพอสรุปไดว้า่  งานศิลปวฒันธรรมท่ีผา่นมาของชุมชนบา้นแหวนยงัคงด ารงอยูไ่ดโ้ดย
มีการสืบทอดจากรุ่นหน่ึงมายงัอีกรุ่นหน่ึง  และมีการบริหารจดัการงานดา้นศิลปวฒันธรรมตั้งแต่ใน
อดีตในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการตราบจนถึงปัจจุบนั  เร่ิมมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึนนั้นการบริหาร
จดัการโดยผา่นปัจจยัในชุมชนท่ีส าคญั  3  ประการ  คือ 
 1.  ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชุมชน 
 2.  การพึ่งตนเองของชุมชน 
 3.  กระบวนการสืบทอดระบบความคิดและความเช่ือในชุมชน 
 

 ปัจจยัทั้ง  3  ประการน้ีนบัเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการงานดา้นศิลปวฒันธรรมของ
ชุมชนบา้นแหวน 
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 2.  วตัถุประสงค์กำรวจัิยข้อที ่  2  เพ่ือศึกษำควำมต้องกำรในกำรพฒันำด้ำนศิลปวฒันธรรม
ของต ำบลบ้ำนแหวน  อ ำเภอหำงดง  จังหวดัเชียงใหม่ 
 

ค ำถำมวจัิย  มีดังนี้ 
 ความตอ้งการท่ีส าคญัในการพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรมชองชุมชนต าบลบา้นแหวน  คือ
อะไร  และจะด าเนินการอยา่งไร 
 

 จากการศึกษาพบว่าในรอบ  5  ปีท่ีผ่านมา  ต าบลบา้นแหวนไดมี้ความพยายามในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชุมชนตนเองมาอย่างต่อเน่ืองโดยมีการร้ือฟ้ืนประเพณีต่าง ๆ 
ในชุมชนข้ึนมา  เช่น  การจดังานพิธีไหวส้า  ปุมผะหญา  ครูพื้นบ้านคร้ังท่ี  2  จดัเป็นโครงการ
อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีพื้นบา้นของต าบลบา้นแหวน ด าเนินการโดยองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นแหวน  (นายสมบูรณ์   รอบรู้  เป็นนายกอบต.  ในขณะนั้น)  โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีอยู่ใน
แผนงานพฒันาศิลปวฒันธรรมของต าบลบา้นแหวน การจดังานไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี  2  เมษายน  2548   
ผลการด าเนินงานในคร้ังน้ีมีจ  านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวนมาก  จดัไดว้า่ถือประสบความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการทุกประการ  คือเป็นการสืบสานศิลปวฒันธรรมประเพณีและให้ครู
ภูมิปัญญาได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชนได้อย่างถูกขั้นตอนรวมทั้ งมีความเข้าใจ
ความหมายความส าคญัของศิลปวฒันธรรมชุมชนของตนเอง  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการจดังานใน
คร้ังนั้น  นับเป็นการจุดประกายและสร้างพลงัท่ีส าคญัแก่คนในชุมชนเกิดความรักและส านึกใน
คุณค่าของศิลปวฒันธรรมของชุมชนตนเอง  จึงเร่ิมมีการรวมกลุ่มพูดคุยถึงแนวทางในการ
ด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนให้ด ารงอยูแ่ละให้มีการเผยแพร่ไปให้ชุมชนอ่ืน ๆ ได้
ร่วมกนัเรียนรู้  แต่ก็ยงัคงเป็นการพูดคุยกบัเฉพาะในกลุ่มผูส้นใจเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น  เช่น  กลุ่ม
ผูสู้งอายุ  กลุ่มแม่บา้นและกลุ่มผูน้ าองคก์รชุมชนบางกลุ่ม  เป็นตน้  จนกระทัง่ในปี  2547 ขณะนั้น
เป็นปีสุดทา้ยของการท างานของนายสมบูรณ์   รอบรู้  ในฐานะนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น
แหวน  ไดเ้ร่ิมมองเห็นแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชุมชนท่ีย ัง่ยืนและ
เป็นรูปธรรมมากข้ึน  กล่าวคือ  กลุ่มคนเหล่าน้ีเร่ิมมีแนวคิดในการพฒันาพื้นท่ีของต าบลบา้นแหวน
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมเกิดข้ึน  แต่ก็ยงัติดขดักบัเง่ือนไขหลายประการเช่น  วิธีการ
ด าเนินการจะเป็นอยา่งไร  จุดเร่ิมตน้จะเร่ิมท่ีไหน  ดา้นวชิาการจะพึ่งพาใคร  รวมทั้งสถานท่ีท่ีจะใช้
เป็นศูนยด์ าเนินการจะอยูท่ี่ไหน  เป็นตน้  ต่อมาความชดัเจนมีมากข้ึนเพราะไดรั้บขอ้มูลเบ้ืองตน้จาก
คณะกรรมการหมู่บา้นและชาวบา้นทา้วบุญเรือง  (หมู่ท่ี  3)  วา่  บริเวณท่ีวดัร้างแห่งหน่ึงในบริเวณ
พื้นท่ีหมู่  3  แต่เดิมมีเอกชนไดท้  าสัญญาเช่าจดัเป็นท่ีแสดงสินคา้พื้นเมืองดา้นหตัถกรรมมาหลายปี
แลว้  และก าลงัจะหมดสัญญาเช่า  อาคารในพื้นท่ีดงักล่าวมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาดดัแปลงและ



 81 

ใช้ประโยชน์ในการพฒันาเป็นศูนยศิ์ลวฒันธรรมประจ าต าบลได้         ดังนั้ นกลุ่มคนดังกล่าว
ข้างต้นจึงได้รวมตัวกันมาพบและปรึกษากับนายอ าเภอหางดงเพื่อขออนุญาตด าเนินการใช้
ประโยชน์จากท่ีดินพื้นน้ีหลงัจากหมดสัญญาเช่า  ขณะท่ีก าลงัอยู่ในระหว่างการรอคอยให้สัญญา
การเช่าหมด  และรอคอยการตดัสินใจของผูน้ าชุมชน 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ก็ไดด้ าเนินการจดัท าโครงการการจดัท ายทุธศาสตร์การวจิยั
ของมหาวิทยาลัย  โดยได้เชิญตวัแทนองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมระดม
ความคิดและร่วมวางแผนในการท าแผนยุทธศาสตร์การวิจยัในคร้ังน้ี  นายสมบูรณ์   รอบรู้ และ
ตวัแทนชุมชนบา้นแหวนก็เป็นกลุ่มคนท่ี ไดเ้ขา้มาร่วมการประชุมในคร้ังน้ีดว้ย  พร้อมกนันั้นก็ไดมี้
การน าเสนอแนวคิดในการพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมประจ าต าบลตามท่ีคณะกรรมการของชุมชน
และชาวบา้นตอ้งการ  โดยกล่าวในท่ีประชุมในคร้ังนั้นวา่ 
 "หมู่เฮำใคร่อยำกจะท ำศูนย์ศิลป์  ด้วยเหตุที่ว่ำมันจะเป็นที่รวบรวมเก็บรักษำทุกส่ิงทุก
อย่ำงที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมคร้ังบะเก่ำไว้ให้ลูกหลำนเฮำได้ดูได้เห็น  ชำวบ้ำนจะเป็นแหล่งข้อมูล  
แต่กห็วงัจะให้ทำงมหำวทิยำลยัไปช่วยด้ำนกระบวนกำร วธีิกำรดูแลกำรจัดเกบ็ให้  ช่วยกนัท ำจะได้ก่อ" 
 จากความพยายามและความตั้งใจท่ีแน่วแน่จึงท าให้เกิดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนความ
ตอ้งการของชุมชนคร้ังท่ี  1  ข้ึน  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่    
วนัท่ี 8  ตุลาคม  2548     ผลจากการจดัเวทีในคร้ังนั้น  ท าให้คณะวิจยัจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ได้ทราบข้อมูลและความต้องการในการพฒันาท่ีแท้จริงของชุมชนและน าเอาข้อมูล
เหล่านั้นมาพฒันาเป็นโครงการวิจยัร่วมกบัชุมชน  แต่หลงัจากการด าเนินการโครงการวจิยัในระยะ
ท่ี  1  คือ  การศึกษาบริบทชุมชนและสภาพศิลปวฒันธรรมของต าบลบ้านแหวนในปัจจุบัน  
ระหวา่งเดือน (มีนาคม - ตุลาคม  2549)  ท าให้คน้พบวา่ในชุมชนบา้นแหวนมีงานศิลปวฒันธรรม
ในพื้นท่ีอยูม่ากมายและหลากหลาย  (รายละเอียดในขอ้คน้พบจุดประสงคก์ารวิจยัขอ้  1 )  ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการศึกษาจึงถูกน ามาปรึกษาร่วมกนัระหวา่งคณะวจิยักบัผูน้ าองคก์ารชุมชนในท่ีสุดท่ีประชุม
มีมติร่วมกนัวา่  แนวทางท่ีจะอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนท่ีย ัง่ยืนและเป็นรูปธรรมไดแ้นวทาง
หน่ึงคือ  การจดัท าศูนยศิ์ลปวฒันธรรมข้ึนในชุมชนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะให้เป็นศูนยจ์ดัเก็บ
ขอ้มูลต่าง ๆ ด้านศิลปวฒันธรรมและจดัแสดงช้ินงานด้านศิลปะและรูปภาพท่ีแสดงวฒันธรรม
ประเพณีของชุมชนไวใ้ห้คนรุ่นลูกหลานได้ศึกษา  รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของ
ชุมชนใหชุ้มชนอ่ืน ๆ ไดรั้บรู้ดว้ย   
 ดงันั้นจึงพอสรุปไดว้า่  ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชนดา้นศิลปวฒันธรรมของชุมชน
บ้านแหวนคือ  การอนุ รักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  โดยการจัดท าศูนย์
ศิลปวฒันธรรมประจ าต าบล (ชุมชน) 
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 นอกจากน้ีในวนัท่ี  20  มิถุนายน  2549  ณ  ศาลากลางบา้น  หมู่ท่ี  11  บา้นดู่  ไดมี้การจดั
เวที เสวนาเพื่อระดมความคิดร่วมกันในประเด็นของวิธีการด าเนินการของการจัดตั้ งศูนย์
ศิลปวฒันธรรมประจ าต าบลบา้นแหวนจนไดข้อ้สรุปร่วมกนัว่าควรเป็นกำรด ำเนินกำรจัดตั้งและ
พัฒนำร่วมกันขององค์กรในชุมชน  โดยมีตัวแทนของหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนเข้ำมำมีส่วนร่วม  มิใช่
มอบให้เป็นหน้าท่ีของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  ทั้ งน้ี เน่ืองจากว่าศูนย์ศิลปวฒันธรรมของชุมชนมี
องคป์ระกอบท่ีจะตอ้งด าเนินการหลายดา้น  ไดแ้ก่ ตวัอาคารของศูนย ์ ขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรมท่ี
จะเก็บรวมรวมไวใ้นศูนย ์ การบริหารจดัการในศูนย ์ เป็นตน้  องคป์ระกอบต่าง  ๆน้ีจะตอ้งไดรั้บ
การพิจารณาเลือกและตัดสินใจให้เหมาะสมและสมบูรณ์ท่ีสุด  โดยผู ้มีส่วนได้เสียซ่ึงได้แก่  
ประชาชนในชุมชนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาตดัสินใจดว้ย  ดงัค าพูดท่ีวา่ 
 "กำรจัดตั้งศูนย์เป็นเร่ืองใหญ่  ต้องคุยกนัมำกกว่ำนี้  งำนยังมีอีกหลำยข้ันตอน  ถ้ำไม่คุย
กนัจะมีปัญหำในตอนหลงั" 
 "เรำจะต้องชัดเจนก่อนว่ำสถำนที่จะเอำตรงไหนแน่  แล้วในศูนย์จะมีอะไรบ้ำง  ใครจะ
เป็นผู้รับผดิชอบ" 
 "ภูมิปัญญำศิลปวัฒนธรรมในบ้ำนเรำมีมำก  เรำจะเลือกอย่ำงใด  และคิดว่ำอะไรที่ควร
จะเป็นของเรำแท้ ๆ เรำกเ็อำน้ันไว้ในศูนย์" 
 "อนัไหนทีม่ิใช่ภูมิปัญญำของบ้ำนเรำ  กอ็ย่ำเอำไว้ในศูนย์" 
 "อะไรที่มีกันในทุกบ้ำนก็บ่ต้องเอำก็ได้  เอำเน้น ๆ เฉพำะที่มีแต่ในต ำบลเรำก็จะดี  เรำก็
เอำไปจัดแสดงไว้ในศูนย์ของบ้ำนเรำ 
 "เรำจะจัดศูนย์เรำแบบไหนดี  เอำทีม่ันเหมำะ ๆ เน๊อะ" 
 (อา้งจากขอ้มูลจากเวทีเสวนา "แนวทางพฒันารูปแบบศูนยศิ์ลปวฒันธรรม  20  มิถุนายน  
2549  ศาลากลางบา้นหมู่ท่ี  11 
  

 จากค าพูดขา้งตน้ซ่ึงเกิดข้ึนในการจดัเวทีและการเสวนากลุ่มยอ่ยในการลงพื้นท่ีร่วมกนั
ระหวา่งคณะวิจยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  และนกัวจิยัในพื้นท่ี  สะทอ้นให้เห็นไดช้ดัเจน
วา่  ชุมชนบา้นแหวนมีความตอ้งการในการพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมประจ าต าบลโดยให้องค์กร
ชุมชนเขา้มาเป็นผูด้  าเนินการร่วมกนัพฒันาโดยให้ค  านึงถึงประเด็นและองคป์ระกอบต่าง ๆ ทั้งดา้น
สถานท่ี  รูปแบบ  การจัดตั้ ง  ลักษณะของข้อมูลและส่ิงของต่าง ๆ ท่ีจะน ามาจัดไว้ในศูนย์
ศิลปวฒันธรรม  ซ่ึงก่อนจะด าเนินการไดมี้ขอ้เสนอแนะให้มีการประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทาง
ในการพฒัาร่วมกนั 
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3.  วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่  3  เพ่ือศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
โดยองค์กรชุมชน  ต ำบลบ้ำนแหวน  อ ำเภอหำงดง  จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 ค ำถำมวจัิย มีดังนี ้

 รูปแบบของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของต ำบลบ้ำนแหวนควรเป็นอย่ำงไร  และจะมีวิธีกำร
พฒันำและบริหำรจัดกำรอย่ำงไร  องค์กรชุมชนจะเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงไร 
 

 คณะผูว้ิจยัไดด้ าเนินกิจกรรมเพื่อตอบค าถามวิจยัทั้ง  3  ประเด็นและให้การวิจยัด าเนินไป
ตามวตัถุประสงค ์ โดยผา่นกิจกรรมหลกั  6  กิจกรรมไดแ้ก่  กิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนพฒันา
ศูนย์ศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ  ความรู้  ความเข้าใจ  การพัฒนาศูนย์
ศิลปวฒันธรรม  (การศึกษาดูงาน)  กิจกรรมการจดัเวทีถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานและก าหนด
รูปแบบการพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมกิจกรรมการปฏิบติัการพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมแบบมี
ส่วนร่วม  และกิจกรรมตรวจสอบขอ้มูลเชิงคุณภาพ  จากการปฏิบติัการผา่นกิจกรรมทั้ง  6  กิจกรรม  
คณะผูว้ิจยั  ไดข้อ้คน้พบท่ีสามารถน าไปสู่การตอบค าถามวิจยัและวตัถุประสงค์การวิจยัไดท้ั้ง  3  
ประเด็นดงัน้ี 

 รูปแบบของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมต าบลบา้นแหวนเป็นอยา่งไร 
 จากการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการในวนัท่ี  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2549  ศาลากลางบา้นหมู่
ท่ี  11  (บา้นดู่)  ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งฝ่ายของนักวิจยัจากมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่และ
นักวิจยัในพื้นท่ีรวมทั้ งแกนน าชุมชนอันได้แก่  ผูน้  าองค์กรชุมชน  ตวัแทนชาวบ้าน  ตัวแทน
ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปราชญ์ชาวบา้น  รวมจ านวน  50  คน  โดยมีจุดมุ่งหมายของ
การประชุมเพื่อร่วมกนัวางแผนพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรม   ซ่ึงขอ้สรุปท่ีไดใ้นคร้ังแรกนั้นจะเป็น
แนวคิดกวา้ง ๆ ของการพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชนบา้นแหวนดงัน้ี 
 

 1.  มีการคดัเลือกประเภทงานศิลปะ  ประเพณี  วฒันธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชน  เพื่อท่ีจะน าไป
จดัในศูนยศิ์ลปวฒันธรรมท่ีจะร่วมกนัพฒันาข้ึน  มีหลกัการส าคญัในการคดัเลือก  ดงัน้ี 

  1.1  ลกัษณะของงานศิลปะ  วฒันธรรมและประเพณีท่ีจะไดรั้บการคดัเลือก ต้อง
เป็นของดั้งเดิมในชุมชนจริง ๆ โดยมีผูรู้้ยนืยนัได ้

  1.2  ลกัษณะงานศิลปะ  วฒันธรรมและประเพณีควรจะไม่มีในพื้นที่อ่ืนด้วยเหตุ
ท่ีวา่  ประเพณีโดยทัว่ไปของลา้นนาจะซ ้ าๆ กนั  ดงันั้นขอใหค้ดัเลือกเฉพาะประเพณี  งานศิลปะท่ีท่ี
อ่ืนไม่มี  แต่มีเฉพาะในพื้นท่ีของชุมชนเรา 
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  1.3  ควรมีการจดัท าท าเนียบและบนัทึกขอ้มูลของผูรู้้ในชุมชน  (ปราชญ์ชุมชน)  
ดา้ยเหตุเพราะวา่บุคคลเหล่าน้ีเป็นขมุทรัพยท์างปัญญาท่ีมีคุณค่าของชุมชน 
 

 2.  รูปแบบของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปได ้ เน่ืองจากท่ีประชุมคิดว่า
ควรจะหาขอ้มูลหลาย ๆ รูปแบบมาคุยกนัก่อนแลว้จึงค่อยพิจารณาตดัสินใจเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 

 ดงัค าพูดท่ีสะทอ้นในการประชุมท่ีวา่ 
 "จะท ำเป็นลกัษณะอย่ำงใด  คงต้องคุยกนัอกีคร้ัง  ให้เจ้ำหมู่(เพ่ือนๆ ) ไปคิดมำแล้วค่อยมำเลือก" 
 "ลองไปดูที่อ่ืนหลำยๆ ที่แล้วค่อยมำเลือกเอำว่ำ  บ้ำนเรำจะท ำอย่ำงใดถึงเหมำะ  มันกไ็ม่ซ ้ำ
หรอก  เพรำะว่ำ  อบต.ยงัไม่ได้ลงมือสร้ำงศูนย์ข้อมูลกำรท่องเทีย่วเลย" 
 "จะท ำเป็นที่แสดงงำนศิลปของบ้ำนเรำต่ำงๆ หรือท ำเป็นที่จัดวำงของเป็นสินค้ำ  OTOP  
แล้วมีค ำอธิบำยอย่ำงน้ันกด็ีนะ" 
(อา้งจาก  ขอ้มูลการประชุมเชิงปฏิบติัการ  วนัท่ี  20  มิถุนายน  2549  ณ  ศาลากลางบา้นหมู่ท่ี  11) 
  

 ส าหรับการบริหารจดัการศูนยศิ์ลปวฒันธรรมจะเป็นอยา่งไร  ท่ีประชุมมีขอ้สรุปเพียงแค่วา่  
ควรจะด าเนินการโดยชุมชนและเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมมาก ๆ   แต่จะเขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะ
ใดและวิธีการอย่างไร  ใครบ้าง  ก็ให้ได้รูปแบบของศูนย์ศิลปวฒันธรรมแล้วค่อยพูดคุยกันใน
ประเด็นน้ีใหช้ดัเจนอีกคร้ัง  ดงัค าพูดท่ีวา่ 
 "กำรจัดกำรศูนย์ที่หมู่เฮำสร้ำงขึน้จะเป็นอย่ำงใดยังคิดไม่ออก  ยังเอำไว้ก่อนขอเพียงว่ำให้
ชุมชนเข้ำไปมีส่วนร่วมบ้ำง  จะร่วมอย่ำงใด  คิดกะ  ท ำหรืออะไรกว่็ำกนัอกีท"ี 
 "ถ้ำอบต.จะท ำหรือรับผิดชอบเองก็ได้  แต่ต้องชัดเจนว่ำในส่วนของชำวบ้ำนจะเข้ำไปตำง
ไหนบ้ำง" 
(อา้งจาก  ขอ้มูลการประชุมเชิงปฏิบติัการ  วนัท่ี  20  มิถุนายน  2549   ณ  ศาลากลางบา้นหมู่ท่ี  11) 
 

 ดงันั้นการประชุมในคร้ังแรกจึงยงัไม่สามารถไดข้อ้สรุปของรูปแบบของการพฒันาศูนย์
ศิลปวฒันธรรมของชุมชนวา่จะเป็นรูปใด  มีลกัษณะการจดัและพฒันาในรูปแบบใด  แต่ท่ีประชุมมี
ความคิดเห็นตรงกนัวา่ควรจะไดไ้ปศึกษาดูงานเพื่อใหเ้ห็นตวัอยา่งแลว้ค่อยมาร่วมกนัพิจารณาเลือก
รูปแบบในภายหลัง  ส าหรับงานด้านบริหารจดัการท่ีประชุมยงัไม่ได้ระบุผูรั้บผิดชอบในการ
ด าเนินงานโดยตรง  แต่ขอให้เน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาดูงานเพื่อขยายความคิดในการ
พัฒนาศูนย์ศิลป์ได้ก าหนดให้ศึกษาดูงานท าในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี  ส าหรับในพื้นท่ีจังหวดั
เชียงใหม่ไดก้  าหนดไว ้ 2  แห่ง  คือ  พิพิธภณัฑ์แห่งชาติจงัหวดัเชียงใหม่  พิพิธภณัฑ์สถานของเจา้
ดารารัศมีในอ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงในส่วนของการศึกษาดูงานในพื้นท่ีคณะผูว้จิยัตกลง



 85 

กนัว่าให้แต่ละฝ่ายไปศึกษากนัมาพร้อมทั้งบนัทึกภาพเก็บไวแ้ลว้ค่อยน ามาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ดว้ยเหตุผลท่ีวา่วนัเวลาท่ีจะไปศึกษาพร้อมกนัในช่วงเวลานั้นไม่ค่อยตรงกนั  กิจกรรมการศึกษาดู
งานทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีไดก้ าหนดข้ึนมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นความรู้  
ความเข้าใจด้านการพฒันาศูนย์ศิลปวฒันธรรมให้กับคณะผูว้ิจยั  และผูร่้วมกระบวนการวิจัย  
ส าหรับการศึกษาดูงานคร้ังท่ี  1  เป็นการศึกษาดูงานนอกพื้นท่ีในวนัท่ี  22  กรกฎาคม  2549  ณ  
จงัหวดัพิษณุโลก  สถานท่ีคือพิพิธภณัฑ์พื้นบา้นจ่าทวี  และพิพิธภณัฑ์ผา้ของมหาวิทยาลยันเรศวร  
ซ่ึงการเดินทางไปพิษณุโลกคร้ังน้ีมีผูร่้วมกิจกรรม  18  คน  ไดแ้ก่คณะผูว้จิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่  3  คน  ตวัแทนชาวบ้าน  ผูน้  าองค์กรของชุมชนและนักวิจยัในพื้นท่ี  15  คน  โดยได้
ร่วมกนัวางแผนก าหนดประเด็นการศึกษาดูงานไว ้ 3  ประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและใช้
เป็นประเด็นส าหรับการถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน  ไวด้งัน้ี   
 1.  รูปแบบของศูนย ์/ พิพิธภณัฑ์ (ลกัษณะของศูนย ์ จุดมุ่งหมายของการจดัตั้ง  ประวติั
ความเป็นมา)  เป็นอยา่งไร 
 2.  การบริหารจดัการของศูนย ์ (องค์ประกอบ  โครงสร้างของศูนย์  คณะกรรมของศูนย ์ 
การด าเนินงานภายในศูนย์  งบประมาณ  การประชาสัมพันธ์)  เป็นอย่างไร  มีข้อจ ากัด  ข้อดี
อะไรบา้ง 

3. หน่วยงานท่ีเขา้มาสนบัสนุนในขั้นพื้นฐาน  มีอะไรบา้ง 
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 การศึกษาดูงานในคร้ังท่ี  2  และ  3  เกิดข้ึนหลงัจากการเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีจงัหวดั
พิษณุโลก  โดยเป็นการศึกษาดูงานในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นกลุ่มเล็กๆ  ท่ีพิพิธภณัฑ์ของโรงเรียน
ปริสน์รอแยลวิทยาลยั  ของนกัวิจยัในพื้นท่ีร่วมกบัผูน้ าองค์กรชุมชน  ในวนัท่ี  6  สิงหาคม  2549
และพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติจงัหวดัเชียงใหม่  ในวนัท่ี  3  กนัยายน  2549  ตามล าดบั 
 หลงัจากนั้นคณะผูว้ิจยัไดร่้วมกนัจดักิจกรรมถอดความรู้จากการศึกษาดูงานข้ึน     ในวนัท่ี 8  
เดือนตุลาคม  พ.ศ 2549   โดยใชส้ถานท่ีห้องประชุมคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
ส่ิงท่ีไดจ้ากกิจกรรมถอดบทเรียนในคร้ังน้ีจดัไดว้า่เป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
เลือกรูปแบบและการบริหารจดัการพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนบา้นแหวนเป็นอย่างยิ่ง
ดว้ยเหตุท่ีวา่ 
 "ความรู้จากท่ีพิพิธภณัฑ์พื้นบ้านจ่าทวี  และพิพิธภณัฑ์แต่ละแห่งท่ีไป  ท าให้ทราบถึง
ประวติัความเป็นมา  แรงบนัดาลใจ  รูปแบบของการจดัพิพิธภณัฑ์  รวมทั้งการบริหารจดัการใน
ดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนัเช่น 

 พิพิธภณัฑ์พื้นบา้นจ่าทวี  มีประวติัของจุดเร่ิมตน้จากความตระหนกัและมองเห็นในคุณค่า
ของภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินตนเองจึงตอ้งการรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใช้และความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นของ
พื้นบา้นในจงัหวดัพิษณุโลกและพื้นท่ีใกลเ้คียงมาอนุรักษ์ไวเ้พื่อเป็นมรดกให้คนรุ่นหลงัไดศึ้กษา  
การเร่ิมตน้ของพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นจ่าทวเีกิดข้ึนดว้ยตวัเองทั้งส้ิน  ทั้งการด าเนินการ วิธีการคิด  การจดัหา
งบประมาณ  ส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ รวมทั้งการจดัและน าเสนอ  เป็นตน้  โดยช่วงแรกของการเปิด
ด าเนินการจะเปิดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้โดยผูเ้ขา้ชมไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย  แต่เม่ือด าเนินการไปได้
ระยะหน่ึงพบวา่งบประมาณในการบริหารจดัการไม่เพียงพอ  จึงมีความจ าเป็นตอ้งน าเอาความคิด
เชิงธุรกิจมาด าเนินการ  ในปัจจุบันน้ี  บุตรสาวของจ่าทวี ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถด้าน
มนุษยศาสตร์และโบราณคดี ได้เข้ามารับบริหารงานพิพิธภณัฑ์ด้วยตนเอง  ท าให้การจดัระบบ
ขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูลต่างๆ ท่ีอยู่ในพิพิธภณัฑ์เช่น  การจดัระบบส่ิงของ  บอกประวติัท่ีมา  
วธีิการใชง้าน  ซ่ึงในส่วนน้ีจะมีทั้งภาษาองักฤษและภาษาไทย  มีแผน่พบัประชาสัมพนัธ์และอธิบาย
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีส าคญัๆ  จ  าเป็นในพิพิธภณัฑ์มีความชดัเจนอยา่งมาก  ดา้นการบริหารจดัการโดยเฉพาะ
ดา้นงบประมาณมีการเก็บค่าเขา้ชมในราคาท่ีเหมาะสม  เพื่อน ารายไดใ้นส่วนน้ีมาใชบ้ริหารจดัการ  
ดูแล  เป็นค่าใชจ่้ายของพิพิธภณัฑแ์ต่ก็ยงัไม่เพียงพอ 
 จากขอ้เทจ็จริงท่ีคณะผูน้ าองคก์รชุมชนบา้นแหวนไดรั้บจากการศึกษาดูงานในน้ีพอสรุปได้
ว่าสาเหตุท่ีจุดประกายในคร้ังน้ีจึงน ามาสู่ข้อสรุปร่วมกนัในประเด็นของจุดเร่ิมต้นของการเกิด
แนวคิดพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัชุมชนบา้นแหวน  กล่าวคือ  เกิดจากส านึกของการ
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชุมชนท่ีเกิดจากบุคคลในชุมชน  แล้วพยายามหาแนวทางในการท า
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ความฝันนั้นให้เป็นรูปธรรม  โดยเร่ิมบนพื้นฐานของความรักความชอบ   ความสนใจ  แล้วค่อย
เรียนรู้จนเกิดระบบ  ในท่ีสุดก็มีคนท่ีมีความรู้เฉพาะทางเขา้มาคน้พบแลว้ร่วมกนัสนบัสนุนในส่วน
ท่ียงัขาดอยูคื่อดา้นวิชาการ  ส าหรับจ่าทวีคือบุตรสาว  ส าหรับคนบา้นแหวนในคร้ังน้ี  ส่ิงท่ีสนบัสนุน
คือความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน 
 

 ดงัท่ีสะทอ้นค าพูดท่ีวา่ 
 "กว่ำจะท ำได้แบบนีต้้องอดทนมำก  ต้องชอบและตั้งใจจริง" 
 "ต้องใช้เงินดูแลมำกนะ  ได้ของมำแล้วกต้็องคอยดูแลให้คงอยู่เหมือนกบัไม่ใช้เงิน  แต่จริงๆ 
แล้วใช้เยอะเหมือนกนั  ถ้ำคนไม่ชอบกค็งไม่ท ำแล้ว" 
 "เป้ินมีคนช่วยที่มีควำมรู้  จัดระบบของ  ท ำค ำอธิบำยเป็นภำษำต่ำงชำติได้ด้วย  ถ้ำเรำท ำ
จะท ำได้อย่ำงเป้ินก่อ" 
 "ของที่เอำมำวำงไว้เยอะมำก  ดูแล้วบ่ใจ่เป็นของที่มีรำคำเท่ำใด  แต่ว่ำมันมีค่ำในควำมรู้สึก
ของคนเกบ็กบัคนมำดูนะ" 

(อา้งจาก  :  ขอ้มูลจากการจดัประชุมการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน  วนัท่ี  8  ตุลาคม  
2549  ณ  หอ้งประชุมคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่) 
 

 ส าหรับพิพิธภณัฑ์ของโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลยัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัข้ึนเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลเพี่ยวกบัประวติัของโรงเรียนตั้งแต่การก าเนิดโรงเรียน  บุคลากร  ส าคญัๆ  ท่ีมีคุณูปการแก่
โรงเรียน  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  รวมทั้งเคร่ืองใชแ้ละส่ิงของต่าง ๆ  ท่ียงัคงเหลืออยู ่ มาจดัวางไว้
เป็นระบบ  ท่ีสามารถสะท้อนให้ผูเ้ข้าชมได้ซึมซับประวติัศาสตร์ของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน  
ดงันั้นจุดเด่นขององคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการูดงานในสถานท่ีแห่งน้ีคือ  เทคนิคการจดัขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ในรูปแบบนิทรรศการจากอดีต - ปัจจุบนั  และพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติจงัหวดัเชียงใหม่  การศึกษา
ดูงานท่ีสถานท่ีแห่งน้ี  ความรู้ท่ีไดคื้อ  การจดัวางส่ิงของและการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นทางการ  มี
ระบบขอ้มูลท่ีชดัเจน  มีหลายรูปแบบทั้งส่วนท่ีเป็นขอ้มูลและเป็นส่ิงของ  มีทั้งส่วนท่ีอยูใ่นรูปแบบ
ของนิทรรศการและส่ิงพิมพ ์ มีการบริหารจดัการเป็นระบบ  และมีงบประมาณสนบัสนุนท่ีชดัเจน  
มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผูรั้บผดิชอบงาน 

 จากการประมวลความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานทั้ง  3  แห่ง  ดงักล่าวขา้งตน้  คณะวิจยัของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  คณะวจิยัในพื้นท่ี  ผูน้  าองคก์รชุมชน  ผูร่้วมกระบวนการวิจยัไดมี้มติ
ร่วมกนัถึงขอ้สรุปของรูปแบบศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชนต าบลบา้นแหวน  ไวว้า่ 
 "ควรจะเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เน้นด้ำนข้อมูลทำงศิลปวัฒนธรรม  และจะมีกำรจัด
แสดงส่ิงของทีส่ะท้อนถึงศิลปวฒันธรรมของบ้ำนแหวนเฉพำะทีเ่ด่นๆ  เท่ำน้ัน" 
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 ดงัค าพูดท่ีสะทอ้นในการประชุมท่ีวา่ 
 "ศูนย์ของเรำควรจะเป็นกำรรวบรวมข้อมูลทำงศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในบ้ำนเรำก่อน  ในปี
แรกเอำแค่นีก่้อน" 
 "ข้อมูลจะต้องพจิำรณำคัดเลือกเอำเฉพำะศิลปวฒันธรรมทีเ่ดิม ๆ ในชุมชน" 
 "ให้ครบทุกประเภทของศิลปวฒันธรรมทีม่ีอยู่ในชุมชน" 
 "ข้อมูลต้องมีควำมละเอยีดและเป็นข้อเทจ็จริงทีม่ีอยู่ในชุมชนด้ำนศิลปวฒันธรรม" 
 "ควรมีกำรจัดท ำเป็นแผ่นพบัใบปลวิ  และจัดให้มีฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ไว้ด้วย" 
 "อำจจะมีกำรจัดเป็นนิทรรศกำรที่มีชีวิต  คือมีตัวอย่ำงของช้ินงำนทำงศิลปวัฒนธรรมไว้
ให้ดูด้วยจะดีมำก  แต่ไม่ต้องมำก  เพรำะเรำมีสถำนทีค่ับแคบ" 
 "หมู่เฮำต้องก ำหนดให้ชัดเจนลงไปว่ำจะเอำศิลปะด้ำนใดบ้ำงในปีนี้  เพรำะเวลำมีน้อย  ปี
หน้ำค่อยหำเพิม่เติม  เอำทีม่ันแน่ๆ ว่ำจะท ำได้"   
 "งำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมในบ้ำนเฮำมีนัก  เฮำจะต้องเลือกเอำเฉพำะที่เฮำคิดว่ำควรจะใช่
และเป็นงำนของบ้ำนเฮำจริง ๆ " 

(อา้งจาก  : ขอ้มูลการประชุมถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน  วนัท่ี  8  ตุลาคม  2549  ณ  
หอ้งประชุมคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่) 
 

 ส าหรับการบริหารการจดัศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชนท่ีประชุมไดมี้มติร่วมกนัว่า  "ให้ท ำ
เป็นรูปของคณะกรรมกำรและให้ชำวบ้ำนหรือตัวแทนชำวบ้ำนเข้ำมำมีส่วนร่วม" 
 สถานท่ีจดัตั้งศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชนไดข้อ้ขอ้ตกลงร่วมกนัวา่จะใชห้้องของอาคารศูนย์
หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน  1  ห้อง  ซ่ึงแห่งน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวนได้รับ
งบประมาณจากจงัหวดัประจ าปี  2549  มาด าเนินการก่อสร้าง   เน่ืองจากไม่สามารถจะใช้วดัร้าง 
(วดักู่ฮ่อปัจจุบนั) พฒันาเป็นศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชนตามความตั้งใจเดิมได ้ (รายละเอียดไดก้ล่าว
ไวใ้นบทท่ี  1 ) เน่ืองจากชาวบ้านหมู่ท่ี  13  (หมู่บ้านศรีสรร)  ต้องการให้หมู่บ้านมีวดัประจ า
หมู่บา้นของตนเองจึงมีความตอ้งการเอาวดัร้าง (วดักู่ฮ่อ)  เป็นวดัประจ าหมู่บา้น  ท าให้ผูน้  าองคก์ร
ชุมชนจ าเป็นตอ้งหาสถานท่ีใหม่มาพฒันาเป็นศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชน  ดงันั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบา้นแหวนจึงเสนอให้ใชพ้ื้นท่ีบางส่วนอาคารศูนยห์ัตถกรรมไมแ้กะสลกับา้นแหวนให้
เป็นจุดเร่ิมตน้  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนด้านสถานท่ีท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการพิจารณาของศูนย์
ศิลปวฒันธรรมท่ีจะพยายามท าให้เต็มรูปแบบมาเป็นศูนย์ข้อมูลด้ำนศิลปวฒันธรรมชุมชน  เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานท่ีรวมทั้งการบริหารจดัการ  ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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 หลงัจากไดข้อ้สรุปด้านรูปแบบการบริหารจดัการและสถานท่ีจดัตั้งศูนยศิ์ลปวฒันธรรม
ชุมชนแลว้  คณะวจิยัพร้อมทั้งตวัแทนขององคก์รชุมชน  จึงจดัให้มีการประชุมร่วมกนัเพื่อวางแผน
ด าเนินการพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชน  ในวนัท่ี  20  ตุลาคม  2549  ณ  ห้องประชุมองคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  การประชุมในคร้ังน้ีได้ข้อสรุปของกรอบการศึกษาข้อมูลด้าน
ศิลปวฒันธรรมและวิธีการท่ีด้มาซ่ึงข้อมูล  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  ข้อมูลของศิลปวฒันธรรมท่ี
จะตอ้งศึกษาจะน ามาจดัระบบขอ้มูลในศูนยศิ์ลปวฒันธรรมมี  4  ประเด็น  ไดแ้ก่ 
 1.  งานดา้นศิลปะ  มุ่งเน้นเฉพาะงานดา้นหัตถกรรม  4 ประเภทคือ  การท าโคมไฟ  การท าตอ้ง
ลาย  การป้ันพระ  การป้ันสิงห์ 

 2.  งานดา้นประเพณี  เนน้ประเพณีท่ีในพื้นท่ีชุมชนอ่ืนไม่มี  ไดแ้ก่ประเพณีก๋ินออ้ผะญา 
 3.  งานดา้นวฒันธรรม  เนน้วฒันธรรมดา้นอาหารไดแ้ก่  การท าแหนม  ท าไส้กรอก 

4.  บุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาของชุมชน  เนน้ผูรู้้ในงานดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่ง
ในชุมชน 

 

 
 

 การค้นหาข้อมูลทั้ ง  4  ประเด็นข้างต้นเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างนักวิจยัของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และนักวิจยัในพื้นท่ีพร้อมทั้ งแกนน าขององค์กรชุมชน  ผูร่้วม
กระบวนการวิจยั  ดว้ยการลงไปจดัเสวนากลุ่มยอ่ยและสัมภาษณ์เชิงลึกในแหล่งขอ้มูลระดบัชุมชน  
ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบการและผูรู้้ของชุมชน  (ปราชญช์าวบา้น)  ในแต่ละประเด็นท่ีก าหนดไวแ้ลว้น ามา
ร่วมกนัตรวจสรุปขอ้มูลดว้ยวธีิการเชิงคุณภาพ  (โดยวธีิการตรวจสอบแบบสามเส้า (trianglulation)  
จนไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์  **ต่อจากนั้นนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษาชั้นปีท่ี  
3   ซ่ึงก าลงัเรียนในรายวชิานวตักรรมการศึกษา  ซ่ึงด าเนินการสอนโดยอาจารยกิ์ตตินนัท ์  หอมฟุ้ง  
และเป็นหน่ึงในคณะวิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ไดน้ าขอ้มูลท่ีไดรั้บการตรวจสอบ
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แลว้ไปจดัท าสคริบต ์ และถ่ายท าเป็น  วิดิทศัน์  ท่ีแสดงถึงประวติัความเป็นมาและขั้นตอนการท า
ประดิษฐงานดา้นศิลปวฒันธรรมในชุมชนบา้นแหวน 5  เร่ืองไดแ้ก่  การท าโคมไฟ  การท าตอ้งลาย  
การป้ันพระ  การท าแหนมและไส้กรอก  และการเพาะเห็ด  กิจกรรมในช่วงน้ีจดัไดว้า่เป็นการบูรณา
การการจดัการเรียนการสอน งานวิจยัได้อย่างกลมกลืน  ซ่ึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนและ
ผูส้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การเพาะเห็ด การผลิตกุนเชียง 

การผลิตแหนม เคร่ืองตอ้งลาย 
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โคมไฟศรีลา้นนา การป้ันพระป้ันสิงห์ 
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 นอกจากน้ีคณะผูว้จิยัในพื้นท่ีซ่ึงประกอบดว้ยผูใ้หญ่บา้น  13  หมู่บา้น  ก านนัประจ าต าบล  
และแกนน าองค์ชุมชน  ได้ร่วมกันลงไปค้นหาข้อมูลเก่ียวกับประวติัหมู่บ้าน  สถานท่ีส าคัญ  
ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม  รวมทั้งประวติัของบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาของหมู่บา้นตนเอง  โดยใชก้าร
สัมภาษณ์เชิงลึก  บันทึกข้อมูลผ่านเทปเสียง  การถ่ายรูป  และแบบบันทึกประวติั  และน ามา
รวบรวมตรวจสอบขอ้มูลเพื่อความสมบูรณ์และถูกตอ้งของขอ้มูล     ต่อจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
จดัท าเป็นเวบ็ไซดข์องศูนยข์อ้มูลศิลปวฒันธรรมชุมชนประจ าต าบลเพื่อเผยแพร่ 
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 ดงันั้นจึงพอสรุปไดว้า่  การพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมชุมชนบา้นแหวนโดยองคก์รชุมชน  
มีรูปแบบเป็นศูนยข์อ้มูลด้านศิลปวฒันธรรมท่ีมุ่งเน้นรวมรวมข้อมูลด้านศิลปวฒันธรรมท่ีเป็น
จุดเด่นและเช่ือวา่มีตน้ก าเนิดเป็นของต าบลบา้นแหวน  ขอ้มูลท่ีรวบรวมไวใ้นศูนยศิ์ลปวฒันธรรม
ชุมชนแห่งน้ีจะแบ่งเป็น  4  ดา้น  คือ 
 1.  งานศิลปะดา้นหตัถกรรม  ไดแ้ก่  การท าโคมไฟ  การท าตอ้งลาย 
 2.  งานวฒันธรรมดา้นอาหารไดแ้ก่  การท าไส้อัว่  การท าแหนม  การท ากุนเชียง  การเพาะ
เห็ดงานดา้นประเพณีและวฒันธรรม  การละเล่นไดแ้ก่  การเล่นเคร่ืองดนตรี  (กลองมอญ  กลองปู๋เจ)   
 3.  งานดา้นประเพณีเฉพาะชุมชน  ไดแ้ก่  การสรงน ้าพระธาตุ  การกินออ้ผญา 
 4.  ขอ้มูลบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาชุมชน 
 

 ซ่ึงขอ้มูลทั้ง  4    ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้ดัรวบรวมไวใ้นศูนยข์อ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรม  ใน
รูปแบบของวิดิทศัน์  แผ่นพบั  เอกสารรวมเล่ม  และเวบ็ไซด์  >>http://www.edtech.cmru.ac.th/Bannwan 
Art Culture/Index.htm  โดยมีการจดันิทรรศการแสดงตวัอยา่งงานหตัถกรรมและรูปภาพแสดงขั้นตอน
การประดิษฐ์  เป็นมุมนิทรรศการไวภ้ายในอาคารศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวของหมู่บา้นถวาย  และ
ศูนยข์อ้มูลศิลปวฒันธรรมแห่งน้ีจะด าเนินงานในระยะเร่ิมแรกโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบา้น
แหวน  โดยใชเ้จา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูรั้บผดิชอบ  และในอนาคตหากมีอาคาร
เป็นเอกเทศ  คาดว่าจะให้มีการจดักิจกรรมทางด้านศิลปวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง  เช่นการแสดง  
การเล้ียงขนัโตก  การด าเนินการของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมก็จะใช้รูปแบบคณะกรรมการท่ีเปิดให้
ชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
 
4.  วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่  4  เพ่ือศึกษำผลของกำรพัฒนำรูปแบบของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโดย
องค์กรชุมชนต ำบลบ้ำนแหวน  อ ำเภอหำงดง  จังหวดัเชียงใหม่ 
  

 ค ำถำมวจัิย  มีดังนี้ 
 ผลของกำรพัฒนำศูน ย์ศิลปวัฒนธรรมต ำบลบ้ำนแหวน  มีผลต่อกำรส่งเส ริม
ศิลปวฒันธรรมของต ำบลบ้ำนแหวนอย่ำงไร ? 
 

 จากการศึกษาพบว่า การพฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมต าบลบา้นแหวนมีส่วนส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนแนวคิดของการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของต าบลชดัเจนข้ึน  แต่เดิมในต าบลบา้นแหวน
ทั้ง  13 หมู่บา้นต่างก็มีกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีบูรณาการอยูใ่นวิถีชีวิตของแต่ละหมู่บา้นอยู่
แลว้  ทุกหมู่บา้นต่างจดักิจกรรมตามประเพณีวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาจากรุ่นต่อรุ่น  แต่ส่ิงท่ีน่า
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สังเกตใน  5  ปีท่ีผ่านมา คือ  ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมในแต่ละหมู่บา้นจะมีแต่คนรุ่นกลางวยักบัผูสู้งวยั   
มีคนรุ่นหนุ่มสาวและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลง  ความสนใจและความตั้ งใจจะเข้าร่วม
กิจกรรมในดา้นศิลปะท่ีมีอยูใ่นชุมชนก็ไดรั้บความสนใจน้อยลง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเด็กท่ีอยูใ่นวยั
เรียน  ท าให้การสืบทอดภูมิปัญญาดา้นด าเนินไปไดน้้อย   นอกจากน้ีค่านิยมของสังคมในปัจจุบนั
ส่วนมากจะนิยมการเรียนในโรงเรียนและช่ืนชมคาดหวงักบัการจะประกอบอาชีพอ่ืนๆ นอกชุมชน
มากกวา่  อีกทั้งความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อบุตรหลานตนเอง  มุ่งหวงัให้เรียนแต่เพียงอย่าง
เดียว  จึงมีส่วนท าให้เด็กท่ีอยูใ่นวยัเรียนของชุมชนไม่มีเวลาอยู่ในชุมชนโอกาสท่ีจะไดซึ้มซับและ
เรียนรู้กบังานศิลปะพื้นบา้นของตนเอง  เพราะใชเ้วลาส่วนใหญ่จะอยูใ่นโรงเรียนและโรงเรียนกวด
วิชา  จึงท าให้การสืบทอดความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมของชุมชนลดน้อยลงไปมาก  ดงัค าพูดของ
กลุ่มผูสู้งอายท่ีุวา่ 
 "ทุกวนันีเ้วลำมีงำนมีกำร  เด็ก ๆ สำว ๆ หนุ่มๆ จะไม่ค่อยเข้ำร่วมมีแต่คนเฒ่ำคนแก่" 
 "เด็กๆ เดี๋ยวนี้เรียนอย่ำงเดียว  แล้วก็จะชอบแสดง  ฟังเพลงของใหม่ ๆ ของบะเก่ำน้ันบ่ฟัง  
เวลำชวนมำฟ้อน  มำเล่น  กจ็ะหำยำก" 
 "ก็มีบ้ำงที่จะเข้ำร่วมกิจกรรม  โรงเรียนพำมำร่วม  แต่ถำมว่ำฮู้ก่อว่ำประวัติควำมเป็นมำ
ของประเพณเีป็นจะใด๋  ตอบบ่ได้  บ่ฮู้   หำกเป็นอย่ำงนีต่้อไปจะหมดไป  บ่มีแล้ว" 
 

 ปรากฏการณ์เหล่าน้ีเป็นขอ้บ่งช้ีบางประการท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงแนวโน้มในการด ารงอยู่
ของงานด้านศิลปวฒันธรรมในชุมชนบ้านแหวนได้ในระดับหน่ึง  ดงันั้นเม่ือโครงการวิจยัการ
พฒันารูปแบบศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนเกิดข้ึนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม  กล่าวคือ  
โดยเร่ิมตั้งแต่กิจกรรมแรกคือกิจกรรมสร้างความสนใจกบัชุมชนร่วมกนัจนถึงกิจกรรมพฒันาศูนย์
ศิลปวฒันธรรมและสุดทา้ยมีกิจกรรมการคืนความรู้สู่ชุมชน  ระหวา่งการด าเนินการวิจยัมีการรับรู้  
การบอกต่อ  การเขา้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกนั  ระหวา่งนกัวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่  นักวิจยัในพื้นท่ีและแกนน าของชุมชน  รวมทั้ งผูน้  าองค์กรชุมชน  ได้ร่วมกันศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลทุกขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง  จึงท าใหเ้กิดความต่ืนตวัและเร่ิมหนัมาใหค้วามสนใจ  เตม็ใจ  
มองเห็นคุณค่าและความส าคญัของงานศิลปะด้านต่าง ๆ ของชุมชนท่ีมีอยู่  หวงแหนในประเพณี
วฒันธรรมของชุมชน     ศรัทธาและเคารพในบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญา  และผูรู้้ในชุมชนท่ีมีอยู ่ 
กระตือรือร้นท่ีช่วยรวบรวมขอ้มูลของศิลปวฒันธรรมประเพณีและผูท้รงคุณค่าในดา้นชุมชนของ
ตนเอง 
 ดงัค าพูดท่ีวา่ 
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 "เป้ินบ่ใจ่คนบ้ำนเฮำ  เป้ินยังมองเห็นคุณค่ำ  มำช่วยหมู่เฮำเก็บข้อมูลเอำส่ิงดีบ้ำนเฮำมำไว้  
ถ้ำเฮำบ่จ่วยกแ็ย่แล้ว" 
 "เฮำเห็นของเหล่ำนี้ทุกวัน  เฮำก็เฉย ๆ แต่โดยแท้จริงแล้วมันมีคุณค่ำมำก  หำกเรำไม่เก็บ
รวบรวมไว้ วนัหน่ึงมันกจ็ะหำยไปหมด  บ่ฮู้ว่ำอนันีเ้ป็นของบ้ำนไผ๋  ลูกหลำนเฮำกบ่็ฮู้" 
 "ของดี  ปู่ย่ำ  ตำยำย  เป้ินเก็บง ำสืบทอดมำให้  หำกไม่เก็บไว้ในรุ่นเรำ  ต่อไปรุ่นลูกหลำนก็
จะบ่ได้ฮู้บ่อได้เห็นแล้ว"   
 จากความรู้สึกและความตระหนกัร่วมกนัท่ีค่อย ๆ เกิดข้ึนในหลาย ๆ เวที  ท าให้เกิดเป็น
พลงัผลกัดนัให้งานวิจยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ถึงแมว้่าจะมีปัจจยัหลายอย่างท่ีท าให้เกิด
ความล่าชา้แต่ ผูร่้วมกระบวนการวจิยัต่างก็ร่วมกนัสะทอ้นความรู้สึกวา่ 
 งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นพลังท่ีส าคัญให้การจุดประกายให้ชุมชนมีก าลังใจและมองเห็น
แนวทางในการส่งเสริมงานด้านศิลปวฒันธรรมของชุมชน  รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้ในการจดั
กิจกรรมดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทั้งดา้นการวางแผน,  การปฏิบติัการ  และการประเมินผล  แบบ
มีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




