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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือน าเสนอตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชนบ้านหมาก
ขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตต าบลไตรรัฐ* อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษาการจัดการ
วัฒนธรรมของชุมชน 3) เพ่ือศึกษาทัศนะของประชาชนในชุมชนต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม การวิจัยนี้
ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 30 คน และใช้การ
วิเคราะห์ ตีความ ควบคู่บริบทและใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม  

ผลการศึกษาพบว่า 
1) ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง*

ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้บูรณาการวงจร Deming (PDCA) และขับเคลื่อนผ่านกลไก “คชศร” 
(ครอบครัว ชุมชน ศาสนา รัฐ) ดังนี้ 1) การวางแผน (Plan) เช่น การประเมินความส าคัญของกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม การรวมกลุ่มผู้น ากิจกรรม การวางแผนการด าเนินการ การจัดสรรทรัพยากร การ
พิจารณาอุปสรรคและการสนับสนุน การเสนอโครงการ และอ่ืน ๆ 2) การปฏิบัติตามแผน (Do) 
จ าแนกแนวทางการจัดการวัฒนธรรม เป็น 3 แนวทาง ได้แก่ A) อนุรักษ์ รื้อฟ้ืน ต่อยอด ในกิจกรรมที่
มีแนวโน้มจะสูญหายหรือสามารถพัฒนาได้  B) เผยแพร่ ในกิจกรรมที่ยังด ารงอยู่แต่ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ C) สืบสาน ในกิจกรรมที่มีความเป็นไปได้ที่จะ
ประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะ 3) การตรวจสอบ (Check) ประเมินจากสรุปผลการจัดกิจกรรม 
สามารถแยกประเมินตามแผนย่อยทีละขั้นตอนและแยกตามฝ่าย 4) การปรับปรุงการด าเนินการ 
(Act) มีการบันทึกและเก็บทะเบียนประวัติการจัดกิจกรรม จัดท าคู่มือและฐานข้อมูลที่จ าเป็น 
เสนอแนะและวางแผนเพื่อการจัดในครั้งต่อไป  

2) ชุมชนมีแนวทางการจัดการวัฒนธรรมชุมชนสอดคล้องกับวงจร Deming อัน
สามารถปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมและปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทได้อย่างเหมาะสม 

3) ทัศนะของประชาชนในชุมชน มีความชัดเจนในความต้องการรักษาอัตลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันสะท้อนชาติพันธุ์ ทั้งไทย มอญและจีนของตนเองเอาไว้ และมีความเป็นไปได้สูง
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้  ชุมชนควรสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง อาทิ การประสาน
ภาครัฐและเอกชน การท าระบบการจัดการและการเสนอโครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณ การ
วางแผนการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษา 
อนุรักษ ์เผยแพร่ และสืบสานอย่างยั่งยืน 
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ABSTRACT 

 
Title of Dissertation Cultural Management Model of Ban Mark Kham* and  
 Ban Mark  Muang* in Trirath* Municipality in AEC Era 
Author Mr. Kathathep  Pongthong 
Degree Doctor of Philosophy 
 (Social Development and Environmental Management) 
Year 2017 
 
 

This study aims to: 1) present Cultural Management Model of two 
communities, namely, Ban Mark Kham* and Ban Mark Muang* in Trirath* Municipality, 
Muaeng District, Pathum Thani Province. 2) study about Cultural Management of the 
communities. 3) study about local people’s perspective about Cultural Activities in 
the communities. This research is conducted by qualitative research approach with 
focusing on in-depth interview. The data are analyzed by descriptive statistics and 
interpretation.  

The findings are as follows.  
1)  The model of Cultural Management of the communities in the 

AEC Era is integrated with the Deming Cycle (PDCA) and supported by the 
“Kotchasorn” mechanism (supported by the family, community, religion, and 
government) using the following steps. 1) (Plan) Analyzing the importance of Cultural 
Activities, Activity leaders brainstorming, Implementation Planning, Resources 
Allocation, obstacles and support consideration, Project Proposition and others. 2) 
(Do) Implementation of the Plan. The Cultural Management can be classified into 3 
approaches: A. conservation which is the reintroduction of activities that are likely to 
be lost or developable, B. dissemination of the existing activities that are dismissed 
by the community for lack of publicity, C. continuation of activities that have 
potential to be publicized to the public. 3) (Check) Making assessment of activities 
can be assessed at each step and each work group. 4) (Act) Performance 
improvement by keeping a record of the activity, preparing manuals and necessary 
databases and making suggestions and plans for the next activity.  

2) The communities have a communities approach of Cultural 
Management that is in line with Deming Cycle. Their activity implementation can be 
improved and adapted appropriately.  
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3)  People in the communities agree with the idea to preserve the 
identity of the local culture that reflects Thai, Mon and Chinese ethnicities. There is a 
high possibility to organize activities.    

Recommendations: Communities should build strong networks such as 
connection between public sector and private sector, making management systems 
and project proposals for budgeting, making effective internal and external public 
relations planning, building database system for education, preserving and 
disseminating local culture sustainably. 
 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้สามารถส าเร็จลงได้ด้วยดี อันเป็นผลสัมฤทธิ์จากการใช้โอกาสที่มีอยู่ ในชีวิต

ของข้าพเจ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไม่ย่อท้อต่อทุกอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาในระหว่างที่เคี่ยวกร า
การวิจัยในครั้งนี ้ให้ออกมาได้อย่างที่ตั้งใจ 

ทั้งนีข้อกราบขอบพระคุณครอบครัวทางวิชาการท่ีมีพระคุณยิ่งต่อชีวิตของข้าพเจ้า ไม่ใช่เพียง
แค่การศึกษาในชั้นเรียน แต่ครอบครัวนี้สอนให้รู้ว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ดังค า
กล่าวที่ว่า “อย่าให้การเรียนสิ้นสุด เมื่อคลาสสิ้นสุดลง” ของรองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี  ไชยอ าพร ที่
ให้ไว้ในห้องเรียนรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ขอกราบขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์ที่เปรียบเสมือน “แม่” ของครอบครัวที่อบอุ่นนี้ ท่านผู้ซึ่งเมตตาข้าพเจ้ามาโดยตลอด ทุก
ค าสอน ทุกตัวอย่าง ได้ถูกปลูกฝังและงอกงามอยู่ในหัวใจและจะขอด าเนินรอยตามจิตวิญญาณความ
เป็นครูที่ท่านกรุณาและถ่ายทอดอย่างไม่เคยลดละมาโดยตลอด แม้ว่าจะพบอุปสรรคใหญ่หลวงใด ๆ 
ก็ตาม ตั้งแต่เริ่มต้น จนส าเร็จลุล่วง และตลอดไป  

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท สมัครการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล 
สุวรรณกูฏ อาจารย์ ดร. หลี่  เหรินเหลียง อาจารย์องค์ บรรจุน อาจารย์มานิตา จันทร์ช่วงโชติ และ
อาจารย์ยุภาวรรณ ดวงอินตา ผู้ที่ให้ความกรุณา ค าแนะน า ทุกถ้อยค าปรึกษา และการลงพ้ืนที่ จน
ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคุณทุกก าลังใจจากครอบครัวพงศ์ทอง อาจารย์เสริม พงศ์ทอง และอาจารย์
ปทุมพร พงศ์ทอง บุพการีผู้โอบอุ้มข้าพเจ้ามาตั้งแต่แรกเกิด และดูแลทุกอย่างมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วย
ความรัก และความห่วงใย หากไม่มีทั้งสองท่านนี้ ก็ไม่รู้ว่าข้าพเจ้าจะผ่านช่วงเวลาที่แสนเหนื่อยหนัก
เช่นนี้ไปได้อย่างไร 

คุณยายสนอง เปี่ยมสัมฤทธิ์ อีกหนึ่งบุคคลดลใจที่ผลักดันหลานคนนี้ให้พยายามจนถึงที่สุด
และฝากให้อาจารย์ช่วยดูแลให้ถึงฝั่ง ขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 

น้องชายที่รักของข้าพเจ้าทั้ง 2 คน ทศศม พงศ์ทอง ที่เป็นก าลังใจให้ข้าพเจ้าจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต และทีปนนท์ พงศ์ทอง ที่เป็นก าลังใจให้พ่ีพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นพ่ีที่น่าภาคภูมิใจของ
น้องทั้งคู่ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ รุ่นที่ 5 และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในคณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่บ่มเพาะความรู้ และประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ข้าพเจ้า และเป็น
ก าลังใจให้กันมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา เพ่ือนคณาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่าน ณ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ที่ส่งก าลังใจมาถึงกันตลอดเวลา 

ขอกราบขอบพระคุณครู อาจารย์ทุกท่านในชีวิตของข้าพเจ้า และขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่รัก
ทุกคนที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน แม้จะอยู่ในช่วงยากล าบากของชีวิตมากเพียงไรก็ตาม 
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ท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกคนในชุมชนบ้านหมากขาม* (นามสมมุติ) และชุมชนบ้าน
หมากม่วง* (นามสมมุติ) จังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความรัก ความอบอุ่น แก่ข้าพเจ้าเหมือนครอบครัว
ตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษา และแสดงให้เห็นถึงพลังชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนประเทศชาติของ
เราไปข้างหน้าด้วยกันอย่างยั่งยืน 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำในกำรวิจัย 

 
“วัฒนธรรม” เปรียบได้ดั่งมรดกตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษของแต่ละวงศ์ตระกูล กลุ่มคน 

หมู่บ้าน ชุมชนหรือสังคม โดยสะท้อนผ่านวิถีชีวิต การปฏิบัติ การแสดงออก ทักษะต่าง ๆ องค์ความรู้ 
รวมไปถึงเครื่องมือในการด ารงชีวิต วัตถุ สิ่งประดิษฐ์และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งสังคม ชุมชน หรือกลุ่มคน ตลอดจนปัจเจกบุคคลยอมรับว่า วัฒนธรรมนั้น ๆ หรือ
สิ่งที่ได้พบนั้น ๆ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตน ที่เกิดจากการสั่งสมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อันเป็นสิ่งที่ เป็นผลจากชุมชนและกลุ่มคนสร้างขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของชุมชน ทั้งนี้ 
วัฒนธรรมเป็นปัจจัยแห่งความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ ตัวตน ที่แสดงถึงชาติพันธุ์ของสังคม ชุมชนหรือ 
กลุ่มคนนั้น ๆ ในขั้นปฐม กอปรกับการสร้างความรู้สึกสืบเนื่อง น ามาซึ่งความเคารพต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของมวลมนุษยชาติ 

จากความหมายอันได้ประมวลมาโดยเริ่มต้นจากประเทศตะวันตก Tyler (1871)  นัก
มานุษยวิทยาชาวอังกฤษซึ่งเป็นคนแรกที่นิยามความหมายของค าว่า “วัฒนธรรม” (Culture) ไว้ว่า
วัฒนธรรมคือองค์รวมแห่งผลผลิตของสังคมมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับมูลศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลความ
โดยหม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ (พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ) 
ที่ว่า วัฒนธรรมเป็นการเพาะปลูกให้งอกงาม เป็นการแสดงถึงความเจริญงอกงาม ซึ่งเปรียบได้กับการ
เพาะปลูกพันธุ์ไม้ให้งอกงาม ผลิดอกออกผลเพ่ือประโยชน์แก่มนุษย์ในอันที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนได้ 
(ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2550) ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางกาย เช่น วัฒนธรรมในแง่ของการใช้บริโภค 
ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในการด ารงชีวิตของมนุษย์หรือประโยชน์ทางใจ เช่น การเสพในฐานะเป็นสิ่ง
เพลิดเพลิน เจริญหู เจริญตา เจริญใจ เป็นต้น 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าในสังคมโลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รากเหง้าของแต่ละ
วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มคน ชุมชนและสังคม ได้หยั่งรากฝากใบไว้ทั่วทุกหย่อมหญ้าและยังประโยชน์
แก่มนุษย์ในแต่ละท้องถิ่นตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมของสังคมนั้น ๆ มาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ผ่านกระบวนการคิด ระบบความคิด ค่านิยมของสมาชิกในสังคม อันเกิดจากการเรียนรู้ การ
ใช้สัญลักษณ์ จนเป็นองค์รวมแห่งภูมิปัญญาและความรู้ของมนุษย์ และมีลักษณะส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง อาจเรียกได้ว่าสิ่งที่ตกทอดกันมาทั้งหลายเหล่านี้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
หรือทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ถูกท าลาย การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก การกระท าของมนุษย์ ตลอดจนการ
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เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต อันมีผลกระทบต่อทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม อาทิ ประเพณีและการละเล่นต่าง ๆ อันเป็นอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ อันมีแนวโน้มที่จะ
ลดความส าคัญลงไปจนกระทั่งสูญหาย จนไม่สามารถสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลังได้ การจัดการ
วัฒนธรรม (Cultural Management) และทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resource Management) จึง
ถูกหยิบยกมาใช้ในแวดวงวิชาการ เฉกเช่นเดียวกับการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เพ่ือด ารง
ผลิตผลของวัฒนธรรมเอาไว้แก่ชนรุ่นหลัง 

การจัดการวัฒนธรรมมีความจ าเป็นที่จะต้องเริ่มต้นจากการจ าแนกประเภทของวัฒนธรรม
ตามแนวทางการจ าแนกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) มรดกทางวัฒนธรรมหรือทรัพยากร
วัฒนธรรม ตามลักษณะที่ปรากฏออกเป็น มรดกหรือทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural 
Resource) อันได้แก่ การปฏิบัติ การแสดงออก การน าเสนอ ความรู้ ทักษะ ที่ถูกส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่น มี
การผลิตซ้ าและสร้างทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทนี้ขึ้นใหม่อยู่สม่ าเสมอโดยตอบสนองสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนให้ยั่งยืน เช่น วิถีชีวิต นิทานปรัมปรา คติ
ชาวบ้าน เพลงพ้ืนบ้าน การแสดงเต้นร าพ้ืนบ้าน เป็นต้น และมรดกหรือทรัพยากรที่จับต้องได้ 
(Tangible Cultural Resource) ที่รวมถึง สิ่งของ สิ่งก่อสร้าง วัตถุที่จับต้องและสัมผัสได้ด้วยผัสสะ
ทางกายและตาของมนุษย์ ตลอดจนทรัพยากรทางธรรมชาติที่แวดล้อมทั้งในฐานะปัจจัยในการด ารงชีพ 
เช่น เพ่ือเป็นอาหาร หรือเป็นวัตถุดิบตั้งต้นส าหรับท าสิ่งของเครื่องใช้ หรือประกอบพิธีกรรม เพ่ือเป็น
ที่พักอาศัย เช่น การสร้างบ้านเรือน เพิงพัก ถ้ า และบริเวณชุมชนที่เป็นที่ตั้งของวิถีชีวิตของกลุ่มคน 
ชุมชน หรือสังคมนั้น ๆ  

สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงของการจัดการวัฒนธรรม หลังจากจ าแนกประเภทได้แล้วคือคุณค่า 
(Value) และความหมาย (Meaning) ของมรดกหรือทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์และ
บรรพบุรุษรังสรรค์และส่งต่อกันมาสู่สังคมนั้น ๆ ซึ่งผู้รับวัฒนธรรมจะเป็นผู้ให้ค่าต่อวัฒนธรรม
เหล่านั้น ดังนั้น คุณค่าและความหมายจึงสามารถมีความแตกต่างกันไปตามพ้ืนฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ที่เป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น คุณค่าเชิง
สัญลักษณ์ คุณค่าเชิงวิชาการ คุณค่าเชิงสุนทรียะและคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี้คุณค่า
เชิงจิตวิญญาณ นับเป็นอีกหนึ่งความส าคัญของวัฒนธรรม อันเป็นคุณค่าในแง่แห่งความงามของการ
เป็นเครื่องมือแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มคน ชุมชน สังคม หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด หรือประเทศ เช่น 
สัญลักษณ์ประจ าเผ่า หรือการสร้างตราสัญลักษณ์ของชุมชน จังหวัด หรือแม้แต่ธงชาติที่แสดงถึงความ
เป็นรัฐของประเทศต่าง ๆ ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้ มักจะมีการสอดแทรกความหมายแห่งมรดกหรือ
ทรัพยากรวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เข้าไปประกอบในสัญลักษณ์เหล่านั้น เพ่ือสื่อความหมายและ
แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ต้องการสื่อสารออกไปในสังคมพหุวัฒนธรรม นอกเหนือจากนี้ การ
จัดการวัฒนธรรมยังมีคุณค่าที่ควรตระหนักถึง อาทิ คุณค่าทางการศึกษา อันเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญ
เกี่ยวกับบรรพบุรุษ วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ ที่สะท้อนสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ เพ่ือ
เอ้ือให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และเข้าใจในอดีตและรากเหง้าทางวัฒนธรรมของพวกเขา
เหล่านั้น  

คุณค่าทางวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นรากเหง้าอันเป็นพ้ืนฐานของสังคมมนุษย์นั้น ๆ และเป็น
หลักฐานส าคัญเพ่ือยืนยันวัฒนธรรมของมนุษย์ ทั้งนี้ คุณค่าทางวัฒนธรรมมีพลวัต (Dynamics) หรือ
เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งตามลักษณะพ้ืนฐานของวัฒนธรรม กล่าวคือเมื่อเวลาผ่านไป การประเมินคุณค่า
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อาจแตกต่างไปจากเดิม หรือเกิดคุณค่าใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของมนุษย์ ซึ่งในกระบวนการจัดการวัฒนธรรมจ าเป็นจะต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รอบคอบเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* (อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในชุมชนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรวัฒนธรรมที่แสดงถึง อัตลักษณ์แห่งชาติ
พันธุ์ 3 ชาติพันธุ์ที่ส าคัญอันมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน ได้แก่ ไทย มอญ และจีน โดยมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ บันทึก และมุขปาฐก ว่ามีความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ า ณ ปากคลองเชียงรากในปัจจุบัน 
ซึ่งแต่เดิมคือแม่น้ าเจ้าพระยาสายเดิมที่คดเคี้ยว เมื่อมีการขุดคลองลัดแม่น้ าเจ้าพระยาหรือคลองลัด
เตร็ดใหญ่ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งในปัจจุบันคือแม่น้ าเจ้าพระยาสายหลัก ประชาชนของทั้งสอง
ชุมชนก็ได้เข้ามาตั้งรกรากบนพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ านี้ โดยประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทย มอญ และ
จีน บรรพบุรุษได้สืบทอดและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรวัฒนธรรมอันหลากหลายแต่
หลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก่ลูกหลาน สะท้อนอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายมอญ หรือคนไทย
เชื้อสายจีน ตลอดจนประชาชนที่มีเชื้อสายทั้งไทย มอญ และจีน ที่มีรากเหง้ามาจากพัฒนาการของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาษา วัฒนธรรมประเพณีที่เห็นได้
ชัดเจนกว่าชุมชนอ่ืน (กรมศิลปากร, 2542) อันมีประเพณีที่ส าคัญของชุมชน เช่น ประเพณีเปิง
สงกรานต์ ประเพณีมอญคั่ง ประเพณีเข้าผีชาวมอญ ประเพณีตักบาตรพระร้อย การแข่งขันเรือยาว
ประเพณี และการละเล่นของมอญอีกหลายชนิด เช่น ทะแยมอญ สะบ้า หรือจะเป็นนาฏศิลป์ มอญร า 
ปี่พาทย์มอญ และอ่ืน ๆ รวมไปถึงการไหว้บรรพบุรุษและเทศกาลฉลองศาลเจ้าพ่อของชาวไทยเชื้อ
สายจีน ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญทางวัฒนธรรมของชุมชนและเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของจังหวัด
ปทุมธานีอีกด้วย † 

นอกเหนือจากรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชุมชนทั้งสองที่น่าสนใจแล้ว ศักยภาพทางกายภาพ
ของพ้ืนที่ของต าบลไตรรัฐ* มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอ้ือต่อการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวคือ 
การคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้ า มีทางพิเศษเชื่อมการเดินทางขนส่งไปยังเมืองหลวง รวมไป
ถึงความพร้อมของแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติและปัจจัยในการผลิต เช่น แหล่งน้ าดิบจากแม่น้ า
เจ้าพระยาและคลองประปา มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่กว้างขวางพอจะสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมได้ทุกขนาด ส่งผลให้ในรอบ 30 ปีมานี้ มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งขึ้นในเขตต าบล
ไตรรัฐ* เป็นจ านวนมาก อีกทั้งเทศบาลต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ
กับต าบลไตรรัฐ*  มีโรงงานอุตสาหกรรมหนักและมีโรงงานขนาดใหญ่รวมกันอยู่ในสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี ซึ่งมีความต้องการแรงงานเข้าสู่ระบบการผลิตเป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ต าบลไตรรัฐ* และ
ต าบลบางกะดี จึงเป็นต าบลที่มีแนวโน้มการอพยพย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างถิ่นและต่างด้าวเพ่ือเป็น
แรงงานในระบบอุตสาหกรรมในอัตราที่สูงขึ้นมาโดยตลอด ประกอบกับความต้องการประชาชนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นแรงงานกม็ีแนวโน้มขยายตัวมากข้ึนตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  

                                                           
* นามสมมติ 
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ความต้องการแรงงานเพ่ือเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมนั้นมีแนวโน้มที่สอดคล้องกับการพัฒนา
จังหวัดปทุมธานีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในการเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมในระยะเวลากว่า 30 ปี
ที่ผ่านมา จากสถิติพบว่าจังหวัดปทุมธานีติดอันดับจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงที่สุดในประเทศ
ติดต่อกันกว่า 20 ปี โดยการพัฒนานี้ส่งผลให้พ้ืนที่เกษตรกรรมของจังหวัดมีขนาดลดลงอย่างมาก 
และเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม การค้า หมู่บ้านจัดสรรและที่อยู่อาศัยและการพัฒนาที่ดิน
ในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดซึ่งพ้ืนที่ต าบลไตรรัฐ* ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมท าให้ประชากรวัยท างาน 
ที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปีจากชุมชนหลั่งไหลเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ส่งผล
กระทบโดยตรงกับทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน โดนเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน ซึ่งมีหลักฐานอันปรากฏชัด ได้แก่ การลดจ านวนครั้ง มีความถี่ในการจัดกิจกรรมน้อยลง หรือ
ถึงข้ันมกีารงดเว้นการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นระยะเวลาหลายปี ทั้งที่เคยมีการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมต่อเนื่องกันมาทุกปี เช่น การสูญหายของประเพณีมอญคั่ง ซึ่งงดเว้นการจัดกิจกรรมมาเป็น
ระยะเวลาหลายปี การงดเว้นการจัดประเพณีเข้าผีชาวมอญ เป็นต้น ในบางกิจกรรมที่ต้องอาศัย
ผู้เข้าร่วมเป็นประชากรวัยท างานเป็นหลักในการจัดกิจกรรม เช่น การแข่งขันเรือยาวประเพณีที่เคยใช้
นักกีฬาภายในชุมชนเป็นหลักและมีการฝึกซ้อมในช่วงเย็นจนถึงพลบค่ า ปัจจุบันนักกีฬาในชุมชนแทบ
ทั้งหมดก็ได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมจนมีจ าเป็นต้องใช้นักกีฬาจากภายนอกเพ่ือการแข่งขันในนามชุมชน 
เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้น ากิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนถึง
ปรากฏการณ์ทางสังคมนี้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญได้ให้ข้อสังเกตว่า ปัจจัยส าคัญข้อหนึ่งของการลด
จ านวนกิจกรรมหรืองดเว้นการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมนั้นเกิดจากการที่ประชาชนคนหนุ่มสาว และ
วัยท างานเข้าท างานโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานล่วงเวลา ท าให้ไม่มีเวลาว่าง
และโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้ดังเดิม และเมื่อมีผู้เข้าร่วมน้อยหรือไม่มีผู้ร่วมจัด
เพียงพอ จึงท าให้กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนหลายกิจกรรมสูญหายหรืองดเว้นไปอย่างมี
นัยส าคัญ รวมไปถึงสภาพทางเศรษฐกิจที่ท าให้การระดมทุนของชาวบ้านเพ่ือจัดกิจกรรมไม่สามารถ
ท าไดค้ล่องตัวเหมือนในอดีต ยิ่งไปกว่านั้นจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี
และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่มีแนวโน้มใน
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอยู่ในอัตราที่สูง ภายใต้แรงกดดันของแผนพิมพ์เขียวก่อตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
ต าบลไตรรัฐ (นามสมมติ)  ตามบริบทดังกล่าว ยิ่งทวีความรุนแรงของปัญหาในมิติวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

ณ ปัจจุบันวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* เปลี่ยนแปลง
ไปจากสังคมเกษตรกรรมที่แต่เดิมเน้นการเพาะปลูกข้าว ท านาบัวหลวง ท าสวนผลไม้ เก็บตาล ค้าขาย
ทางน้ าและการประมงพ้ืนบ้านเป็นหลัก ส่วนหนึ่งได้ผันตนเองจากอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่นเข้าสู่ระบบ
โรงงานอุตสาหกรรม บ้างก็อาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวและการค้าขายในตลาดริมน้ าวัดศาลเจ้า
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชนซึ่งเพ่ิงได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวในช่วง 10 ปีมานี้ 
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ส่งผลให้สัดส่วนประชาชนที่ประกอบอาชีพดั้งเดิมในชุมชนนั้นลดลงอย่างมาก ที่ส าคัญคือประชาชนวัย
แรงงานที่มีวุฒิการศึกษาเพียงพอต่อการเข้าท างาน มีความต้องการที่จะเข้าท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมากขึ้น เนื่องจากครอบครัวขาดแคลนที่ดินท ากินเพราะถูกนายทุนกว้านซื้อไปเพ่ือสร้าง
โรงงานและหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือตอบสนองการขยายตัวของเมือง ตลอดจนทรัพยากรทางธรรมชาติ
เสื่อมโทรมลงไปและไม่เอ้ือต่ออาชีพแบบเดิม ประชาชนในชุมชนส่วนหนึ่งเห็นว่าการท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นที่มาของรายได้ท่ีมั่นคงและมีสวัสดิการที่ดี มีค่าตอบแทนในการท างานล่วงเวลา เป็น
รายได้อีกทางหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมเงินเดือนมาจุนเจือครอบครัวได้ แม้ว่าจะส่งผลต่อเวลาว่างในการ
ด ารงชีวิตและกระทบต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงได้จุดประกายความคิด
ให้ข้าพเจ้าสนใจศึกษาการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนและตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมที่เหมาะสม
ของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพ่ือสงวนรักษาวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีการผสมผสานความเป็นไทย มอญ
และจีนเอาไว้ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 การศึกษานี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
ได้แก่ ประชาชนในเขตชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง*  ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 คน ที่มาจากกลุ่มที่หลากหลาย เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ 
บทบาทหน้าที่และสถาบันทางสังคม รวมไปถึงการศึกษาจากเอกสารและรูปแบบการจัดการ
วัฒนธรรมของชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือวางแผนการจัดการวัฒนธรรม อันได้แก่ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ส าหรับการศึกษานี้นับเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการกระตุ้นประชาชนใน
ชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อด ารงวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งมีอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ของตน ซึ่งหาก
การจัดการวัฒนธรรมของชุมชนสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ชุมชน สังคมและประเทศชาติก็จะ
สามารถด ารงความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่สามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา ทั้งนี้ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ยัง
สามารถน าไปใช้ขยายผลในชุมชนที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือได้รับผลกระทบใกล้เคียงกันกับชุมชนทั้ง
สองที่ได้ท าการศึกษาในครั้งนี้ได้ และเกิดประโยชน์ในการศึกษาเพ่ือการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน
อ่ืน ๆ ในอนาคต ตลอดจนมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาสังคมมวลรวมอีกทางหนึ่งด้วย
ความเจริญทางวัฒนธรรมอันยั่งยืน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาทัศนะของชาวชุมชนต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน 
1.2.2 เพ่ือศึกษาการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง*  
1.2.3  เพ่ือศึกษาตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชนบ้าน

หมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
1) ทัศนะต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทรัพยากรวัฒนธรรมของประชาชนชุมชน

บ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
2) รูปแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง*  ใน

เขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* 
3) ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชนบ้านหมาก

ขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสภาพ
บริบทนี้ ครอบคลุมทั้งสภาพทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการจัดระเบียบในการอยู่
ร่วมกัน ทั้งในเชิงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมชุมชน 

 
1.3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ศึกษำ 
ท าการศึกษาในเขตการปกครองชุมชนบ้านหมากขาม*และชุมชนบ้านหมากม่วง* ในเขต

เทศบาลต าบลไตรรัฐ* อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความชัดเจนในการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ตลอดจนมีเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าวอย่างมีนัยยะส าคัญ 
 

1.3.3  ขอบเขตด้ำนเวลำในกำรท ำกำรวิจัย 
ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน อันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่าง

เด่นชัด 
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
  

1.4.1 ท าให้ทราบทัศนะและเข้าใจในการจัดการวัฒนธรรมของเทศบาลต าบลไตรรัฐ* 
1.4.2 สามารถได้ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนหลักของ

เทศบาลต าบลไตรรัฐ* ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
1.4.3 ข้อมูล ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปใช้ขยายผลในชุมชนที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงและยังเป็นข้อมูลส าหรับผู้สนใจศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้อง 



 
บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาตาม

กรอบแนวคิดในการวิจัย ทั้งนี้ได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมชุมชน  
 2.2  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการวัฒนธรรมชุมชน  
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนะของชุมชน  
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม  
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ  
 2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมชุมชน 
  

2.1.1  ความเป็นมาและความหมายของวัฒนธรรม  
“วัฒนธรรม” (Culture) มาจากศัพท์ภาษาละติน 2 ค า คือ ค าว่า Colere แปลว่า ปลูกฝัง

หรือสั่งสอน และค าว่า Cultus แปลว่า การปลูกฝังหรือ การอบรม เมื่อรวมกันได้ค าว่า Culture ใน
ภาษาอังกฤษ (งามพิศ  สัตย์สงวน, 2543, น. 25)  

หรืออีกนัยหนึ่ง วัฒนธรรมเป็นการรวมค า 2 คือ ค าว่า “วัฒน” อันหมายถึง ความเจริญงอกงาม 
ความรุ่งเรือง และค าว่า “ธรรม” หมายถึง การกระท าหรือข้อปฏิบัติ ดังนั้นวัฒนธรรมตามความหมาย
ของค าในภาษาไทยจึงหมายถึง ข้อปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงาม วัฒนธรรม วิถีชิวิตและภูมิปัญญา 
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2559, น. 12) 

“วัฒนธรรม” มีผู้นิยามค านี้ไว้อย่างกว้างขวาง โดยมีบุคคลที่นิยามไว้อย่างชัดเจนเป็นคนแรก
คือ  Edward B. Tylor (1971) นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งนิยามความหมายของค าว่า 
“วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่งทั้งหมดที่มีลักษณะซับซ้อน ซึ่งรวมทั้งความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม 
ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และความสามารถอ่ืน ๆ รวมทั้งอุปนิสัยต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้มาโดยมาโดย
การเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคม กล่าวคือ วัฒนธรรมคือองค์รวมแห่งผลิตผลของสังคมมนุษย์ 
 ในเวลาต่อมานักมานุษยวิทยาอีกหลายท่านได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้อย่าง
หลากหลายมากขึ้น และได้น าค านิยามของ Tylor (1971) มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมใน
ความหมายต่าง ๆ ซ่ึงแตกต่างกันบ้าง คล้ายกันบ้าง ซึ่งค านิยามส่วนใหญ่จะเน้นการอธิบายวัฒนธรรม
ในความหมายของการเรียนรู้ การถ่ายทอดทางสังคม หรือกล่าวว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเพ่ิมเติมในประเด็นวัฒนธรรมเป็นเหมือนตัวแทนของระบบ
สัญลักษณ์ข้ึนมา  
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 อย่างเช่นแนวคิดของ Cuber (1955) ได้นิยามค าว่า “วัฒนธรรม” อันหมายถึง แบบแผน
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น ทัศนคติ ค่านิยม สิ่งของต่าง ๆ ที่คนท าขึ้นและความรู้ที่มีอยู่
ร่วมกันในกลุ่มชนหนึ่ง ๆ และมีการถ่ายทอดไปยังสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคม (งามพิศ สัตย์สงวน, 
2543, น. 25-27)  
 ส าหรับสังคมไทย ปี พ.ศ. 2475 หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ (พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์) ทรงแปลค าว่า “Culture” หมายถึง การเพาะปลูกให้งอกงาม เป็น
การแสดงถึงความเจริญงอกงาม ซึ่งเปรียบได้กับการเพาะปลูกพันธุ์ไม้ให้งอกงาม ผลิดอกออกผลเพ่ือ
ประโชน์แก่มนุษย์อันที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้  
 และการนิยามโดยพระยาอนุมานราชธน (2515) หรือเสฐียรโกเศศ เขียนไว้ในหนังสือ 
วัฒนธรรมเบื้องต้น ตอนหนึ่งว่า “มนุษย์เกิดในวัฒนธรรม ที่จะเกิดอยู่นอกวัฒนธรรมนั้นมีไม่ได้ คนจะ
เป็นคนขึ้นมาได้ก็ด้วยมีวัฒนธรรม ถ้าไม่มีวัฒนธรรมก็ไม่ใช่คน แต่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีชีวิตอย่าง
ธรรมชาติเท่านั้น วัฒนธรรมเป็นส่วนส าคัญของเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีชีวิตอย่างธรรมชาติเท่านั้น 
วัฒนธรรมเป็นส่วนส าคัญของคนเพราะเข้าไปซึมซับและประกอบเป็นรูปวิถีชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมา
โดยไม่ใคร่รู้สึกตัว และวัฒนธรรมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นนิสัย ซึ่งมนุษย์เองเป็นผู้สร้างและปรับปรุง
จากธรรมชาติ และเรียนรู้จากกันและกัน เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สังคมสร้างและที่สังคมเรียนรู้
ควบคู่ไปกันไปด้วย  
 จากพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้ให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ไว้ว่า 
วัฒนธรรมคือ วิถีการด าเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา 
ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน 
 สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอมรา  พงศาพิชญ์ (2547, น. 25) ที่ได้นิยาม
ความหมายของค าว่า “วัฒนธรรม” ไว้ว่า คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก าหนดขึ้น มิใช่สิ่งที่มนุษย์ท าตาม
สัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของขึ้นมาใช้ หรืออาจเป็นการก าหนดแบบแผนพฤติกรรม
หรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการท างาน ฉะนั้นวัฒนธรรมก็คือ ระบบในสังคมที่มนุษย์
สร้างข้ึน มิใช่ระบบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ 
 จากนิยามและค าจ ากัดความข้างต้น สรุปได้ว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง ทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และยังหมายรวมถึง แบบแผนพฤติกรรมทั้งหมดของสังคมที่สืบทอด 
ดังนั้นวัฒนธรรมอาจเป็นได้ทั้งแนวคิด ทัศนคติ มโนคติ ความรู้ ค่านิยม ประเพณี ความเชื่อ ตลอด
จนถึงการกระท าต่าง ๆ ที่เกิดจากทั้งการเรียนรู้ของมนุษย์และการถ่ายทอดต่อ ๆ กันมาของสังคม 
วัฒนธรรมจึงไม่เพียงวัตถุ ฉะนั้น สังคมที่แตกต่างกันย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บุคคลที่อยู่ใน
วัฒนธรรมใดก็จะปฎิบัติตามวัฒนธรรมนั้น วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตหรือแบบแผนในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ในสังคม วัฒนธรรมจึงไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทุกพ้ืนที่ และไม่ถือว่าวัฒนธรรมของใครดีกว่า
ของใคร  
 ทั้งนี้ความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่อาจเรียกได้ว่า “วัฒนธรรมท้องถิ่น” 
อันเปรียบได้ดั่ง “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ 
ทักษะ ตลอดจนถึงเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่ง
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ชุมชน กลุ่มชน หรือในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน 
มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้ เป็นสิ่งที่ชุมชนและ
กลุ่มชนสร้างขึ้นมาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวก
เขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความภูมิใจในตัวตนและ
ความรู้สึกสืบเนื่องก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์   
 นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง “ทรัพยากรวัฒนธรรม” (Cultural Resource) ซึ่งครอบคลุมไปยัง
สิ่งที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้และสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ อาทิ ความเชื่อ ค่านิยม และ
ภาษา ซึ่งมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ไม่แตกต่างจากทรัพยากรธรรมชาติ และมีประโยชน์หลายประการ
ต่อสังคมนั้น ๆ และมีอัตลักษณ์แตกต่างกันไป 
 

2.1.2  ประเภทของวัฒนธรรม 
มีนักมานุษยวิทยาได้พยายามจ าแนกประเภทและลักษณะของวัฒนธรรมตามบริบทต่าง ๆ 

เพ่ือท าความเข้าใจและจัดหมวดหมู่เพ่ือการศึกษาได้อย่างลึกซึ้งและเป็นระบบมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 
Ogburn (1922, อ้างถึงใน Schaefer, 2004) ได้จ าแนกวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ที่สังคมโดยใช้ประสาท
สัมผัสเป็นตัวชี้วัด ว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ที่ชัดเจน อันได้แก่   

1)  วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ (Material Culture) หมายถึง สิ่งที่เกิดจากความคิดของ
มนุษย์ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มนุษย์ผลิตหรือสร้างขึ้น เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น อาหาร บ้านเรือน โรงงาน ตลอดจนวัตถุสิ่งของต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 

2)  วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Non-material Culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็น
สัญลักษณ์และจับต้องไม่ได้ เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ปรัชญา การเมืองปกครอง 
ภาษาพูด และกริยามารยาท เป็นต้น  

โดยให้ข้อสังเกตว่าวัตนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนั้น ถึงแม้ว่าจะจับต้องไม่ได้แต่เปลี่ยนแปลง
ได้ยากกว่าวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ อาจเพราะมีการหยั่งรากฝังลึกลงไปในจิตใจด้วยระบบฐานคงามคิด 
ความเชื่อ ที่สั่งสม ปลูกฝังต่อ ๆ กันมาก็เป็นได้  

จากแนวคิดในการจัดประเภทของวัฒนธรรมของประดิษฐ์  มัชฌิมา (2522, น. 13) แบ่ง
วัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1)  วัฒนธรรมทางความคิด หรือความเชื่อ หมายถึง วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความ
คิดเห็น ความเชื่อ หรือความรู้สึกนึกคิดของสังคม ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ เช่น ความจริงทาง
วิทยาศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา นิยายโบราณ วรรณคดี ความเชื่อโชคลาง ภาษิต ฯลฯ  

2)  วัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี คือ ระเบียบแบบแผนหรือประเพณีที่บุคคลใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน เช่น ระเบียบประเพณี จารีต กฎหมาย ฯลฯ  

3)  วัฒนธรรมทางวัตถุ หมายถึง สิ่งของหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ มี
หรือ ครอบครองเพ่ือประโยชน์ของสังคม  
 ซึ่งเป็นแนวความคิดในการแบ่งประเภทที่มีความละเอียดในการจัดหมวดหมู่มากขึ้น แต่ก็ยัง
สามารถวิเคราะห์และแบ่งประเภทให้ละเอียดลงไปได้อีกในส่วนของวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม อาทิ 
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แนวคิดของงามพิศ  สัตย์สงวน (2543, น. 53-54) ที่ว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุหรือวัฒนธรรมทางจิตใจ
นั้น แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  

1)  สถาบันสังคม ได้แก่ สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา ศาสนา การแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น 

2)  วัฒนธรรมประเภทที่เกี่ยวกับการควบคุมทางสังคม คือ วัฒนธรรมที่ช่วยท าให้
เกิดระเบียบในสังคม ซึ่งบางอย่างจะเป็นการควบคุมอย่างเป็นทางการ และบางอย่างไม่เป็นทางการ 
ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภทย่อย คือ   

(1)  ศาสนา แต่ละศาสนาก็จะมีข้อห้ามต่าง ๆ เช่น ห้ามลักทรัพย์ ห้ามดื่มของ
มึนเมา ซึ่งเป็นการช่วยควบคุมทางสังคมของคนได้  

(2)   ความเชื่อทางสังคม คือ ระบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นของคน 
จ านวนมากในสังคม เช่น สังคมไทยคนจ านวนมากเชื่อเรื่องนรก สวรรค์ บุญ บาป การท าบุญและโลก
หน้า  

(3)   ค่านิยม คือ สิ่งที่สังคมใช้วัดว่าสิ่งใดมีค่าในสังคมบ้าง เมื่อสิ่งใดมีค่า คนก็จะ
อยากมี อยากเป็น อยากได้ ความเชื่อในค่านิยมของสังคมท าให้สังคมเกิดความมีระเบียบขึ้นมาได้  

(4)   ประเพณีต่าง ๆ แต่ละสังคมมีประเพณีต่าง ๆ ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็น
เวลาอันยาวนาน เมื่อคนท าตามประเพณี จะท าให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคมขึ้นได้  

(5)   กฎหมาย คือ การควบคุมสังคมโดยตรง และท าให้เกิดความมีระเบียบขึ้นใน
สังคม 

3)   ศิลปะ คือ การสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ดนตรี การละคร นาฏศิลป์และวรรณกรรม เป็นต้น  

4)   ภาษา คือ ระบบสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อสารติดต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษา
เขียน รวมทั้งกริยาท่าทางต่าง ๆ   

5)   พิธีกรรม คือ รูปแบบการยึดถือปฏิบัติที่ส่งผลมาจากความเชื่อหรือธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชน  

หรือในแนวคิดของอมรา  พงศาพิชญ์ (2547, น. 25-31) ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ  

1)  วัฒนธรรมลักษณะของขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คือ ข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการร่วมกันของสมาชิกในสังคม ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่น
หลังเรียนรู้และสืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน เช่น การยกมือไหว้ การถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน ส่วนความ
เชื่อ หมายถึง ความเชื่อทางศาสนา หรือความเชื่อในสิ่งที่มีอ านาจเหนือมนุษย์ เช่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ 
ภูตผีปีศาจ เป็นต้น ซึ่งความเชื่อดังกล่าวมีความส าคัญมากต่อวัฒนธรรม เพราะเป็นสิ่งที่ก าหนด
ขนบธรรมเนียมประเพณี และพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม  

2)  วัฒนธรรมลักษณะของสิ่งประดิษฐ์และสถาปัตยกรรม ทั้งวัฒนธรรมที่ค้นพบ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุต่าง ๆ  
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เมื่อพิจารณาการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมจากนักมานุษยวิทยาและผู้รู้แล้วสามารถสรุปได้
ว่าวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ   

1)  วัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นทาง
กายภาพ โดยครอบคลุมวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุและเคลื่อนที่ได้ และเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ อนุสาวรีย์ เครื่องแต่งกาย ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม รวมถึงวัตถุที่
มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าในทางวัฒนธรรมและสมควรได้รับการสงวนรักษา และ  

2)  วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ขนบธรรมเนียม
ประเพณี แนวทางการปฏิบัติ การสื่อสาร การแสดงออก ความรู้ ทักษะ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
นวดแผนไทย ซึ่งบางอย่างได้หมดหน้าที่ความส าคัญไป แต่บางอย่างมีความส าคัญสืบเนื่องอยู่และ
ชุมชนยังคงยึดถือปฏิบัติต่อมา 

สอดคล้องกับการแบ่งประเภทของ “ทรัพยากรวัฒนธรรม” โดยอ้างอิงจากนิยามของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น และกอปรกับนิยามที่องค์การยูเนสโกก าหนดไว้ ซึ่งจะ
ครอบคลุมลักษณะกว้าง ๆ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และเห็นภาพชัดเจน กล่าวโดยสรุปได้ว่า 
“ทรัพยากรวัฒนธรรม” หรือจะเรียกว่า “มรดกทางวัฒนธรรม” มีอยู่ 2 ประเภท โดยแบ่งตาม
ลักษณะที่ปรากฏหรือที่มีอยู่ (Existence) จะประกอบไปด้วย ทรัพยากรหรือมรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Resource) และ ทรัพยากรหรือมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
(Tangible Cultural Resource) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะกล่าวถึง “ทรัพยากรวัฒนธรรม” ในส่วนที่
เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการศึกษาถึงทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน 
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมาก
ม่วง* โดยในแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่าง ความคล้ายคลึงกัน แต่มักจะมีอัตลักษณ์ เป็นของตนเอง 
ซึ่งในส่วนของการแบ่งประเภทของวัฒนธรรม หรือประเภทของทรัพยากรหรืออีกนัยหนึ่งที่ว่า มรดก
ทางวัฒนธรรม จึงเป็นเรื่องที่แต่ละชุมชน สังคม หรือแต่ละพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษาจะต้องท าการส ารวจ
ในเชิงลึกอีกครั้งว่ามีทรัพยากรวัฒนธรรมใดบ้าง เพราะในทุกสังคมย่อมมีความแตกต่างกัน 

 
2.1.3  ลักษณะของวัฒนธรรม 
ในการเรียนรู้และท าความเข้าใจในวัฒนธรรมและก่อนที่จะเริ่มท าการจัดการ จะต้องเข้าใจใน

ลักษณะของวัฒนธรรมในเบื้องต้นก่อน อาทิ Geertz (1966) ผู้ที่ได้อธิบาย ลักษณะพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมไว้ว่า  

1)  เปนความคิดรวม หมายถึง สมาชิกแทบทุกคนในสังคมนั้นเขาใจความหมายรวม
กันและใชรวมกัน สมาชิกของสังคมเดียวกันสามารถสื่อความหมายในสิ่งที่กระท าต อกันได มี
สัญลักษณใชรวมกัน สมาชิกทุกคนถูกคาดหวังใหปฏิบัติตามบรรทัดฐานเดียวกัน 

2)  เปนสิ่งที่มนุษย์ตองเรียนรูรวมกัน ไมไดเกิดจากสัญชาตญาณทารกที่เกิดมา ทุก
คนตองเรียนรูวัฒนธรรม เพราะไมไดเขาใจลักษณะของความเปนมนุษยจากทองแมโดยก าเนิด 

3)  มีพ้ืนฐานมาจากการใชสัญลักษณรวมกัน การที่มนุษยสามารถเรียนรูและถายทอด
วัฒนธรรมไดตองอาศัยสัญลักษณเปนสื่อกลาง เชน ภาษา การแสดงทาทางตาง ๆ ที่สมาชิกรับรูรวมกัน 
(เชน ยกนิ้วหัวแมโปงใหแสดงวายอดเยี่ยม เป็นต้น) 
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4)  เปนองครวมของความรูและภูมิปญญา วัฒนธรรมเปนการสะสมความรูของสังคม
มนุษย วัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันไมไดเกิดขึ้นในยุคนี้เทานั้น แตเปนการสั่งสมและถายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ แมจะมีการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตองอาศัยองคความรูเดิมเปนรากฐาน
ทั้งสิ้น 

5)  เปนกระบวนการที่มนุษยก าหนดนิยามความหมายให กับชีวิตและสิ่งตาง ๆ 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษยคิดขึ้นเพ่ือใหเราสามารถสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ท าใหเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ซึ่งจะตองอาศัยการท างานรวมกัน ในการท างานร่วมกันจ าเปนที่จะตองมีการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจ เพราะฉะนั้นการก าหนดหรือนิยามความหมายใหกับชีวิตและสิ่งของรอบตัวจึงเปนสิ่งจ าเปน 
เบื้องตนของการอยรูวมกันในสังคม 

6)  เปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงเสมอ เพราะมนุษยสามารถปรับปรุงแกไขสิ่งตาง ๆ 
ใหเหมาะกับตนเองตลอดเวลา วัฒนธรรมไมใชสิ่งที่หยุดนิ่ง แตตองมีการเปลี่ยนแปลง ชาหรือเร็ว มาก
หรือนอย ขึ้นกับปจจัยสิ่งแวดล้อมของแตละสังคม และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอาจท าใหสังคม
เจริญขึ้นหรือไมก็ได้ 
 หรือในแนวคิดของพระยาอนุมานราชธน (2515, น. 73) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรม 
อันแบ่งออกเป็น 4 ประการส าคัญ คือ ประการแรก จะต้องมีการสะสม (สั่งสม) หมายถึงจะต้องมี
ทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว จะสะสมทุนนั้นให้เพ่ิมขึ้น ประการที่สอง วัฒนธรรมต้องมีการปรับปรุง หมายถึง 
ต้องรู้จักดัดแปลงและปรับปรุงส่วนที่บกพร่องอยู่ให้เหมาะสมและถูกต้อง ประการที่สาม จะต้องมีการ
ถ่ายทอด คือ ท าให้วัฒนธรรมนั้น ๆ แพร่หลายในวงกว้าง ประการที่สี่ มีการอบรมสั่งสอนให้ผู้อ่ืน หรือ
ชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อกันไป  
 อานนท์  อาภาภิรม (2516, น. 43) ได้กล่าวถึงลักษณะที่ส าคัญของวัฒนธรรมมี่น่าสนใจไว้ว่า 
วัฒนธรรมเป็นแนวทางแห่งพฤติกรรม อันเกิดจากการเรียนรู้ กล่าวคอื วัฒนธรรมสามารถเรียนรู้กันได้ 
(Learned Way of Behavior) มิใช่เกิดขึ้นเองโดยปราศจากการเรียนรู้มาก่อน เพราะมนุษย์มีสมอง
อันทรงคุณภาพ จึงท าให้สามารถรู้จักคิด ถ่ายทอด และเรียนรู้ ขบวนการดังกล่าว เกิดขึ้นจากการที่
บุคคลมีการติดต่อกับบุคคลอ่ืน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม วัฒนธรรม มีลักษณะเป็นมรดกแห่ง
สังคมเป็นผลของการถ่ายทอดการเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าว คือ การ
สื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Communication) ได้แก่ การที่มนุษย์มีการใช้ภาษา เป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม จากรุ่นก่อนมายังคนรุ่นหลัง มีลักษณะเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)  
หรือเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต (Design for Living) เป็นสิ่งที่ไม่คงที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์  
 ดังนั้น สามารถอธิบายลักษณะของวัฒนธรรมได้คือ วัฒนธรรมมีลักษณะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นหรือคิดค้นขึ้นเองจากการเรียนรู้และถ่ายทอด มิใช่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่สังคม
ประพฤตปิฏิบัติร่วมกันหรือประพฤติปฏิบัติตามกันมา ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสมตามยุคสมัย 
 
  
 



 

 
 

13 

2.1.4  การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงย่อมมีเป็นธรรมดา โดยพระยาอนุมานราชธน 

(2515, น. 65) กลาววา การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ไมวาจะในแงใดลักษณะใด จะเป็นไปอยางเชื่องช้า
หรือรวดเร็ว ก็ขึ้นอยูกับการสังสรรควัฒนธรรม (Acculturation) คือ การที่วัฒนธรรมตางสังคมมา
กระทบกัน วาจะมีมากหรือนอย และมีความรุนแรงเพียงใด 

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ ที่มนุษย
ประดิษฐและสรางขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานคานิยม
บรรทัดฐานและระบบสัญลักษณตาง ๆ ในสังคมนั้น ๆ ซึ่ง สุริชัย หวันแกว (2547, น. 157-158) ได
แบง่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมออกเปน 2 รูปแบบ คือ  

1)  การเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Endogenous Change) เชน จากการประดิษฐ
คิดคน วิธีการผลิตใหมขึ้นในสังคมนั้น ๆ เอง จากการตอสูขัดแยงระหวางกลุมและกระบวนการใน
สังคม หรือจากการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากชนชั้นน า เปนตน 

2)  การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก (Exogenous Change) เชน การรับเอาเทคโนโลยี
หรือสิ่งประดิษฐมาจากภายนอก การลาอาณานิคม ซึ่งบางกรณีการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอก
อาจเกิดข้ึนโดยความสมัครใจ ของผูคนในสังคม หรือบางครั้งอาจโดยการใชก าลังบีบบังคับ 
 สังคมมนุษยอาจมีการรับวัฒนธรรมบางสวนมาจากสังคมขางเคียงได แตทั้งนี้บางสวนของ
วัฒนธรรมที่รับมานั้น ต้องไมขัดกับคานิยมหลักของสังคม และมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมเดิมที่
มีอยู จนในที่สุดวัฒนธรรมที่รับมาจากสังคมอ่ืน ก็จะกลืนกลายเปนวัฒนธรรมของสังคมนั้น การรับเอา
วัฒนธรรมของสังคมอ่ืนมาในระยะแรก อาจเรียกว่าเปนการยืมวัฒนธรรม แตเมื่อนาน ๆ ไปการยืมก็
จะกลายเป็นการรับ การยืมวัฒนธรรมและการรับวัฒนธรรมนั้น เอง เป็นจุดเริ่มต นของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
 จากการศึกษาครั้ งนี้พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่ งบริบททาง
ประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ที่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอัน
ยาวนาน ทั้งจากการอพยพย้ายถิ่นของชาวมอญและชาวจีน ที่เข้ามาอยู่ในสังคมไทย ที่มีชาวมอญเก่า
อาศัยอยู่ด้วย จนมีลักษณะของการรับวัฒนธรรมและกลืนกลายจนเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมชุมชน
ในที่สุด ซึ่งตรงกันกับแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมข้างต้น และกลายเป็นวัฒนธรรม
ชุมชนในที่สุด 
 

2.1.5  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน 
วัฒนธรรมชุมชนมีความหมายในการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยความรู้

และภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการ
ปฏิเสธในอ านาจของรัฐและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่จะเข้ามาครอบง าทางความคิด ภูมิปัญญาและวิถี
ชีวิตของชุมชน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมีความชัดเจนในการมองเห็นคุณค่าของชุมชน ปรากฎใน
แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย ของฉัตรทิพย์ นาถสุภา 6 ข้อ ที่ส าคัญดังนี้คือ  

1)  เน้นการพัฒนาแบบกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมของคนไทยซึ่งไม่
ค านึงถึงการแข่งขันระหว่างปัจเจกชน  
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2)  ปลุกจิตส านึกแบบชุมชนในด้านความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  
3)  มีกระบวนการผลิตซ้ าจิตส านึกชุมชนโดยผ่านปัญญาชนของท้องถิ่น นักวิชาการ

ในเมือง นักพัฒนาและผู้อาวุโสในชุมชน เพื่อสืบทอดจิตส านึกของชุมชนต่อไป  
4)  มีกลุ่มชาวบ้านในรูปของการจัดองค์กร เช่น สหกรณ์ สมาพันธ์ เพ่ือให้มีอ านาจ

ต่อรองกับองค์กรภายนอก  
5)  มีการประสานวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน

และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
6)  มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องธรรมชาติเพ่ือ

คงความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชน 
แนวคิดวัฒนธรรมของชุมชนของฉัตรทิพย์ นาถสุภา  (2537, 2540) ให้อธิบายถึงความส าคัญ

ว่า ชุมชนหรือหมู่บ้านว่าเป็นองค์กรที่มีพลัง และยึดเหนี่ยวกันไว้ แม้จะถูกแรงกระแทกจากภายนอก 
ทั้งนี้เป็นผลมาจาก 1) ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระหว่าง
สมาชิกในชุมชนท าให้เกิดระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่ต้องพ่ึงพากัน 2) ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 3) ลักษณะพิเศษของรัฐศักดินา การที่ไม่เข้าใจและได้เข้าไปจัดการกระบวน
ผลิตในระดับหมู่บ้าน โดยการบริหารการปกครองในอดีตให้ความส าคัญเพียงหมู่บ้านท าหน้าที่ส่งส่วย
ให้ตามที่ต้องการเท่านั้น ท าให้ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินด ารงอยู่ระบบร่วมในทรัพย์สินคือ  เป็น
หัวใจของชุมชน 
 ประเภทของมรดกและวัฒนธรรมชุมชน อาจประกอบไปด้วย วรรณกรรมพ้ืนบ้าน อัน
หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยครอบคลุมวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการ
บอกเล่า และท่ีเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร อาจแบ่งออกเป็น 

1)   นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา เช่น นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ 
นิทานศาสนา นิทานคติ นิทานอธิบายเหตุ นิทานเรื่องสัตว์ นิทานเรื่องผี มุขตลก นิทาน เรื่องโม้ 
นิทานเข้าแบบ เป็นต้น 

2)   ต านานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ บุคคล 
ศาสนวัตถุ และศาสนสถานที่ส าคัญ ๆ ในท้องถิ่นต่าง ๆ และเรื่องเล่าที่อธิบายความเป็นมาของความ
เชื่อและพิธีกรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ  

3)   บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม หมายถึง ค าสวดที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่าง ๆ 
เช่น บทท าขวัญ ค าบูชา ค าสมา ค าเวนทาน บทสวดสรภัญญ์ คาถาบทอานิสงส์ บทประกอบการ
รักษาโรคพ้ืนบ้าน ค าให้พร ค าอธิษฐาน ฯลฯ 

4)   บทร้องพ้ืนบ้าน หมายถึง ค าร้องที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาในโอกาสต่าง ๆ เช่น บท
กล่อมเด็ก บทร้องเล่น บทเก้ียวพาราสี บทจ๊อย ค าเซิ้ง ฯลฯ 

5)   ส านวน ภาษิต หมายถึง ค าพูดหรือค ากล่าวที่สืบทอดกันมา มักมีสัมผัสคล้องจอง
กัน เช่น โวหาร ค าคม ค าพังเพย ค าอุปมาอุปไมย ค าขวัญ คติพจน์ ค าสบถสาบาน ค าสาปแช่ง ค าชม 
ค าคะนองฯลฯ 

6)   ปริศนาค าทาย หมายถึง ค าหรือข้อความที่ตั้งเป็นค าถาม ค าตอบ ที่สืบทอดกันมา 
เพ่ือให้ผู้ตอบได้ทายหรือตอบปัญหา เช่น ค าทาย ปัญหาเชาวน์ ผะหมี 
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7)   ต ารา หมายถึง องค์ความรู้ที่มีการเขียนบันทึกในเอกสารโบราณ เช่น  ต ารา
โหราศาสตร์ ต าราดูลักษณะคนและสัตว์ ต ารายา ฯลฯ 
 กีฬาและการละเล่นภูมิปัญญาไทย อันรวมไปถึง การเล่น กีฬาและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
ที่มีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การ
เล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

1)   การเล่นพ้ืนบ้าน หมายถึง กิจกรรมที่ท าด้วยความสมัครใจ ตามลักษณะเฉพาะ
ของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ  

2)   กีฬาพ้ืนบ้าน หมายถึง การเล่นที่มีลักษณะแข่งขันมีผลแพ้ชนะ โดยมีกฎกติกาที่
เป็นลักษณะเฉพาะถิ่น 

3)   ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการต่อสู้ที่ใช้ร่างกายหรือ
อุปกรณ์ โดยได้รับการฝึกฝนตามวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา 
 ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สื่อสารในวิถีการด ารงชีวิตของชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสะท้อน โลก
ทัศน์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทน
เสียงพูด สามารถจ าแนกตามหน้าที่ทางสังคมได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1)   ภาษาไทย หมายถึง ภาษาประจ าชาติ หรือภาษาราชการที่ใช้ในประเทศไทย  
2)   ภาษาไทยถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารตามท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถสื่อ

ความหมาย สร้างความเข้าใจกันในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยแต่ละท้องถิ่นอาจพูดแตกต่างกันไปจากภาษา
ราชการ ทั้งในด้านเสียง ค า และการเรียงค า ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน 
ภาษาไทยถิ่นภาคกลาง และภาษาไทยถิ่นภาคใต้ 

3)   ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ 
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 5 ตระกูลภาษา ได้แก่ กลุ่มภาษาตระกูลไท กลุ่มภาษาตระกูล
ออสโตรเอเชียติก กลุ่มภาษาตระกูลจีน – ทิเบต กลุ่มภาษาออสโตรเนเชียน และกลุ่มภาษาม้ง – 
เมี่ยน 

4)   ภาษาสัญลักษณ์ หมายถึง ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารด้วยภาษามือ ภาษาท่าทาง 
หรือเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป “วัฒนธรรมชุมชน” จึงหมายถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อหรือแนว
ปฏิบัติของชุมชน ซึ่งถูกสร้างขึ้นและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือวิธีการใด หรือการ
แสดงออกมาในรูปผลงานทางศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
การแสดง ดนตรี หรือกีฬา และถูกสร้างใหม่อยู่เรื่อย ๆ โดยชุมชนเพ่ือตอบสนองกับสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ช่วยให้ชุมชนมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม พ้ืนที่ และภูมิ
อากาส และความต่อเนื่องที่ต้องรักษาเพ่ือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
 จะเห็นได้ว่าการพิจารณาทรัพยากรวัฒนธรรม ในแง่ของวัฒนธรรมชุมชน จ าเป็นจะต้อง
พิจารณาในบริบทแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมิตาทางกายภาพของพ้ืนที่ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะความเชื่อที่ว่า ทุกพ้ืนที่มีความแตกต่างและแปรผันตรงกับ “วัฒนธรรม
ชุมชน” ที่ก าลังศึกษาอยู่ และสามารถศึกษาถึงสถานการณ์ของแต่ละทรัพยากรวัฒนธรรมแต่ละอย่าง
ของชุมชนเพื่อจัดการวัฒนธรรมในล าดับต่อไป 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรมชุมชน 
 

เพราะ “ทรัพยากรวัฒนธรรม” มีประโยชน์หลายประการต่อมนุษย์ ชุมชน และสังคมมวลรวม 
“การจัดการวัฒนธรรม” (Cultural Management) หรือ “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม” จึง
ได้ รับการกล่ าวถึ ง ไม่ต่างจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ในภาพกว้าง การจัดการ 
(Management) คือ การกระท าอันเป็นศาสตร์และศิลป์ของการท ากิจธุระ (กิจกรรม) อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วัดผลได้ และเมื่อน ามาใช้กับค าว่า 
“ทรัพยากร” (Resource) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีอยู่แล้ว และมีศักยภาพในการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้แก่มนุษย์และสังคม ก็จะได้ความหมายของ “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมชุมชน” ในภาพกว้าง
ว่าคือ ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งที่มีคุณค่าของสังคม หรือชุมชนนั้น ๆ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตนั่นเอง 

  
2.2.1  ความเป็นมาและความหมายการจัดการวัฒนธรรมชุมชน  
ก่อนที่จะวางแผนจัดการ จะต้องเข้าใจความหมายของการจัดการอย่างดีเสียก่อน จาก

การศึกษานิยามของการจัดการ จะสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาและขอบเขตของการศึกษา
ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้ให้ค านิยามที่แตกต่างกันไปตามแต่กรอบการศึกษาและสภาพพ้ืนที่หรือ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดังนี้ 

“การจัดการ” มาจากภาษาอังกฤษ “Management” หมายถึง การปลูกเพาะ อบรม ศึกษา 
ซึ่งมีความหมายว่า “สิ่งที่ท าให้ความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ” (King & Sethi, 1995, p. 712) 

โดย King and Sethi (1995) ได้กล่าวถึง การจัดการวัฒนธรรมไว้ว่า “การจัดการทั้ง
ทรัพยากรวัฒนธรรมและผลกระทบต่อทรัพยากรวัฒนธรรมเกิดจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของโลกร่วมสมัย” ซึ่งเป็นแนวคิดเบื้องต้นที่เป็นรากฐานที่ส าคัญในการศึกษาเพ่ือ
ออกแบบและวางกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ก็เพ่ือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งอาจจ าเป็นจะต้องมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมด้วย หากมีความเกี่ยวข้องกัน เช่น เราจ าเป็นต้องรักษาแหล่งน้ า เพราะเรามี
กิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ า เป็นต้น โดยใช้ “กระบวนการจัดการ” เป็น
แนวทางในการจัดการ 

ซึ่งสร้อยตระกูล อรรถมานะ (2545, น. 421) ได้กล่าวว่า กระบวนการจัดการ หมายถึง
กระบวนการด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามล าดับเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ที่
ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความไม่แน่นอนแล้ว ยังท าให้สมาชิกในองค์กรมีความ
มั่นใจในการท างานท าให้การท างานมีประสิทธิผล การจัดล าดับการท างานที่ดีไม่ควรมีลักษณะตายตัว 
ต้องมีความยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนล าดับการท างานได้
เสมอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วย ซึ่งเราสามารถน ามาปรับใช้ในชุมชน โดย
นับว่ากลุ่มผู้น ากิจกรรม หรือชุมชนเป็นองค์กร หรือองค์การในรูปแบบหนึ่ ง ก็จะสามารถประยุกต์
แนวคิดใน “การบริการจัดการชุมชน” เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายได้เช่นกัน  
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วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551) ได้นิยาม การบริหารจัดการชุมชนไว้ว่า หมายถึง แนวทางการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของบุคลากรและหน่วยงานทุกภาค ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
ภาคเอกชนภาคธุรกิจ ภาคที่ไม่สังกัดภาครัฐ และภาคประชาชน น ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา 
หรือสร้างความสุขความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้ แก่ประชาชนและประเทศชาติด้วย 
อาจมองในลักษณะที่เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนในการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ก็ได้ โดยการบริหารจัดการชุมชน เป็นแนวทางการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ผู้น าชุมชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา หรือสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างมั่นคง
และยั่งยนืให้แก่ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

โดยสิ่งที่เราให้ความสนใจไม่ใช่กระบวนการพัฒนาชุมชนในภาพใหญ่ แต่มุ่งเน้นการศึกษาการ
จัดการวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการทรีพยากรวัฒนธรรม ในส่วนของกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน สอดคล้องกับสายันต์  ไพรชาญจิตร์ (2547, น. 78-80) ที่ได้ให้ความหมายของการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน (Cultural Management in Community 
Development: CRM) ไว้ว่า คือการกระท าใด ๆ ที่ก็ตามเกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรมในอดีต
ของชุมชน เช่น วัดวาอาราม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องทอ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้ง
ภูมิปญัญา ความรู้ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีปฏิบัต ิศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีความมุ่ง
หมายเพ่ือ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในระดับต่างๆ ตั้งแต่การสร้างพลังปัญญาและความสามารถ
ให้แก่คนที่มีส่วนร่วมในขบวนการจัดการที่น าไปสู่การต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ใน การ
พัฒนาด้านอ่ืน ๆ ของชุมชนอย่างรู้เท่าทัน มีอ านาจต่อรอง มีความสามารถในการพ่ึงตนเองได้ และ
การจัดการตนเองได้ในทุกระดับ รวมไปถึงการพัฒนาจิตใจให้สามารถยกระดับคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ท าให้ชุมชนสงบร่มเย็น อยู่ร่วมกันได้อย่างยาวนาน  

และเม่ือน าแนวทางการบริหารจัดการชุมชนมาใช้ ตามที่ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน (2554, น. 6) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การบริหารจัดการชุมชน หมายถึง 
ชุมชนที่มีกระบวนการในการจัดการของชุมชนกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยชุมชนจะ
มีระบบข้อมูล มีแผนชุมชน มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน มีการน าแผนไปใช้ประโยชน์ มีการ
จัดการความรู้ ของชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอดเรียนรู้ องค์ความรู้ของชุมชน น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาและมีผู้น า กลุ่มองค์กร เครือข่ายองค์กร และ
ชุมชนที่ผ่านมาตรฐาน น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนจากการศึกษาความหมายของการ
จัดการ เมื่อน ามาวางแนวทางการจัดการ ก็จะสอดคล้องกับวิถีชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้การจัดการใด ๆ ก็
ตามในชุมชน เราจะต้องให้ความส าคัญกับธรรมชาติในวิถีของชุมชน มากกว่าที่จะน าเอาหลักการ
บริหารจัดการไปครอบ หรือไปจับกับชุมชน โดยปราศจากความรู้ ความเข้าใจในตัวตนของชุมชนนั้น ๆ 
นอกจากนี้ผู้ศึกษาจะต้องศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในบริบทที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ต้องการจัดการด้วย การ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมก็เช่นกัน 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง วิธีบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพยากรหรือวัตถุทาง
วัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดมายาวนานของมนุษย์ เช่น ศิลปกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
โบราณสถาน รวมถึงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น คติชน และในปัจจุบัน ครอบคลุมถึงวัฒนธรรมร่วม
สมัยที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ใหม่อีกด้วย   



 

 
 

18 

การบริหารจัดการ อาจหมายถึงการวางแผนงาน และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์
ดูแลรักษา หรือการจัดการข้อมูล สถานที่ พ้ืนที่  และการตรวจสอบเรื่องราวในอดีตของชาติ หรือของ
กลุ่มชนเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ  รูปแบบของการจัดการอาจปรากฏอยู่ในงานพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ หรือ
นิทรรศการ เป็นต้น 

“การบริหารจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากลัทธิชาตินิยมและพาณิชยนิยม
ของยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16  การครอบครองดินแดนของชาวยุโรปในทวีปอเมริกา แอฟริกา 
ออสเตรเลีย และเอเชียเป็นผลโดยตรงจากการขยายตัวของการค้าในโลกเก่า   ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 
18 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ดินแดนที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวยุโรปเริ่มตระหนักว่าอดีตและ
ประวัติศาสตร์ของตนเองก าลังถูกท าลายลง  

ในปี ค.ศ. 1966 สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์คุ้มครองมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติ และในปี ค.ศ. 1974 ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  กฎหมายนี้ช่วยยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการท าลาย
แหล่งประวัติศาสตร์ หรือแหล่งโบราณคดีซึ่งเป็นของเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองพ้ืนที่เหล่านี้
ได้ตามกฎหมาย 

สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาก็คือ เกิดการ
อนุรักษ์แหล่งโบราณคดีอย่างต่อเนื่อง และท าให้ประชาชนมีส านึกในการอนุรักษ์โดยอาศัยองค์กร
ต่างๆ เช่น หน่วยอุทยานแห่งชาติ องค์การป่าไม้ และบริษัทจัดการที่ดินอ่ืน ๆ  รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมดังกล่าวนี้เกิดข้ึนเนื่องจากมีการจัดตั้งระบบการควบคุมในระดับรัฐซึ่งกระตุ้น
ให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้
ทรัพย์สมบัติที่มีค่ากลับคืนมา  การจัดการวัฒนธรรมยังรวมถึงการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหล่ง
โบราณสถานและทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้นเพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน  ประเด็นนี้ก าลังเป็น
สิ่งที่ส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการจักท าข้อมูลเพ่ือเผยแพร่สาธารณะถือเป็นการท าข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์ 

หน่วยงานที่ท างานด้านอนุรักษ์โดยตรง เช่น องค์การยูเนสโก จะมีการคัดเลือกสถานที่
ส าคัญๆให้เป็นมรดกโลก ซึ่งท าให้เกิดความพยายามที่จะอนุรักษ์สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ไปทั่ว
โลก  สถานที่หลายแห่งได้รับการดูแลจากองค์การสหประชาติชาติและหน่วยงานด้านอนุรักษ์ของ
ชาติ  ในปี ค.ศ.1959 องค์กร ICCROM เกิดขึ้นในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของยูเนสโก โดยท าหน้าที่
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสมบัติทางวัฒนธรรม  คณะกรรมการนานาชาติด้านพิพิธภัณฑ์ หรือ ICOM และ
หน่วยงานที่ดูแลสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ หรือ ICOMOS คือหน่วยงานเอกชนที่เข้ามาเผยแพร่
ให้ข้อมูล ให้ผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ  ICOM เป็นหน่วยงานที่ท าให้เกิดการจับกุมผู้ลักลอบค้าของเก่า 
และยังท าหน้าที่ส ารวจวัตถุสิ่งของทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งคืนกลับประเทศเดิม 

หน่วยงานที่ชื่อ ICAHM เป็นหน่วยงานที่จัดการมรดกทางโบราณคดีนานาชาติ ก่อตั้งในปี 
ค.ศ.1985 หน่วยงานนี้ท าหน้าที่วางแผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ในระดับสากล  อย่างไรก็ตาม การ
จัดการด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมจะมีความเข้มข้นมากในระดับชาติ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนา
แล้ว หรือในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานซึ่งบ่งบอกความเป็นชาติพันธุ์ที่เข้มแข็ง   การท างาน
ในด้านมิตินี้ท าให้การจัดการทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องทางการเมือง หรือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกสถานะ 
หรือช่วยให้เกิดสัญลักษณ์ใหม่ในสังคม 
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การตัดสินใจว่าใครจะเข้ามาจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม หรือ จะใช้วิธีใดในการจัดการ 
คือประเด็นที่น าไปสู่การตระหนักถึงเรื่องทางการเมืองที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมซึ่งเริ่มมา
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเด็นเหล่านี้ยังคงถกเถียงกันเรื่อยมา แต่เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์
กันมากในประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก เช่น ในดินแดนอเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และ
อเมริกาเหนือ  ประเด็นหลักของการถกเถียงคือการควบคุมมรดกทางวัฒนธรรมของคนพ้ืนเมือง  การ
ประเมินคุณค่าของการอนุรักษ์ และการใช้ที่ดินที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์   แนวคิดการอนุรักษ์ของ
ชาวยุโรปถูกตั้งค าถามจากคนพ้ืนเมืองว่าคุณค่า ความหมายทางวัฒนธรรม ศาสนา การเมืองใน
สถานที่ทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นของใคร 

ในประเทศเม็กซิโก และลาตินอเมริกาหลายประเทศ พยายามที่จะพัฒนาอัตลักษณ์ของชาติ
ตนเองโดยการเน้นให้เห็นความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมทั้ งที่มีอยู่ในดินแดนโลกเก่า และโลก
ใหม่ ทั้งนี้เพ่ือยืนยันว่าคุณค่าของคนพ้ืนเมืองและชาวยุโรปที่อพยพมาที่หลังนั้นมีพอ ๆ กัน อย่างไรก็
ตาม ในสหรัฐอเมริกามีการแยกวัฒนธรรมของคนพ้ืนเมืองออกจากวัฒนธรรมของชาวยุโรป โดยอาศัย
นโยบายเกี่ยวกับคนพ้ืนเมืองที่มีอยู่ในรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง ในสังคมอเมริกันมักจะมีการ
หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับชนพ้ืนเมืองขึ้นมากล่าวถึงบ่อย ๆ บางครั้งประวัติศาสตร์ของชนพ้ืนเมืองใน
สหรัฐอเมริกาจะแยกขาดจากประวัติศาสตร์ของคนอเมริกันผิวขาว โดยมองข้ามการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมที่เกิดข้ึน  ประเด็นนี้กลายเป็นข้อขัดแย้งเก่ียวกับการเข้าไปควบคุมดูแลทรัพยากรและมรดก
ทางวัฒนธรรมของคนพ้ืนเมือง 

อย่างไรก็ตามทิศทางของการจัดการวัฒนธรรมจะต้องค านึงถึงประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์เหล่านั้น  ถึงแม้ว่าหลักการท างานด้านอนุรักษ์และการคุ้มครองยังคงอยู่ ในมือของรัฐก็
ตาม  พรรคการเมืองบางพรรคได้ริเริ่มให้รัฐเข้าไปจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ของ
เอกชน  แต่สิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากต้องค านึงถึงการกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินส่วนตัว
ด้วย 

จากการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการชุมชน การจัดการวัฒนธรรมชุมชน ชี้ให้เห็นถึงการ
จัดการชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าไปสู่แนวทางปฏิบัติในการจัดการทางวัฒนธรรมของชุมชน 
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้การจัดการวัฒนธรรมชุมชน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของวัฒนธรรมเป็นอันดับแรก การจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมจึงเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นศึกษา โดยจะผสานศาสตร์และศิลป์ในการจัดการวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรวัฒนธรรม อันเปรียบเสมือนมรดกวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* 
และชุมชนบ้านหมากม่วง* เพ่ือน าสิ่งที่เจริญงอกงามของชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ร่วมกัน ทั้งนี้ยังน ามาซึ่งตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในชุมชนอื่น ๆ 
โดยสามารถน าแนวทางการศึกษาในครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เข้ากันกับบริบทของชุมชนอ่ืน ที่ต้องการศึกษา
หรือจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป 

  
2.2.2  องค์ประกอบการจัดการวัฒนธรรมชุมชน 
เมื่อทราบถึงความส าคัญในการจัดการวัฒนธรรมแล้ว ก็มาพิจารณาสิ่งที่ชุมชนจ ามามาจัดการ 

ในที่นี่กล่าวถึง “ทรัพยากรวัฒนธรรม” อันเป็นผลิตผลของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อาจแบ่ง
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ออกเป็น 2 ประเภทที่ส าคัญคือ 1) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้  โดยภาพรวมแล้ว ประกอบด้วย
วัตถุทางวัฒนธรรม (Material Culture) ในรูปลักษณ์ท่ีวัตถุนั้นสัมพันธ์กับวัฒนธรรม และวัฒนธรรมที่
ด ารงอยู่ (Living Culture) ซึ่งมีพัฒนาการตามระบบและกลไกสังคม 2) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ เป็นผลผลิตทางด้านคติความเชื่อ ศาสนา ประเพณีพิธีกรรม คติชนวิทยา เป็นต้น ทั้งนี้
การจ าแนกทรัพยากรในกรณีดังกล่าวนี้ มิได้แยกขาดออกจากกันอย่างชัดเจน หากแต่มีความสัมพันธ์
กัน และเกี่ยวข้องกัน ซึ่งในแต่ละชุมชนมักจะมีทรัพยากรวัฒนธรรมทั้ง 2 ประเภทนี้อยู่และมีพ้ืนฐาน
จากความคิด ความเชื่อ และผลรวมของชุดความคิด คติชนของสังคม หรือชุมชนนั้น ๆ อยู่  

ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2550, น. 3) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นศาสตร์ที่
มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันของระบบสังคมโดยการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มี 3 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 1) การประเมินความส าคัญ ( Assessing Significance) เน้นการวิเคราะห์ วิจัย และ
สร้างคุณค่าให้กับทรัพยากรนั้น เพ่ือให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแยกย่อยให้เห็นบริบท
ต่าง ๆ 2) การวางแผนจัดการ (Planning for Management) เน้นการคาดการแผนงานเพ่ือให้เกิดผล
ลัพธ์ต่อการจัดการทรัพยากรนั้น ๆ โดยเน้นที่กระบวนการมีส่วนร่วม 3) การก าหนดรายการจัดการ 
(Management Program) เน้นการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมต่อเงื่อนไข บริบทของทรัพยากรนั้น ๆ 
อย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ อาทิ การเสริมความมั่นคง การบูรณะ การ
อนุรักษ์ การเคลื่อนย้าย การสงวนรักษา การดูแลรักษา เป็นต้น 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ( 2547, น. 78-80) กล่าวถึง การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมใน
ฐานะเป็นการเชื่อมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชนไว้ว่า การกระท าที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในอดีตของ
ชุมชน เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ โดยมี
ความมุ่งหมายเชิงระดับ ตั้งแต่ระดับการสร้างพลังปัญญา การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้สามารถ
ต่อสู้ มีอ านาจต่อรอง สามารถจัดการตนเองได้โดยประกอบด้วยกิจกรรมปฏิบัติการ 7 ประการ คือ 

1)  การศึกษาวิจัยหรือการสร้างองค์ความรู้ (Research Assessment) เพ่ือให้เกิด
ชุดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ทั้งในเชิงกายภาพ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศักยภาพ 
ข้อจ ากัด และคุณค่าที่มีต่อชุมชนปัจจุบันในระดับต่าง ๆ  

2)  การประเมินคุณค่าและศักยภาพของวัฒนธรรม (Research Assessment and 
Evolution) ท าให้ทราบว่าทรัพยากรวัฒนธรรมชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่มีคุณค่าทางด้านใดบ้าง และมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจลงทุนลงแรงด าเนินการต่อไปหรือไม่  ซึ่งหากพบว่ามีคุณค่าน้อย 
หรือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์และพัฒนาก็อาจจะไม่ตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ต่อไป หรือ
พิจารณาแล้วว่าวัฒนธรรมนั้น ๆ มีคุณค่าและคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการด าเนินการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ในฐานเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งท่องเที่ยว ก็จะสามารถตัดสินใจและวางแผนว่าจะ
ท าอย่างไรต่อไป จึงจะเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนและส่วนร่วม กิจกรรมที่ 2 เป็นชุดการ
ประเมินเพือ่การตัดสินใจต่อการปฏิบัติการ ซ่ึงจะน าไปการวางแผนการบริหารจัดการได้  

3)  การสงวนและการอนุรักษ์ (Preservation/Conservation) หมายถึง การคงไว้
ซึ่งสภาพทางเชิงกายภาพ และคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน การศึกษา การทัศนะศึกษา หรือการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมของทรัพยากรวัฒนธรรมแต่ละประเภทแต่ละพ้ืนที่ เช่น การสร้างข้อ
ห้าม หรือการใช้กฎเกณฑ์ เพ่ือสนองตอบการใช้ประโยชน์ของชุมชนในยืนนานที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
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4)  การด าเนินธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Business 
based Management) ความจ าเป็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการในชุมชน ตามกระแส
ทุนนิยมในเรื่องก าไร ขาดทุน ดังนั้นกิจกรรมเชิงธุรกิจจึงมีความส าคัญในการจัดการวัฒนธรรม โดย
การสร้างรายได้หรือประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น การจัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร โปสการ์ด การสร้างของที่
ระลึก การเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม หรือแม้แต่การขอรับความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจเอกชน เป็นต้น 

5)  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (Communication) เพ่ือเป็นการสื่อสารกับคนใน
ชุมชนสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน ในกระบวนการเรียนรู้และการ
ให้การศึกษา อาจจะจัดเป็นสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ออกเผยแพร่ โดยการจ าหน่ายหรือให้เปล่าซึ่งขึ้นอยู่
กับความสามารถของกลุ่มคนและชุมชนที่จัดการในการจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ หรือข้อมูลต่ างๆ จะ
เชื่อมโยงกับการจัดการธุรกิจชุมชน  

6)  การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ า และการสร้างใหม่ (Resource Rehabilitation/Revitalization) 
การน าทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในบทบาทใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนที่ก าลังเผชิญอยู่ หรือสร้างประโยชน์ในมิติอ่ืน ๆ ใหม่ เช่น การฟ้ืนฟูประเพณี 
พิธีกรรมบางอย่างที่เคยปฎิบัติกัน นอกจากนี้ยังมีการน าเอารูปแบบโบราณสถาน หรือสัญลักษณ์ 
ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ไปดัดแปลงเป็นตราสัญลักษณ์เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์สถานที่กิจกรรม เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด เครื่องหมายต่าง ๆ ขององค์กร 
จังหวัด สถาบัน ชุมชน เป็นต้น 

7)  การใช้กฎเกณฑ์ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ (Enforcement) โดยชุมชน กลุ่ม ชมรม 
สมาคม มูลนิธิ องค์กรประชาชนเป็นผู้ก าหนด หรือใช้กฎหมายรัฐก็ได้ แต่การบังคับจะต้องด าเนินไป
ในรูปแบบที่การเอ้ืออ านวยให้การจัดการทางวัฒนธรรมในรูปแบบมรรควิธี  หรือวิธีการเชิง
กระบวนการ (Means) สามารถเป็นการพัฒนาในทิศทางที่เหมาะสมซึ่งเป็นคุณต่อชุมชนและ
ประโยชน์ต่อตัวทรัพยากรวัฒนธรรม  

โดยแนวทางทั้ง 7 ข้อนี้สามารถน ามาปรับใช้ในกระบวนการจัดการวัฒนธรรมของ
ชุมชนได้ โดยสามารถเลือกใช้ในแต่ละหัวข้อที่สอดคล้องกับบริบทของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ๆ ซึ่ง
ชุมชนจะเป็นผู้ประเมินความส าคัญก่อนในส าดับแรก 

โดยสายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2547) ยังได้ศึกษาครอบคลุมไปถึงวิธีการ และมิติภาระงาน
การศึกษาการจัดการวัฒนธรรม ไม่ว่ าจะเป็นการสงวนและการอนุรักษ์  (Preservation/ 
Conservation) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (Communication) การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ า และการ
สร้างใหม่ (Resource Rehabilitation/Revitalization) ซึ่งกระบวนการดังกล่าว เป็นการน าเอา
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้เป็นประโยชน์ในมิติใหม่หรือแก้ไขปัญหาที่
ชุมชนเผชิญอยู่  

จากการรวบรวมแนวคิดต่าง ๆ ท าให้ผู้วิจัยน ามาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาการ
จัดการวัฒนธรรมชุมชน โดยแบ่งแนวทางการจัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรม ตามภาระหน้าที่ของ
องค์การ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเพ่ิมแนวทางการสืบสานซึ่งเป็นการส่งต่อวิธีการอนุรักษ์ และ
เผยแพร่ ให้กับหน่วยงานภายนอกและสร้างเครือข่ายที่กว้างขึ้นกับชุมชนต่อไป ซึ่งแนวทางการจัดการ
วัฒนธรรมมี 3 แนวทางดังนี้คือ  
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1)  แนวทางการอนุรักษ์ รื้อฟ้ืน หรือการต่อยอด หมายถึง การน าทรัพยากร
วัฒนธรรมหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สูญหาย มีแนวโน้มที่จะสูญหาย หรือกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาหรือขยายขอบเขตของการจัดงานนั้น ๆ มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเพ่ือ
การอนุรักษ์ รื้อฟ้ืน หรือฟ้ืนฟูให้กลับมาอีกครั้งหรือปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในบทบาทใหม่ 
มิติอ่ืน ๆ หรือมีความกว้างขวางกว่าเดิม  

2)  แนวทางการเผยแพร่ หมายถึง การน าทรัพยากรวัฒนธรรมหรือกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชนที่ยังด ารงอยู่ มีการจัดขึ้นตามเงื่อนไขเวลาตามประเพณีดั้งเดิมหรือปฏิบัติต่อ ๆ 
กันมาแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ทั่วถึง ท าให้มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
ซึ่งจะเน้นทรัพยากรวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีขอบข่ายเพ่ือประชาชนในชุมชนเป็นหลัก 
หรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเฉพาะเป็นการภายในชุมชน การประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นการสื่อสารกับ
ประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายในชุมชน  

3)  แนวทางการสืบสาน หมายถึง การน าทรัพยากรวัฒนธรรมหรือกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญของชุมชนที่สามารถรองรับมวลชนจากภายนอกที่
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ มาเข้าสู่กระบวนการจัดการเพ่ือรักษาและคงคุณค่าวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ชุมชนไว้ โดยขับเคลื่อนโดยชุมชนและใช้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น เทศบาล การท่องเที่ยวจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด เป็นเครือข่ายเพ่ือสนับสนุน
การจัดกิจกรรม แหล่งเงินทุน และช่องทางการประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะ โดยเป้าหมายของ
แนวทางนี้คงไว้ซึ่งสภาพทางวัฒนธรรมเชิงกายภาพ และคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม เพ่ือ
ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน แสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างที่หลากหลายทาง
วัฒนธรรมไปตามบริบท 

 
ภาพที่ 2.1  การจัดการวัฒนธรรมชุมชน 
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โดยทั้ง 3 แนวทางที่ส าคัญจะใช้สถาบันทางสังคมที่ส าคัญในการขับเคลื่อนผ่านกลไก “คชศร” 
ผ่านสถาบันหลักของสังคม อันได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา และรัฐ  โดยแบ่งความรับผิดชอบใน
กระบวนการจัดการวัฒนธรรม ทรัพยากรวัฒนธรรมหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประเมิน
ความส าคัญและน าเข้าสู่กระบวนการจัดการ โดยบูรณาการกับองค์กรภายนอกชุมชนเพ่ือท าให้การ
จัดการวัฒนธรรมของชุมชนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงคท์ี่วางไว้โดยสมาชิกในชุมชน 

 
2.2.3  การขับเคลื่อนการจัดการวัฒนธรรมชุมชน  
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ รื้อฟ้ืน ต่อยอด ต้องอาศัยบุคคล 

และองค์กรหรือสถาบัน โดยกระบวนการที่จะขัดเกลาบุคคลให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ต้องเป็น
องค์กรที่อยู่ในชุมชนโดยอาศัยความเชื่อ ความศรัทธาของชาวบ้าน ดังนั้นองค์กรหรือสถาบันที่
ขับเคลื่อนได้ดีที่สุดคือ สถาบัน หรือองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดและยาวนานที่สุด ที่ผ่าน
มาสังคมไทยนิยมใช้คือ “บวร” ซึ่งหมายถึง บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งเมื่อตีความแล้วก็คือการใช้
สถาบันทางสังคมที่ส าคัญ 3 สถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา และ
สถาบันการศึกษา มาเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ 

บ้าน สถาบันครอบครัว หรือคนในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ท าหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมขัดเกลาเด็กให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมหรือเข้าร่วมจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม ศาสนา หรือร่วมเป็นจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ฯลฯ  

วัด หรือสถานบันทางศาสนา อันเป็นแหล่งขัดเกลา บ่มเพาะศีลธรรมจรรยา สืบสาน
วัฒนธรรม และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนท าหน้าที่สอนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือ
ศาสนา และมีปัจจัยความพร้อมด้านสถานที่ เป็นทุนในการด าเนินงานให้ต่อเนื่อง ตลอดทั้งเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน  ซึ่งมีส่วนท าให้ปัญหาของชุมชนลดน้อยลง ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคีปรองดองและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  รวมทั้งท าให้เกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของ
สังคม  

โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ท าหน้าที่ ถ่ายทอดให้ความรู้   ฝึกทักษะอาชีพ ขัดเกลาและ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน มาถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและ
เยาวชน รวมทั้งการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน และร่วมส่งเสริมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของ
ชุมชน ฯลฯ 

บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) จึงเป็นพลังที่ส าคัญในสังคมที่จะสามารถน ามาเป็นกลไกในการ
พัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งก่อให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการวัฒนธรรม มาร่วมกันคิด 
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา เป็นผู้ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น สร้างความตระหนักรู้สึก
รัก หวงแหน เสียสละ ไว้ในซึ่งกันและกัน สร้างความมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นแก่ตัว โดยมีวัดเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนในชุมชน อบรมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้น าพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา  และ 
โรงเรียน ที่เตรียมเด็กหรือเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

แต่เนื่องจากปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์และมีความซับซ้อนมาก
ขึ้น ก็เลยมีกลุ่มในชุมชนที่เข้ามาท าหน้าที่ปลูกฝังและส่งเสริม เพ่ิมขึ้นดังนั้นจาก บ้าน วัด โรงเรียน 
(บวร) จึงได้พัฒนาเป็น ครอบครัว ชุมชน ศาสนา และ รัฐ หรือเรียกว่า กลไก “คชศร”  
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ปัจจัยที่สนับสนุนให้การจัดการวัฒนธรรมของชุมชนให้ประสบผลส าเร็จอีก 1 ปัจจัยที่ส าคัญ 
คือ หน่วยงานจากภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย องค์กรปกครองท้องถิ่น เทศบาลต าบล สถานีอนามัย 
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวแทนของรัฐ สอดคล้องกับทิศทางการ
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ของกรมการศาสนา ซึ่งได้วางรากฐานคุณธรรมในสังคมไทย โดยการน าพลัง
ของ “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน และภาครัฐในพ้ืนที่ มาร่วมสร้างชุมชนที่มีคุณธรรม สังคมคุณธรรม ที่
มีความเอ้ืออาทรและมีความสมานฉันท์อย่างยั่งยืน  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเน้นให้ความส าคัญการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการวัฒนธรรมผ่านบทบาทของพลังแห่งภาคีของกลไก “คชศร” ทั้ง 4 
สถาบัน คือ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา และรัฐ ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมหลักที่ท าหน้าที่เป็นแกนกลาง
ส าคัญในขับเคลื่อนการอนุรักษ์ รื้อฟ้ืน ต่อยอด วัฒนธรรมของชาวบ้าน รวมทั้งการท าหน้าที่เผยแพร่ 
และสืบสานวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้สูญหาย ยังสามารถรังสรรค์ประโยชน์ด้วยอัตลักษณ์
ของทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน และสามารถรักษาความสมดุลในการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยได้
อย่างยั่งยืน 

    
2.2.4  ขั้นตอนการจัดการวัฒนธรรมชุมชน  
โดยทั่วไปแล้ว “การจัดการ” เป็นงานส าคัญที่จ าเป็นจะต้องมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน 

ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ “การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” 
หมายถึง การท างานให้ได้ผลลัพธ์ (Output) โดยการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้า (Input) ให้คุ้มค่า
มากที่สุด ซึ่งจะให้ความส าคัญกับวิธีการหรือกระบวนการในการท างาน โดยเฉพาะความส าคัญ
ระหว่างผลลัพธ์และปัจจัยน าเข้า ในขณะที่ประสิทธิผล หมายถึง การท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ต้องการ ซึ่งจะให้ความสนใจกับการท างานให้ส าเร็จเพียงอย่างเดียว โดยไม่ค านึงถึงคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร  

ลักษณะส าคัญของการบริหารจัดการ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยการจัดการมีลักษณะเป็น 
“ศิลปะ” คือการจัดการที่ประสบความส าเร็จต้องน าความรู้ที่ผู้ เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีเทคนิควิธี และประกอบกับความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม
นั้น ส่วนการจัดการในลักษณะเป็น “ศาสตร์” คือ การน าองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นระบบและ
หลักการ ไปพัฒนาคิดค้น ผู้น าที่เก่ง ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งนักวิชาการและ
นักทฤษฎีการจัดการจ านวนมากต่างได้พยายามอธิบายความหมาย กระบวนการ ขั้นตอนการของการ
จัดการไว้ ซึ่งมีทั้งหลายคลึงกันหรือแตกต่างกันบ้างในบางประเด็น ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า การบริหาร
จัดการ คือ ศิลปะการวางแผน สั่งการ การน า และการควบคุม ให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
และให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การบริหารจัดการย่อมมีการจัดการทรัพยากรหรือปัจจัยเพ่ือให้การบริหารจัดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ทวีศักดิ์  นพเกษตร (2541, น. 6) น าเสนอว่า ธนาคารโลกได้ก าหนดตัวชี้วัดความมั่งคั่ง
ร่ ารวยของประเทศจากรายได้ประชากรต่อคนต่อปี หรือ GDP มาเป็นตัวชี้วัด Estimated Wealth 
per Capita ซึ่งมาจากปัจจัย 3 ลักษณะ คือ ทรัพยากรมนุษย์ สินทรัพย์จากการผลิต และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนและจากผลการวิจัย พบว่า 2 ใน 3 ของ
ประเทศที่มั่งคั่งมาจากปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมที่สมาชิกของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมประเมินจากทางเลือกหลายทาง และร่วมวางแผนด าเนินงานตามประเภทของ
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กิจกรรม โดยมีพ้ืนฐานความคิดว่ากลุ่มมีกิจกรรมที่หลากหลายประเภท หรือกลุ่มท ากิจกรรมเดียวแต่
คลุมได้หลายมิติ ซึ่งแก้ไขปัญหาของชุมชนหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ชุมชนต้องการ  

ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า การบริหารตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) เป็น
กระบวนการบริหารงานหรือการจัดการท างานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

วงจร Deming หรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ย่อมาจาก Plan-Do-Check-Act แปลว่า 
วางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง แนวคิดของวงจรนี้ ดร.วอลท์เตอร์ ชิวฮาร์ท (Walter A. 
Shewhart) เป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 เรียกว่า SHEWHART Cycle ซึ่งมีเพียง Plan 
-Do – See  ต่อมา ดร.เอดวาร์ด เดมิ่ง (Edward W. Deming) ได้น ามาพัฒนาต่อ และเป็นผู้น ามา
เผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ.1950 จนเป็นที่เผยแพร่หลายในชื่อ วัฏจักรเดมมิ่ง (Deming 
Cycle) หรือวงจรคุณภาพ หรือวัฏจักรแห่งการบริหารคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าและการวางแผน (Plan : P) การวางแผนงานจะช่วยพัฒนาความคิด
ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่รูปแบบที่เป็นจริงขึ้นมาโดยละเอียดให้พร้อมในการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติ  

1)  ท าความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนแล้วก าหนดหัวข้อควบคุม  
2)  ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุให้แก่หัวข้อควบคุมแต่ละข้อ  
3)  ก าหนดวิธีด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

 ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do : D) ประกอบด้วยการท างาน 3 ระยะ คือ 
1)  หาความรู้เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการ 
2)  ด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนด  
3)  เก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องและผลลัพธ์ 

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check: C) ติดตามและประเมินผล ท าให้รู้สภาพการของการ
ด าเนินงานที่เป็นอยู่เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผน ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้ 

1)  ตรวจสอบการด าเนินงานกับวิธีการตามมาตรฐาน 
2)  ตรวจสอบค่าท่ีวัดได้ (ตัวแปรที่เก่ียวข้อง) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 
3)  ตรวจสอบการท างานในแต่ละข้ันตอน เพื่อเปรียบเทียบกับท่ีได้วางแผนไว้  
4)  การรายงานผล เพ่ือจัดแสดงผลการประเมินรวมทั้งมาตรการป้องกันความ

ผิดพลาดหรือความล้มเหลว โดยรายงานเป็นทางการอย่างสมบรูณ์ และรายงานแบบย่ออย่างไม่เป็น
ทางการ 
 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (Act : A) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดความบกพร่อง
ขึ้นท าให้งานที่ได้ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ให้ปฏิบัติตามแก้ไขปัญหาตามลักษณะที่
ค้นพบ ดังนี้ 

1)  ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย ต้องแก้ไขท่ีต้นเหตุ 
2)  ถ้าพบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วท าการป้องกัน เพ่ือมิให้

ความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นซ้ าอีกในการแก้ปัญหาเพื่อให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการดังต่อไปนี้ 
(1)  การย้ านโยบาย 
(2)  การปรับปรุงระบบหรือวิธีการท างาน 
(3)  การประชุมเก่ียวกับกระบวนการท างาน 
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การจัดการด้วยวงจร Deming เป็นกระบวนการบริหารคุณภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
องค์กรหรือหน่วยงาน และเพ่ือให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานด้วยกระบวนการ
วงจรเดมมิ่ง จะต้องประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบ และการปรับปรุง
แก้ไข และในขณะเดียวกันคือมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนได้ตามความเหมาะสมในทุกขั้นตอน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เห็นความสอดคล้องกับแนวทางการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้าน
หมากม่วง* ซึ่งมีโครงสร้างไปในทิศทางเดียวกันกับวงจรนี้ ซึ่งหากมีการพัฒนาเป้าหมายที่ชัดเจนและ
น ากระบวนการมาใช้อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาเป็นตัวแบบที่สามารถน ามา
ปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังเปิดกว้างในการปรับแก้
แผนการจัดการได้ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอีกด้วย 

โดยการพัฒนาเป็นตัวแบบที่เหมาะสมกับชุมชนยังต้องพิจารณาแนวทางและแนวคิดในการ
จัดการที่หลากหลาย เช่น เอนก เหลาโชติ (2547, น. 49) อธิบายการจัดการมีความเป็นกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบของคนและระบบงาน การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิธีการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนให้เน้นระบบการจัดการที่ดี ซึ่งมีกระบวนการจัดการที่ผู้น าหรือคณะกรรมการจัด
กิจกรรมด าเนินการเริ่มตั้งแต่ การวางแผนงาน การด าเนินงานตามแผน การติดตามประเมินผล และ
ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีก ก็ให้แก้ไขไปตามขั้นตอน คือ ปรับแก้การ
ด าเนินการ และปฏิบัติเช่นนี้ไปจนกว่าแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับความยืดหยุ่นในการใช้วงจร 
Deming 

ผู้วิจัยมีเห็นว่าการศึกษาในบริบทการด าเนินการจริงนั้น ควรที่จะสามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอน 
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพ่ือให้การจัดการมี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการจัดการวัฒนธรรม 4 
ขั้นตอน โดยอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน โดยใช้รูปแบบของ
วงจร Deming ที่มีข้อดีในความยืดหยุ่น เหมาะกับชุมชนที่มีรูปแบบการจัดการเดิมที่ไม่เป็นทางการ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1)   Plan : P การจัดท าแผนและการวางแผนจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม โดย
คัดเลือกทรัพยากรวัฒนธรรม อาทิ กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีการกล่าวถึง ณ ขณะนั้น มา
พิจารณาประกอบกับการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้และส่งผลกระทบ
ต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม ทั้งด้านบวกและลบ อันจะมาเป็นข้อพิจารณาถึงการสนับสนุนและอุปสรรค
ต่อไป การประเมินความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน การ
ก าหนดแผนการปฎิบัติการ หรือแนวทางที่จะปฏิบัติตามแผนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของชุมชนในการ
จัดการวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  Do : D การปฏิบัติตามแผนการจัดการวัฒนธรรม การแบ่งความรับผิดชอบ การ
ติดตามและประเมินผลในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้ทราบสภาพการณ์ของการด าเนินงานที่เป็นอยู่
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย การจัดกิจกรรมตามแผน ก าหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะใช้สถาบันทางสังคมจากกลไก “คชศร” เป็นหลัก และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมนั้น ๆ 
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3)  Check : C การตรวจสอบการปฏิบัติหรือการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตามแผน 
หรือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน หลังจากการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน โดย
จะต้องท าการสรุปและบันทึก รวมทั้งการเก็บประวัติการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม การประเมินผล 
และการวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป   

4)  Act : A การด าเนินการให้เหมาะสมหรือการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป้าหมายของ
ชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง หรือการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดแผนงานอย่างชัดเจนและแผนงานประจ าปี เพ่ือให้มีความ
ยั่งยืนสอดคล้องตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 
  
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนะ 
  

2.3.1  ความหมายของทัศนะ  
ได้มีผู้ศึกษาและนักวิชาการหลายท่าน ให้ความหมายของค าว่า “ทัศนะ” หรือความคิดเห็นไว้ 

ดังต่อไปนี้ วิเชียร แพทยาคม (2509, น. 102-103 อ้างถึงใน ทศพร เคนวารีย์, 2544, น. 5) กล่าวว่า 
ความคิดเห็น (Opinion) กับทัศนคติ (Attitude) มักจะถูกใช้สลับกันได้เสมอ “ทัศนคติ” มักจะ
หมายถึงความ พยายามที่จะท า (Intention to Act) ซึ่งจะเกี่ยวข้องอย่างมากกับอุปนิสัยและ
พฤติกรรม “ส่วนความคิดเห็น” นั้นเป็นเพียงค าพูดและเครื่องหมาย แต่ทุกคราวที่พูดถึงการทดสอบ
ทัศนคติ มักจะเผยถึง ความคิดเห็นด้วย และ Nunnally (1959, p. 285) ได้กล่าวว่า “ความคิดเห็น”
มักจะถูกใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงความเห็น ลงมติ (Judgements) และความรู้ (Knowledge) 
ในขณะที่ “ทัศนคติ” มักจะใช้กันมากในเรื่องที่ เกี่ยวกับความรู้สึก (Feeling) และความชอบ 
(Preference)  

Kolesnik  (อางถึงใน ธฤต ศรีอรุโณทัย, 2542, น.16) ไดสรุปนิยามของ “ความคิดเห็น”วา 
ความคิดเห็นเปนการแสดงออกซึ่งการตัดสินใจจากการประเมินคา (Evaluation Judgement) หรือ
ทัศนะ (Point of View) เกี่ยวกับเรื่องในเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และความคิดเห็นยอมไดรับอิทธิพลของ
ทัศนคต ิ

สอดคล้องกันกับ Meyer and Allen (1990, อางถึงใน ธฤต ศรีอรุโณทัย, 2542, น. 16) ที่
กลาวไว้วา “ความคิดเห็น”เปนการแสดงออกของทัศนคติสวนหนึ่ง และเปนการแปรความหมาย
ข้อเท็จจริงอีกสวนหนึ่ง ซึ่งการแปรความหมายยอมขึ้นอยูกับอิทธิพล และทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่ง
นั้น 

ในส่วนของนักวิชาการของไทย อาทิ โยธิน ศันสนยุทธ และจุมพล พูลภัทรชีวิน (2529, น. 
36) ได้กล่าวถึง “ความคิดเห็น” ไว้ว่า นักจิตวิทยาสังคมวิทยานิยามความคิดเห็น ว่าเป็นการ
แสดงออกทางถ้อยค าเกี่ยวกับทัศนคติ ความ เชื่อ หรือค่านิยม ความเห็นไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกับทัศนคติ 
เพราะในตัวของมันเองไม่จ าเป็นต้อง ประกอบด้วยองค์ประกอบทางอารมณ์หรือทางพฤติกรรม  

นิศา สุวรรณประเทศ (2535, น. 15) สรุปว่า “ความคิดเห็น” หมายถึง การแสดงออกด้าน 
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ด้วยการพูด การเขียน โดยมีพ้ืนฐานความรู้เดิมประสบการณ์ที่ 
บุคคลได้รับตลอดจนภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นเป็นหลักในการแสดงความคิดเห็น  
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เช่นเดียวกันกับ สุชา จันทร์เอม และสุรางค์ จันทร์เอม (2520, น. 103 อ้างถึงใน เธียรธิดา 
เหมพิพัฒน์, 2546, น. 5) ได้กล่าวขยายความและให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของ
ทัศนคติ เราไม่สามารถแยกความคิดเห็นออกจากทัศนคติ ได้ เพราะความคิดเห็นมีลักษณะคล้าย
ทัศนคติ แต่ความคิดเห็นแตกต่างจากทัศนคติตรงที่ทัศนคตินั้น เป็นความพร้อมทางจิตใจที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ที่อาจแสดงออกมาได้ ทั้งการพูดและการกระท า ทัศนคติ ไม่เหมือนกับความคิดเห็นตรงที่
ไม่ใช่สิ่งเร้าที่แสดงออกมาได้อย่างเปิดเผย หรือตอนสนองอย่างตรง ๆ และลักษณะของความคิดเห็น
ไม่ลึกซึ้งเหมือนทัศนคติ  

ความหมายของทัศนะ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525, น. 73) คือ ทัศนะ 
คือ ความเห็น การเห็น เครื่องรู้เห็น สิ่งที่เห็น การแสดง ซึ่งมีส่วนที่สอดคล้องกับความหมายจาก
พจนานุกรมสมัยใหม่ทางสังคมวิทยา (Theodorson & Theodorson, 1969, p. 284) ที่กล่าวถึง
ทัศนะ (Opinion) ว่าคือ 1) ข้อสรุปหรือการลงความเห็นตัดสินเหตุการณ์เฉพาะหนึ่ง ๆ หรือสิ่งที่ถูก
มองซึ่งรวมไปถึง กลุ่มคน สถานการณ์ เป็นการแสดงทัศนคติต่อปัญหาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าง
เปิดเผย 2) ทัศนะคติที่แสดงออกด้วยวาจาหรือถ้อยค า 

จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น น าไปสู่การสรุปในภาพรวมได้ว่า ทัศนะ หมายถึง ความคิดเห็น
ของบุคคลหรือความรู้สึกของบุคคลทางด้านความเชื่อและความรู้สึก ที่อยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผล ต่อ
การประเมินผลสิ่งใด สิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์นั้น ๆ โดยมีอารมณ์ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมเป็น
ฐานความรู้สึก ซึ่งอาจไม่ใช่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้งของบุคคล แต่เป็นฐานความรู้สึกเบื้องต้นที่
บุคคลได้รับรู้และแสดงออกมาต่อสิ่งที่พิจารณานั้น ๆ 

ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บทัศนะจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ
และประชาชนในชุมชนในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือน ามาประกอบการศึกษาเพ่ือเป็นฐานความรู้ ความเข้าใน
ในบริบทของชุมชน และทัศนะต่อการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือการสรุปผลการศึกษา อันจะ
น ามาซึ่งตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนที่มีประสิทธิภาพในที่สุด 

 
2.3.2  การก่อเกิดทัศนะ 
ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น อาจเกิดขึ้นจากการกอเกิดทัศนะในหลายปัจจัย 

อาทิ Foster (1952, อางถึงใน สุชาติ สุทธิจิระพันธ, 2543, น. 10) ไดกลาวสรุปสาเหตุของทัศนะ 
ดังนี้ 1) เกิดจากประสบการณของบุคคลมีตอสิ่งของ บุคคล เรื่องราวตางๆ หรือสถานการณ์ ความเห็น
เกิดขึ้นในตัวบุคคล จากการไดพบเห็น คุนเคย จากประสบการณ 2) ระบบคานิยมและการตัดสิน
ค่านิยม เนื่องจากแตละกลุมจะมีคานิยม และการตัดสินคานิยมแตกตางกัน ดังนั้นบุคคลในแตละกลุ่ม
จงึมีความคิดเห็นตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมตรงกันก็เป็นได้ หรืออาจจะมีความคล้ายคลึงกันก็เป็นไปได้เช่นกัน 

Oskamp (1977, pp. 119-113) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความคิดเห็น 
นอกเหนือจากประสบการณ์ ได้แก่  

1)  ปัจจัยทางพันธุกรรมและสรีระ ได้แก่ อวัยวะต่าง ๆ ของบุคคลที่ใช้รับรู้ความ
ผิดปกติของอวัยวะสัมผัส ซึ่งมีผลต่อความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก 

2)  อิทธิพลของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ซึ่งเปรียบเสมือนครูคนแรกของเด็ก เป็นผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดและให้ข้อมูลแก่เด็กได้มากที่สุด ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมและความคิดเห็นของเด็กด้วย 
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3)  ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุ่ม คือ กลุ่มเพ่ือน กลุ่มที่มีความชอบคล้ายคลึง
กัน หรือเหมือนกัน เมื่อบุคคลเจริญเติบโตขึ้นย่อมจะต้องมีกลุ่ม และสังคม ดังนั้นความคิดเห็นของ
กลุ่มเพ่ือน กลุ่มอ้างอิง หรือการอบรมสั่งสอนในโรงเรียนหน่วยงานที่มีความคิดเห็นเหมื อนหรือ
แตกต่างกันย่อมจะส่งผลต่อความคิดเห็นของบุคคลด้วย 

4)  สื่อมวลชน คือ สื่อที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ อินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมี
อิทธิพลต่อบุคคลเป็นอย่างมาก  

จากการศึกษาของนักวิชาการไทย เช่น จ าเรียง ภาวิจิตร (2536, อางถึงใน ธฤต ศรีอรุโณทัย, 
2542, น. 16-17) ไดกลาวถึง ความคิดเห็นอันเกิดจากอิทธิพลของกลุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1)  ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) คือ กลุมคนที่มีภูมิหลังแตกตางกัน ย
อมมีความคิดเห็นแตกตางกันไปดวย เชน ความคิดเห็นระหวางวัยรุ่นกับผูสูงอายุ ชาวชนบทกับ
ชาวเมือง เป็นต้น 

2)  กลุมอางอิง (Reference  Groups) โดยปกติจะคบหาสมาคมกัน หรือกระท าสิ่ง
ใดใหแกผูใดนั้น ความคิดที่มักจะค านึงถึงคือมีอะไรรวมกัน หรืออางอิงกันได เชน มีอาชีพเดียวกัน 
สมาชิกสมาคมเดียวกัน ศิษยเกาโรงเรียนเดียวกัน แตละคนยอมก าหนดหรือระบุกลุมที่ตนเองเป
นสมาชิกหรือเปนกลุมที่ตนเองมีความรูสึกวาตนเองอยูในกลุม และรวมกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งกลุมดังกล
าวมีอิทธิพลตอสาธารณมติ 

3)  กลุมกระตือรือรน หรือกลุมเฉื่อยชา (Active and Passive Groups) โดยผูที่
สนใจและมีความเกี่ยวของกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ยอมมีความกระตือรือรนเปนพิเศษ และกอให
เกิดประโยชนไดในที่สุด และสามารถมีอิทธิพลตอสาธารณสมบัติโดยเฉพาะการจูงใจใหคนเห็นดวย 
หรือไมเห็นดวยในประเด็นตาง ๆ ไดซึ่งตรงข้ามกับกลุมเฉื่อยชาที่ไมมีบทบาทอะไรนักตอสาธารณ
สมบัติ 

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อทัศนะและความคิดเห็น คือ 1)  การอบรมของครอบครัว 3) การศึกษา 
3)  กลุ่มและสังคม และ 4) สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งในการศึกษาพบว่า ปัจจัยต่าง ๆ มีผลต่อทัศนะของคน
ในชุมชนในช่วงวัยที่แตกต่างกัน รวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ในเชิงปัจเจกด้วย ซึ่งก็จะน าแนวทางใน
การศึกษาไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในล าดับต่อไป 
   
 2.3.3 การวัดทัศนะ 
 การวัดทัศนะหรือความคิดเห็นมีวิธีการวัดที่จะช่วยให้ทราบทัศนะของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
เพ่ือการทราบแนวทางการวางแผนหรือการวางนโยบายต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
คิดเห็นส่วนรวมได้  
 วิธีการวัดทัศนะนั้น Wright (1984, อ้างถึงใน เกษณี  จันทร์ตระกูล, 2547, น. 27) ความ
คิดเห็นว่าเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลที่มีประสบการณ์และปัจจัยอ่ืนที่แตกต่างกัน จึงมีวิธีวัดทัศนะ
และความคิดเห็นดังนี้  
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1)   การฉายภาพ เป็นการวัดโดยการสร้างจินตนาการจากภาพ โดยภาพจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงความคิดเห็นออกมา และพิสูจน์ว่าบุคคลมีทัศนะและความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกอย่างไรต่อภาพท่ีเห็น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับมาเป็นส าคัญ 

2)   การสัมภาษณ์ เป็นการซักถามบุคคลเพ่ือช่วยให้ทราบข้อมูลบุคคลจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันและสามารถท านายในอนาคต  

3)   การตอบแบบสอบถามเป็นวิธีวัดทัศนะ และความคิดเห็นที่ใช้แบบสอบถามที่
สร้างข้ึนจากประเด็นที่สนใจศึกษา   

4)   การให้เล่าความเห็น เป็นการวัดโดยให้บุคคลเล่าความรู้สึกที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
โดยผู้เล่าจะบรรยายความรู้สึกนึกคิด ตามประสบการณ์ และความสามารถ 
 แนวทางการวัดทัศนะมีหลายแนวทางที่ให้ข้อสังเกตและการน ามาใช้ เช่น นีออน กลิ่นรัตน์ 
(2525) อธิบายว่าการวัดทัศนะ กับการวัดทัศนคติมีความหมายและลักษณะต่าง ๆ ใกล้เคียงกันมาก 
ดังนั้นการวัดทัศนะหรือความคิดเห็น จึงสามารถใช้วิธีการวัดทางทัศนติได้ด้วย แต่เนื่องจากทัศนคติ
เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมภายในและไม่สามารถทราบได้เลยว่าบุคคลมีทัศนคติอย่างไร ดังนั้นการ
สังเกตพฤติกรรมภายนอกของบุคคลเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ทราบถึงทัศนคติของบุคคลได้  ซึ่งอาจใช้
วิธีการสัมภาษณ์ประกอบด้วย เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อธิบายเพิ่มเติมนอกจากนั้นอาจจะใช้วิธีการต่าง ๆ 
ต่อไปนี้เพื่อวัดทัศนคติหรือความคิดเห็น ได้แก่ 

การสังเกตพฤติกรรม (Observation of Overt Behavior) การสังเกตพฤติกรรมภายนอก
ของบุคคลเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ทราบถึงทัศนคติของบุคคลได้ซึ่งอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ พูดคุย
ประกอบด้วย เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อธิบายเพิ่มเติมนอกจากนั้นอาจจะใช้วิธีการต่าง ๆ ต่อไปนี้ เพ่ือวัด
ทัศนคติหรือความคิดเห็น ได้แก่ 

1)  การใช้วิธีการกึ่งสะท้อนภาพ (Semi Projective Technique) เช่น การให้ผู้ถูก
ศึกษาบรรยายภาพที่มองเห็นไม่ชัดเจน หรือให้เติมค าหรือข้อความ หรือให้ค าพูดใดค าพูดหนึ่งที่นึก
ขึ้นมาได้ทันทหีลังจากท่ีเสนอค าที่ต้องการวัด 

2)  ผลการท าแบบทดสอบแบบปรนัย (Performance on Objective Test) คือ 
การเลือกค าตอบแบบทดสอบปรนัยในตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องและแสดงถึงความล าเอียงในเรื่องนั้นโดย
จะต้องมีค าตอบที่ถูกต้องไว้ด้วย 

3)  การวัดจากปฏิกิริยาของร่างกาย (Physiological Reactions) เนื่องจากว่า
ขณะที่ร่างกายเกิดอารมณ์จะมีปฏิกิริยาของร่างกายที่สามารถวัดได้  เช่น การใช้เครื่องวัดการ
ตอบสนองของผิวหนังการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การบีบตัวของหลอดเลือด การหดและขยายตัว
ของม่านตา สิ่งบอกถึงความเข้มข้นของทัศนคติแต่ไม่สามารถบอกทิศทางได้ว่าเป็นไปทางลบหรือ
ทางบวก 

4)  การวัดด้วยการแสดงออกทางใบหน้า (The Faces Scale) การวัดแบบนี้แบ่ง
เกณฑ์การวัดออกเป็น 7 ระดับ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงท่าทางของใบหน้าประกอบ ด้วยตาและปาก
โดยจะดูลักษณะอาการของปากกล่าวคือ ถ้าริมฝีปากโค้งก็แสดงว่ามีความเห็นด้วย ถ้าริมฝีปากอยู่ใน
ระดบัแนวราบหรือปกติแสดงว่าไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่แน่ใจแต่ถ้าริมฝีปากโค้งงอลงล่างแสดงให้
เห็นว่าไม่เห็นด้วย 
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 การวัดทัศนคติส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแบบรายงานตนเอง เพราะสามารถจัดเก็บข้อมูลจากคน
กลุ่มใหญ่ซึ่งอาจกระท าได้โดยการสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งมีทั้งแบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะค าถามที่
ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกตอบ (Close-ended Question) และลักษณะค าถามที่ผู้ตอบสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ (Open-ended Question) หรืออาจจะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซึ่งสามารถท าได้รวดเร็วข้อมูลที่ได้สามารถน าไปอธิบายได้อย่างกว้างขวางแต่ก็มีข้อจ ากัดเพราะอาจจะ
ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงกับพฤติกรรมของเขา เนื่องจากบุคคลเกิดความระมัดระวัง ในการ
ตอบแบบสอบถาม เพราะฉะนั้นการวัดทัศนคติจึงควรใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกัน เพ่ือช่วยเสริม
ข้อบกพร่องวิธีใดวิธีหนึ่งให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 การวัดทัศนะของบุคคล สามารถวัดได้โดยวิธีการฉายภาพ การสัมภาษณ์ การส่ง
แบบสอบถาม และการเล่าความรู้สึก ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะหรือความคิดเห็น
ของแต่ละบุคคล เป็นการใช้เหตุผลของตัวบุคคล ซึ่งเหตุผลนั้นจะสอดคล้องกับสังคมหรือชุมชน
โดยรรวมหรือไม่ก็ได้ แต่ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาทัศนะโดยการวิธีการวัดแบบการสังเกต 
การสัมภาษณ์ การศึกษาคุณค่าและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นขั้นตอนหนึ่งของการ
จัดการวัฒนธรรมที่จะน าไปสู่ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมในชุมชนแต่ละกิจกรรม  โดย
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาทัศนะต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนในประเด็นส าคัญดังนี้  

1)   ทัศนะต่อความเป็นไปได้การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ควรมีการรวบรวม
ทรัพยากรวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี อย่างเป็นระบบจากผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลหลักในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ ส่งเสริมการ
ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การแสดง ละเล่น
พ้ืนบ้าน ผ่านเวทีการพบปะสังสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของคนใน
สังคม เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ ให้สมาชิกในชุมชนเดียวกัน สามารถเข้าใจ และยอมรับเพ่ือ
ปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือกระตุ้นและปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความตระหนัก เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน  

2)   ทัศนะต่อความคุ้มค่าการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชนเป็นการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้เอกลั กษณ์ 
และคุณค่าของตัวเอง ค้นพบจิตส านึก และเข้าใจทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน มองเห็นถึงปัญหาของ
ชุมชนและร่วมมือกันพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานวิถีชีวิตเดียวกัน   

3)   ทัศนะต่อมีประโยชน์การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพ่ือให้คนเก่าได้ถ่ายถอด
ความรู้ ภูมิปัญญา ให้กับคนรุ่นใหม่ และมีการท าสังคายนา ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์  รวมทั้ง
การส่งเสริมการสร้างศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ที่ถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
ของชุมชน และยังสามารถส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วัฒนธรรม  สัมผัส
วิถีชีวิตของชุมชน และยังสามารถส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนให้มากขึ้น  

4)   ทัศนะต่อการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรม
เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคน ดังนั้นการมีส่วนร่วมในสังคมด้วยวัฒนธรรม จึงหมายถึง การมีส่วนร่วม
ด้านสาธารณะและการพัฒนา การเอ้ืออ านวยให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมด้านวัฒนธรรม ไม่ว่า
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จะเป็นความร่วมมือกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้าน
วัฒนธรรม การปกครองท้องถิ่น องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาใน
บริเวณใกล้เคียง ด้วยการพัฒนาชุมชนให้ค้นหาอัตลักษณ์ และจุดเด่นที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน  

5)   ทัศนะต่อโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนในปัจจุบัน ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผลิตผลทางวัฒนธรรมจึงเข้าสู่ตลาดธุรกิจได้หลาย
วิธีในการตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นของคน คุณค่าของวัฒนธรรมยั งสามารถแปรออกมาเป็น
คุณค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ผ้าทอพ้ืนบ้าน อาหาร หรือประเพณี
ส าคัญของชุมชน และเพ่ือให้เยาวชนและประชาชนรู้จักความเป็นตัวเอง และเพ่ือให้รู้เท่ าทันการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
 การจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในแต่ละด้าน ผู้วิจัยได้
เห็นสมควรว่าจะต้องมีกระบวนการในการประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม และความหมาย
ของกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน เนื่องจากวัฒนธรรมถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นการ
จัดการทางวัฒนธรรมควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก โดยศึกษา
รูปแบบการจัดการของชุมชนแบบดั้งเดิม และพัฒนาให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจาก
พ้ืนฐานเดิมของชุมชน ทั้งนี้เพ่ือความยั่งยืน และมาจากจิตส านึกร่วมของคนในชุมชน และสถาบันทาง
สังคม องค์กรที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในชุมชนนั้น ๆ เพื่อการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน 
 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
  

2.4.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมีผลอย่างยิ่งในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ทั้งนี้

จะต้องค านึงว่าการสร้างตัวแบบนั้นไม่ใช่การกระท าเพ่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากแต่มุ่งเน้นให้เป็นแรง
ขับเคลื่อนจากชุมชนเพื่อการจัดการวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
และทบวงมหาวิทยาลัย ได้ระบุว่า “การมีส่วนร่วม” คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมี
ส่วนในการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ
รวมทั้งมีส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของ
การมีส่วนร่วมว่ามี 2 ลักษณะ คือ 

1)  การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนาโดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน 
การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล 
รวมทั้งรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

2)  การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและ
พลังอ านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิด
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กระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา 

การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลักโดยการ
กระจายอ านาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอ านาจในการพัฒนา
ให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเอง 

มีนักวิชาการได้ศึกษาและกล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้อย่างน่าสนใจ เช่น นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ 
(2527, น. 183) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการเกี่ยวข้อง
ทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุ
เร้าใจให้กระท าการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับทั้งท าให้เกิดความส่วนร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม
ดังกล่าวด้วย  

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547, น. 4) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม 
คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจ หรือเคยมาเข้า
ร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมีอิสรภาพเสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผิน
แต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของ
โครงการ 

ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532, น. 350) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม ของประชาชน
ในการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได้เข้ามีส่วนร่วมหรือเข้ามีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาชนบทขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอนแล้วแต่เหตุการณ์จะ
เอ้ืออ านวย 

ตลอดจน วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531, น. 10) ได้สรุปไว้ว่าว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของ
โครงการหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี ส่วนร่วมในอ านาจการตัดสินใจ และหน้าที่
ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่สุดนั้น จัก
ได้รับการตอบสนองและท าให้มีความเป็นไปได้มาก ขึ้นว่าสิ่งที่ท าไปนั้นจะตรงกับความต้องการที่
แท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วม ทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน  

การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ถือเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญอันเป็นตัวจักรของการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนยิ่งสูง เช่นเดียวกับในประเทศไทยจะ
เห็นว่ารัฐให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ยิ่งเห็นได้ชัดเจนนั่นคือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 87 รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2550, 
น. 28) 

1)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะ 



 

 
 

34 

3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 

4)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี 

5)  ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องค านึงถึงสัดส่วน
ของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน 

นอกจากนี้ยังพบว่ารัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญกับสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการดูแล
สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนด้วยตนเองเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยได้ตราไว้ใน
มาตรา 66 และมาตรา 67 ดังนี้  

มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและการ
ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครองส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามความเหมาะสม 

 
2.4.2  ระดับของการมีส่วนร่วม 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547, น. 17) ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมตาม หลักการ

ทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ คือ 
1)  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
2)  การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
3)  การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดย แบ่งเป็น 3 

กรณีแล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 
(1)  ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
(2)  ตนมนี ้าหนักการตัดสินใจเท่ากบเจ้าของโครงการ 
(3)  ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 

4)  การส่วนร่วมท า คือร่วมในขั้นดอนการด าเนินงานทั้งหมด 
5)  การมีส่วนร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือ ใน

ด้านอื่น ๆ 
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นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วม ตามแนวทาง
พัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้ แบ่งไว้ดังนี้ 

1)  ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
2)  ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 

(1) ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดส าดับปัญหา เพ่ือจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลัง 
(2) วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่อง ๆ 
(3) ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือ 

แก้ไขปัญหาที่วางแผนนั้น 
(4) ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
(5) ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
(6) ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
(7)  ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 
 

2.4.3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หลักการส าคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีดังนี้ (ชิต นิลพานิช และ กุลธน 

ธนาพงศธร, 2532, น. 362)             
1)  หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดย 

ยึดถือความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 
2)  หลักการขจัดความขัดแย้ง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด จะมี 

อิทธิพลต่อการด าเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมากเพราะจะท าให้งานหยุดชะงัก และล้มเหลว 
3)  หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การ 

ร่วมมือ การซื่อสัตย์ และการพ่ึงตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให้ ร่วม
สนับสนุนนโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน 

4)  การใหก้ารศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิด ของ
ตนเอง ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ ประชาชนมีโอกาส
ทดลองคิด ปฏิบัติ จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน 
และน่าไปสู่การเข้าร่วมในการพัฒนา 

5)  หลักการท างานเป็นทีม สามารถน ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการ
พัฒนาได ้

6)  หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการ ท างาน
และท าให้งานเกิดประสิทธิภาพ 

อนึ่ง ส านักมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา 
และทบวงมหาวิทยาลัย (2545, น. 118) ได้ กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ 2 ประการคือ  
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1)  การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
(1) จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านเพ่ือท าความเข้าใจและเรียนรู้ 

ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ 
(2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือจัดทัศนศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 
(3) อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆ  
(4) ลงมือปฏิบัติจริง 
(5) ถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนที่ จะน า ไปสู่ การปรับปรุ ง 

กระบวนการท างานที่เหมาะสม 
2)  การพัฒนาผู้น าเครือข่าย เพ่ือให้ผู้น าเกิดความมั่นใจในความและความสามารถที่

มี จะช่วยให้สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหา หรือกิจกรรมการพัฒนาได้ ซึ่งสามารถท าได้หลาย
วิธี ดังนี้ 

(1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น าทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
(2) สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน ข้อมูล

ข่าวสารที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
(3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะท า 

ให้เกิดกระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน 
 ซึ่งนอกเหนือที่จะกระตุ้นให้ชุมชนมีจิตส านึกแล้ว เรายังต้องอาศัย “กระบวนการขับเคลื่อน
การพัฒนา” เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ ดังที่สุพรรณี  ไชยอ าพร (2549, น. 20-23) ได้อธิบายไว้ว่าการ
ขับเคลื่อนชุมชนนั้นต้องมีกระบวนการในระดับปฏิบัติการและต้องผ่านมิติวัฒนธรรม 3 มิติ คือ 1) 
ระบบความเชื่อ/ความคิด 2) ระบบคุณค่า/ค่านิยม รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ 3) แบบแผน
ของคนส่วนใหญ่ที่กระท าและมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน หรือเป็นกึ่งอัตโนมัติ โดยมีส านึกว่าต้องท า
อะไร เมื่อไหร่ อย่างไร การขับเคลื่อนงานการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนชุมชนใด ๆ จะเน้นมิติของ
ชาวบ้านเป็นหลัก โดยต้องมีการเตรียมคน หรือผู้น าชุมชนให้มีความสนใจและเข้าร่วม  
 ฉะนั้นการขับเคลื่อนจึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของคน ซึ่งประกอบด้วยผู้น าและ
ชาวบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1)  ขั้นการตระหนักในช่องว่าง (Consciousness Gap) ซึ่งการตระหนักในช่องว่างนี้
มักบ่งชี้ด้วยการรับรู้ปัญหาการมีความต้องการโดยมองเห็น/รับรู้ถึงช่องว่างหรือช่วงห่างของสภาพที่
เป็นอยู่กับสิ่ง ที่พึงปรารถนา (Problem/Need) 

2)  ขั้นมีความต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างมีขอบเขต (Aspiration Frontier) เมื่อ
บุคคลตระหนักในช่องว่างแต่ยอมรับได้/ปลงได้ การขับเคลื่อนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงย่อมไม่เกิดขึ้น
ดังนั้นหากต้องการให้มีการขับเคลื่อน จ าเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดการจูงใจในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ต้องการการเปลี่ยนแปลง การน าสิ่งที่ดีงาม น่าภาคภูมิใจทั้งในอดีต และปัจจุบันของชุมชนมาเป็นสื่อ
ชักน าให้มีความต้องการให้มีสิ่งที่ดีงามน่าภาคภูมิใจเป็นต้น 

3)  ขั้นให้เกียรติไม่สร้างความรู้สึกแปลกแยก (De-Alienation) กล่าวคือ ในการ
ขับเคลื่อนงาน เพ่ือจะให้บุคคลตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม จ าเป็นต้องให้เกียรติ หรือสร้างความรู้สึกว่า
ทุกคนมีความส าคัญต่องานการขับเคลื่อน 
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4)  ขั้นการมีส่วนร่วม (Participation) เนื่องจากการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ผู้คนในชุมชนจ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
(Genuine Participation) อันหมายถึง การมีส่วนร่วมตัดสินใจ หรือการมีส่วนร่วมแบบต่อเนื่อง
(Continuous Participation) คือ การมีส่วนร่วมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการ
ขับเคลื่อน 

5)  ขั้นสามารถพ่ึงตนเอง (Self – Reliance) ทั้งการพ่ึงตนเองทางวัตถุ การพ่ึงตนเอง
ทางจิตใจ และการพึ่งตนเองทางสติปัญญา 

6)  ขั้นผู้คนในสังคมค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน (Collective Personality Society) 
คิดถึงผู้อื่น คิดถึงผลประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนการมีจิตอาสา 

 
ภาพที่ 2.2  แสดงกระบวนการพัฒนาระดับปฏิบัติการ  
แหล่งที่มา:  สุพรรณี ไชยอ าพร, 2549, น. 20-23. 
 

 

(De – Alienation) 
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2.5  ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 
จากการวิจัยและการศึกษาพบว่า “การตัดสินใจ” มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการ

สังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมของการงดเว้นการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* หรือลดจ านวนลงของกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อศึกษาแล้วสามารถน ามาอธิบายพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนต่อปรากฏการณ์นี้ได้
เป็นอย่างดี อันมีสาระส าคัญดังนี้ 
 

2.5.1  ความหมายของการตัดสินใจ 
มีผู้ศึกษาและนักวิชาการนิยามและให้ความหมายของค าว่า “การตัดสินใจ” ไว้โดยละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
อาทิ พยอม วงศ์สารศรี (2542, น. 97) ได้ให้นิยามไว้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการเลือก

แนวทางปฏิบัติที่คิดว่ามีความเหมาะสมมาใช้ในสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับการให้ความหมายของ สุชาติ สังข์เกษม (2543, น. 17) ที่ได้ให้

ความหมายการตัดสินใจไว้ว่า คือการเลือกทางเลือกที่สมดุลที่สุด ทางเลือกในที่ให้ประโยชน์สูงสุด 
และมีความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ วิรัช สงวนวงศ์วาน (2546, น. 49) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจ
หมายถึง การเลือกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในทางเลือกที่มีอยู่ตั้งแต่สองทางข้ึนไป  

ตลอดจน Schiffman and Kanuk (1996, p. 555) ก็ได้ให้ความหมายของค าว่า การ
ตัดสินใจ อันหมายถึง การเลือกกิจกรรมจากสองทางเลือกขึ้นไป 

จากแนวทางการให้ความหมายของการตัดสินใจที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปใจความส าคัญ
ของนิยามของการตัดสินใจได้ว่า “การตัดสินใจ” หมายถึง การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จากหลาย ๆ 
ทางเลือก เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นของบุคคลหรือองค์กรก็ตาม 

ทั้งนี้ในการวิจัยเล่มนี้ พบว่าการศึกษาในส่วนของการตัดสินใจมีหลากหลายประเด็นที่จะต้อง
สัมภาษณ์ สอบถาม หรือวิเคราะห์ทัศนะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ และประชาชนในชุมชน เช่น จะ
เลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนหรือจะเลือกการท างานล่วงเวลา เป็นต้น ซึ่ง การ
ตัดสินใจของประชาชนในชุมชน มีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชนที่ศึกษา ตลอดจนการ
จัดการวัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย 

 
2.5.2  กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการตัดสินใจเพ่ือการปฏิบัติการต่างๆ (The Decision Making Process) นับว่าเป็น

กระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะในกระบวนการวางแผนนั้นภายหลังที่ได้พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ 
แล้ว ผู้ปฏิบัติการก็จะต้องพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติจากทางเลือกต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือให้ได้
ทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ซึ่งกระบวนการตัดสินใจจัดเป็นกระบวนการที่ เคลื่อนไหว 
(Dynamics) โดยการใช้อิทธิพลหรือพลังจากหลาย ๆ ด้าน และชนิดของการตัดสินใจแบ่งแยกได้เป็น 
2 ชนิด (แสวง รัตนมงคลมาส, 2542) คือ 
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1) การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลสุดท้ายของการท างาน (Decisions Concerning 
Ends)  

2) การตัดสินใจที่เป็นเครื่องมือหรือทางผ่าน (Decisions Concerning Means) 
การตัดสินใจชนิดแรก เป็นการตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายต่างๆ เป็นการ

ตัดสินใจที่ค านึงถึงผลสุดท้ายของการท างานมากกว่าการตัดสินใจต่างๆ  ระหว่างกระบวนการของ
การท างาน 

ในทางปฏิบัติ การตัดสินใจอีกประเภทหนึ่งซึ่งส าคัญมากกว่าก็คือ  การตัดสินใจที่มี ลักษณะ
เป็นเครื่องมือหรือทางผ่าน (Means) ของการปฏิบัติต่าง ๆ ในระหว่างกระบวนการ นอกเหนือจากการแบ่ง
ชนิดของการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นแล้ว แนวทางในการตัดสินใจยังสามารถพิจารณาได้ในลักษณะ
กว้าง ๆ ออกเป็น 2 แนวทาง (แสวง รัตนมงคลมาส, 2542, น. 2) คือ 

แนวทางแรก การตัดสินใจภายใต้หลักเกณฑ์แห่งความมีเหตุผล (Rationalism) เป็นตัวแปรการ
ตัดสินใจที่ยึดหลักของทิมเบอร์เจน (Timbergen) และไซมอน (Simon) ที่ว่าคนจะเคลื่อนไหวกระท า
อย่างไร ย่อมเกิดจากการเลือกวิถีทางต่าง ๆ ที่มีอยู่และโดยปกติมนุษย์จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดและมี
เหตุผลดังนั้นกระบวนการตัดสินใจแนวทางนี้ 

 ในส่วนของกระบวนการตัดสินใจนั้น ก็สามารถท าให้ผู้วิจัยได้เข้าใจในเหตุผลของประชาชนใน
การเลือก และปฏิบัติตน ทั้งนี้เพ่ือหาแนวทางแก้ไข หากการตัดสินใจนั้นส่งผลกระทบต่อการวางแผนและ
อาจเป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน 

 
2.5.3  ขัน้ตอนการตัดสินใจ  
แสวง รัตนมงคลมาส (2542) ได้อธิบายขั้นตอนการตัดสินใจไว้ดังนี้    

1)  พิจารณาถึงตัวปัญหา ในขั้นแรกของการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาใด ๆ จึงต้องเริ่ม
พิจารณาถึงปัญหาที่แท้จริงว่าคืออะไร และการจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงจะต้องท าการค้นหา
รายละเอียดต่างๆ ของปัญหา และวิเคราะห์ถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งความยุ่งยากในขั้นนี้คือ การค้นหา
ปัญหาที่แท้จริง ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นมักมีหลายปัญหา และต้องแยกแยะให้ได้ว่า อะไรคือ
ปัญหาหลัก ปัญหารอง และบ่อยครั้งที่เกิดความคลาดเคลื่อนเข้าใจว่าปัญหารองคือปัญหาหลัก  

2)  การพิจารณาค้นหาทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือการตัดสินใจ (Search for Alternative) 
ภายหลังจากที่ได้มีการค้นพบปัญหาที่แท้จริงแล้ว ขั้นต่อมาก็คือ จะต้องพิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่ใช้
ส าหรับการแก้ไขปัญหา โดยปกติแล้วปัญหาใด ๆ อาจจะมีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธีด้วยกัน ดังนั้น จึง
เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือค้นหาทางเลือกส าหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ
ไม่ควรอย่างยิ่งที่ด่วนตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยที่มิได้พิจารณาถึงทางเลือกอ่ืนๆ  

ในการค้นหาทางเลือกนี้ ผู้ปฎิบัติการจะต้องมีความสามารถในการนึกคิดและคิดริเริ่มหา
วิธีการแก้ไขปัญหา ปัญหาบางอย่างอาจจะมีทางเลือกอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ก็อาจช่วยให้เห็น
หนทางแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี และถ้าหากน าเอาบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยกันคิดค้นวิธีแก้ไขด้วย
แล้ว ก็ยิ่งจะช่วยให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

การตัดสินใจย่อมข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมของสถานการณ์ แต่ก็มีข้อเท็จจริงอยู่ว่า ถ้า
หากว่าผู้ปฏิบัติการได้ท า การวิเคราะห์ตัวปัญหาโดยละเอียด จะเป็นหนทางให้สามารถมองเห็น



 

 
 

40 

ทางเลือกได้ตามสมควรแต่ตรงกันข้ามถ้าหากผู้ปฏิบัติการไม่ท าการวิเคราะห์ปัญหา และด่วนตัดสินใจโดย
มิได้คิดโดยละเอียดก็จะไม่มีโอกาสคิดถึงทางเลือกอ่ืน ๆ แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในบางครั้งแม้จะได้
วิเคราะห์ปัญหาโดยละเอียดแล้ว อาจจะไม่สามารถค้นหาทางเลือกก็ได้ 

3)  การประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ เหล่านั้น (Evaluation of Alternatives) 
ภายหลังจากที่ได้ท าการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ขั้นต่อมาก็คือจะต้องท าการประเมินผล
ทางเลือกเหล่านั้น ในการประเมินผลนี้เพื่อที่จะให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด จะต้องมีการประเมินผลที่
ถูกต้องตามวิธีการ เพ่ือให้ทราบได้ถูกต้องว่าทางเลือกใดดีกว่าทางเลือกอ่ืน  ๆ วิธีการประเมินผล
ทางเลือกจ าต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เข้า
มาช่วยศึกษา ในการประเมินผลนี้ จะต้องพิจารณาให้เห็นว่าทางเลือกแต่ละทางถ้าหากน าไปใช้แล้วจะ
เกิดผลดีมากน้อยเพียงไร และจะต้องเอาทางเลือกเหล่านั้นมาให้น้ าหนัก เปรียบเทียบดูล าดับ
ความส าคัญของแต่ละทางเลือก แต่ในทางปฏิบัติ การคาดคะเนผลของการให้ทางเลือกแต่ละทางมักจะ
ท าได้ยาก ทั้งนี้เพราะการที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น เป็นเรื่องของการท างานส าหรับ
กาลเวลาในอนาคต จึงถูกจ ากัดในแง่ที่ว่าข้อเท็จจริงต่างๆ ยังไม่ชัดแจ้ง และความไม่แน่นอนของ
เหตุการณ์ในอนาคตก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีการพยายามตัดสินใจอย่างรอบคอบก็อาจท า
ได้ โดยยึดหลักที่ว่าพยายามเลือกทางเลือกที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในทางเลือกต่าง ๆ (สมยศ นาวีการ, 2538) สามารถจ าแนกออกได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้  

(1)  ทางเลือกท่ีมีความแน่นอน (Certainty) 
(2)  ทางเลือกที่มีความเสี่ยง (Risk) 
(3)  ทางเลือกท่ีมีความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

ในสภาพการณ์ที่แน่นอนนั้น หากการปฏิบัติการมีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ และรู้ว่า
อะไรจะเกิดขึ้น สภาพการณ์เช่นนี้มีการตัดสินใจว่าสามารถท าได้แน่นอนและมั่นใจ ส าหรับ
สภาพการณ์ที่อยู่ในความเสี่ยงนั้นเป็นสภาพการณ์ที่พอจะคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น โดยดูได้จาก
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และองค์ประกอบต่างๆ โอกาสที่จะเป็นไปได้สูงแต่คาดการณ์ไม่ได้ร้อย
เปอร์เซนต์อย่างสภาพการณ์แรก ส่วนสภาพการณ์ที่มีความไม่แน่นอนนั้น เป็นสภาพการณ์ที่ไม่มีใคร
คาดการณ์อะไรได้ชัดเจน ต้องใช้ประสบการณ์ วิจารณญาณ และความสามารถในการท านายอย่าง
มากพอ 

ในการประเมินผลทางเลือกนี้ จะต้องพยายามค้นหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ อาจท าได้ยาก
หรือไม่สมบูรณ์นัก ทั้งนี้เพราะปัจจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไปเป็นข้อจ ากัดที่ท าให้
ไม่สามารถค้นหาข้อเท็จจริงได้ครบ ในการนี้จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของผู้ศึกษาหรือพิจารณาเข้าช่วย 

ภายหลังจากท่ีได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แล้ว จากนั้นก็จะต้องวิเคราะห์และ
แยกประเภทของข้อมูล ให้น้ าหนักความส าคัญของข้อมูลรวมตลอดทั้งพิจารณาข้อดี ข้อเสียต่าง ๆ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ บางครั้งอาจจะมีข้อมูลที่ปรากฏออกมาในลักษณะที่ขัดแย้งกัน  ฉะนั้นก็จะต้อง
สามารถแยกแยะต่อไปอีกว่าข้อมูลใดที่ไม่เก่ียวข้องหรือส าคัญน้อยกว่าให้เอาออกไปเสีย 

4)  การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่น าไปใช้แก้ปัญหา จัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
ตัดสินใจ คือการใช้ดุลยพินิจตัดสินทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการแก้ไขปัญหาหลังการด าเนินงาน
ในอนาคต ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไรของผู้
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ปฏิบัติต่อการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ และเมื่อมีการตัดสินใจแล้วผู้ปฎิบัติการจึงต้องผูกพันตนเองกับ
ทางเลือกหรือวิธีการที่ได้เลือกแล้ว และภาระในการชี้แจงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงเหตุผลในการ
เลือกทางเลือกดังกล่าว 

ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อแนวทางท่ีมีเหตุผล คือ การตัดสินใจภายใต้หลักเกณฑ์แห่งความ
มีเหตุมีผลนั้น หากมองในแง่ปฏิบัติจริง ๆ แล้ว แนวทางดังกล่าวต้องเผชิญกับปัญหาในการวิเคราะห์
ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นความสลับซับซ้อนของปัญหาการขาดแคลนเวลาและข้อมูลที่เพียงพอ การ
ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์หรือกระทั่งความยุ่งยากในการสร้างความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องคุณค่าและ
เป้าหมายที่จะเป็นแนวทางในการตัดสินใจ 

แนวทางที่สอง เพ่ือเป็นการขจัดปัญหาดังกล่าวจึงมีผู้เสนอแนวทางตัดสินใจในลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงจากเดิมแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incrementalism) โดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าว จะ
ช่วยให้ผู้ตัดสินใจไม่ต้องพะวงถึงการตัดสินใจที่อยู่นอกเหนือจากประสบการณ์ที่ตนคุ้นเคยอยู่ ไม่ต้อง
พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่มากเกินไป กับทั้งไม่ต้องท าการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่
สลับซับซ้อนมาก ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจแนวทางนี้   จึงเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ 
ที่มีอยู่มากกว่าการตัดสินใจภายใต้ทางเลือกที่ดีที่สุด จัดเป็นแนวความคิดของ Babbage (1989) ที่เชื่อ
ว่านักปฏิบัติการโดยทั่วไปจะตัดสินใจเรื่องหนึ่งมักจะอาศัยรากฐานข้อมูลความจริงของการตัดสินใจครั้ง
ก่อนที่มีอยู่ แล้วพิจารณาส่วนเพ่ิมขึ้นหรือส่วนที่แตกต่างกันออกไป  
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า การตัดสินใจต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่มีเหตุผล ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาจะมี
มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสถานการณ์และการประเมินทางเลือกต่าง  ๆ การ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมแบบค่อยเป็นค่อยไป ผู้ตัดสินใจไม่ต้องพะวงถึงการตัดสินใจที่อยู่นอกเหนือจาก
ประสบการณ์เป็นการตัดสินใจภายใต้ทางเลือกที่ดีที่สุด 
 ซึ่งเมื่อประสบการณ์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ส าหรับการวิจัยก็จะน าการ
สร้างเสริมประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรง หรือการสร้างขึ้นมาในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ย่อม
มีผลให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักรู้ และอาจตัดสินใจไปอีกทางหนึ่งที่ส่งผลดีต่อการจัดการ
วัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

บนนรา ชวนอาจ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) พ.ศ.2551 และพ.ศ.2552 จากมากไปหาน้อย 4 
อันดับแรก ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ด้านการส่งออกไปต่างประเทศ ด้านวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร และด้านลักษณะของการลงทุนเป็นบริษัทของคนไทย และยังพบว่าสถานประกอบการที่
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการในระดับน้อยและบางส่วนรับรู้
ข้อมูลหลังจากที่โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นไป และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ความสอดคล้องกับ
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที่ท าให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW คือ 
ด้านวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหาร และด้านประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ  
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จากการศึกษาข้างต้นท าให้สามารถทราบถึงพันธกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ
กิจกรรม CSR ที่จะเป็นแรงสนับสนุนต่อการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยการ
จัดงาน และการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ 

พัฑร์ แตงพันธ์ (2555) ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุมชนเมืองกับการอนุรักษ์โบราณสถาน
ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล พ.ศ. 2482-2544 รวมทั้งผลที่เกิดจากการพัฒนาและ
การอนุรักษ์ จากการศึกษาพบว่า ลักษณะชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาสมัยมณฑลกรุงเก่า ภาครัฐได้
วางฐานการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยประกาศสงวนที่ดินด้านในเกาะเมือง และส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชนเมืองให้อยู่บริเวณชานก าแพงเมือง และนอกเกาะเมือง แต่ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 รัฐบาลลดความส าคัญของการรักษาโบราณสถาน โดยยกเลิกการสงวนที่ดินในเกาะเมือง 
โดยเริ่มจากการวางผังเมือง และส่งเสริมการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งการก่อสร้างสถานที่ราชการ สถานศึกษา
ตลอดจนย่านการค้า และโรงอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมการคมนาคมทางบก อันส่งผลกระทบต่อ 
การอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะเมือง ขณะเดียวกันกรมศิลปากรได้ด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือป้องกัน
รักษา โบราณสถานควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานแบบ
สากลได้ แพร่เข้ามามากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มี
โครงการอนุรักษ์โบราณสถานครั้งใหญ่ขึ้นที่บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล เพ่ือ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งทัศนาจรทางประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเมืองไป
พร้อมกันด้วย จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ประชาชนเกิดความต้องการใช้ที่ดินในเกาะเมืองมากขึ้น หลัง 
พ.ศ. 2500 ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนโยบายขายที่ดินในเกาะเมืองให้แก่ เอกชน ซึ่งก่อให้เกิด
กระแสต่อต้านการพัฒนาอย่างรุนแรง และน าไปสู่แนวคิดการจัดอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มจากการด าเนินโครงการบูรณะเกาะเมืองใน พ.ศ. 2510  ซึ่งแบ่งพ้ืนที่
ส าหรับการพัฒนาชุมชนเมือง และพ้ืนที่ส าหรับการสงวนรักษาโบราณสถาน เพ่ือลดผลกระทบ
ระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ แต่การด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า และมีปัญหาอุปสรรคหลาย
ประการ ท าให้ชุมชนเมืองเติบโตขึ้นและบางส่วนรุกล้ าพ้ืนที่โบราณสถาน รวมทั้งมีหน่วยงานราชการ
เข้ามาใช้พ้ืนที่ราชพัสดุในบริเวณต่าง ๆ ของเมือง ซึ่งสังคมไทยกลับมาตื่นตัวเรื่องการอนุ รักษ์
โบราณสถานมากข้ึน เมื่อรัฐบาลมีแนวทางท่ีจะอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ โดยปรับปรุง
ขอบเขตการท างานให้เป็นโครงการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จนในที่สุดได้รับการขึ้นบัญชี
เป็นแหล่งมรดกโลกใน พ.ศ. 2534 ที่น าไปสู่การด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีก าหนดสิ้นสุด โครงการระยะแรกใน พ.ศ. 2544 และมีมาตรการทางกฎหมาย
คุ้มครองรักษาโบราณสถาน ขณะเดียวกันก็ควบคุมการพัฒนาชุมชนเมือง อันส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนบางกลุ่ม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนจึงพายามหาแนวทางที่
จะสามารถพัฒนาชุมชนเมืองให้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และรักษาบรรยากาศความเป็น
เมืองประวัติศาสตร์มรดกโลกของเมืองพระนครศรีอยุธยาได้อย่างยั่งยืน  

เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สามารถน าเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่
น่าสนใจและเป็น Scale ที่ใหญ่กว่าของชุมชน แต่ว่ามีความใกล้เคียงกันในเชิงประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาที่ยาวนาน แม้จะแตกต่างกันในเรื่องของบริบท แต่ก็สามารน ามาบูรณาการเป็นตัวแบบที่มี
ความเป็นตัวเองของชุมชนที่ศึกษาได้ 
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 สุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการ
บริหารจัดการ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ : ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) เป็นกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้กรม
ศิลปากรบริหารจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในเกาะเมือง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรง แต่พ้ืนที่ซึ่งเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์นั้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Core Zone) เป็นพ้ืนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลพระนครศรีอยุธยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตน เมื่อกรมศิลปากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างมีอ านาจในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ ต่างฝ่ายได้ใช้อ านาจของตนเอง จึงเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ทับซ้อนกัน จึงท าให้
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสียหาย ถูกท าลาย สูญหายและภูมิทัศน์ โดยรอบเกิด
ทัศนอุจาด “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” ที่ได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ อาจจะถูกถอดออกจากการเป็น
เมืองมรดกโลกได้ในอนาคตเพราะการบริหารจัดการพ้ืนที่ ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของอนุสัญญา
การคุ้มครองมรดกโลกก าหนดไว้ จากการวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
คือ ก าหนดโทษทางแพ่งและทางอาณาส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) และก าหนดโทษเนรเทศส าหรับคนต่างด้าวออกนอก
ประเทศ ถ้าท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติดังกล่าว และประชาชนมีสิทธิฟ้องพนกานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (3) และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ. 2539 
ตามมาตรา 4  ประกอบมาตรา 10 นอกจากนี้ ควรตั้งหน่วยงานพิเศษเข้ามาบริหารจัดการมรดกโลก 
โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่หน่วยงานพิเศษที่ตั้งขึ้นนั้นอย่างชัเจนและให้งบประมาณในการบริหาร
อย่างเพียงพอและบุคลากรต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามหลักสากลโดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ   
 ในแง่ของการจัดการวัฒนธรรม มักจะมีแง่มุมทางกฎหมายที่สามารถก าจัดอุปสรรคที่สามารถ
ควบคุมได้ยาก อาทิ อิทธิพลทางการเมือง แต่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย 
อีกท้ังการวิจัยนี้ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งของเมืองที่มีความอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 
 ทับทิม สุวรรณประภา (2541)  ได้ศึกษาความคาดหวังและความต้องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการฟ้ืนฟู แหล่งท่องเที่ยวถ้ าเชียงดาว ในประเด็นความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพ
แหล่งท่องเที่ยวถ้ าเชียงดาว จากผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อสภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่พึงปรารถนามีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ความตระหนัก
ถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว และการได้รับข่าวสารด้านการท่องเที่ยว แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านแรงจูงใจทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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 ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวถ้ าเชียงดาวมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ความตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 การวิจัยนี้ให้แนวคิดที่น่าสนใจกับผู้วิจัยในแง่ของการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม โดย
คาดว่าจะสามารถมาปรับใช้กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มจะเสื่อมโทรมและส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ า หรือการงดสร้างประตูกั้นน้ าที่ไม่
สามารถใช้สัญจรทางเรือได้ เพื่อให้กีฬาทางน้ าหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมแต่ดั้งเดิมสามารถด าเนินไป
ได้ เป็นต้น 
 พลอยบงกช  ชุ่มเพ็งพันธ์ (2550) ได้ศึกษาการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา
ระบบแลกเปลี่ยนชุมชนในชุมชนพวา จังหวัดจันทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการฟ้ืนฟูระบบ
แลกเปลี่ยนชุมชนพวานั้นเกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนนิยมมาสู่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนต้อง
เปลี่ยนแปลงการผลิตจาการผลิตเพ่ือยังชีพเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือขายท าให้ชาวกวยในพวาต้อง
ประสบกับภาวะหนี้สินเรื้อรัง การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนจึงเป็นการน าวัฒนธรรมอีสาน
กลับมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยเริ่มจากการเปลี่ยนที่ไม่ใช้สื่อกลางซึ่งมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนแรงงาน และการแลกเปลี่ยนพันธุ์ไม้ ซึ่งมีขึ้นทุกเดือน แต่การ
แลกเปลี่ยนดังกล่าว ไม่เกิดผลในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การ
แลกเปลี่ยนในระบบคูปองซึ่งจะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยอาศัย แนวคิดการพ่ึ งตนเอง 
ของชาวเกษตร และความผูกพันในระบบเครือญาติโดยมีความเชื่อเรื่องผีและการน าพุทธศาสนาเป็ น
หลักในการตั้งชื่อคูปองว่า “รู้จักพอ” หลังการใช้คูปองไปได้ระยะหนึ่งจะพบว่า คูปองประสบกับ
ปัญหาของวัฒนธรรมสมัยใหม่ท าให้ชาวกวยเกิดพฤติกรรมบริโภคนิยมและการเข้ามาของระบบตลาด
ท าให้การใช้คูปองของกลุ่มบ้านกวยยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นในการพัฒนาระบบคูปองจึงต้องใช้
เนื้อหาของวัฒนธรรม ชุมชนแต่ใช้ในรูปแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่ เนื่องจากระบบคิดของกลุ่มกวยใน
ชุมชนพวายังมีวิธีคิดและผูกพันกับวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู่เดิมแต่จ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพลัง
ภายนอกซึ่งเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ เพ่ือให้ระบบคูปองสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิผล  
 จากการศึกษานี้ท าให้ผู้วิจัยได้เห็นมิติของประโยชน์ของวัฒนธรรมในแง่ของเศรษฐกิจและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในชุมชนด้วยการพัฒนารายได้ ทั้งนี้หากเรามุ่งเน้นการจัดการ
วัฒนธรรม โดยมิได้ค านึงถึงบริบทนี้ ก็อาจท าให้เรามองการจัดการเพียงด้านเดียวและไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ และความต้องการที่แท้จริงของชุมชนได้ 
 นวกานต์  แท่งทอง (2554)  ได้ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมกับการจัดการชุมชน : กรณีศึกษา
ต าบลเหมืองใหม่อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จากการศึกษาพบว่า ทุนทางสังคมของชุมชน
เหมืองใหม่ ประกอบด้วย ทุนทางบุคคล ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทุนองค์กร ทุนทาง
เครือขาย และทุนทางวัฒนธรรม การจัดการชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนนั้น มีการน าศักยภาพของชุมชน หรือทุนทางสังคมมาใช้ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน ผู้น าจากทุกภาคส่วน ทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เกษตรต าบล สาธารณสุขต าบล ที่มาร่วมกันในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
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ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรม ท าให้การจัดการชุมชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม
ภายนอก ข้อเสนอแนะการจัดการทุนทางสังคมในระดับนโยบาย 1) ภาครัฐเอกชนควรเข้ามาพัฒนา
แบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน 2) การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ท าในลักษณะครอบคลุม
ตรงตามความต้องการของประชาชนโดยอาศัยทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการด า เนินงาน 3) 
ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน มีความเสียสละ มีจิตส านึกสาธารณะ มีความตั้งใจจริงและสร้างความ
สามัคคี 4) ส่งเสริมบุคลากรในชุมชนให้เข้าใจบริบทของชุมชนและเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหา 
เรียนรู้ข้อค้นพบทุนทางสังคมของชุมชน การจัดการทุนทางสังคมในระดับปฏิบัติการ 1) ส่งเสริมกลุ่ม
เครือข่ายในระดับชุมชนให้มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเพ่ือสร้างแนวทางการใช้ทุน
ทางสังคมในการแก้ปัญหาชุมชน 3) ควรมีการศึกษากระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและจัดท า
รูปแบบเอกสารเพ่ือถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้เผยแพร่   
 โดยการศึกษานี้สามารถชี้ให้เห็นแนวทางการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนผ่านการมีส่วนร่วม 
โดยใช้การกระตุ้นจิตส านึกจากภายใน และสามารถน ามาใช้ในการสร้างตัวแบบการจัดการวัฒนธรรม
ที่มีการพัฒนามาจากชุมชนเอง  
 เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ สุนทร  ศรีหนองบัว (2550) ที่ได้ศึกษาการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือ
การจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น บ้านสาวะถี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านสาวะถี
ประกอบด้วยปัจจัยภายในได้แก่ จิตส านึกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน และมีการส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน เนื่องจากเป็นเสมือนแรงผลักดันที่ส าคัญเพ่ือให้คนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายของรัฐ หน่วยงานราชการ และการ
แพร่กระจายวัฒนธรรมของสังคมเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการจัด
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน เงื่อนไขการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านสาวะถี ขึ้นอยู่กับฐานของพลัง
ท้องถิ่น 4 ประการ คือ ฐานทรัพยากร เครือข่ายทางสังคม ระบบความรู้ และวัฒนธรรมความเชื่อ 
โดยชุมชนบ้านสาวะถีมีจุดเด่นที่แสดงถึงความเข้มแข็งของฐานของพลังท้องถิ่น คือ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
วัดไชยศรี ซึ่งเป็นศูนย์รวมของฐานพลังของท้องถิ่นทั้ง 4 ประการ อย่างชัดเจน เป็นเสมือนต้นแบบ 
และเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านสาวะถีได้อย่างยั่งยืน  
 สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2543) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
ตระกูลภาษาลาวพวน บ้านนาคูนน้อย เมืองนาซอยทอง แขวงก าแพงนะคอนเวียงจัน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบว่า บ้านนาคูนน้อยเป็นชุมชนตระกูลภาษาลาวพวน 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก แต่ก็จะท าอาชีพเพ่ือให้ครอบครัวมีรายได้ดีขึ้น 
บทบาทครูยังมีต่อชาวบ้านเป็นอย่างมาก พระสงฆ์ยังมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนให้กับประชาชน
เป็นอย่างมาก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและชาวบ้านมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจมีมากกว่าด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณสุข และด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ตามล าดับ ขณะที่ด้านศาสนาและความเชื่อมีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวน้อยที่สุด และน้อยกว่าด้านครอบครัว และด้านการปกครองตามล าดับ  
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 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่  ด้าน
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ ด้านการอบรมขัดเกลาทางสังคม และ
ด้านสื่อสารมวลชน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีมากที่สุด ได้แก่ การ
เปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยด้านวัตถุ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนผลกระทบที่
เกิดข้ึนน้อย คือ การเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส และปัญหาทางสังคมซึ่งสามารถแก้ไขได้ภายในชุมชน  
 งานวิจัยฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงสถาบันทางสังคมที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชน
และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันศาสนา ในที่นี้ใช้กรณีศึกษาที่เป็นศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์กลาง 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้าน
หมากม่วง* ที่เป็นชุมชนที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมี “วัด” เป็นหนึ่งในภาคี
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพยายาม
ด ารงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ และเป็นแหล่งความรู้ที่ยังต้องการการจัดการอย่างเป็นระบบ แต่ใน
ภาพรวมแล้วสามารถบูรณาการแนวความคิดในการน ามาศึกษาได้เป็นอย่างดี 



 
บทท่ี 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* 

ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการ
และตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* รวมทั้งศึกษาทัศนะของ
ประชาชนในชุมชนต่อทรัพยากรวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชน โดยมีการออกแบบ
การวิจัยที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและลดความคลาดเคลื่อนจากผล
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
  

3.1.1  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนในชุมชนบ้านหมากขาม* และ

บ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อ้างอิงจากข้อมูลจ าเป็น
พ้ืนฐานระดับต าบล (จปฐ.2) ที่แสดงจ านวนประชากรในช่วงอายุต่าง ๆ ตั้งแต่ประชากรอายุน้อยกว่า 
1 ปีเต็ม ถึงมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป ในปี พ.ศ. 2554 และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลย้อนหลังที่ระบุใน
ขอบเขตด้านเวลาในการศึกษา ที่ใช้ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน จะ
ท าให้ได้ช่วงอายุของประชากรที่ต้องการศึกษาตั้งแต่ อายุ 15-60 ปีขึ้นไป โดยคัดเลือกจากประชาชนผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน มุ่งเน้นประสบการณ์
ตรงของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อทรัพยากรวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น บุคลากร
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา ครู อาจารย์จากสถานศึกษาต่าง ๆ ตัวแทนจากสภา
วัฒนธรรมจังหวัด ตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาการจากสถาบันการอุดมศึกษา ตัวแทนจาก
สถานประกอบการภาคเอกชน ตัวแทนจากโรงงานอุตสาหกรรม ตัวแทนจากภาคธุรกิจในชุมชน และ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
3.1.2  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ จ านวน 30 คน โดยมาจาก 2 กลุ่มทีส่ าคัญ ได้แก่   
กลุ่มท่ี 1 ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปีขึ้นไป ที่มีบทบาทและหรือสนใจในทรัพยากรวัฒนธรรม

หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรม เช่น 
กลุ่มผู้น าและผู้รู้ที่มีประสบการณ์จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เยาวชนผู้เคยเข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
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กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตัวแทนจากองค์กรและสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  
จากการส ารวจองค์กรและสถาบันทางสังคมของเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 

จนถึงปัจจุบัน มีองค์กรและสถาบันทางสังคมทั้งหมด 6 กลุ่มย่อยที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากร
วัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน จ านวน 30 คน ที่ โดยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่
ส าคัญมาจาก 

1) กลุ่มองค์กรทางธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ตัวแทนจากตลาด
ริมน้ าวัดศาลเจ้า ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนและตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขต
เทศบาลต าบลไตรรัฐ* ทั้งพนักงานที่มาจากประชากรในชุมชนและผู้มีอ านาจในเชิงนโยบายและการ
วางแผน จ านวน 12 คน 

2) กลุ่มองค์กรภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรมและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน เช่น เทศบาล สภาวัฒนธรรมจังหวัด ตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 
จ านวน 3 คน 

3) กลุ่มสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยตัวแทนจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* จ านวน 4 คน 

4) กลุ่มสถาบันและองค์การศาสนาชุมชน ได้แก่ วัดมะขามและวัดศาลเจ้า จ านวน 4 คน 
5) กลุ่มสถาบันทางด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย สถานีอนามัยประจ าต าบล 

โรงพยาบาลเอกชนในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* จ านวน 1 คน 
6) กลุ่มผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้และผู้มีส่วนร่วมในทรัพยากรวัฒนธรรมและ

กิจกรรมทางวัฒนธรรมและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลไตรรัฐ* จ านวน 6 คน 
 
3.2  วิธีการศึกษา   
  

1) ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
(Document Study) โดยอาศัยการศึกษาการรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
จัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบันจากเทศบาลต าบลไตรรัฐ* และประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) โดยสวมบทบาทลูกหลานของ
คนในชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นย า ลึกซึ้งและครบถ้วนสมบูรณ์ 

3) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้เข้าใจวิถีชีวิต ความเชื่อ 
ค่านิยม การประพฤติปฏิบัติตามความเข้าใจอย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงของชุมชนมากที่สุด  

4) การสนทนากลุ่มย่อย (Small Group) เพ่ือศึกษาสภาพเบื้องต้นของบริบททางวัฒนธรรม
ของชุมชน เช่น ทรัพยากรวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สูญหาย ก าลังจะสูญหาย 
และที่ควรอนุรักษ์ และความเข้าใจในปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กระทบต่อ
วัฒนธรรมของชุมชน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ มาเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการวัฒนธรรม
ของชุมชนโดยการขับเคลื่อนของชุมชน 
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5) เวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือระดมและแลกเปลี่ยนความคิด เกี่ยวกับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมจาก
องค์กรและสถาบันทางสังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชน จ านวน 36 คน ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ท าการเทศบาลต าบลไตรรัฐ* (เก่า) อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี 
 
3.3  แนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึก  
  

การศึกษาเรื่อง “ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมาก
ม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกที่ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและเก็บบันทึกการให้ข้อมูลของ
ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือน ามาประมวลผลต่อไป ประเด็นค าถามประกอบด้วย  

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัย

อยู่ในชุมชน ภูมิล าเนาเดิม การด ารงต าแหน่งทางสังคม ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน ประสบการณ์ในการร่วมจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ตอนที่ 2  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2) การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
3) การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

ตอนที่ 3  การจัดการวัฒนธรรมของชุมชน 
1) การอนุรักษ์ รื้อฟ้ืน หรือต่อยอดทรัพยากรวัฒนธรรมดั้งเดิม 
2) การเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยการประชาสัมพันธ์ภายใน

ชุมชน 
3) การสืบสานกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยการประชาสัมพันธ์ออกสู่

สาธารณะ 
ตอนที ่4  ทัศนะต่อการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน 

1) ทัศนะความเป็นไปได้ต่อการจัดการวัฒนธรรม 
2) ทัศนะต่อความคุ้มค่าในการจัดการวัฒนธรรม 
3) ทัศนะต่อประโยชน์ในการจัดการวัฒนธรรม 
4) ทัศนะในการสนับสนุนการจัดการวัฒนธรรม 
5) ทัศนะต่อโอกาสและความเป็นไปได้ในการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรวัฒนธรรม

และกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งภายในชุมชนและสาธารณะ 
ตอนที่  5  ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน 

1) รูปแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชน 
2) การวางแผนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
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3) การปฏิบัติตามแผนของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
4) การตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการและผลการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ

ชุมชน 
5) การปรับปรุงการด าเนินการกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
6) แนวโน้มความเป็นไปได้ในการด าเนินการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและการจัด

กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนในอนาคต 
  
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

1) ประสานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยท าหนังสือขออนุญาตเพ่ือนัดหมายสัมภาษณ์
และชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานศึกษา และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการวิจัย รวมทั้งเป็น
การกระตุ้นจิตส านึกแก่ประชากรในชุมชน  

2) วางแผนการนัดหมายเพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย และ
เวทีสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  
 
3.5  การตรวจสอบข้อมูล 
  

จากการศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยมีวิธีการ
ดังนี้  

1) การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Source of Data Triangulation) เป็นการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลจากความแตกต่างของบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าข้อมูลนั้น ๆ มีความ
สอดคล้องกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  

2) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากต่างวิธีกัน ทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกตและเอกสารในเรื่องเดียวกัน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการวบรวม  
 
3.6  การวิเคราะห์  
  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย การจัดเวทีสนทนากลุ่มและการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
และน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่ แยกประเภท และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
ตีความควบคู่กับบริบท ตลอดจนใช้สถิติพรรณนาประกอบการบรรยาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเชิง
รูปธรรม  
 



 
บทท่ี 4 

 
ผลการศึกษา 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้าน

หมากม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผู้วิจัยได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key-
Informants) จ านวน 30 คน โดยมาจากชุมชนบ้านหมากขาม* และชุมชนบ้านหมากม่วง* ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ติดกันในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* นอกจากนี้ยังได้รวบรวมและประมวลข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ลักษณะทางกายภาพ ประวัติความเป็นมาของชุมชน ทรัพยากรวัฒนธรรม เป็นต้น ผล
การศึกษาประกอบไปด้วยหัวข้อส าคัญดังต่อไปนี้ 

4.1  บริบทชุมชน 
4.2  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
4.3  ตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
4.4  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านหมากขาม* และชุมชนบ้านหมากม่วง*  

ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
4.5  การจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และชุมชนบ้านหมากม่วง* 
4.6  ทัศนะและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญต่อตัวแบบการจัดการวัฒนธรรม 
4.7  ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และชุมชนบ้านหมากม่วง* ใน

เขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4.8  แนวโน้มการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนและข้อเสนอแนะ 

 
4.1  บริบทชุมชน 
 

การศึกษาบริบททั่วไปของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 
4.1.1  ลักษณะทางกายภาพ 
ชุมชนบ้านหมากขาม* และชุมชนบ้านหมากม่วง* คือหมู่ที่ 3 และ 4 ของต าบลไตรรัฐ* ซึ่งอยู่

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีพิกัดอาณาเขตอยู่บริเวณปากคลองเชียงรากค่อนไปทางทิศ
เหนือ เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มติดแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีคลองบ้าน
หมากม่วง* เป็นเส้นกั้นเขตระหว่างชุมชน บริเวณนี้เป็นชุมชนที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างคลองเชียงรากซึ่ง
เป็นแม่น้ าเจ้าพระยาสายเก่าที่มีความคดเคี้ยว มาบรรจบกับคลองขุดสมัยพระเจ้าทรงธรรม ราวปี 
พ.ศ. 2163 - 2171 ซึ่งเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาสายปัจจุบัน การขุดคลองนั้นก็เพ่ือย่นระยะทางการ



52 

 
 

เดินเรือในล าน้ าเจ้าพระยาเดิม ส่งผลให้กระแสน้ าเปลี่ยนทิศทาง แม่น้ าเจ้าพระยาสายเดิมจึงตื้นเขิน
และกลายเป็นแม่น้ าอ้อมในปัจจุบัน โดยมีระยะทางของคลองขุดรวม 5 กิโลเมตร เริ่มต้นจากบริเวณ
หน้าวัดไก่เตี้ย ต าบลกระแชง อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  จนถึงบริเวณหน้าวัดศาลเจ้า ชุมชน
บ้านหมากขาม* ต าบลไตรรัฐ* ภูมิประเทศจึงเป็นเกาะหรือเตร็ดกลางแม่น้ า ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก มีคลองธรรมชาติไหลผ่านหลายสายจึงเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าที่อุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือน รวมไปถึงการคมนาคมและการค้าทางน้ าอีกด้วย 
ต าบลไตรรัฐ* ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองปทุมธานี เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากเขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประมาณ 25 กิโลเมตร ระยะห่างจากเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ประมาณ 11 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 6.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,302 ไร่ และ
ได้รับการยกระดับจากองค์การบริหารส่วนต าบลไตรรัฐ* เป็นเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ในปี พ.ศ. 2555 
โดยมีพ้ืนที่อาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลบ้านกระแชง ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับคลองบางหลวง-เชียงราก ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามเป็นต าบลบางปรอก หรือเทศบาลเมือง
ปทุมธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.1  แสดงแผนที่เขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 

แม่น้ าเจ้าพระยา 

คลองเชียงรากหรือคลองแม่น้ าอ้อม  

(แม่น้ าเจ้าพระยาสายเดิม) 
ตัวจังหวัดปทุมธาน ี

เขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* 

เขตเทศบาลต าบลบางกะด ี

แม่น้ า 
 

เทศบาลต าบล 

 
สวนอุตสาหกรรม 
 

ชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* 

 สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี

สะพานปทุมธานี 1 

สะพานปทุมธานี 2 
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4.1.2  ประวัติศาสตร์และทรัพยากรวัฒนธรรมที่ส าคัญของชุมชน 
  ชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี เป็นหนึ่งในชุมชนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ 3 
ชาติพันธุ์ที่ส าคัญอันมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน ได้แก่ ไทย มอญ และจีน โดยมีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ บันทึก และมุขปาฐก ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ตั้งอยู่ ณ ปากคลองเชียงรากหรือคลองแม่น้ าอ้อมในปัจจุบัน ซึ่งเดิมคือแม่น้ าเจ้าพระยาสายเดิมที่ตื้น
เขินเนื่องจากการขุดคลองลัดแม่น้ าเจ้าพระยาหรือคลองลัดเตร็ดใหญ่ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมท าให้
กระแสน้ าเปลี่ยนทิศไป ซึ่งในปัจจุบันคือแม่น้ าเจ้าพระยาสายหลักซึ่งมีล าน้ าตรงเหมาะสมแก่การ
เดินเรือและการคมนาคมทางน้ า ประชาชนในชุมชนทั้งสองนี้มีเชื้อสายไทย มอญ และจีน ซึ่งส าหรับ
คนไทยนั้นเป็นคนในพ้ืนเพเดิมในพ้ืนที่ ประกอบกับมีการกระจายตัวของชาวมอญใหญ่ในรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ชาวมอญได้รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้เข้ามาตั้งรกรากสร้างบ้านเรือนในเมืองสามโคกในขณะนั้น  ซึ่งเรียกชาวมอญกลุ่มนี้ว่า 
“มอญเก่า” ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 มีการอพยพของชาว
มอญครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ “มอญใหม่” สร้างบ้านเรือนและ
ลงหลักปักฐานในเมืองสามโคก อีกทั้งยังโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเป็น “เมืองประทุมธานี” ซึ่งใน
การต่อมาได้มีการเปลี่ยนเป็นจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน ซึ่งชาวมอญอพยพหนีภัยสงครามในครานั้น
ที่ตั้งรกรากในบรเิวณบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในปัจจุบัน เป็นชุมชนต้นทางของชาวมอญ
อพยพในประเทศไทยอีก 2 ชุมชน ได้แก่ กวานแหม่งโกล่น หรือ บ้านมะขาม ต าบลคุ้งพะยอม อ าเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และ กวานแหม่งโกล่น  หรือ บ้านมะขาม ต าบลท่าจีน อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาครโดยทั้ง 3 พ้ืนที่ ใช้ชื่อชุมชนเหมือนกัน คือ กวานแหม่งโกล่น หรือบ้านมะขาม สันนิษฐาน
ว่าใช้ชื่อตามถิ่นฐานเดิม หมู่บ้านชาวมอญเมืองรี (เย) รัฐมอญ ในพม่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน โดยทั้ง 3 
ชุมชนมอญมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติกันอีกด้วย เหตุเพราะมีการแบ่งครัวมอญจากบริเวณชุมชน
บ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ไปสร้างป้อมปราการ ณ นครเขื่อนขันธ์ (พระประแดง) ในรัช
สมัยรัชกาลที่ 2 และแบ่งครัวมอญจากนครเขื่อนขันธ์ไปยังสาครบุรี (สมุทรสาคร) เพ่ือดูแลป้อมที่ปาก
น้ าท่าจีน ซึ่งเป็นชาวมอญกลุ่มเดียวกันและยังมีความทรงจ าในถิ่นฐานเดิมและสะท้อนผ่านการตั้ งชื่อ
และหลักฐานทางวัฒนธรรม ส่งต่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทั้งที่จับต้อง
ได้และจับต้องไม่ได้อันสะท้อนอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายมอญ ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาษา วัฒนธรรมประเพณีที่เห็นได้ชัดเจนกว่าชุมชนอ่ืน (กรม
ศิลปากร, 2542) อันจะมีวัฒนธรรมประเพณีมอญที่สืบทอดกันมายาวนาน เช่น ประเพณีเปิงสงกรานต์ 
ประเพณีมอญคั่ง ประเพณีเข้าผีชาวมอญ ประเพณีตักบาตรพระร้อย การแข่งขันเรือยาวประเพณี และ
การละเล่นของมอญอีกหลายชนิด เช่น ทะแยมอญ สะบ้า มอญร า และอ่ืน ๆ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์
ส าคัญทางวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย ประกอบกับมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมส าคัญของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ตั้งแต่สมัยอยุธยาที่มีคนจีนเข้า
มาตั้งรกรากและท าการค้าในชุมชนนี้ ด้วยลักษณะทางกายภาพที่ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาทั้งสายเดิม
และสายใหม่ ซึ่งเอ้ือต่อการท าการค้า รวมไปถึงชุมชนดั้งเดิมซึ่งเป็นคนไทยและมอญเก่าสมัยพระ
นารายณ์ หลอมรวมเป็นชุมชนที่ความผสมผสานของทั้ง 3 ชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายแต่กลมกลืน
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อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีทรัพยากรวัฒนธรรมกระจายอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน หลังจากที่ได้ส ารวจ
พ้ืนที่ทั้งสองชุมชนเพ่ือจัดท าแผนที่ชุมชน (Social Map) สามารถแสดงต าแหน่งที่ตั้งของทรัพยากร
วัฒนธรรมชุมชนได้ดังแผนที่ต่อไปนี้ 

 
 
ภาพที่ 4.2  แสดงแผนที่ชุมชนบ้านหมากขาม* และชุมชนบ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* 
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ส าหรับทั้งสองชุมชนที่เป็นพื้นทีศ่ึกษาเปรียบเสมือนหัวใจของเทศบาลต าบลไตรรัฐ* เนื่องจาก
มีพ้ืนที่อยู่ตรงกลางของเขตเทศบาลอันเป็นแหล่งที่ตั้งของวัดที่ส าคัญของชุมชน 2 วัดได้แก่ วัดมะขาม
และวัดศาลเจ้า โดยวัดมะขาม เป็นวัดส าคัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2170 ด้วย
ศรัทธาเลื่อมใสของชาวมอญอพยพ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ระบุสอดคล้องกับประวัติการ
อพยพของชาวมอญที่เข้ามาในราชอาณาจักรหลายคราว โดยคาดว่าชาวมอญเหล่านั้นตั้งชื่อวัดและ
ชุมชนตามชุมชนเดิมในประเทศพม่า ด้วยความที่มีอุปนิสัยรักสงบ ยึดมั่นในระเบียบประเพณีอย่าง
เคร่งครัดและนับถือเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก และมีความเชื่อที่ว่าหากเข้ามาตั้งรกรากท า
มาหากิน ณ ที่ใดแล้ว จะร่วมกันสร้างวัดในชุมชนนั้น ๆ เพ่ือเป็นพุทธบูชาและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ตลอดจนเป็นการแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ได้อาศัยพระบรมโพธิสมภารอีกนัยหนึ่งด้วย ซึ่งแต่
เดิมวัดมะขามในจะอยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดินจากเขตพัทธสีมาวัดมะขามในปัจจุบัน เมื่อชาวมอญอพยพ
เข้ามาในพ้ืนที่ มีจ านวนประชากรมากขึ้น จึงได้สร้างวัดมะขามนอก ในพ้ืนที่ ดินดอนสามแยกปาก
คลองเชียงรากติดต่อกับวัดมะขามในจนมีอาณาเขตติดกับล าน้ าเจ้าพระยา ต่อมาวัดมะขามในที่
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาได้ทรุดโทรมลง จึงได้ยุบรวมกับวัดมะขามนอก ในอดีตรวม
เรียกวัดมะขามในและนอกว่าวัดมะขามเหนือ ทั้งนี้เพราะถัดลงไปทางใต้เมืองเก่า (ปทุมธานีเดิม) ตรง
ข้ามปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มีวัดมะขามอีกวัดหนึ่งเรียกว่าวัดมะขามใต้ แต่ได้ยกขึ้นเป็นพระ
อารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร และเปลี่ยนนามเป็นวัดชินวราราม จึงท าให้วัดมะขามเหนือเป็นวัด
มะขามเพียงวัดเดียวจึงกร่อนค าว่าเหนือออกไป เป็นวัดมะขามในจวบจนปัจจุบัน วัดมะขามได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2172 สันนิษฐานว่าเสนาสนะต่าง ๆ อาทิ พระ
อุโบสถ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตลอดจนจิตรกรรมบนเพดานศาลาการเปรียญ หอเจริญพระพุทธมนต์
และหอฉัน เป็นศิลปะสมัยอยุธยาจนถึงช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์และยังปรากฏหลักฐานอันเป็น
สัญลักษณ์ของชาวมอญผู้มีความส าคัญต่ออัตลักษณ์ชุมชน อาทิ เสาหงส์ ธงตะขาบตั้งอยู่ภายในวัด
ผสมผสานกับศิลปะไทยอย่างกลมกลืนอีกด้วย วัดมะขามนับเป็นวัดใหญ่กลางชุมชนซึ่งเป็นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนในชุมชน และมีสถานที่กว้างขวางเพียงพอในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ของชุมชน เช่น การแข่งเรือยาวประเพณี ตักบาตรพระร้อย เป็นต้น และยังเป็นสถานที่ในการประชุม
หมู่บ้านในครั้งที่ต้องการระดมมวลชนเพ่ือจัดกิจกรรม หรือในพิธีส าคัญทางศาสนาก็จะเป็น
กระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพทางหนึ่ง นอกเหนือจากพันธกิจทางศาสนาแล้ว 
วัดมะขามยังมีส่วนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมมวลรวมต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิวัดมะขาม ซึ่งก่อตั้งขึ้น
ภายหลังสืบเนื่องจากวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จมายังวัด
มะขามเป็นการส่วนพระองค์ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์แก่ทางวัดเป็นมูลค่า 16,370 บาท ซึ่งทาง
วัดได้ตั้งเป็นมูลนิธิไว้เพ่ือรองรับการด าเนินการต่าง ๆ อาทิ การจัดโครงการรับบริจาคโลหิตแก่เหล่า
กาชาดจังหวัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนบริเวณวัดมีความกว้างขวางสามารถรองรับ
ประชาชนจ านวนมากได้ จึงใช้เป็นสถานที่จัดงานต่าง ๆ เช่น เป็นสถานที่เลือกตั้งทั่วไป เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจให้อาหารปลาและปล่อยปลาริมแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นต้น ทั้งนี้การสืบทอดพระพุทธศาสนา
ของวัดมะขามมีความพยายามในการสงวนรักษาการสวดมนต์แบบมอญที่มีแนวโน้มจะสูญหายไปจาก
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ชุมชนและประเทศชาติ นอกจากนี้วัดมะขามยังได้ดูแลปรกวัดมะขาม อันเคยเป็นที่ปลงอาบัติของสงฆ์
ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานพร้อม ๆ กับการสร้างวัดมะขาม ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะได้ในอนาคต 

นอกจากวัดมะขามแล้ว วัดศาลเจ้าซึ่งอยู่ในชุมชนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของจังหวัด
ปทุมธานีและเป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชนที่ส าคัญ โดยมีตลาดริมน้ าวัดศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในหมู่
นักท่องเที่ยวตั้งอยู่ในบริเวณวัด จากการสันนิษฐานและค าบอกเล่าของชาวบ้าน วัดศาลเจ้าน่าจะสร้าง
ขึ้นราวปีพุทธศักราช 2330 และมีชื่อว่าวัดศาลเจ้าเพราะตั้งอยู่ปากคลองศาลเจ้า แต่บางต านานได้
กล่าวไว้ว่า วัดศาลเจ้าไม่ได้หมายความถึงศาลเจ้าจีนดังที่เข้าใจกันมา แต่หากเป็นการสร้างวัดศาลเจ้า
ที่น่าจะมีความเป็นมาตั้งแต่ช่วงยุคสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา คาดว่ามีด าริให้สร้างโดยเจ้าน้อย
มหาพรหม บุตรเจ้าเมืองฝ่ายเหนือ ที่เลื่อมใสในวิชาอาคมของพระภิกษุเชื้อสายรามัญนามว่าพระ
อาจารย์รุ ณ วัดมะขาม จึงขอสร้างวัดและศาลขึ้นตามความศรัทธาและความตั้งใจ ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อ
วัดว่า วัดศาลเจ้า ซึ่งมีท่ีมาจาก ศาลที่สร้างขึ้นโดยเจ้า ในปัจจุบันพ้ืนที่ริมน้ าวัดศาลเจ้าได้มีการพัฒนา
เป็นตลาดริมน้ าที่มีอาหารและข้าวของจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวที่ไม่ไกลกรุงเทพฯ มากนัก จึงท าให้
เป็นกระแสนิยมอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีประชาชนในชุมชนออกร้านหรือมาเป็นลูกจ้างในตลาดอยู่
จ านวนมาก อาหารที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวนายทองสุก ขนมกุ้ยช่าย ห่อหมกปลาช่อน และอาหาร
ท้องถิ่นนานาชนิด รวมไปถึงวิหารเซียนแปะที่มีที่ตั้งอยู่ระหว่างวัดมะขามและวัดศาลเจ้า ก็ได้รับความ
นิยมจากสาธุชนที่แวะเวียนมาขอพรและโชคลาภอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ในช่วงหลังเทศกาล
ตรุษจีน จะมีเทศกาลฉลองเจ้าพ่อวัดศาลเจ้าที่จะแสดงให้เห็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสาย
จีนในชุมชน ภายในงานจะมีอุปรากรจีนหรืองิ้ว จัดแสดงทุกปีเพ่ือเป็นการแสดงความเคารพแด่เหล่า
เทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าบรรพชนในชุมชน ด้วยอัตลักษณ์และความเป็นมาอันยาวนานอันมี
ความส าคัญยิ่งดังกล่าวจึงท าให้สถาบันทางศาสนาในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดส าคัญทั้งสองวัดเป็น
ที่กล่าวถึงในวงกว้างว่าเป็นวัดส าคัญในจังหวัดปทุมธานีที่มีชื่อเสียงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน  

จากการส ารวจแผนที่ชุมชน (Social Mapping) ประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพบว่า 
นอกเหนือจากวัดส าคัญท้ัง 2 วัดในพ้ืนที่ชุมชนทั้งสองแล้ว จากการสังเกตและลงพ้ืนที่ชุมชนพบว่ายังมี
ความน่าสนใจในทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนอีกเป็นจ านวนมาก โดยสามารถอธิบายจากต าแหน่งที่
ระบใุนแผนที่ชุมชนได้ดังต่อไปนี้ 

ดงตาล ในบริเวณที่ว่างอันเป็นพ้ืนที่นาหรือที่ราบลุ่มที่ลึกเข้าไปกลางเกาะ หรือถัดเข้าไปใน
แผ่นดิน หลังแนวบ้านเรือนที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ าและถนน จะเป็นแนวของดงตาลที่ขึ้นตามธรรมชาติ 
ถึงแม้ว่าจะลดจ านวนลงไปก็ตาม แต่ว่าต้นตาลก็ยังนับเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชุมชน และครั้งหนึ่ง
ลอนตาลและขนมตาลก็ได้รับยกย่องให้เป็นของดีของชุมชน ตลอดจนเป็นของดีจังหวัดปทุมธานีอีก
ด้วย ในอดีตอาชีพขึ้นตาลนับเป็นอีกอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชน นอกจากนี้ในยามที่จัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การเล่นเข้าผีชาวมอญ หากผีบางชนิดเข้า เช่น  ผีลิงลม จะสร้างความ
ตื่นเต้นให้กับประชาชนเมื่อคนที่โดนผีเข้าปีนขึ้นต้นตาล เป็นต้น 

นาบัวยายหยี เป็นนาบัวหลวงเพียงแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในชุมชนและเป็นบัวหลวงพันธุ์
พ้ืนเมืองอายุกว่าสองร้อยปี สอดคล้องกับที่มาของชื่อจังหวัดปทุมธานี ที่ถูกบันทึกว่ามีบรรพบุรุษชาวไทย
เชื้อสายมอญได้ถวายดอกบัวหลวงแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ในครานั้น 
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ซึ่งในปัจจุบันคุณยายหยียังคงใช้ประโยชน์จากนาบัวแห่งนี้ ทั้งเก็บดอก เก็บฝัก เพ่ือจ าหน่าย หรือ
แจกจ่ายแก่เพ่ือนบ้านอยู่เป็นนิจ จุดเด่นของบัวพันธุ์พ้ืนเมืองคือความอดทนต่อสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี ทั้งหน้าแล้ง หรือประสบปัญหาอุทกภัยเป็นเวลาหลายเดือนก็ยังสามารถรักษา
พันธุ์และแตกเหง้าได้ตามธรรมชาติและไม่ได้ใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีแต่อย่างใดและยังออกดอกสะพรั่งให้
เห็นอย่างงดงามจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนาบัวหลวงแห่งนี้อยู่บริเวณปากซอยบ้านกลาง 3/3 หรือซอยคนรวย 

ลานสะตือ ตั้งอยู่กลางชุมชนบ้านหมากม่วง* มีจุดเด่นคือต้นสะตือขนาดใหญ่หลายคนโอบ 
หยั่งรากฝากใบกว่าร้อยปี และมักเป็นพ้ืนที่ท ากิจกรรมของคนในชุมชนหรือการประกอบกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม อาทิ ท าบุญกลางบ้านหมากม่วง*  

บ้านมอญริมน้ า เกิดจากความนิยมของประชาชนเชื้อสายมอญที่มักปลูกสร้างบ้านเรือนเรียง
รายอยู่ริมฝั่งแม่น้ า โดยมีลักษณะเฉพาะคือ หันเรือนให้ด้านที่มีห้องเสาผีไปทางทิศตะวันออก และมี
ลักษณะการตั้งเรือนขวางล าน้ า ซึ่งมีหลงเหลือให้เห็นหลายหลังภายในชุมชน นอกจากนี้แต่ละบ้านยัง
นิยมปลูกต้นไม้ท้องถิ่นที่ทนน้ าเป็นรั้วบ้าน เช่น โมก ข่อย ต่อกันไปเป็นแนวยาวและต่อไปยังละแวก
บ้านใกล้เคียง ยังหลงเหลือให้เห็นรั้วต้นไม้แบบดั้งเดิมที่ยังมีความสมบูรณ์ยาวเกือบ 200 เมตรและมี
แนวรั้วต้นไม้หนาถึง 2 เมตร ในบริเวณรอยต่อระหว่างบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ซึ่งจากค า
บอกเล่าของเจ้าของบ้าน ประมาณการอายุได้กว่าร้อยปี โดยนิยมตัดแต่งให้สวยงามอยู่เสมอ ซึ่งดูแล
ต่อ ๆ กันมาตั้งแตส่มัยบรรพบุรุษ และสามารถพบรั้วต้นไม้ลักษณะนี้ไดเ้ป็นช่วง ๆ ตลอดทางเดินเลียบ
ริมน้ าในชุมชนตั้งแต่วัดมะขามจนสุดชุมชนบ้านหมากม่วง* เป็นระยะทางรวมกว่า 1 กิโลเมตร และใน
แต่ละบ้านมักจะมีต้นมะตาด หรือมักเรียกกันว่าแอปเปิลมอญปลูกอยู่ ซึ่งตามความเชื่อและข้อ
สันนิษฐานนั้น ไม้ยืนต้นชนิดนี้น่าจะมีทีม่าพร้อมกับการอพยพของบรรพบุรุษที่ติดผลมาจากเมืองมอญ
ในการเดินทาง โดยน่าจะมีต้นก าเนิดจากป่าทางประเทศพม่า มักใช้ผลแกงส้มกับกุ้งแม่น้ าโขลก เนื้อมี
รสชาติเปรี้ยวและเป็นเมือกลื่น “แกงมะตาด” จึงเป็นหนึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งส ารับอาหารชาวไทยเชื้อ
สายมอญในชุมชนมาช้านาน  
 ซึ่งทรัพยากรวัฒนธรรมตามแผนที่ชุมชนที่ประมวลมานี้ มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
ด าเนินชีวิตและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ซึ่งในกลุ่ม
บ้านเรือนจะมีลักษณะเป็นชุมชนที่เรียงรายติดกันริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา จะไม่มีพ้ืนที่บริเวณบ้านมาก
นัก รวมไปถึงแผ่นดิน(ที่ดิน) ก็จะมีน้อยเพราะเสาบ้านนั้นอยู่ในแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นต้น ดังนั้นพ้ืนที่
ส่วนรวมในการท ากิจกรรมก็จะเป็นลานกว้างของหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ของวัดเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วย
จ านวนครัวเรือนที่ไม่มากนัก สถานที่จึงเพียงพอต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหลังเกิดอุทกภัยในแต่ละปีด้วย ซึ่งอาจส่งผลให้ลานกว้างมีน้ าขัง
จนไม่สามารถท ากิจกรรมได้ ซึ่งในส่วนของการท ากิจกรรมทางวัฒนธรรม ต้องปรึกษาและวาง
แผนการจัดการในล าดับต่อไป เพราะลานกว้างส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ของเอกชน หรือมีเจ้าของ ซึ่งถ้าเป็น
ของชาวบ้านในชุมชน จะยินดีให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข 
 

4.1.3  กิจกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนที่ส าคัญ 
ดังที่กล่าวในเบื้องต้นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* 

มีพ้ืนฐานมาจากวัฒนธรรมไทย มอญ และจีน ในการด ารงชีวิตจึงแฝงไปด้วยความเชื่อจากบรรพบุรุษที่
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มีความผสมผสานหลากหลายชาติพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งในแต่ละครัวเรือนอาจจะมีการผสมผสานที่ต่างกัน 
อาทิ บางบ้านอาจจะมีทั้ง 3 วัฒนธรรม เป็นเชื้อสายของบรรพบุรุษก็เป็นได้ ดังนั้น พิธีกรรมต่าง ๆ ก็
จะต้องอาศัยความเชื่อของทั้ง 3 วัฒนธรรมด้วย เป็นต้น นอกเหนือจากความเชื่อของแต่ละครัวเรือน
แล้ว ชุมชนบ้านหมากขาม* และชุมชนบ้านหมากม่วง* ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันเป็นทรัพยากร
วัฒนธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 

4.1.3.1  ประเพณีตักบาตรพระร้อย 
เป็นหนึ่งในประเพณสี าคัญของชาวจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีความพิเศษกว่าการตักบาตร

เทโวในช่วงออกพรรษาของท้องถิ่นอ่ืน ๆ ด้วยลักษณะทางกายภาพที่มีแม่น้ าเจ้าพระยา (รวมไปถึง
คลองลัด) ตัดผ่านและมีคูคลองธรรมชาติจ านวนมาก รวมไปถึงวัดส าคัญหลายแห่งมีบริเวณติดกับ
แม่น้ าและคูคลอง จึงท าให้เกิดการตักบาตรทางเรือหรือเรียกว่าประเพณีตักบาตรพระร้อยขึ้นโดยมี
ความเป็นมากว่า 100 ปี โดยมีความส าคัญและเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเพณีหนึ่งของชาว
จังหวัดปทุมธานี ด้วยเหตุผล 3 ประการส าคัญคือ เพ่ือเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคง
สืบไป ประการที่สองคือเพ่ือแสดงมุทิตาจิต และแสดงความยินดีที่ลูกหลานของครอบครัวได้บวชเรียน
ครบพรรษา ไม่ลาเพศสมณะ หรือสึกมาเป็นฆราวาสระหว่างพรรษา กล่าวคือไม่แหกพรรษานั่นเอง 
รวมไปถงึการฉลองให้พระภิกษุเก่าท่ีมีพรรษาเพิ่มขึ้นอีกนัยหนึ่งด้วย และประการสุดท้ายคือ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ให้กับสถาบันครอบครัวของชุมชน ที่นับเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีการรวมญาติ ได้
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันและท าบุญตักบาตรร่วมกันในวันส าคัญทางศาสนา 

การตักบาตรพระร้อยจะกระท ากันในช่วงออกพรรษาและวัดในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับ
แหล่งน้ าจะแบ่งเจ้าภาพในแต่ละวันไม่ให้ตรงกัน ส าหรับชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* มี
วัดส าคัญได้แก่วัดมะขามและวัดศาลเจ้า เป็นวัดแรกในเทศกาลตักบาตรพระร้อยของจังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งตรงกับ วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี ขบวนเรือพระสงฆ์จากวัดเจ้าภาพและวัดอ่ืน ๆ ใกล้เคียง
จะตั้งต้น ณ ท่าน้ าวัดมะขาม และค่อย ๆ ไหลเรือข้ึนไปทางทิศเหนือตามริมฝั่งแม่น้ าจากหมู่ 3 คือบ้าน
หมากขาม* จนสุดตลิ่งบ้านหมากม่วง* รวมระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ประชาชนจะเตรียมอาหารคาว
หวานและปัจจัยไว้รอท่ีท่าน้ า หรือบ้านใดไม่มีท่าน้ าก็จะอาศัยนอกชานเพ่ือนบ้านหรือท่าน้ าชุมชนเพ่ือ
ร่วมกิจกรรมนี้ โดยจะมีพระสงฆ์กว่าร้อยรูปมารับบาตร กิจกรรมจะเริ่มประมาณ 7.30 - 10.00 น. ซึ่ง
หลังจากตักบาตรแล้ว ประชาชนจะแวะเวียนกันไปตามละแวกบ้านเพ่ือส่งอาหารคาวหวานให้เพ่ือน
บ้านเป็นการแบ่งปันกันเป็นนิจ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายประชาชนก็จะพากันมาปิดทองไหว้พระพระ
ประธานในโบสถ์เก่าสมัยอยุธยาของวัดมะขามอีกด้วย ซึ่งมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับน้ าที่ส าคัญอันสืบเนื่องมาจากวันออกพรรษาและสอดคล้องกับปริบทลั กษณะทาง
กายภาพที่ส าคัญอ่ืน ๆ อีก อาทิ ประเพณีมอญคั่ง ที่แปลว่าชาวไทยเชื้อสายมอญที่ออกมาลอยเรือใน
แม่น้ ากันอย่างคับคั่ง เพลงเรือ ร าภาข้าวสาร ตลอดจนการค้าขายทางเรือ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่พบ
ได้ในทั้งสองชุมชนนี้ 

นอกเหนือจากจะเป็นประเพณีดั้งเดิมของชุมชนแล้ว ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
เจ้าฟ้าในราชวงศ์จักรีจากเหตุการณ์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงตักบาตรแด่พระครูสิริปัญญาโสภณ เจ้าอาวาสวัดมะขามในขณะนั้น ณ 
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ต าหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ท่ีสนับสนุนให้ประเพณีนี้ควรค่าแก่การสืบ
สานในกาลต่อไป 

4.1.3.2  การแข่งขันเรือยาวประเพณี 
เนื่องด้วยล าน้ าบริเวณหน้าวัดมะขาม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของชุมชนบ้านหมากขาม* และ

บ้านหมากม่วง* เป็นล าน้ าที่มีความกว้างขวางและมีลักษณะเป็นเส้นตรงเนื่องจากเป็นคลองขุดลัด
แม่น้ าเจ้าพระยาสายเก่าที่คดเคี้ยวมาก่อน จึงเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมกีฬาทางน้ าต่าง ๆ ด้วยภูมิปัญญา
ชาวบ้านและวิถีชีวิตที่ต้องใช้เรือในการด ารงชีพ ประชาชนของทั้งสองชุมชนจึงมีความช านาญในการ
ต่อเรือ และใช้เรือเป็นพาหนะ ซึ่งในช่วงหน้าน้ า ก็จะน าเรือลงเพ่ือสัญจร ประกอบกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนกีฬาทางน้ า เช่น เรือยาว ในอดีตวัดมะขามและวัดศาลเจ้าจะสนับสนุน
ที่เก็บเรือยาวและเอ้ือเฟ้ือสถานที่เพ่ือการฝึกซ้อมฝีพาย ซึ่งประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพศชายทุก
วัย จะมีโอกาสได้เป็นฝีพาย เริ่มต้นจากการแข่งขันกันในชุมชนและต าบลใกล้เคียงในอดีต เป็น
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
และสร้างความสามัคคีกันในชุมชนได้เป็นอย่างดี ประชาชนจะพาลูกหลานออกมาริมนอกชานบ้าน
เพ่ือชมฝีพายฝึกซ้อมกันในช่วงเย็นถึงพลบค่ าในฤดูแข่งเรือ ซึ่งตรงกับช่วงออกพรรษาของทุกปี 
ปัจจุบันใช้วันแม่แห่งชาติเป็นวันแข่งขัน โดยจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การแข่งขันเรือยาวประเพณี
ในปัจจุบันจะใช้ฝีพายจากภายนอกทั้งสิ้นและมีเรือยาวร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ และเป็นสนามแข่ง
เรือยาวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ 

4.1.3.3  ประเพณีเข้าผีชาวมอญ 
บ้านหมากม่วง* หรือบ้านท่าควาย ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* อ าเภอเมือง จังหวัด

ปทุมธานี มีการละเล่นของชาวไทยเชื้อสายมอญอยู่ชนิดหนึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ 
คือ การเล่นเข้าผี ซึ่งสันนิษฐานว่าสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งที่คนยังไม่มีศาสนา โดยมีความเชื่อถือและ
เคารพบูชาภูตผีปีศาจ ซึ่งคิดว่าจะช่วยให้พ้นจากภัยอันตราย เมื่อใดที่เกิดการเจ็บป่วยก็คิดว่าภูตผี
ปีศาจ มาเข้าสิงหรือบันดาลให้เป็นไปเช่นนั้น จึงต้องมีการเอาใจผีและเกิดการบนบานศาลกล่าวกันข้ึน 

การเล่นเข้าผีที่บ้านหมากม่วง* นั้นมีหลายชนิด โดยจะเรียกตามอุปกรณ์พ้ืนบ้านที่ใช้
เล่น เช่น ผีกะลา ผีกระด้ง ผีลิง ผีสุ่ม และผีอีจู้ เป็นต้น เนื่องจากผีที่บ้านหมากม่วง * ไม่ดุหรือเฮ้ียน
มากนักตามค าบอกเล่า จึงเชิญมาสิงสู่เล่นกับคนได้อย่างสนุกสนาน นอกจากนั้นประเพณีการเล่นเข้าผี
ยังถือเป็นการนัดหมายเพ่ือรวมญาติพ่ีน้อง เพ่ือเตรียมข้าวของไว้ท าบุญในวันสงกรานต์ เช่น ท า
ขนมจีน ข้าวเหนียวแดง และกะละแม เป็นต้น ซึ่งต้องใช้คนจ านวนมาก และยังเป็นการสนุกสนาน
ครึกครื้นในหมู่วงศ์ญาติ รวมทั้งเพ่ือนบ้านใกล้เคียงตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างกันอีก
ด้วย 

ในปัจจุบันนี้ ประเพณีการเล่นเข้าผีได้สูญหายไปเกือบหมดแล้ว ชุมชนและจังหวัดได้มี
การวางแผนฟ้ืนฟูการละเล่นและประเพณีเก่า ๆ ขึ้นมา ทั้งนี้ เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้เกิดความรู้สึก
ซาบซึ้งและรักท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ต่อไป 

ประเพณีการเล่นเข้าผีมักจะเล่นในตอนกลางคืนก่อนเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 15 
วัน หรือในบางปีจะจัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เลยก็มี เวลาจะเล่นเข้าผีต้องมีพิธีการและมีการร้อง
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เพลงเชิญผีให้มาเข้าสิงด้วย พิธีการและเพลงเชิญผีแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ผี
กะลา ใช้ผู้หญิงเป็นร่างให้ผีเข้าสิง เรียกว่า “คนเข้าผี” เอาเชือกหรือผ้าขาวม้าผูกเอวให้พ่ีเลี้ยงคนหนึ่ง
จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้จับปลายเชือกหรือผ้าขาวม้านั้นไว้ ให้คนเข้าผีนั่งยอง ๆ บนกะลาตัวเมีย 2 ใบ 
เอามือเท้าไปข้างหน้าและชี้นิ้วไปข้างหน้าด้วย คนเชิญผีอีกคนหนึ่งต้องเป็นหญิงหม้ายห่มสไบ เอาธูป 
3 ดอก และเทียน 1 เล่ม จุดไฟเชิญผี แล้วน าไปปักไว้ข้างลานบ้านทางทิศเหนือ ส่วนคนเข้าผีนั่งบน
กะลาตัวเมียอยู่กลางลานบ้าน คนที่ร่วมเล่นทั้งชายและหญิงจะเดินเป็นวงกลมรอบคนเข้าผีแล้วร้อง
เพลงที่ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษามอญ พร้อมปรบมือไปพร้อม ๆ กันจนกว่าผีจะเข้า เป็นต้น 

4.1.3.4  ร าภาข้าวสาร 
ค าว่า “ร าภา” เป็นภาษาโบราณ พบในเรื่องระเด่นลันได แปลว่า “เที่ยวขอไป” 

ประเพณีร าภาข้าวสารนี้เป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายมอญจังหวัดปทุมธานีที่มีมาแต่โบราณ มี
ลักษณะเป็นการลงเรือและลอยเรือไปบอกบุญขอรับบริจาคข้าวสารและสิ่งของเพ่ือน าไปทอดกฐินหรือ
ทอดผ้าป่าตามศรัทธา โดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ (พระองค์เจ้าขาว) เป็นผู้ริเริ่ม ดัง
ปรากฏหลักฐานในการเริ่มต้นเองด้วยการคารวะพระองค์ท่าน โดยวรรคแรก ใช้ค าร้องดังนี้ เจ้าขาว 
ลาละลอกเอย... 

การร าภาข้าวสารจะท ากันในเวลากลางคืนเดือนหงาย ท้องฟ้าสว่างปราศจากเมฆฝน 
และเป็นเวลาที่ว่างเว้นจากภาระการงานทั้งมวล ทั้งงานบ้าน งานนา หญิงชายจะชวนกันแต่งกาย
เรียบร้อย มีผ้าโพกศีรษะกันน้ าค้างยามค่ ากันทุกคน แล้วลงเรือมาด(เรือที่ขุดจากท่อนไม้ทั้งต้น) พาย
เรือร้องเพลงร าภาข้าวสาร มีเครื่องดนตรีประกอบคือฉิ่ง หรือกลองขนาดเล็กเพ่ือให้จังหวะ แม่เพลง
ร้องเนื้อเพลงน าและทุกคนที่ลงเรือล าเดียวกันจะช่วยกันพายเรือและเป็นลูกคู่ ร้องรับพร้อมกัน 
โดยทั่วไปจะพายเรือกันไปในแม่น้ าล าคลอง แวะจอดเรือตามบ้านเรือนริมน้ าทั่วไป ซึ่งบทเพลงที่ร้อง
จะสื่อสารให้กับชาวบ้านริมฝั่งน้ าทราบถึงวัตถุประสงค์ว่าจะมาขอบริจาคข้าวสาร อาหารแห้งหรือ
ปัจจัยเพ่ือถวายแด่พระสงฆ์ โดยจะระบุว่าจะไปท าบุญที่ไหน เมื่อไหร่ คนน าจะร้องเดี่ยว พอจบวรรค 
ลูกคู่จะช่วยร้องรับด้วยน้ าเสียงอ่อนหวานโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อชาวบ้านทราบว่ามีเรือมาร าภา
ข้าวสาร ก็จะจัดเตรียมของที่จะร่วมท าบุญคอยส่งให้ที่ท่าน้ าตามก าลังศรัทธา เมื่อได้รับของท าบุญแล้ว
ผู้ร้องจะร้องบทให้พรและอ าลา  

ประเพณีร าภาข้าวสารถือเป็นการช่วยบอกบุญให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสท าบุญ
ร่วมกัน เป็นประเพณีที่เสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนที่งดงาม นอกจากชาวบ้านที่มีท่าน้ าแล้ว 
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ห่างฝั่ง บ้างก็ยอมลอยคอในแม่น้ า ประคองขันข้าวสารมาส่งให้กับเรือที่มาร าภา
ข้าวสารด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้า ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีที่มีเฉพาะจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น 
และชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในอดีตก็ได้สืบทอดประเพณีนี้ต่อ ๆ กันมา แต่ทว่ามี
การเปลี่ยนแปลงหลายประการ ทั้งสิ่งแวดล้อม และอาชญากรรม ทางกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญได้กล่าว
ว่า การร าภาข้าวสารจึงงดเว้นไปหลายสิบปี ทั้งนี้ยังมีความพยายามรื้อฟ้ืนและสืบทอดในการเรียนการ
สอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดอยู่บ้าง หรือเล่นกันในโอกาสส าคัญ แต่ไม่ใช่ตามประเพณี
หรือวัตถุประสงค์เดิม 
  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอีกหลาย
กิจกรรม ซึ่งภาพรวมของกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* มี
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ความเป็นมอญอยู่สูงเมื่อเทียบสัดส่วนกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีรากเหง้ามาจากวัฒนธรรมอ่ืน แต่
จะสอดแทรกอยู่ในบริบทของสังคมไทย ภายใต้พุทธศาสนา ทั้งนี้อีกส่วนหนึ่งซึ่ งเป็นส่วนเล็ก ๆ แต่
ส าคัญเช่นกัน นั่นคือกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีน เช่น เทศกาลฉลองเจ้าพ่อวัดศาลเจ้า ก็เป็นกิจกรรมที่
จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ซึ่งก็ยังคงอัตลักษณ์และรูปแบบการจัดงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งในไตรภาคี
แห่งวัฒนธรรมนี้ หลอมรวมเป็นอัตลักษณ์ของทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ
และมีค่ายิ่งของชุมชน 
 
4.2  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
 

จากการศึกษากลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ทั้งหมด 30 คน โดยท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
โดยมีรายละเอียดของผู้ที่ให้ข้อมูลที่ส าคัญพบว่า โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญจะเป็นวัย
ผู้ใหญ่เต็มที่ (อายุเกิน 30 ปี) ถึงร้อยละ 76.66 รองลงมาคือวัยเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ ร้อยละ 16.66 และ
วัยรุ่นตอนต้นและตอนปลายอีกร้อยละ 6.66 

สถานภาพสมรสมีจ านวนมากถึงร้อยละ 60 ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญทั้งหมด รองลงมาคือ
สถานภาพโสด โดยมีจ านวนร้อยละ 36.66 และอีกร้อยละ 3.33 เป็นหม้าย เมื่อพิจารณาประกอบกับ
อาชีพและระดับการศึกษาพบว่าผู้ที่มีสถานภาพโสดจะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและสถานภาพ
สมรสนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ซ่ึงมักจะมีหน้าที่ในการหาเลี้ยงครอบครัว 

ระดับการศึกษาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญส่วนใหญ่แล้วจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
จนถึงปริญญาโทมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 60 รองลงมาคือระดับอนุปริญญาและมัธยมศึกษา ร้อยละ 
23.33 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 10 และไม่มีวุฒิการศึกษาเพียงร้อยละ 6.66 เป็นที่น่า
สังเกตว่าระดับการศึกษาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญของชุมชนนี้มีระดับการศึกษาที่สูง สอดคล้องกับ
ข้อมูลพ้ืนฐานของต าบลไตรรัฐ* ที่มีสถาบันการศึกษาในทุกช่วงชั้นและเอ้ือต่อการได้รับการศึกษาที่ดี 
ประกอบกับการท างานในปัจจุบันจ าเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาเพ่ือเข้าท างาน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการศึกษาท่ีสามารถเข้าท างานในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐหรือภาคธุรกิจเอกชนได ้

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญประกอบอาชีพพนักงานโรงงาน รับจ้าง และพนักงานบริษัทเอกชน
ร้อยละ 23.33 รองลงมาคือค้าขายและการเข้ารับราชการและเป็นพนักงานของรัฐเท่ากันคือ ร้อยละ 
16.66 ซึ่งท าให้เห็นแนวโน้มของเวลาว่างของคนในชุมชนนั้นมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการท างาน 

เป็นที่น่าพิจารณาว่าอายุเอ้ือต่อการรับรู้และตระหนักรู้ในวัฒนธรรม สถานภาพการสมรสและ
การศึกษาเอ้ือต่อความมีเหตุมีผลและความสามารถในการมีส่วนร่วมในการจัดการวัฒนธรรม 

โดยภาพรวมส าหรับเงื่อนไขของเวลาในการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่พบว่าสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มที่
ส าคัญคือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญที่อาศัยมาตั้งแต่เกิดจะมีเวลาอยู่ในพ้ืนที่เท่ ากับอายุของตน ผู้ที่
แต่งงานเข้ามาอยู่ในชุมชนซึ่งคัดเลือกผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร และผู้ที่
ย้ายเข้ามาท างานในชุมชนซึ่งจะมีระยะเวลาการอยู่อาศัยไม่นานนัก โดยเป็นคนในพ้ืนที่ร้อยละ 80 อีก
ส่วนหนึ่งย้ายมาจากพ้ืนที่(จังหวัด) อ่ืน ร้อยละ 16.66 และมีอีกร้อยละ 3.33 มาจากประเทศในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเห็นได้ว่า เริ่มมีประชากรนอกเหนือจากคนต่างถิ่นเข้ามาอาศัยในเขต
ชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและในตลาด 
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สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนคืออาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นพนักงานโรงงานหรือราชการ ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงาน เต็มเวลา ซึ่งหาก
วิเคราะห์ตามเงื่อนไขของเวลาพบว่าเวลาว่างนั้นไม่เอ้ือต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน ตลอดจนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญที่ท าการค้าขายในตลาดริมน้ าวัดศาลเจ้าที่จ าเป็นต้องใช้เวลา
ในการเตรียมสินค้าวันต่อวัน และตั้งร้านในเวลาเช้ามืดทุกวัน ซึ่งท าให้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของชุมชนน้อยลง ทั้งท่ีมีความต้องการจะเข้าร่วม โดยในส่วนนี้จะใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญจากหลากหลายสถาบันทางสังคมและกลุ่มอาชีพ เพ่ือได้เห็นทัศนะใน
หลากหลายมิติเพื่อน ามาวิเคราะห์ในล าดับต่อไป 

โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญทุกคนมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีถึงร้อยละ 63.33 เคยมีประสบการณ์ในการร่วมจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน โดยมีอีกร้อยละ 36.66 ไม่เคยเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมแต่เคยร่วมกิจกรรมเท่านั้น 
ซึ่งในส่วนนี้กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลที่ส าคัญจะสามารถแสดงทัศนะต่อการจัดการวัฒนธรรมได้ตาม
ประสบการณ์ของตนเองได้ รวมไปถึงกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการร่วมจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมก็จะ
สามารถให้ข้อมูลในฐานะผู้จัดกิจกรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย 
  
ตารางท่ี 4.1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
จ านวน 
(n=30) 

ร้อยละ 
100.00 

1) เพศ   

ชาย 15 50.00 
หญิง 15 50.00 

2) อายุ (ปี)   
0-10 0 00.00 
11-20 2 06.66 
21-30 5 16.66 
31-40 10 33.33 
41-50 4 13.33 
51-60 3 10.00 
60 ขึ้นไป 6 20.00 

3) สถานภาพสมรส   
โสด 11 36.66 
สมรส 18 60.00 
หม้าย 1 03.33 

4) ศาสนา   
พุทธ 30 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

  

 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
จ านวน 
(n=30) 

ร้อยละ 
100.00 

5) ระดับการศึกษาสูงสุด   
ไม่มีวุฒิการศึกษา 2 06.66 
ประถมศึกษา 3 10.00 
มัธยมศึกษา 5 16.66 
อนุปริญญา 2 06.66 
ปริญญาตรี 12 40.00 
ปริญญาโท 6 20.00 
ปริญญาเอก 0 00.00 

6) อาชีพ   
รับราชการ/พนักงานของรัฐ 5 16.66 
สงฆ์และกิจการภายในวัด 4 13.33 
ค้าขาย 5 16.66 
พนักงานโรงงาน/พนักงานเอกชน 7 23.33 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 6 20.00 
นักเรียน/นักศึกษา 3 10.00 

7) รายได้ต่อเดือน (บาท)   
น้อยกว่า 5,000 8 26.66 
5,000-10,000 7 23.33 
10,001-20,000 9 30.00 
20,001-30,000 3 10.00 
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป 3 10.00 

8) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ (ปี)   
0-10 6 20.00 
11-20 4 13.33 
21-30 3 10.00 
31-40 7 23.33 
41-50 5 16.66 
51-60 2 06.66 
60 ขึ้นไป 3 10.00 

9) ภูมิล าเนาเดิม   
เป็นคนในพ้ืนที่ 24 80.00 
ย้ายมาจากพ้ืนที่อ่ืน 5 16.66 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

  

 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
จ านวน 
(n=30) 

ร้อยละ 
100.00 

มาจากประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1 3.33 
10) การด ารงต าแหน่งทางสังคมในชุมชน   

พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่/พระสงฆ์/กรรมการวัด 4 13.33 
ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้างานของเทศบาล 2 06.66 
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมทางวัฒนธรรม/ปราชญ์ชาวบ้าน 6 20.00 
กรรมการตลาดริมน้ า 3 10.00 
กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 03.33 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 1 03.33 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน/ครู/อาจารย์ 3 10.00 
ไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางสังคม 10 33.33 

11) ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน
ของต าบลไตรรัฐ* 

  

เคยมีประสบการณ์ 30 100.00 
12) ประสบการณ์ในการร่วมจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน

ของต าบลไตรรัฐ* 
  

เคยมีประสบการณ์ 19 63.33 
ไม่เคยมีประสบการณ์ 11 36.66 

  
4.3  ตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 
ในการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญของเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ทั้ง 30 คน เกี่ยวกับ

ลักษณะของประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลง 
สภาพการณ์ปัจจุบัน การจัดการทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและความต้องการของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ พบว่า
รายละเอียดของข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์เจาะลึกมีลักษณะที่คล้ายคลึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้นในการวิจัยในครั้งนี้จึงขอน าเสนอตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
จ านวน 2 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
4.3.1 กรณีศึกษาที่ 1 

 มะม่วง* (นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ข้าราชการบ านาญ อายุ 67 ปี, 
สถานภาพสมรส อาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็นระยะเวลากว่า 42 ปี หลังจากเกษียณอายุราชการจากการรับ
ราชการครูจากโรงเรียนมัธยมประจ าจังหวัดแล้ว ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยของ
รัฐในจังหวัดปทุมธานี มะม่วง* ได้รับการยกย่องจากสภาวัฒนธรรมและจังหวัดปทุมธานีให้เป็น
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ปราชญ์ชุมชนและผู้เชี่ยวชาญของจังหวัดในสาขาประเพณีร าภาข้าวสารและมีเชี่ยวชาญในด้าน
ภาษาไทยอย่างสูงและเคยเป็นหนึ่งในคณะผู้เขียนต าราเรียนภาษาไทยของคุรุสภามาก่อนอีกด้วย 
 มะม่วง* มีพ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดราชบุรี แต่งงานและย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนบ้านหมาก
ขาม* ในเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท มะม่วง* 
ได้ด าเนินชีวิตตามรอยอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครูผู้ที่จะน าความรู้ ความสามารถที่ตนได้
ร่ าเรียนมาในเรื่องการสอนภาษาไทยไปใช้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาแทนที่จะตอบรับค าเชิญไป
สอนในมหาวิทยาลัยที่มีรายได้ดีกว่าในขณะนั้น โดยมีความเชื่อที่จะพัฒนานักเรียนในระดับมัธยม 
 

หากครูที่เก่ง ๆ เลือกที่จะสอนแต่ในระดับอุดมศึกษา รอยต่อของการศึกษาของชาติก็จะมี
ช่องว่าง และท าให้การศึกษาพัฒนาไปได้ไม่เต็มที่ เด็กก็จะไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เมือ่พ้ืนฐานไม่ดี จะต่อยอดอะไรก็ยาก (มะม่วง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559) 

 
จึงเลือกที่จะรับราชการครูในโรงเรียนชายประจ าจังหวัดปทุมธานีในสมัยนั้น (ปัจจุบันเป็นโรงเรียน
สหศึกษา) พร้อมกับได้แต่งงานกับภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนเดียวกัน โดยภรรยามีบ้านอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ าเจ้าพระยาในชุมชนบ้านหมากขาม* ในขณะที่ยังรับราชการมีโอกาสได้รับผิดชอบกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นเวลาหลายสิบปี อาทิ ภารกิจที่ต้องสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นแก่นักเรียน นักศึกษา โดยมักจะหยิบยกกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ส าคัญ อันได้แก่ 
การร าภาข้าวสาร ที่นิยมเล่นกันในช่วงออกพรรษาเพ่ือเรี่ยไรข้าวสาร อาหารและปัจจั ยตามก าลัง
ศรัทธาตามบ้านเรือนที่เรียงรายริมน้ าไปถวายวัดในชุมชนโดยเป็นวิทยากรร่วมกับภรรยาซึ่งเป็นคนใน
ท้องถิ่นนี้แต่เดิม จนได้รับยกย่องจากทางจังหวัดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการร าภาข้าวสาร โดยเป็น
วิทยากรและยังสืบสานการร าภาข้าวสารคู่กับภรรยาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ตระกูล
ของภรรยาของมะม่วง* มีเชื้อสายไทย มอญ และจีน มะม่วง* จึงมีประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของชุมชนครบในทุกมิติวัฒนธรรมชุมชน นับเป็นหนึ่งในผู้รู้ เกี่ยวกับทรัพยากร
วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

1) ลักษณะของประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หลังจากท่ีได้แต่งงานและย้ายเข้ามาอาศัยในชุมชนบ้านหมากขาม* ตั้งแต่ช่วงแรกก็ไม่

เคยมีความรู้สึกแปลกแยก ประทับใจในการต้อนรับของครอบครัวและเพ่ือนบ้าน ที่ส่วนหนึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกันแบบเครือญาติได้รับการยอมรับและยกย่องจากชาวบ้านในชุมชน อาจเป็นเพราะภรรยา
เป็นคนในท้องถิ่นดั้งเดิม เครือญาติทางฝั่งภรรยาเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป นอกจากนี้ด้วยอาชีพครูอาจารย์ 
จึงเป็นที่เคารพและได้รับเกียรติจากชาวบ้านอยู่เป็นนิจ 
  

ได้ท ากิจกรรมที่บ้านภรรยา ทั้งไหว้เจ้า สารทจีน สารทไทย ไปท าบุญ ไปงานเจ้าพ่อ ทั้งไทย 
มอญ จีน เข้าร่วมหมด ที่บ้านเขาก็น่ารัก ชาวบ้านก็น่ารัก รู้จักกันหมด เดินผ่านกัน ทักทาย
กันทุกบ้าน ที่ชอบคือเราชอบปลูกต้นไม้ ที่นี่แต่ก่อนอากาศดีมาก ไม่เหมือนตอนนี้ มีแต่กลิ่น
บ่อขยะ แถมแมลงวันเยอะมาก เมืองมันขยาย ขยะมันก็เยอะ...ที่บ้านมันติดน้ า ปลูกอะไรก็



66 

 
 

งอกงาม แถมพวกประเพณีทางน้ าก็เยอะ น่าสนุกแทบทุกอย่าง เราก็เข้าร่วมไปทุกอย่าง 
อย่างน้อยก็เอาไว้เล่าให้ลูกหลานฟัง (มะม่วง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559) 

 
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มเข้ามาอาศัยในชุมชน ได้แก่ 

วันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ ประเพณีเปิงสงกรานต์ ซึ่งมีความแตกต่างจากงานบุญสงกรานต์ที่เคยพบ
เจอมา ซึ่งนอกจากจะมีการท าบญุ สรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวตามประเพณีทั่ว ๆ ไป แต่สงกรานต์ในเขต
เทศบาลต าบลไตรรัฐ* นั้นมีการเล่นเข้าผีชาวมอญ ซึ่งเป็นความเชื่อในแบบของมอญซึ่งจะมีการรวมตัว
กันของชาวบ้านในละแวกนั้น ในช่วงค่ า โดยมักจะจัดที่ลานกว้างของหมู่บ้าน (ลานสะตือหรือลานหมู่ 
4) ซึ่งรู้สึกตื่นเต้น แปลกใหม่ โดยกิจกรรมสามารถสร้างความสนุกสนานและน่าประหลาดใจส าหรับ
คนต่างถิ่น เนื่องด้วยเพลงเข้าผีจะใช้ภาษามอญสลับกับภาษาไทย และเมื่อผีเข้าผู้เล่นจะแสดงกริยา
แตกต่างจากอุปนิสัยของบุคคลผู้นั้นในเวลาปกติ จึงเป็นกิจกรรมแรก ๆ ที่ได้เข้าร่วม (เพราะแต่งงาน
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2519)  

นอกเหนือจากนี้ก็จะมีการท าบุญกลางบ้านของหมู่ต่าง ๆ ของต าบลไตรรัฐ* ซึ่ง
ชาวบ้านในหมู่จะนิมนต์พระในวัดใกล้เคียงมาสวดมนต์และประพรมน้ าพระพุทธมนต์เพ่ือเป็นสิริมงคล
ทุกปี โดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านในหมู่นั้น ๆ และหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยการท าบุญ
กลางบ้านที่เข้าร่วมเป็นประจ าแทบทุกปี คือ การท าบุญกลางบ้านของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้าน
หมากม่วง*  

ในช่วงออกพรรษาก็จะมีประเพณีที่ส าคัญของชุมชน คือ การตักบาตรพระร้อย ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับการตักบาตรเทโว แต่เป็นการตักบาตรทางน้ า พระสงฆ์จะตั้งขบวนมาทางเรือ
เพ่ือบิณฑบาต โดยชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ าจะตั้งหม้อข้าวหม้อแกงและของท าบุญไว้เพ่ือ
ตักบาตร โดยชาวบ้านที่ไม่ได้มีท่าน้ าเป็นของตนเองหรืออยู่พ้ืนที่บ้านใน (พ้ืนที่ที่อยู่ถัดจากริมแม่น้ า
ออกไปในพ้ืนดิน) ก็จะอาศัยบ้านเพ่ือนบ้าน หรือศาลาท่าน้ าส่วนกลางเป็นสถานที่ตักบาตร  ซึ่ง
มะม่วง* ไดเ้ข้าร่วมทุกปี (เว้นเพียงแต่ปีที่มีอุทกภัยหนัก เช่น ปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2554) 

การจุดลูกหนู ซึ่งจะใช้ในงานศพพระผู้ใหญ่ เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นที่เป็นความเชื่อ
แบบมอญและคนไทยเชื้อสายมอญที่นิยมท าลุกหนูเพ่ือจุด ส าหรับมะม่วง* แล้ว เป็นกิจกรรมที่หาชม
ได้ยากและน่าสนใจส าหรับคนต่างวัฒนธรรม 

งานประจ าปีเจ้าพ่อวัดศาลเจ้า ในทุก ๆ ปีจะมีการเฉลิมฉลองงานเจ้าพ่อ จะมีโรงทาน 
การแสดงงิ้วและการประมูลช่อไผ่มงคล โดยเป็นกิจกรรมรื่นเริงและเพ่ือความเป็นสิริมงคลของผู้ที่มี
เชื้อสายจีนในชุมชนและประชาชนทั่วไป 

การร าภาข้าวสาร เป็นกิจกรรมที่เหมือนกับเป็นการเรี่ยไรเพ่ือทอดกฐินทางน้ า (มัก
จัดการลอยเรือในช่วงประมาณ 1 เดือนหลังออกพรรษา) โดยนิยมร้องและเล่นกันในหน้ากฐินของทุก
ปี โดยมีเพลงร าภาข้าวสารทั้งภาษาไทยและภาษามอญ นับเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและเป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชนที่ชัดเจน โดยหลัก ๆ แล้ว การร าภาข้าวสารจะรับข้าวสารและปัจจัยจากชาวบ้าน
โดยการลอยเรือในช่วงหัวค่ า ปีหนึ่ง ๆ อาจใช้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 3 – 5 วัน และเมื่อได้
ปัจจัยพอสมควรก็จะน าไปถวายวัดในท้องถิ่น ในช่วงแรกก็เป็นผู้ร่วมกิจกรรมลงเรือไปกับชาวบ้าน เมื่อ
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เข้ามารับราชการครูในโรงเรียน มีอาจารย์ผู้ใหญ่ให้มอบหมายให้รับผิดชอบในโครงการฟ้ืนฟูการร าภา
ข้าวสารที่นับวันจะยิ่งมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมนี้น้อยลงและเริ่มมีแนวโน้มว่าจะสูญหายไปใน
ที่สุดให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง ด้วยความที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่เคยจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมนี้ เห็นความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จึงมีความผูกพันและรู้สึกว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้
ตอบแทนชุมชนที่ตนอาศัยอยู่และด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ มาโดยตลอด หลังจากนั้นก็มีโอกาสเป็น
วิทยากรหลายแห่งทั้งในชุมชนอ่ืน ๆ ในจังหวัดปทุมธานี วัด โรงเรียนและในมหาวิทยาลัยภายใน
จงัหวัด เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี จนได้รับการยกย่องจากทางจังหวัดในเวลาต่อมาพร้อมกับภรรยาซึ่ง
เป็นวิทยากรร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของมะม่วง* และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง 

2) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสภาพการณ์ปัจจุบัน 
ตลอด 40 กว่าปีที่ได้อาศัยอยู่ในชุมชน จนได้ชื่อว่าเป็นคนในชุมชนหรือเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชนไปแล้ว ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนทั้งสองชุมชนหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต อาชีพของชาวบ้านและที่ส าคัญการลดจ านวนลง การงด
จัดและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 

กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เห็นได้ชัดว่ามีการงดจัดหรือหายไปจากชุมชนที่
ชัดเจนในทัศนะของมะม่วง* ได้แก่ ประเพณีมอญคั่ง ร าภาข้าวสาร และการเล่นเข้าผีในช่วงสงกรานต์ 
 

เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านระดมคนมาเอง จัดการละเล่นกันเอง เดี๋ยวนี้คนเข้าเขาไม่มี เขาก็งดจัด
ไป เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ เขาไม่เห็นความส าคัญ (มะม่วง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 
มะม่วง* เล่าว่า โดยปกติแล้วชาวบ้าน จะมีผู้น าท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นแกน

น าในการเรียกชาวบ้านมาฉลองประเพณีสงกรานต์กัน โดยช่วงหัวค่ าจะมีการละเล่นเข้าผี แต่คนที่
สามารถเข้าผีได้ (ว่ากันว่าเป็นคนจิตอ่อน) ไม่ใช่ว่าใครก็เข้าได้ เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนจากที่ชาวบ้าน
ยึดอาชีพท านาท าสวน หรือค้าขายเล็กน้อย เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ผู้ที่สามารถเข้าผีได้บางส่วนต้อง
ท างานในตอนเช้า หรือเข้ากะและท างานล่วงเวลา ซึ่งมักจะมีค่าตอบแทนสูงกว่าเวลาท างานปกติ ก็จะ
ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม และเมื่อไม่ใช่กิจกรรมที่ใครก็เล่นได้ เล่นกันไปหลายรอบแต่ผีไม่เข้า 
กิจกรรมก็ขาดความสนุกสนาน ความน่าตื่นเต้น ในบางปีไม่มีผีเข้าเลยก็มีและมีการลดจ านวนวันลงไป
เรื่อย ๆ จนกระท่ังงดจัดไปแล้วในปัจจุบัน ทั้ง ๆ ที่เคยมีชื่อเสียงจนได้ออกรายการโทรทัศน์มาแล้ว อีก
สาเหตุหนึ่งคือ โลกเปลี่ยนไป ความเชื่อของเด็กรุ่นใหม่บางส่วนไม่เชื่อในเรื่องผีสางหรือสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ก็อาจจะท าให้มนต์เสน่ห์ของกิจกรรมนี้จางหายลงไป 

การตักบาตรพระร้อย เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีระเบียบแบบแผนอันจะต้องมี
การเรียงล าดับวัดตามข้างขึ้นข้างแรมมาแต่โบราณ โดยคณะสงฆ์ของทางจังหวัดจะมีการก าหนดวันที่
แน่นอนของแต่ละวัด ดังนั้นจะไม่สามารถเลือกวันเสาร์ อาทิตย์  เป็นวันของวัดในเขตเทศบาลได้ โดย
พระสงฆ์ที่มารับบาตรนั้นจะมีการเชิญมาจากหลาย ๆ วัดในจังหวัด ดังนั้น เมื่อสภา พสังคม
เปลี่ยนแปลงไป คนในชุมชนต้องท างานประจ าในวันธรรมดาจึงท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมในบางปีที่ตรง
กับวันธรรมดาลดน้อยลง หรืออาจจะเข้าร่วมได้เฉพาะช่วงล าแรก ๆ ที่มารับบาตร ประกอบกับเมื่อคน
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ออกไปท างานมากขึ้น คนขับเรือและลูกศิษย์วัดที่มาช่วยพระรับบาตรก็น้อยลงตามล าดับ รวมไปถึง
การก้ันประตูน้ า ท าให้หลายวัดซึ่งอยู่ในคลองไม่สามารถน าเรือออกมารับบาตรริมฝั่งแม่น้ าได้ก็มี หรือ
จ านวนเรือบด เรือพายของชาวบ้านก็มีจ านวนลดลงไปด้วย ซึ่งเคยมีแนวคิดและแนวโน้มที่จะงดการ
จัดตักบาตรพระร้อยมาเป็นตักบาตรเทโวที่จัดบนบกแทน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อได้ยินข่าวในครั้ง
นั้น อย่างไรก็ตาม วัดมะขามและวัดศาลเจ้าก็ได้มีความพยายามร่วมกับชาวบ้านในการจัดประเพณีนี้
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคบ้างก็ตาม 

การจุดลูกหนู โดยปกติจะใช้ในงานศพพระชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นความเชื่อแบบมอญ เมื่อมี
ข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการจุดลูกหนู ท าให้ผู้คนบางส่วนหวาดกลัวและท าให้หลาย ๆ วัดงดการจัด
กิจกรรมไป แต่อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดได้มีความพยายามในการอนุรักษ์และการแข่งขันการจุด
ลูกหนูแบบเป็นกีฬาพ้ืนบ้าน เพ่ือด ารงประเพณมีอญนี้ให้ยังคงอยู่สืบไป 

การร าภาข้าวสาร ถึงแม้ว่าจะงดเว้นการจัดกิจกรรมไปกว่า 40 ปี แต่ยังมีกลุ่มผู้สืบ
สานและวัดในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดและมหาวิทยาลัยในจังหวัดยังเล็งเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญ จึงท าให้กิจกรรมนี้ยังพอจะมีให้เห็นอยู่บ้างในปัจจุบัน 

 
มีคนเอาร าภาข้าวสารไปแปลความหรืออธิบายผิด ๆ ของจริงอยู่ในชุมชน คนในชุมชนหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านเขารู้แต่ไม่เคยถามเขา นักวิชาการปัจจุบันนี้  ใช้สมมติฐาน กับความรู้สึก 
คาดคะเนไปเอง ไม่ใช้ข้อเท็จจริง การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมจะช่วยน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนรุ่นใหม่ได้ (มะม่วง 
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 
การเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ท าให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือ

เทศบาล ได้หลั่งไหลเข้าสู่ระบบโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งตนเอง มีความพยายามจะชักจูงเยาวชนหรือ
คนวัยท างานมาสืบทอดกิจกรรมของท้องถิ่น บ่อยครั้งก็ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากต้องท างานล่วงเวลา 
แต่ก็เข้าใจว่าเป็นการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนในชุมชน ทั้งนี้พ้ืนที่ท าการเกษตรหรือประมง
ท้องถิ่นที่สามารถผลิตอาหารได้เองก็ไม่มีแล้วในปัจจุบัน ดังนั้นเงินจึงเป็นส่วนส าคัญของการด ารงชีพ 
ตนเองจึงต้องหาวิธีการอ่ืนในการสืบทอด เช่น การร่วมมือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับสถานศึกษา
ต่าง ๆ ทั้งโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 
3) ความต้องการของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ยังขาดการสนับสนุน

อย่างเป็นรูปธรรมขององค์กรในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบล ที่ผ่านมาการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมมักได้รับการสนับสนุนหรือผลักดันจากวัดและมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยอาศัยกลุ่ม
ชาวบ้านที่เป็นผู้น ากิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกิจกรรมต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและมี
ประสบการณ์ร่วมเป็นระยะเวลายาวนาน การจัดกิจกรรมจึงได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนเอง
และมูลนิธิของวัดบางส่วน ซึ่งเมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป การสละปัจจัยเพ่ือ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมจึงค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ส าหรับในส่วนของกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน
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ที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน คือ การแข่งขันเรือยาวประเพณี ซึ่ง
ดั้งเดมิ ชาวบ้าน เยาวชน ในชุมชนจะเป็นฝีพายหลัก ข้อดีของการใช้นักกีฬาในชุมชน คือการส่งเสริม
ความสามัคคีในหมู่คณะ การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านใน
ชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่ฝีพายใช้คนต่างถิ่นเป็นหลัก ชาวบ้านมีส่วนร่วมเพียงการ
รับรู้และเข้าร่วมเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาทั้งเรื่องงบประมาณท่ีใช้จ่ายจ านวนมาก ซึ่งส่วนตัวคิดว่า 
ไม่ได้ประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่นมากนัก ดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะให้เทศบาลต าบลเปิดรับ
ความคิดเห็นและร่วมมือกับชุมชนในการวางแผนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยวางแผนเป็นรายปี 
ตลอดจนสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณและการประชาสัมพันธ์โดยใช้การบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้
เกิดการรื้อฟ้ืนอย่างยั่งยืน 

 
แต่ก่อนเย็นมาเอาข้าวปลามานั่งนอกชาน พาลูก ๆ ดูฝีพายเค้าพายเรือ ฝึกซ้อมแข่งเรือยาว 
เห็นทุกวัน ๆ เราก็อดเชียร์ในวันจริงไม่ได้ ซึ่งคนบ้านเรามีฝีมือ จันทร์เจ้า(ชื่อเรือ) ชนะตลอด 
เด็กมันดูมันก็อยากเล่นกีฬา เมื่อก่อนผู้ชายบ้านเราไม่อ้วน ไม่ลงพุง เพราะพายเรือ ออกแรง
กันทุกเย็น เดี๋ยวนี้ก็อ้วนกันเป็นแถว อีกอย่างเอานักกีฬา เอาฝีพายมาจากที่อ่ืน หน้าบ้านเรา
เป็นจุดปล่อยเรือพอดี มันไม่มีฝีพายที่รู้จักสักคน มันไม่มีความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมเหมือน
ก่อน (มะม่วง (นามสมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 
ในฐานะครูอาจารย์คิดว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน ควรบรรจุอยู่ในการเรียน

การสอนของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความตระหนักรู้
และรู้จักกิจกรรมทางท้องถิ่นที่มีในชุมชน เพ่ือให้เกิดความภูมิใจและเป็นกล้าใหม่ในการอนุรักษ์
กิจกรรมอันมีค่าเหล่านี้ต่อจากบรรพบุรุษ แม้ว่าจะไม่มีการจัดกิจกรรมขึ้นจริง ๆ ในปีนั้น ๆ แต่
สามารถจ าลอง หรือยกมาเป็นบทเรียนให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ เช่นเดียวกันกับแนวทางการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูประเพณีร าภาข้าวสารที่มะม่วง* พยายามรักษาเอาไว้ให้ชุมชนและเป็นทรัพยากรวัฒนธรรม
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 
4.3.2 กรณีศึกษาที่ 2 
มะรุม* (นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) สงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ อายุ 75 ปีและมี

บ้านเกิดอยู่ในชุมชนบ้านหมากม่วง* อุปสมบทและจ าพรรษาอยู่ที่วัดมะขาม ในชุมชนบ้านหมากขาม* 
มาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ครั้งเป็นสามเณร เป็นพระผู้ใหญ่ผู้เป็นที่เคารพเลื่อมใสอย่างสูงของ
ประชาชนในท้องถิ่น มะรุม* เป็นบุตรชายคนเดียวของผู้อาวุโสที่ชาวบ้านให้ความเคารพในอดีตซึ่งเป็น
ผู้น าทางจิตวิญญาณ บรรทัดฐานและความดีงามของคนไทยเชื้อสายมอญในชุมชน มะรุม* มีโอกาส
บวชเรียนตั้งแต่วัยเยาว์ เป็นผู้รักการเรียนรู้ การศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนเป็นผู้ริเริ่มห้องสมุดและผู้ดูแล
มูลนิธิวัดมะขาม ซึ่งได้ท ากิจกรรมของชุมชนหลายกิจกรรม เช่น การบริจาคโลหิตซึ่งได้จัดต่อเนื่องมา
เป็นเวลานาน มะรุม* เปรียบได้ดั่งผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ที่ไม่ยึดติดกับลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นพระแท้ที่
มีดวงจิตอาสาแม้ว่าจะมีเสียงสนับสนุนให้เป็นเจ้าอาวาส แต่มะรุม* ก็มิเคยตอบรับแม้แต่ครั้งเดียว 
และสนับสนุนเจ้าอาวาสทุกสมัยอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้น่าจะมีพ้ืนฐานจากครอบครัวที่มีบิดาเป็น
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แบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและชุมชน หลังจากที่บิดาได้ล่วงลับ มะรุม* จึงเป็นอีกหนึ่งบุคคลส าคัญที่
เป็นเสาหลักทางศาสนาให้กับชุมชนและคอยค้ าจุนชุมชนอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงเป็นผู้รู้ ผู้สนับสนุน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน เป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ผลักดันการสงวนรักษาทรัพยากร
วัฒนธรรมของชุมชนอย่างแข็งขันตลอดมา 
 ทุกรุ่งอรุณนับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ร่มบรมโพธิสมภาร มะรุม* ให้สัจแก่ตนเองว่าจะเดินบิณฑบาต
ผ่านบ้านทุกวัน ครั้งที่บิดามารดายังมีชีวิตอยู่เพ่ือเป็นการสั่งสมบุญให้กับบุพการี จวบจนปัจจุบัน
มะรุม* ยังบิณฑบาตผ่านหมู่บ้านหมากขาม*และหมู่บ้านหมากม่วง* ทุกวัน เพ่ืออ านวยพรแก่ญาติโยม
มาโดยตลอด  
 ด้วยพ้ืนเพเป็นคนในพื้นทีห่มู่บ้านหมากม่วงของเทศบาลต าบลไตรรัฐ* และปฏิบัติกิจของสงฆ์
ในชุมชนทุกวัน จึงทราบทุกความเคลื่อนไหวของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน มะรุม* มีความพยายามอย่างยิ่งยวดในการสืบสานอัตลักษณ์ชุมชน 
งานศาสนา และงานปิดทองหลังพระตามรอยสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
โดยมีความหวังอยู่ที่การถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าไปยังเยาวชนรุ่นใหม่ 

1) ลักษณะของประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
มะรุม* ในวัยเด็กที่เกิดและโตในชุมชน มีบ้านติดกันเป็นตระกูลพิณพาทย์ เป็นบ้านปี่

พาทย์และนาฏศิลป์มอญ   เมื่อบวชเรียนก็ยังจ าวัดอยู่ในวัดในชุมชนมาโดยตลอด จึงได้ร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของชุมชนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ประเพณีของไทย จีน หรือมอญ กิจกรรมที่มะรุม* ได้
กล่าวถึงได้แก่ กิจกรรมการท าบุญในแบบไทยเชื้อสายมอญ เช่น การท าบุญกลางบ้าน ซึ่งไม่ว่าจะเป็น
คนไทยเชื้อสายใดที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีก็สามารถเข้าร่วมได้และนับเป็นสิริมงคล ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้
อาศัยในชุมชน ประเพณีตักบาตรพระร้อยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและวัดมะขามเป็นวัดเริ่มต้น
ของประเพณีนี้ของจังหวัดในแต่ละปี การขนทรายเข้าวัด หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมมอญทั้งส าหรับ
ฆราวาสและภิกษุ เช่น การท าวัตรเย็นและการสวดมนต์แบบมอญ(ใช้ภาษามอญ) การเข้าผีใน
ประเพณีสงกรานต์ การจุดลูกหนู และกิจกรรมของคนไทยเชื้อสายจีน เช่น เทศกาลงานเฉลิมฉลองศาล
เจ้าพ่อวัดศาลเจ้า เป็นต้น 

ด้วยการบวชเรียนมาตั้งแต่วัยเยาว์ ประสบการณ์การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนจะเป็นกิจของสงฆ์เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็นับเป็นอีก
หนึ่งแรงสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความแข็งแกร่งมากทางหนึ่ง เกือบ 80 ปี ที่ได้
อาศัยอยู่ในชุมชน ญาติโยมจะเข้ามาขอค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเป็นจ านวนมาก 

นอกเหนือจากนี้ มะรุม* ยังมีความห่วงใยในทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน โดยมี
ส่วนกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเกิดจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของชุมชน เนื่อง
ด้วยตนเป็นผู้สูงวัยที่เกิดมานาน ได้เห็นความงดงามของวัฒนธรรม มีช่วงที่งอกงามหรือทรุดโทรมลงไป
ตามวัฏจักร แต่ก็ยังไม่เคยลดละความพยายามในการสงวนรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่นเอาไปแก่รุ่นลูก
รุ่นหลาน 

2) การเปลี่ยนแปลงและสภาพการณ์ปัจจุบัน 
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ในส่วนของสงฆ์จะเห็นกิจกรรม

ทางวัฒนธรรมหลายอย่างของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวัด ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด อาทิ 
การตักบาตรพระร้อย 
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การตักบาตรพระร้อยเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีการตักบาตรทางน้ ากันมา
ช้านาน แต่เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยน ประชาชนมิได้ใช้เรือเป็นพาหนะเหมือนก่อน ท าให้การจัดกิจกรรมนั้น
ยากล าบาก ประชาชนไม่ได้มีเวลาและความศรัทธามากดังเดิม และวัดที่อยู่ในคลองก็ไม่สามารถ
ออกมาสู่แม่น้ าได้เพราะติดประตูกั้นน้ า รวมไปถึงการมาร่วมรับบาตรในประเพณีตักบาตรพระร้อย
ของพระวัดอ่ืน ๆ ที่เชิญมา หลายวัดจ าเป็นต้องจ้างเรือ เพ่ือมารับบาตร สร้างภาระให้กับพระสงฆ์ใน
หลาย ๆ วัด และมีแนวโน้มในการงดจัดกิจกรรมนี้ลงไปมีการเปลี่ยนเป็นการตักบาตรเทโว คือตัก
บาตรบนบกไปบ้างแล้วก็มี หลักใหญ่ใจความที่เป็นปัญหาคือการไม่มีเรือ ในปัจจุบันเรือพายไม่ใช่
พาหนะประจ าบ้านอีกต่อไปของชุมชนในละแวกนี้ จ านวนเรือจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัด
กิจกรรม รวมไปถึงญาติโยมที่เคยมีอาชีพเรือหางยาวจ้าง ที่เคยเป็นผู้ขึงเชือกไว้คอยประคองขบวนเรือ
และช่วยกิจกรรมนี้ก็ล้มหายตายจาก ผู้คนเลิกใช้บริการเรือหางยาว จนท าให้เรือหางยาวจ้าง หายไป
จากชุมชน กิจกรรมจึงจัดได้อย่างยากล าบากมากขึ้น แต่วัดเองก็มีความพยายามและศรัทธาอย่างแรง
กล้าที่จะอนุรักษ์ไว้ แม้ว่าทางเทศบาลจะเพิกเฉยต่อการจัดกิจกรรมนี้ไปบ้างก็ตาม 

 
นโยบายเขามาแบบนั้น เขามีงบประมาณจัดงานแบบนั้น เราจะไปกระทุ้งเขาบ่อย ๆ ว่าให้จัด
กิจกรรมตามประเพณีบ้านเราสิ มันไม่ได้ เราเป็นสงฆ์ ก็ได้แต่กระตุ้นชาวบ้าน เค้าก็อยากท า 
แต่มันไม่มีเงิน สมัยนี้ข้าวยากหมากแพง เรี่ยไรไม่ได้ คนในเทศบาลเขาก็ไม่ไช่คนบ้านเรา
เหมือนเดิม เขาไม่รู้ เขาถึงไม่ค่อยให้ความส าคัญ พอจะให้ไปของบสนับสนุน ชาวบ้านก็กลัว
เงื่อนไขต่าง ๆ นานา สรุปเลยไม่ได้ท าไป แล้วงานที่วัดมันก็เยอะ กิจนิมนต์มันก็เยอะ ไม่มีคนท า 
มันก็ต้องหาทางกันไป เราไม่อยากทิ้งของปู่ย่าตายาย... (มะรุม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 
ที่ผ่านมา มะรุม* กล่าวว่าทางวัดและตนเองมีความพยายามรักษาอัตลักษณ์ของความ

เป็นมอญอยู่ทั้งการสวดมนต์ การท าวัตร และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ ต่างกัน
ตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่และคนในเทศบาลที่เป็นคนต่างถิ่น หรือผู้มีอ านาจไม่ตระหนักถึงความส าคัญ ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเจ้าอาวาสของวัดในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ย้ายมาจากพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งท าให้การรับรู้
คุณค่าแตกต่างกันออกไปและไม่เห็นความส าคัญมากเท่าเดิม ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมโดยตรง 
 

มันไม่มีคนท า เด็กสมัยนี้เขาก็สนใจเกม สนใจอย่างอ่ืน พ่อแม่ก็ท ามาหากินกันจนลืมลูกเต้า 
ห้องสมุดก็เป็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ไป ที่นั่งดูหนังไป กิจกรรมชุมชนเขาก็มาเพราะสนุก ไม่
สนุกน่าเบื่อเขาก็ไม่มา ไม่มีคนบอกเขา เขาไม่เคยมา เขาก็เลยไม่สนใจ ซึ่งวัดเองท าคนเดียว
มันก็ไม่ไหว...แต่ไม่ท าไม่ได้...ของเก่าของแก่เราเยอะ...มีคนมาขอดู เราก็ให้ดู แต่เขาไม่รู้ว่า
บ้านเราน้ าท่วม เราจัดพิพิธภัณฑ์ถาวรไม่ได้ ไม่ใช่อาตมาไม่รู้ ไม่เข้าใจ แต่เรายังไม่มีก าลังท า 
เราก็ต้องรอการสนับสนุน นักวิชาการ อาจารย์ เขามา เราก็ให้ดู แต่กลับไปเขาก็เอาเราไปว่า 
ว่าล้าหลัง ล้าสมัย ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์...แต่เราก็ได้แต่บอกตนเองว่า...ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร 
(มะรุม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
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3) ความต้องการของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
ปัญหาหลักของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสงวนรักษาทรัพยากรวัฒนธรรม

ของชุมชน คือการประสานงานของทางเทศบาลนั้นยังขาดผู้รู้ที่แท้จริง ทางเทศบาลพยายามกระตุ้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและพยายามอนุรักษ์กิจกรรมเพียงบางกิจกรรมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์แต่กลับไม่
สามารถด ารงอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนเอาไว้ เวลามีการประชุม มีการเชิญแต่ไม่ได้รับฟังความ
คิดเห็นจากสถาบันทางศาสนาที่และชาวบ้านได้รับการเชิญไป จนรู้สึกว่าความคิดของคนรุ่นเก่านั้น
ไม่ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาครัฐ ทั้งที่วัดพร้อมให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐตลอด 
 

เขามาหาอาตมากันบ่อย...เจ้าอาวาสก็ด้วย อยากจะขอพ้ืนที่ท าตลาดในบริเวณวัดมะขาม 
เท่านี้ คนยังไม่มีที่เดินเลย สนามของโรงเรียนก็เต็มไปด้วยรถนั่งท่องเที่ยว  ตลาดริมน้ านั่นก็
ใหญ่มากพอแล้ว หากเราหวังแต่เงิน หวังแต่ความเจริญทางวัตถุ สักวันมันก็มีเสื่อม แต่
วัฒนธรรมบ้านเราเขาไม่สนใจ เพราะเขาไม่ใช่คนบ้านเรา ส่วนคนบ้านเราก็ไปเป็นลูกจ้างเขา
ไม่มีปากมีเสียง น่าเสียดาย (มะรุม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 
ส าหรับการท างานในการด ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ทางมะรุม* ใช้

ช่องทางการสนับสนุนจากมูลนิธิวัดมะขาม ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยของชาวบ้าน ส าหรับกิจกรรมที่
ต้องการความร่วมมือ โดยเน้นหลักการท างานแบบปิดทองหลังพระ ความคาดหวังคือการต้องการให้
เยาวชนรู้และอนุรักรักษ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยภาพรวมแล้ว ทางวัดมิได้มีความ
ขัดแย้งกับเทศบาล เพียงแต่แนวทางการท างานนั้นยังไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร โดยวัดเองมีความยินดี
ที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการบูรณาการและการรื้อฟ้ืนกิจกรรมทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ีหายไป 

 
เขาถามอาตมาว่า ท าแล้วได้อะไร ถ้าจัดแล้วจะได้อะไร ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาคิดกันใน 
ปัจจุบัน... (มะรุม (นามสมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
 
สิ่งที่น่ากังวลคือกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลายอย่างไม่ได้มีเพียงแค่ศรัทธาเหมือนใน

อดีต แต่ยังต้องมีเหตุผลในการที่จะเข้าร่วม โดยผู้จัดจะต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้ แต่อย่างไรก็ตามการ
จัดการที่ต่างคนต่างท า ไม่สามารถท าให้งานลุล่วงได้ ความหวังยังมีอยู่ ในฐานะที่มะรุม* เป็นบุคคล
กลางจะเห็นได้ว่ามีคนในชุมชนจ านวนมากถามถึงและยังอยากให้มีอยู่ ซึ่งในรายละเอียดที่จะช่วยกัน 
ทางวัดก็ขอเป็นอีกหนึ่งส่วนในการช่วยเหลือถิ่นเกิดของมะรุม* เองอีกทางหนึ่ง 

ความต้องการของมะรุม* ต่อการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน คือ การพยายาม
รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีความต้องการที่จะประมวล และสังคายนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ความเป็นมาและความส าคัญของทรัพยากร
วัฒนธรรม รวมไปถึงทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชนเป็นหนังสือ หรือสื่อที่สามารถอ้างอิง น าไป
ศึกษา หรือสามารถปรับใช้ได้ตามบริบททางสังคม เพราะมีความกังวลว่า หากตนเองล่วงลับไป จะไม่มี
คนที่สามารถตอบค าถามเหล่านี้ได้ และอยากได้ฐานข้อมูลที่เที่ยงตรง เพียงพอต่อการน าไปใช้ของคน
รุ่นต่อไป โครงการที่มีความต้องการจะให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การรื้อฟ้ืนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สูญ
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หาย การอนุรักษ์การสวดมนต์แบบมอญ การสร้างสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญของชุมชน เป็นต้น 

 
ระยะหลังมานี้คนจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาอยู่กันเสียในหมู่บ้าน เย็น ๆ ก็จะมานั่งริม
แม่น้ า ปะหน้ากันขาว เราไม่รู้จักกัน ไม่มีกิจกรรมอะไรมาเชื่อมกัน อีกหน่อยมันจะเป็นปัญหา 
ตอนนี้เองก็เป็นปัญหา เขามีวัฒนธรรมไม่เหมือนเรา ดูสิ ...ต้นมะขามพวกนี้ คนแถวบ้านเรา
เขาไม่เก็บ ปล่อยให้สุกและร่วงคา ต้นไป แต่คนต่างบ้านต่างถิ่น เขาขึ้นไปขย่มไม่ได้สนใจ
สายตาใคร แล้วก็เก็บไปกิน เราไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกัน เราจึงไม่เข้าใจเขา เขาไม่เข้าใจ
เรา ทั้งที่เขาก็เป็นพุทธเหมือนเรา (มะรุม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559) 

 
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนจะช่วยผสานความต่างระหว่างคนในชุมชน 

และคนต่างถิ่นที่เข้ามาอาศัยในชุมชน วัฒนธรรมจะช่วยกล่อมเกลาให้มีครรลองที่ต้องกัน ปรับตัวและ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 

 
4.4  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านหมากขาม* และชุมชนบ้าน 
      หมากม่วง* ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม    
      ของชุมชน 
 

จากบริบทของชุมชนที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นใน เขตเทศบาล
ต าบลไตรรัฐ* จะเห็นได้ว่าเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในส่วนของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ซึ่งส่งผลให้การประกอบอาชีพนั้นไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพได้เช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นการท าประมง
พ้ืนบ้าน หรือการเกษตร ท าให้มีความจ าเป็นต้องหาอาชีพอ่ืนท าทดแทนเพ่ือเลี้ยงชีพ รวมไปถึงที่ดิน
ท ากินที่หดหาย กลายเป็นแหล่งที่พักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กใหญ่ในเขตเทศบาล จึง
ท าให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เข้าไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
เทศบาลต าบลไตรรัฐ* และสวนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียง สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ของประชาชนในชุมชนดังนี้ 

 
น้ าจากโรงงาน โรงพยาบาล และบ่อขยะมันปล่อยลงมา น้ าในคลองก็เน่า ในแม่น้ าก็เสีย บ่อ

 เล็กบ่อน้อยไปหมด ปลา กุ้ง มันจะไปเหลืออะไร ผักหญ้า ต้นไม้ใหญ่เขาก็ตัดทิ้งไปหมด หา
 กินเองไม่ได้ อะไร ๆ ก็ต้องซื้อเขา นี่ก็ให้พวกลูกหลานมันท าโรงเหล็ก โรงกระดาษ หรือไม่ก็
 ท าในโรงงานตรงบางกะดี มันก็ไม่ต้องมาลุ้น รอดไหมรอด (มะหวด (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 
 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 
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ก็อยู่ล าบากขึ้นนะ รับจ้างมันก็ไม่แน่นอน เดี๋ยวนี้กับข้าวกับปลาก็ต้องซื้อเขา ต้นตาลมันก็
เหลือน้อย ขึ้นตาลไม่ค่อยได้ ไม่พอขาย มันไม่ได้มีตลอดไง ช่วงหน้าน้ าก็ท ามาหากินยาก นี่ดี
ว่าพอมีวุฒิ ไปเป็นลูกจ้างโรงงาน ก็ดี มีสวัสดิการ ก็พออยู่ได้ จะให้อยู่แบบเดิมมันไม่พอกิน 
น้ าท่าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ดี ปลาเปลอหายหมด (มะดัน (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม พ.ศ. 
2559) 
 
นาของย่าก็ขายท าหมู่บ้านไปแล้ว ที่บ้านก็รับจ้างไป นี่พอจบเทคนิคก็เข้างานเลย มันก็ดีกว่า
รอฟ้ารอฝน มันหากินยากกว่าเก่า ก็เอาไว้ก่อน อาศัยว่าท าโอ(ล่วงเวลา)ไป ก็ได้เพ่ิมขึ้นมา ก็
พออยู่ได้ เพราะของบ้านเรามันก็ไม่แพงมาก ประหยัดหน่อยก็พอได้ แต่จะอาศัยยิงนกตก
ปลานี่ยากแล้ว มีแต่คนแย่งกัน แล้วมันก็เหลือน้อย กุ้งแม่น้ านี่โดนยาเบื่อหมด จะเหลืออะไร 
(มะหาด (นามสมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 
 

 ในขณะเดียวกันประชาชนที่เป็นพ่อบ้าน แม่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการท าอาหารและสินค้าท้องถิ่นจ าหน่ายในตลาดริมน้ าวัดศาลเจ้า ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อกับ
วัดมะขาม ประชาชนอีกส่วนหนึ่งจึงผันตนเองไปท าอาชีพใหม่คือ การเป็นพ่อค้า แม่ค้า ซึ่งเป็นตลาด
ริมน้ าที่ก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากและอยู่ไม่ห่างจากเมืองหลวงมากนัก ดัง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในชุมชนดังต่อไปนี้ 
 

ที่บ้านท าขนม ไอ้เราก็เดินขายมาตั้งกะสาว ๆ มีคนสั่งตามงงตามงานบ้าง มันก็ขายได้ นี่พอมี
 ตลาด เขาก็ชวนไปขาย เออ มันก็ขายได้ คนเขาว่ามันก็พอจะอร่อยอยู่ พอตอนนี้ขายดี เลย
 เอาญาติพ่ีน้องมาช่วย มันก็ต้องท า เราไม่มีความรู้ เรียนไม่สูง จะหาผักหาหญ้า มันไม่มีแล้ว 
 เราก็ต้องซื้อเขาใช่ไหม นี่เรามามีสูตร ทวดเราสอนมา แม่เราสอนมา ลองท าดู แบบโบราณ 
 มันก็พอขายได้ เราขายไม่แพง คนเขาก็ชอบ (มะตาด (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559) 

 
ตลาดมันไปได้ คนก็ทยอยมา จริง ๆ ได้ร้านก๋วยเตี๋ยวตาสุขเขาช่วยกันดึงคนมากิน พอร้านมัน

 ใหญ่ขึ้น เขาก็เอาคนบ้านเราไปช่วย ไปกันตั้งกะตีสองตีสาม เตรียมของขาย พอสักพักเราไม่
 ไหว เลยคิดว่าเราท าอะไรได้บ้าง เลยมาลงที่พวกกุ้ยช่าย สูตรเขาก็ส่งต่อ ๆ กันมา เราก็ครูพัก
 ลักจ าไป แล้วปรับสูตรเป็นของเรา ทั้งแป้ง ทั้งน้ าจิ้ม เป็นของอร่อยบ้านเรา ถึงจะมีหลายเจ้า 
 ก็ขายได้ คนบ้านเราเขาไม่ได้แข่งกัน มีดีคนละแบบ เอาจริง ๆ เราพอเพียง เอาเท่าที่เรา ไห ว 
 เราไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเยอะ  แต่อย่างว่าเดี๋ยวนี้อะไร ๆ  ก็ต้องซื้อต้องหา ... (มะหวด 
 (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 
 
 ในส่วนของบริบทของสังคมท่ีส่งผลต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมนี้อย่างเห็นได้ชัด ชุมชนมุ่งไปยัง
ประเด็นของผลประโยชน์ที่จะได้รับนั่นก็คือเรื่องปากท้องในการเลือกที่จะประกอบอาชีพ แต่จาก
การศึกษาพบว่าคนในชุมชนตั้งแต่วัยรุ่นตอนปลายจนถึงผู้สูงอายุมีความต้องการอนุรักษ์ รื้อฟ้ืน



75 

 
 

กิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนที่เคยมีประสบการณ์ร่วมและมีความผูกพันมาตั้งแต่วัยเด็กให้กลับมา
ด าเนินขึ้นอีกครั้ง เพ่ือส่งต่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลาน การตระหนักรู้นี้เกิดเป็นกระแส
กล่าวถึงแทบทุกปี ในช่วงที่เคยมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเหล่านั้นในอดีต เช่น ช่วงสงกรานต์ 
ช่วงออกพรรษา ซึ่งมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชุมชนหลายกิจกรรม และส่วนใหญ่ได้งดเว้น
ไปแล้วหลายปี เมื่อเข้าสู่กระบวนการศึกษาในครั้งนี้ ท าให้เกิดการกระตุ้นให้ชุมชนกล่าวถึงทรัพยากร
วัฒนธรรม และท่ีส าคัญคือกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่สูญหายไป
หรือมีการงดจัดไปแล้ว ได้ถูกน ากลับมาพูดถึงบ่อยครั้ง ตลอดจนมีการพัฒนาไปสู่การวางแผนที่จะรื้อ
ฟ้ืนบางกิจกรรมของชุมชนขึ้นมาอีกครั้งหรือมีการระดมความคิดและถกเถียงกันในเชิงสร้างสรรค์ว่า
อะไรคือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและจะแก้ไขได้อย่างไร  
 จากการบอกเล่าของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญให้ความคิดเห็นและข้อเท็จจริงตรงกันหรือไปใน
ทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับข้อจ ากัดหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนดัง
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

พอขายของ ตลาดเปิดเช้า 7 โมงของก็ต้องเริ่มแล้ว คนบ้านเราเขาตื่นเช้า ตีสองตีสามเขาเริ่ม
 กันแล้ว นี่เตรียมของตั้งแต่ช่วงตี 1 นอนก็บ่าย มันไม่ค่อยมีเวลา ก็ค้าขาย คนเขามา ไม่ได้
 ของไป เดี๋ยวเขาไม่มาอีก ก็เตรียมไว้ให้พร้อมขาย จะว่าไปมันก็เหนื่อย ไม่ค่อยมีเวลาไปงาน
 เงินเขาหรอก ขนาดท าบุญวันพระ บางทีก็ได้แค่แวะไปใส่บาตรเลย (มะกอก (นามสมมุติ), 
 สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
ท างานโรงงาน พอขึ้นต าแหน่ง งานมันก็เยอะ แล้วส่งไปขายประเทศใกล้เคียง มันต้องผลิตให้

 ได้ตามเป้า ตามแผนการผลิต คือต้องท าโอ(ล่วงเวลา)ด้วย แล้วค่าแรงมันก็ดีกว่า คือก็หนัก 
 แต่มันก็คุ้ม ก็ต้องแลกกับเวลาที่เสียไป นอนน้อย เวลาไปท าอย่างอ่ืนไม่มีหรอกครับ นี่เรือยาว
 ก็ไม่ได้พายมาหลายปี พุงมันก็มา (มะระ (นามสมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2559) 

 
เงินเดือนเราไม่สูง จบมาไม่ตรง ก็ท าไป เพราะสวัสดิการแล้วก็โอเยอะ เดี๋ยวนี้อยู่ได้ด้วยโอ 

 กลับบ้านทีก็สามทุ่ม เช้าไปเจ็ดโมง เป็นแบบนี้ หยุดวันเดียว เงินโอมันดีกว่าเนอะ งานมันมา
 ก็ช่วยเขาช่วยเรา แต่ก็จริง ไม่มีเวลาไปท าอะไรกับเขาเลย ตักบาตรพระร้อยนี่ก็ติดโอ ปีนี้ก็
 ไม่ได้ตัก (มะขาม (นามสมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 30 มกราคม พ.ศ. 2560) 

 
จะรอให้คนว่างแล้วคุยกัน มันจะไม่ได้จัดแล้ว เราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้าน เราพอมีเวลาเรา

 ก็เริ่มต้นไปก่อน ใครเขาว่างก็จะได้มาช่วย ทีมงานที่เคยมี มันก็ร่ าว่าอยากท าก่อนที่มันจะ
 หายไป เรารอกันไปกันมา สรุปไม่ได้จัดมาหลายปี ตอนนี้เห็นทีว่าต้องเริ่มแล้ว ... (มะแว้ง 
 (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 20 มกราคม พ.ศ. 2560) 
 
 กล่าวโดยสรุปคือ การไม่มีเวลาว่างเพียงพอในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้อย่าง
เต็มที่ หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเหล่านั้นได้ด้วยเหตุผลของงานและความต้องการ



76 

 
 

ปัจจัย(ค่าตอบแทนจากการท างานล่วงเวลา)เพ่ิมเพ่ือการด ารงชีพ ตลอดจนผู้ที่ผันตัวเองมาค้าขายใน
ตลาดริมน้ าวัดศาลเจ้าก็จ าเป็นจะต้องเตรียมสินค้าออกจ าหน่ายวันต่อวันจนไม่มีเวลามาช่วย
เตรียมการหรือร่วมกิจกรรมได้อย่างเดิม ยกตัวอย่างเช่น การแข่งขันเรือยาวประเพณี ในอดีต เรือยาว
ประเพณีจะใช้ฝีพายที่เค่ียวกร าและคัดเลือกจากเยาวชนและผู้ชายในหมู่บ้าน โดยมักฝึกซ้อมฝีพายกัน
ในช่วงเย็นถึงพลบค่ า ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ าก็จะพากันออกมาชมเรือและฝีพายฝึกซ้อม
กันที่นอกชานทุกวัน และส่งเสียงโห่ร้องให้ก าลังใจฝีพายไปตลอดคุ้งน้ าของบ้านหมากขาม* และบ้าน
หมากม่วง* ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดกันโดยมีจุดเริ่มต้นหน้าวัดมะขามที่เป็นท่าลงเรือทอดยาวผ่านมาทางตอน
เหนือจนสิ้นสุดระยะทางที่บ้านหมากม่วง* จนกระทั่งถึงวันแข่งขันก็จะมีความผูกพันกับกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมนี้เป็นอย่างมากนอกเหนือจากที่กิจกรรมทางวัฒนธรรมนี้จะสะท้อนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
และอัตลักษณ์ชุมชนแล้ว ยังช่วยในเรื่องการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริม
ความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดแรงยึดเหนี่ยวในสังคม ความผูกพันและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ชุมชนกันอย่างแน่นแฟ้น แต่เมื่อเวลาและสภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันกีฬาเรือยาว
ประเพณีท่ีเคยมีฝพีายเป็นคนในชุมชนกลับไม่มีฝีพายท่ีเป็นคนในชุมชนเลยแม้แต่คนเดียวและเทศบาล
ก็จัดจ้างฝีพายจากภายนอกเข้ามาแข่งขันในนามชุมชน กิจกรรมทางน้ านี้ที่เคยเป็นของชุมชนก็เริ่ม
เลือนหายไปจากความทรงจ า เนื่องด้วยเยาวชนส่วนหนึ่งเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมไปถึงฝีพาย
วัยหนุ่มก็เข้าสู่เข้าสู่ระบบโรงงานอุตสาหกรรมจนหมด มีบางส่วนที่สนใจแต่ไม่มีจ านวนมากพอที่จะ
ด าเนินกจิกรรมหรือฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องไดเ้หมือนดังกาลก่อน 
 
 ตอนเด็ก ๆ ใฝ่ฝันนะครับ เห็นพ่อ เห็นน้าพายเรือ มันดูเจ๋งไปเลย เรากับแม่ก็เชียร์อยู่นอก
 ชาน ตอนเย็น ๆ ชาวบ้านออกมานั่งดูเรือกันแทบทุกบ้าน ส่งเสียง โบกมือกัน พอไม่กี่ปี เราโต
 เป็นหนุ่ม มันไม่มีแล้ว ฝีพายก็มาจากที่อ่ืนหมด เสียดายเหมือนกันครับ (มะพูด (นามสมมุติ), 
 สัมภาษณ์, 30 มกราคม พ.ศ. 2560) 
 
 ชอบไปซ้อมกับพี่ชายกับอา แต่เราเด็กยังพายเป็นตัวจริงไม่ได้ พอโตเขาก็เลิกกันไปท าโรงงาน
 ไปหมด พายเรือตอนเย็นมันไม่ร้อน ได้เหงื่อ กล้ามมาง่าย เดี๋ยวนี้พอท างานโรงงาน ไม่มีเวลา
 ออกก าลัง พุงมันมาง่ายกว่า เดี๋ยวนี้เชียร์เรือไม่สนุกแล้ว คนบ้านเราหายหมด อยากจัดนะ 
 เป็นเรือมาด เรือพายเล็ก ๆ ก็ได้ แต่อยากให้คนบ้านเราพาย มันน่าลุ้นกว่า นี่แม่น้ าหน้าบ้าน
 เรานะ ท าไมให้ใครที่อ่ืนมาพาย ไม่ใช่หวงนะ แต่เราก็อยากเป็นฝีพายตัวจริงบ้าง (มะพร้าว 
 (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 31 มกราคม พ.ศ. 2560) 
 
 อีกกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ และในวงสนทนากลุ่มย่อยให้
ความส าคัญและกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง โดยมักจะมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญกล่าวถึงบ่อยครั้งได้แก่
ประเพณีเข้าผีชาวมอญ มีเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่น่าสนใจนี้ได้
ดังต่อไปนี้ 
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เสียดายอยู่นะ เล่นเข้าผีมันหายไปจะสิบปีได้แล้วมั้ง คือมันสนุกนะ สงกรานต์ทีก็มากินมาเล่น 
 มาดูเข้าผีกัน ตกเย็นมาแล้ว ให้ผู้ใหญ่ก็ตั้งวง เด็ก ๆ มันก็มาดูผี เดี๋ยวนี้มันไม่มีคนเข้า คนเขาก็
 ไม่มากัน ลานกว้าง ๆ มันหายไปหมดแล้ว น้ ามันท่วม คือเสียดาย บางปีคนน้อย ผีไม่เข้า คน
 เขาก็ไม่มา มันไม่มีคน เมื่อก่อนนี้ คนบ้านเรานี่รอเลย ผีอะไรมันจะเข้า ท ามาแต่เก่าก่อน 
 (มะสัง (นามสมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
เข้าผีนี่ก่อนใครเพ่ือนเลย มันงดจัดไปนาน บางทีท างานเพลิน ๆ มันก็เลยไป ส่วนใหญ่ก็ไปวัด
กัน เดี๋ยวนี้เขาก็เลี้ยงโต๊ะจีนกัน มันก็เข้าใจได้นะ มันไม่มีคนท า ไม่มีคนเข้า มีมาตั้งแต่ปู่ย่าตา
ยาย หายไปก็ใจหาย แต่เห็นเขาก็จะท า จะท า ก็รออยู่ นี่เข้าได้นะ เขาว่าเราจิตอ่อน ว่าอยู่ถ้า
จะท า จะลาโอทีมาช่วยเลย เดี๋ยวจะปีนตาลไม่ไหว เรามันผีลิงลมเข้าบ่อย (มะแขว่น (นาม
สมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
 
ขายของ มันต้องตื่นเช้ามาก เข้าผีมันก็ดึกดื่นเหมือนกัน แต่มันสนุก คนนี้เต็มลานเลย แต่
เดี๋ยวนี้คนเขาไม่มี มันคนน้อย ไม่ครึกครื้น หายไปนานแล้วเหมือนกัน แต่ก็อยากให้เล่นใหม่
นะ ที่นี่มันดั้งเดิม เข้าผีต้องบ้านเรานี่แหละ  เด็ก ๆ รุ่นใหม่มันไม่รู้จักแล้ว (มะตาด (นาม
สมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 
 
เราก็เรียกทีมงานมาตลอด เขาว่างบ้างไม่ว่างบ้าง บางปีตั้งเต้นท์แล้ว เอาล่ะ ปีนี้จะต้องสนุก
แน่ คน ท ามี แต่คนมาเข้าไม่มี ไปมีลูกบ้าง ไปเข้ากะบ้าง มันคนน้อย ผีไม่เข้า ที่เคยจัดสาม
คืน เหลือคืนเดียว พอคืนเดียวตอนนี้ลานเป็นน้ า เป็นเลนไปหมด มันก็จัดไม่ได้ นี่เว้นมาจะ
เป็นสิบปี เขาก็ถามหากันทุกปี นี่ว่าจะเอาใหม่ละ มันนานไปแล้ว (มะยม (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์, 30 มกราคม พ.ศ. 2560) 

 
 กล่าวโดยสรุปคือ ประเพณีเข้าผี โดยปกติแล้วตั้งแต่อดีตกาลชาวไทยเชื้อสายมอญจะมี
ประเพณีท่ีนิยมเล่นกันในช่วงวันตรุษสงกรานต์ที่ติดต่อกัน 3 วันในช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยและมอญ
ของทุกปี ประเพณีการเล่นเข้าผีชาวมอญนั้นเป็นที่นิยมแก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก จะมีประชาชน
มานั่งล้อมวงในปะร าพิธีที่มีการจัดกิจกรรมเพ่ือดูการเข้าผีที่เชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษบ้าง หรือเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในชุมชน โดยผีที่น ามาเล่นก็มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น ผีกะลา ผี
ลิงลม ผีสุ่ม ผีอีจู้ เป็นต้น โดยจะมีบทอัญเชิญผีทั้งภาษาไทย ภาษามอญสลับกันไป โดยให้เด็ก ๆ หรือ
ชาวบ้านเดินเป็นวงกลมล้อมรอบผู้ที่ต้องการให้ผีเข้า และจ าเป็นจะต้องมีคนที่มีพละก าลังคอยควบคุม
การเคลื่อนไหวของคนที่ผีเข้า ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้าผีได้และทุกคนจะทราบกระบวนการ
ทั้งหมด ซึ่งกลุ่มผู้รู้และผู้ช านาญการจะคอยดูแลการท าพิธีให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและที่ส าคัญ
กิจกรรมนี้ไม่สามารถคาเดาได้ว่าผีจะสามารถเข้าได้หรือไม่ แต่หากใครที่เคยเข้าได้ ก็มักจะได้รับการ
ทาบทามให้ช่วยเข้าในปีต่อ ๆ ไป แต่เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่เคยเป็นกลุ่มผู้ด าเนินกิจกรรมและ
ผู้ที่เข้าได้มีภาระการงานที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัว จึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้น้อยลง จนจ าเป็นต้องงดจัด
ไปในที่สุด 
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 บางทีคนดึงแรงมันก็หมดหนา แก่แล้ว เอาไม่อยู่ก็มี ผีบางตัว อย่างลิงลมนี่มันแรงเยอะ บางที
 คนดึง คนจูง โดนลากก็มี แต่คนบ้านเราเขามีความสุขกัน ปีละครั้ง เราก็ยอม เจ็บตัว ดีกว่าไม่
 มีแบบนี.้.. (มะระ (นามสมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 10 มกราคม พ.ศ. 2560) 
 
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ของท้องถิ่นที่เริ่มทยอยงดจัดลง หรือมีความถี่ใน
การจัดน้อยลงจนคนรุ่นใหม่ไม่รู้จัก เช่น ร าภาข้าวสาร การกวนข้าวทิพย์ การจุดลูกหนู ที่เริ่มจะสูญ
หายไปจากท้องถิ่นและเป็นที่กล่าวถึงอยู่ในบริบทที่ก าลังเกิดกระแสการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมของชุมชน ดัง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนดังต่อไปนี้ 

 
วัดก็พยายามประสานให้นะ ข้อมูลอะไร มันมีอยู่ที่วัด แต่ไม่มีใครเขารวบรวม เรื่องมอญ เราก็
พยายามรักษาการสวดมนต์แบบมอญ คนเขาไม่เอา เราเอา พระท่ีนี่ต้องท าวัตร แ บ บ ม อ ญ
ด้วย ส่วนอันอ่ืน ๆ ชาวบ้านเขาก็พูดกัน ก็ต้องรอดู นี่เรือยาวมันไม่มีฝีพายบ้าน เรามันไม่พอ 
เขาไปท างานหมด นี่ก็หาเรือเล็กมาแล้ว เออ เข้าท่า ดีกว่ามันหายไป เข้าพงเข้าผีก็ไม่มีแล้ว 
แต่ก็มีคนจะท าอยู่ (มะสัง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 
 
เราก็รวมกลุ่มกันอยู่ เรียก ๆ ทีมงานมาคุยว่าเราจะเอาอะไรกลับมาท าได้บ้าง มันหายไปหมด 

 บทจะพ่ึงเทศบาล เขาก็คนนอก เขาไม่รู้ ก็มีคนสนใจ ก็วางแผน ๆ กันอยู่ ก็รอว่าง ๆ จะได้
 ช่วยกันอีกที เขาก็พูดถึงกันเรื่อย จะว่าไม่สนใจ มันไม่ใช่ แต่มันไม่มีเวลา ไม่มีเงิน เรี่ยไรก็
 เกรงใจเขา นี่เข้าผี เขาก็เรียกร้องกัน แต่ลานมันเป็นน้ าไปหมดแล้ว ต้องหาที่ทาง ร าภา
 ข้าวสาร ตักบาตรพระร้อย เรือนี่พังไปหมดแล้ว ใช้เรือพลาสติกก็ไม่ค่อยใช่แบบเดิม มันไม่ได้
 อารมณ์ (มะแว้ง (นามสมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 
 

เคยลองจัดเส้นทางเดินเท้ากับจักรยาน คือก็เอาคนแก่มาเล่าเรื่อง ไอ้พวกเราที่เดิน มันตื่นเต้น 
เออ เราอยู่มานาน ท าไมเราไม่เคยรู้ อะไรที่เห็นๆ กันอยู่ทุกวัน มันอยู่มานานขนาดนี้เลย 
ที่มามันไม่ธรรมดา ที่รุ่นปู่ย่า รุ่นทวด เขามาจากไหน เขาท าอะไรไว้ บางทีเราไม่รู้เลย คือแถว
นี้มันมีครบนะ วงปี่พาทย์ ร ามอญ ขนงขนม ของกินมีหมด นี่บ้านมอญเยอะแยะ เราก็ไม่รู้ 
เราก็อยู่ไป เลยได้เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ว่าจะจัดเป็นการท่องเที่ยวชุมชน ก็
มีคนเอาด้วยอยู่ แต่โฮมสเตย์ต้องหาคนช่วย (มะเฟือง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์,20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559) 

 
 จากปรากฏการณ์ทางสังคมนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการศึกษาและสร้าง
ตัวแบบที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ืออนุรักษ์ รื้อพ้ืน ต่อยอดและท านุบ ารุง
กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ให้กลับคืนมาและด าเนินกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งยังก่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชนตามบริบท
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  
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4.5  การจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และชุมชนบ้านหมากม่วง* 
 

ในส่วนของการจัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* พบว่า 
ที่ผ่านมาในอดีตผู้น าชุมชน น าโดยผู้ใหญ่บ้านและปราชญ์ชุมชนจะเป็นผู้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของชาวไทยเชื้อสายมอญเสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลักอันเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยของประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมพบว่า ส าหรับกิจกรรมของชาวไทยเชื้อสายมอญแล้ว ในส่วนของปัจจัยสนับสนุนการจัด
กิจกรรมส่วนใหญ่จะใช้การเรี่ยไรปัจจัยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากคนในชุมชนคนละเล็กละน้อย
ตามก าลังศรัทธาและมีการรวมกลุ่มแนวร่วมในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยมีการแบ่งงานกัน
อย่างไม่เป็นทางการเป็นกลุ่มย่อย ๆ และส่วนของกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนนั้น 
คณะกรรมการวัดศาลเจ้าจะเป็นผู้ด าเนินการเป็นหลัก โดยอาศัยเงินบริจาคและการประมูลไผ่มงคล
ภายในงานเพื่อเป็นทุนในการจัดกิจกรรมและโรงทาน ส่วนใหญ่ประชาชนจะเป็นผู้เข้าร่วมมากกว่าเป็น
ผู้จัดการทั้งหมด โดยการสังเกตประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่
ส าคัญพบว่าการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งได้แก่ กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ประชาชนในชุมชน
เป็นผู้ด าเนินการเองจะมีรูปแบบสอดคล้องกับวงจร Deming (PDCA) แต่ผลการด าเนินการในหลาย ๆ 
กิจกรรมอาจไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร รวมไปถึงในแง่ของความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมอีก
ด้วย จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมา
จัดต่อปี มีเพียงกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณีและประเพณีสงกรานต์เท่านั้น ซึ่งเป็นที่น่าสังเกต
ว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนหลายอย่าง ไม่มีอยู่ในแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ทั้งท่ีบุคลากรส่วนหนึ่งที่ท างานในเทศบาลต าบลไตรรัฐ* 
เป็นคนที่มีพ้ืนเพอยู่ในชุมชนนี้ แต่เมื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึกลงไป พบว่าบุคลากรที่เป็นคนในชุมชนไม่
มีบทบาทในการก าหนดนโยบายใด ๆ และในแง่ของการน าเสนอโครงการ เป็นส่วนของผู้อ านาจเป็นผู้
ตัดสินใจ โดยผู้อ านาจที่เกี่ยวข้องอาจไม่เคยมีประสบการณ์ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนเลยก็
เป็นได้ จึงเป็นที่มาของแผนประจ าปีที่ไม่มีการระบุกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ส าคัญลงไปและ
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอีกนัยหนึ่งด้วย ดังข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ดังต่อไปนี้ 

 
คือมันไม่มีระบุอยู่ในแผนการจัดกิจกรรมประจ าปีของเทศบาล เพราะเราก็ท าตามนโยบาย 

 นายกฯ  แจ้งมา เราก็ท าไปตามนั้น จะมีก็วันเฉลิมต่าง ๆ อีกอย่างเป็นคนนอกพ้ืนที่ ไม่ค่อย
 ทราบด้วย แต่ทางเราก็พอมีงบสนับสนุน แค่แจ้งมาก็ยินดีจะสนับสนุน (มะขวิด (นาม
 สมมุต)ิ,  สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

 
คือก็เป็นคนในท้องถิ่นนี่แหละครับ แต่ว่าพอเรียนจบ ก็มาท างานในเทศบาล ก็ต าแหน่ง

 พนักงานธรรมดา ก็ไม่กล้าพูดอะไร คือตอนเด็ก ๆ ก็ เข้าร่วมบ้าง มันก็หาย ๆ ไป 
 ตอนนี้เขาให้จัดอะไรก็ท า ก็อยากให้มีนะ พอเข้าร่วมประชุม ก็มีชาวบ้านฝากเรื่องมาบ้าง 
 แต่เราตัวเล็ก ๆ เนอะ แต่มีโอกาสก็จะช่วยประสานงานให้ เต็มใจช่วย เต็มที่ เพราะนี่ก็
 เสียดายเหมือนกัน (มะยม (นามสมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 
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ซึ่งจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญพบว่ารูปแบบการจัดการ
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ยังใช้การจัดการอย่างไม่เป็นทางการ ใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง ซึ่งหากด าเนินการอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน 
พร้อมการสอดรับเชิงนโยบายที่มีความเป็นไปได้ของเทศบาล พบว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น และมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในการจัด
กิจกรรมที่คาดว่าจะสูงขึ้นกว่าต่างคนต่างท า 

โดยรูปแบบการวางแผนการกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด
กิจกรรมของคนไทยเชื้อสายมอญ เริ่มจากแกนน าจะเริ่มจุดประเด็นเมื่อใกล้ช่วงเวลาท ากิจกรรมกับ
ทีมงาน หรือชาวบ้านที่มีความคุ้นเคยกัน รู้ฝีมือกัน หรือเคยร่วมจัดกิจกรรมกันมาในปีก่อนๆ แล้ว
กระจายงานไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างออกไป เพ่ือให้มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ มาก
พอสมควร แต่ยังไม่มีการจัดระบบหรือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ยังใช้การสื่อสารแบบเรียบ
ง่าย ปากต่อปาก อย่างมากก็มีจดหมายข่าวง่าย ๆ แปะในป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดยสามารถ
สรุปเป็นรูปแบบและหน้าที่โดยคร่าวได้ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.3  รูปแบบการรวมกลุ่มแนวร่วมในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมอญ 

กลุ่มน าและกลุ่มผู้รู้ในกิจกรรม
ทางวฒันธรรมนัน้ๆ 

กลุ่มผู้มีความสนใจหรือมีแนวโนม้
ที่จะเป็นกลุ่มผู้น าในอนาคต 

กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

กล
ุ่มผ

ู้น า
แล

ะผ
ู้รู้ ระดมความคิดและ

ช า ระ รูปแบบความ
เ ป็ น ม า  แ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด
กิจกรรม (สังคายนา) 
ใ ห้ ไ ด้ คู่ มื อ เ ป็ น ล า ย
ลักษณ์ ทดแทนแบบ
การสืบทอดแบบมุข
ปาฐะ 

กล
ุ่มผ

ู้สน
ใจ

สืบ
ทอ

ด ศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรม ความเป็นมา 
และรายละเอียดต่าง ๆ 
เพื่ อพร้ อมที่ จ ะช่ ว ย
หรือยกระดับตนเองขึ้น
ไ ป เ ป็ น ก ลุ่ ม ผู้ น า
กิจกรรม กล

ุ่มผ
ู้สน

ใจ
เข

้าร
่วม

กิจ
กร

รม
 

ต้องมีทัศนคติเชิงบวก
ต่ อ กิ จ ก ร ร ม  เ ป็ น
กระบอกเสียงส าคัญใน
ก า ร ชั ก ช ว น ค น ใ น
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
แ ล ะ ต้ อ ง ใ ห้ เ ห็ น
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
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ซึ่งจากการสังเกตประชาชนในชุมชนที่มีการพูดคุยกันตามโอกาสต่าง ๆ เพ่ือประเมินบริบท
และความส าคัญของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือหาทางจัดการ
อย่างง่ายในเบื้องต้น จากจ านวนชาวบ้าน 56 คน ที่จัดการประชุมกลุ่มย่อยและที่พูดคุยกันในโอกาส
ต่าง ๆ ได้ผลการประเมินความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.2  การประเมินความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมชุมชน 
 
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม จ านวน ร้อยละ 

(n=56) 
ล าดับ 

จับต้องไม่ได้    
1) ประเพณีตักบาตรพระร้อย  53 94.64 1 
2) การสวดมนต์แบบมอญ 35 62.50  
3) งานเจ้าพ่อ 44 78.57  
4) ประเพณีมอญคั่ง 41 73.21  
5) การจุดลูกหนู 38 67.85  
6) ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 39 69.64  
7) การแข่งขันเรือยาวประเพณี 50 89.28 2 
8) ร าภาข้าวสาร 42 75.00  
9)การเล่นเข้าผี 45 80.35 3 
10) ปี่พาทย์และนาฏศิลป์แบบมอญ 44 78.57  
11) ประเพณีการท าบุญกลางบ้าน 44 78.57  

จับต้องได้    
1) พระอุโบสถสมัยอยุธยาวัดมะขาม 45 80.35 1 
2) ศาลเจ้าจีนวัดศาลเจ้า 38 67.85  
3) วิหารเซียนแปะ 42 75.00 2 
4) ปรก 38 67.85  
5) บ้านและสถาปัตยกรรมแบบมอญ 39 69.64  
6) นาบัว 34 60.71  
7) ลานสะตือ 33 58.92  
8) ดงตาล 34 60.71  
9) ขนมและอาหารท้องถิ่น 39 69.64  

  
โดยข้อมูลนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โดยการประเมินความส าคัญจากชาวบ้านในชุมชน ซึ่ง

ข้อแนะน าในล าดับต่อไปคือ การศึกษาควรจะต้องมีการสัมภาษณ์เจาะลึกร่วมด้วย ในส่วนของ
ความส าคัญและรายละเอียดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญว่าอะไรคือแนวทางการประเมินความส าคัญที่
ควรจะน าไปเป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมิน นอกจากนี้ในชุมชนมีครัวเรือนไม่มาก ควรจะเก็บให้ได้
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ทุกครัวเรือนเพ่ือให้ได้ข้อมูลร้อยละ 100 เพ่ือด าเนินการจัดการต่อไป และจากการประเมินทุก
ครัวเรือน 

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพบว่า ทางเทศบาลยังมีมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่ง
ที่สามารถจัดสรรให้ชุมชนหรือประชาชนในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ท ากิจกรรมทางวัฒนธรรมได้ 
โดยจะต้องจัดท าเอกสารเพื่อขอจัดสรรงบจากทางเทศบาลลงไป แต่ทั้งนี้ ทางเทศบาลก็มิได้มีนโยบาย
ชัดเจน รวมไปถึงรูปแบบเอกสารแบบที่แน่ชัดจึงท าให้การด าเนินการเป็นไปได้โดยยากอยุ่ในขณะนี้ 
รวมไปถึงกลุ่มผู้น ากิจกรรมก็ไม่กล้าที่จะใช้งบประมาณจากทางเทศบาลเพราะเกรงว่าจะมีเงื่อนไข
ซับซ้อนและไม่สามารถรับผิดชอบในผลที่จะตามมาได้ เพราะในบางกิจกรรม อาทิ การเล่นเข้าผี หาก
ตัวชี้วัดเป็นด้านจ านวนผีที่เข้าอาจท าให้ไม่สอดคล้องกับการวัดผลเชิงรูปธรรม ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่
ส าคัญมีความกังวลสูงมาก เป็นต้น แต่อีกแนวหนึ่งคือการขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เช่น 
จังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด หรือกระทรวงวัฒนธรรมอาจจะเป็นแนวทางท่ีชาวบ้านสะดวกใจ สบาย
ใจกว่า ซึ่งในภาพรวมต้องการน าเสนอแนวทางการหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน โดยมีข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ดังนี้ 

  
ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากใช้เงินเขา คือระบบราชการ มันยุ่งยาก ประเพณีเรามันก าหนดไม่ได้ ถ้า

 ผีไม่เข้า เขาจะว่าเราหลอกเงินเขามาไหม รับผิดชอบไม่ไหว เรี่ยไรกันสบายใจกว่า (มะแว้ง
 (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

 
จริง ๆ ก็ขอได้ คือมีงบประมาณที่ตั้งไว้ แต่ไม่มีกิจกรรมรองรับ ถ้าเขียนขอมาก็ได้ แต่ยังไม่

 เคยมีคนขอ ก็คงต้องกลับไปดูระเบียบ และช่วยท าแบบฟอร์มตรงนี้ไว้ จะได้สบายใจ จริง ๆ 
 มันไม่ยุ่งยาก เพียงแต่เราคนนอก เราไม่รู้จริง ๆ คือเข้าใจว่าส าคัญมาก ๆ และเศรษฐกิจแบบ
 นี้ ไม่ไหวหรอก ถ้าระดมเงินกันเอง (มะขวิด (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม พ.ศ. 
 2559) 

 
ในส่วนของสภาวัฒนธรรมจังหวัด พอจะมีทุนสนับสนุน พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจและเป็น

 แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของจังหวัดอยู่แล้ว มีความเป็นไปได้ที่จะของบ
 สนับสนุน มีอะไรประสานมากับทางสภาได้เลย ทางกระทรวงวัฒนธรรมเอง หรือจังหวัดก็
 น่าจะได้อีกทางหนึ่งด้วย (มะปราง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 
ดังนั้นจากเวทีสนทนากลุ่มได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าการเรี่ยไรกันภายในชุมชนเองจะเป็นทางออก

ที่ดีที่สุดส าหรับชุมชน ณ ขณะนี้ ในขณะที่ตัวแทนจากภาครัฐและเทศบาลได้ให้ความเห็นว่า ใน
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจท าให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อน จังหวัดปทุมธานี สภาวัฒนธรรม 
และกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนเทศบาล พอจะมีงบจัดสรรได้พอสมควร เพียงแต่ต้องหาจุดร่วมที่
จะน าเสนอโครงการให้เป็นรูปธรรม โดยจะหาจุดที่ประชาชนผู้สนใจจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้
คลายความกังวลและได้รับการสนับสนุนมากขึ้น และอีกภาคส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อการจัดการ
วัฒนธรรมของชุมชนคือภาคเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ซึ่งนอกเหนือจากให้ค ามั่นจะ
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กลับไปปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน ยังจะวางแผนจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลดหย่อนภาษีของเทศบาลหรือรัฐได้อีกด้วย ซึ่ง
จากแนวทางนี้จะสามารถตอบโจทย์พันธกิจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยสามารถสรุปเป็นตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนแต่เดิมโดยใช้
กระบวนการจัด 3 ขั้นตอนมาอธิบาย คือ ช่วงก่อนการจัดกิจกรรม ช่วงการด าเนินกิจกรรม และช่วง
หลังการด าเนินกิจกรรม ซึ่งสรุปเป็นแนวทางและรายละเอียดการด าเนินการตามตัวแบบการจัดการ
วัฒนธรรมของชุมชนได้ดังต่อไปนี้ 

การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนจะมีการใช้กระบวนการที่มีลักษณะเดียวกันกับวงจร 
Deming ซึ่งจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และเวที
สนทนากลุ่ม สามารถสรุปได้ว่า ชุมชนได้ใช้กระบวนการจัดแบบง่าย โดยแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ
หลักเป็นตัวแบ่ง ได้แก่ 1) ก่อนการจัดกิจกรรม 2) การด าเนินกิจกรรม และ 3) หลังการจัดกิจกรรม 
เช่น ระบุกิจกรรมที่ต้องการจะจัด แล้ววางแผนโดยคร่าว หาผู้สนใจเข้าร่วม สนับสนุน แล้วจัดกิจกรรม 
ทราบผลการจัด และจัดในไปต่อไป ซึ่งใช้แนวทางของปีก่อนมาพัฒนาแผน แต่แต่ละขั้นตอนนั้นยัง
เป็นไปอย่างไม่เป็นรูปธรรมมากนัก แต่สามารถเห็นกระบวนการและความเป็นไปได้ จึงเป็นที่มาของ
ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชนข้างต้น เพ่ือพัฒนาไปสู่การจัดการที่ชัดเจนและเกิดความยั่งยืน 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินการแบบเดิมและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1) ก่อนการจัดกิจกรรม 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและกลุ่มผู้น ากิจกรรมได้ให้ข้อมูลว่า โดยปกติประชาชนใน

ชุมชน น าโดยกลุ่มผู้น าชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน) หรือกลุ่มผู้น ากิจกรรมทางวัฒนธรรมจะหยิบยกกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของชุมชนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาพูดคุยกันในวงสนทนาในโอกาสต่าง ๆ เช่น 
การพบปะกันตามงานมงคล งานศพ หรือในชีวิตประจ าวัน ก่อนการจัดกิจกรรมจริงประมาณ 1-2 
เดือน ล่วงหน้าโดยประมาณ โดยในบริบทการสนทนาเพื่อน าไปสู่การวางแผนการจัดกิจกรรม จะมีการ
ประเมินความส าคัญของกิจกรรมนั้น ๆ แล้วร่วมกันตัดสินใจว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ในการจัด โดยดู
บริบทแวดล้อม ทั้งในแง่ของงบประมาณ ก าลังคน เป็นต้น ดังตัวอย่างการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

 
เราจัดกันง่าย ๆ ก่อนจัดก็นัดทีมงานคุย แบ่งงานกัน มีอะไรก็แก้กันไป พอท าจริงเดี๋ยวนี้มัน

 ไม่ได้ มันไม่เหมือนเดิม มือไม้เราไม่มี คนเข้าไปท างานโรงงานหมด บางคนก็ขายของในตลาด
 วัดศาลเจ้า มันไม่มีคนท า จะมาคุยล่วงหน้าน้อย ๆ เหมือนเดิม เขาลางานไม่ได้อีก ก็คงต้อง
 ปรับ เมื่อก่อนมันง่าย ท างานที่บ้าน หรือท าไร่ ท านา มันไม่ต้องเข้ากะ มันท าได้ (มะเม่า 
 (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
มันต้องมีทีมงานหลังบ้าน เราก็เตรียมข้าวปลาอาหารไว้รอ จัดงานที แม่บ้านก็มาช่วยกันที 

 แต่เดี๋ยวนี้ขายของ เวลามันก็น้อยหน่อย แต่เราก็เต็มใจนะ มันจะหมดแล้ว ผู้ใหญ่เขาก็จะมา
 คุยกับเรา เราก็ไปคุยกับเพื่อน ๆ กับกลุ่มอีกที แล้วค่อยก าหนดเขาว่าจะใช้เงินซื้อของเท่าไหร่ 
 มันท ากันง่าย ๆ กันเอง ๆ ไม่มีอะไรวุ่นวาย (มะเขือ (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559) 
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เวลาจะท า ก่อนงานสักเดือนสองเดือน ผมก็นั่งกินกาแฟกันถามพรรคพวกว่าเอาไง ปีนี้ท า
ไหม อย่างเข้าผี ถ้าเขาเอาด้วยเราก็จัด แบ่งกันท างานคนละหน่อย มันก็ไปได้ ประเด็นคือมัน
คนน้อย พอเสร็จงาน ว่าง ๆ เราก็มานั่งคุยกันในวงเหล้าบ้าง วงกาแฟบ้าง มันก็สบาย ๆ หลัง ๆ 
มานี้เริ่มไม่สบาย มันเอางานไม่ค่อยอยู่แล้ว เราต้องปรับวิธีการกันอยู่ ไม่อยากท าเป็นเล่น ๆ 
เอาของปู่ย่าตาทวดมาท า มันต้องท าให้ดี (มะแว้ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม พ.ศ. 
2559) 

 
ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมนั้น ๆ หรือไม่ จะมีการกระตุ้น

จิตส านึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมนั้น ๆ ร่วมด้วย ในการหาแนวร่วมในการจัดกิจกรรม เมื่อ
ตัดสินใจได้ว่ามีความต้องการร่วมกันที่จะจัดกิจกรรมของชุมชนก็จะน าไปสู่กระบวนการวางแผนที่
สอดคล้องกับวงจร Deming ในขั้นวางแผน (Plan) ซึ่งกลุ่มผู้น าจะมีการแต่งตั้งคณะท างานอย่างไม่
เป็นทางการหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญมักเรียกกันติดปากว่า “ทีมงาน” โดยมีกลุ่มผู้รู้และเยาวชน
ร่วมด้วย การวางแผนการท างานในระยะสั้น 1-2 เดือน ก่อนการจัดงาน มีขั้นตอนการท างานโดย
คร่าว ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกแต่อย่างได้ จะวางแผนไว้หลวม ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ มีการจัดสรรทรัพยากรจากการเรี่ยไรปัจจัยจากผู้น าและประชาชนในชุมชนเป็นหลักหรือ
อาจมีเงินสนับสนุนจากพระสงฆ์ท่ีเป็นฆราวาสในชุมชนมาก่อน  

 
ก็พอรู้จักโยม ที่เป็นเพ่ือนกันมาแต่เล็ก เขาเป็นทีมงาน อะไรที่วัดให้หยิบให้ยืมได้ก็มาเอาไป 

 งานบ้านเรามันก็ต้องช่วยกัน เป็นพระไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมาก ก็เอาปัจจัยช่วยเหลือกันไป บางที
 มูลนิธิก็ช่วย มันก็เงินบริจาคชาวบ้านทั้งนั้น เราก็เอากลับไปให้เขาให้ท ากิจกรรม (มะสัง (นาม
 สมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
เรี่ยไรกันเอง สบายใจกว่า... (มะไฟ (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
จากการจัดเวทีสนทนากลุ่มของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ได้รับข้อเสนอแนะและมี

ความเห็นร่วมกันว่า จากบทเรียนในการจัดการวัฒนธรรมในอดีตที่ผ่านมา ช่วงก่อนการจัดกิจกรรมมี
ข้อดีคือมีการกระตุ้นจิตส านึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนแก่ประชาชนและเยาวชนใน
ชุมชนอย่างแข็งขัน แต่มีข้อเสนอแนะให้แบ่งการกระตุ้นจิตส านึกผ่านกลไก “คชศร” อันประกอบไป
ด้วย ครอบครัว ชุมชน ศาสนา และรัฐ ในส่วนของกลไก “คชศร” เป็นกลไกการขับเคลื่อนที่ส าคัญ
โดยอาศัยสถาบันทางสังคมท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนข้างต้น เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน สอดคล้องกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกอันมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ 

 
เวลาจะจัดงาน แม่จะมาบอกว่าเขาไปวัดมา เขาว่าจะจัดงานนั้น งานนี้ ถามเราว่ามีเวลาไป
ช่วยไหม จริง ๆ ทุกครั้งก็รู้จากแม่ จากยาย เขาอยู่บ้าน ดังนั้นเราจะรู้จาก  ครอบครัวก่อน... 
(มะดัน (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 
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พวกกิจกรรมของชุมชนเขาก็จะบอกมาทางพระซะเป็นส่วนใหญ่ แต่คนมาบอกเราคือคนใน
 บ้าน และจะอธิบายงานให้เราฟังและชวนไป ก็มันก็มีผลนะ ถ้าบ้านเราไป เราก็ไป (มะกล่ า 
 (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นอิทธิพลของ “ครอบครัว” ที่เป็นสถาบันทางสังคมในการ

ขับเคลื่อนหรือช่วยกระตุ้นจิตส านึกให้กับคนในชุมชน ซึ่งหากครอบครัวสามารถให้ข้อมูล รายละเอียด 
และจูงใจ โน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจเข้าร่วมงานได้ ก็จะเกิดผลดีต่อกิจกรรม หรือแม้ไม่ได้เข้าร่วมก็
จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมนั้น ๆ นอกจากนี้ “ชุมชน” ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการกระตุ้นจิตส านึกของคนในชุมชน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
เขามาถามกันว่าปีนี้จะจัดไหม กลุ่มเราก็คุยกัน ถ้าเขาเอาด้วย เรามีกลุ่มที่ท างาน เราก็ท า มัน

 มีคนที่เขารออยู่ มันก็คนบ้านเราทั้งนั้น คือพอเขาให้เราท า เขาเชื่อเรา หรือเขาสอนเรามาจน
 เราท าเป็น รู้เรื่องประเพณีต่าง ๆ ว่ามันท าอย่างไร เราก็ต้องสืบทอด และพูดต่อได้ถู กต้อง 
 อย่างที่บอก ท าไม่ท ามันไม่ได้อยู่ที่ผมนะ มันอยู่ที่คนบ้านเราว่าเขาจะร่วมมือกันไหม สนใจ
 ไหม (มะไฟ (นามสมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
พอผู้ใหญ่กับวัดเขาบอกจะงานอะไร พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ตื่นเต้น เขาก็ช่วยกันบริจาค มีอะไร

 ขาดเหลือเขาก็ยินดีช่วย พอมันพูดต่อ ๆ กันไป มันเป็นกระแส บางปีนะ เข้าผี คนล้นลาน
 บ้านม่วงเลย คนเขาชวนกันมา ตักบาตรพระร้อย ท าบุญกลางบ้าน ปีไหนพูดกันเยอะ ๆ คน
 เยอะเลย นี่แหละเขาเรียกว่าพลังของคนบ้านเรา (มะอึก (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 17 
 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
อีกภาคส่วนที่มีความส าคัญต่อแนวทางการจัดกิจกรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* 

และบ้านหมากม่วง* คือ สถาบันทาง “ศาสนา” หรือวัดทั้งสองแห่งในชุมชน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

หลวงพ่อก็จะให้ข้อมูล แล้วก็เชิญชวนให้ญาติโยมเข้าใจในกิจกรรมและให้มาช่วยกัน 
 ร่วมมือกัน ขอแค่ท่านออกปาก ชาวบ้านเขาเลื่อมใสอยู่แล้ว เพราะเขารู้ว่าวัดนี้ไม่ใช่วัด
 พาณิชย์ เขาก็มาช่วยกัน จะกิจกรรมอะไรเขาก็ช่วย ตักบาตรพระร้อย วันท างาน คนเขาก็อยู่
 กัน ลางานกัน เขาก็เชื่อหลวงพ่อ (มะหาด (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม พ.ศ. 
 2559) 

 
หน้าที่เราก็พยายามผลักดันให้มันเกิดกิจกรรม ให้มันรักษาของเดิม ๆ เราไว้ อะไรพูดได้ ไม่ไป

 ล้ าเส้นเขาเราก็พูด เราก็ช่วยประสานให้ ช่วยอะไรได้เราก็ช่วย คือเราแค่อยากเก็บของเก่า
 ของแก่ไว้ให้ชุมชน พระผู้ใหญ่ หลวงลุงเขาท ากันมา เราก็จ าพรรษามานาน เราก็ได้ซึมซับมา 
 ญาติไปใครมาเราก็บอก เราก็ชวนเขา มันก็งานบุญทั้ งนั้นโยม มันเป็นกุศล... (มะสัง (นาม
 สมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 



86 

 
 

และส่วนสุดท้ายคือ “รัฐ” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของกลไก “คชศร” ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมและปลุกจิตส านึกของคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง รวมไปถึงยังเป็นแหล่ง
เงินทุนสนับสนุนและช่องทางการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในชุมชนและวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เรามีหน้าที่สนับสนุน ที่ผ่านมาเราอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้าง ต่อไปเราจะท างานร่วมกัน คือ

 เทศบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่แล้ว อะไรเป็นความต้องการของชุมชน อะไรเป็นความสุข
 ของชาวบ้าน เราก็จะสนับสนุน ยิ่งเป็นของดั้งเดิม เป็นเอกลักษณ์ชุมชน มันก็น่าสนับสนุน 
 (มะขวิด (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
หน้าที่ของข้าราชการครู เราก็มีหน้าที่สอน ซึ่งในส่วนหนึ่งของเรา เราก็ท าหน้าที่สอนในสิ่งที่

 เราได้รับมอบหมาย แต่ในหัวโขนของเจ้าหน้าที่รัฐ เราก็เอาบทเรียนที่ชุมชนต้องการมา
 ประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเรา อย่างน้อยมันก็ได้การปลูกฝังจิตส านึกทางวัฒนธรรมและให้
 ความรู้ไปในตัว ไม่ใช่แค่สถาบันการศึกษาของรัฐ เอกชนเขาก็มีพันธกิจที่ต้องท า ต้องร่วมมือ
 กัน มันถึงจะไปรอด (มะนาว (นามสมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
นอกจากนี้แล้วรวมไปถึงการประสานความร่วมมือและชี้ให้เห็นความส าคัญของ

กิจกรรมทางวัฒนธรรมไปยังองค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งสามารถน าไป
วิเคราะห์ในบริบทของ “ชุมชน” ในกลไก “คชศร” ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยกลไกนี้จะสามารถ
แยกแยะหน้าที่ในแต่ละกิจกรรมและความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน และขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน และที่ส าคัญคือสามารถน าไปใช้ได้ในกิจกรรมที่หลากหลายและมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
แต่องค์กรที่เกี่ยวข้องอันมาจากสถาบันทางสังคมจากนิยามของกลไก “คชศร” นั้น มีความครบถ้วน
และสามารถตีความได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุม 

ในส่วนของการรวมกลุ่มผู้น ากิจกรรมของชุมชน โดยปกติแล้วไม่มีปัญหา เพราะ
ชุมชนมีผู้รู้ในแต่ละกิจกรรมที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว เนื่องจากประชาชนในชุมชนทั้งสองเป็นที่รู้จัก
คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี บ้างก็เป็นเครือญาติกัน เพราะบ้านหมากขาม* คือ หมู่ 3 บ้านหมากม่วง* คือ
หมู่ 4 ของต าบลไตรรัฐ* อาจกล่าวได้ว่าเป็นพ้ืนที่เดียวกันก็ว่าได้ ทั้งนี้ในยามที่มีกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งชุมชนหนึ่งชุมชนใดเป็นเจ้าภาพ ประชาชนของทั้งสองชุมชนก็เข้าร่วมกันอย่างไม่
มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือชุมชน รวมถึงในขณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลไตรรัฐ* ในยุคที่ยังไม่ได้
ขยายตัวเป็นเทศบาลอย่างในปัจจุบัน สมาชิกของทั้งสองชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทและต าแหน่งหน้าที่
ในองค์การบริหารส่วนต าบล จึงท าให้หลาย ๆ กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนสามารถประสาน
ความร่วมมือจากทางภาครัฐและชุมชนจนสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องกันมายาวนานตั้งแต่
ครั้งอดีตกาล โดยสามารถสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่มีจุดร่วมทางชาติพันธุ์ได้อย่าง
ราบรื่น แต่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ก็ส่งผลให้เกิดจุดอ่อนบางประการ อาทิ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่
ไม่ชัดเจน ท าให้ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนหลายครั้ง มีข้อผิดพลาดและไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวัง กล่าวคือ เมื่อไม่มีแผนการด าเนินกิจกรรมที่แน่ชัด และไม่มีการระบุผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน การท างานจึงต้องคอยแก้ปัญหาหน้างานบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นอีกข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากเวที
สนทนากลุ่มที่น่าสนใจ และชุมชนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี เพราะเห็นว่าในส่วนนี้เป็นจุดด้อยของ
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การวางแผนอย่างไม่เป็นทางการมากจนเกินไป แต่มีข้อดีของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในชุมชนบาง
ประการที่โดดเด่นคือ ความไว้ใจในความสามารถของประชาชนในชุมชนที่สามารถรับผิดชอบในส่วนที่
ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี และใช้เวลาอันสั้นในการตระเตรียมงาน แต่อาจจะต้องมีการก าหนด
เงื่อนของเวลาในการด าเนินงานในแต่ละส่วนและผลการท างานร่วมด้วย เพ่ือให้สามารถวัดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและน าไปสู่การวางแผนพัฒนากิจกรรมในครั้งต่อไปได้ ดังนั้น ก่อนการจัดกิจกรรมจึงต้อง
มีการวางแผนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนพร้อมระบุผู้รับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณ แหล่งที่มาของ
เงินทุน การสนับสนุนและวิเคราะห์อุปสรรคให้รอบด้าน ประกอบกับการกระตุ้นจิตส านึกของชุมชน
ร่วมด้วย ซึ่งการวางแผนไม่ควรกระชั้นชิดมากจนเกินไปและได้ข้อสรุปว่าแต่ละกิจกรรมควรมีเวลาใน
การวางแผนก่อนการจัดกิจกรรมประมาณ 3 เดือน เป็นอย่างน้อย ก่อนการด าเนินกิจกรรมหรือวันจัด
กิจกรรม รวมไปถึงหากมีการประสานงบประมาณจากภาครัฐอาจจะต้องเผื่อเวลาตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานที่จะต้องขอทุนสนับสนุน 

2) การด าเนินกิจกรรม 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและกลุ่มผู้น ากิจกรรมได้ให้ข้อมูลว่า โดยทั่วไปการจัดกิจกรรม

จะมีวางแผนแบ่งงานไปแล้วโดยคร่าว หรือเรียกได้ว่าแบบไม่เป็นทางการในช่วงก่อนการจัดกิจกรรม 
ซึ่งมักจะติดตามการด าเนินการตามแผนในวันก่อนการจัดงานเพียง 1-2 วัน ซึ่งท าให้อ่อนไหวต่อความ
ผิดพลาดและไม่เป็นไปตามแผนได้สูง แต่ด้วยประสบการณ์ของกลุ่มผู้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมนั้น ๆ 
ก็มักจะสามารถแก้ไขเฉพาะหน้า ในส่วนขององค์ประกอบในการจัดงานให้สามารถลุล่วงไปได ้ 

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย สอดคล้องกับเวที
สนทนากลุ่มว่า ในส่วนของขั้นตอนการด าเนินการตามแผน (Do) นั้น ควรจะสอดคล้องกับแผนที่วาง
ไว้อย่างชัดเจนและมีการประเมินผลเป็นระยะ โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนจะต้องแจ้งยังกลุ่มผู้น า
หรือคณะกรรมการส่วนกลางเพ่ือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การด าเนินกิจกรรมจะต้องมีผู้คอย
อ านวยการเพ่ือติดตามผลการด าเนินการแต่ละส่วนให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งในส่วนนี้แต่เดิม
ชุมชนสามารถท าได้ดี แต่เมื่อไม่มีแผนการแต่แรก ปัจจัยบางปัจจัยไม่สามารถควบคุมได้และส่งผลต่อ
ผลการด าเนินงานคือ การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง มีระยะเวลากระชั้นชิดมากจนเกินไป จนท าให้
แทบไม่มีผู้เข้าร่วมงาน จนส่งผลต่อการจัดกิจกรรมในปีถัดไป ซึ่งกลุ่มผู้น ากิจกรรมได้รับไปหารือเพ่ือ
ปรับปรุงการก าหนดแนวทางการวางแผนและการด าเนินกิจกรรมต่อไป ดังตัวอย่างการสัมภาษณ์
ดังต่อไปนี้ 

 
ก็ท ากันง่าย ๆ แบ่งงานไปแล้ว ตอนวันจริงก็เอามารวมกัน คือเขาเคยท า ๆ กันมาก็พอรู้ว่าจะ

 ท าอะไร ก็มีหลุดบ้างเหมือนกัน แต่พวกผู้ใหญ่ คนจัด แล้วชาวบ้านเขาคุมได้ ก็ค่อย ๆ 
 ช่วยกันไป แต่อย่างว่า มันผิดพลาดได้ง่าย ต่อไปก็น่าจะวางแผนให้รัดกุมรอบคอบมากขึ้น
 (มะแว้ง  (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
3) หลังการจัดกิจกรรม 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้น ากิจกรรมได้กล่าวว่า โดยปกติแล้ว

การสรุปผลการด าเนินกิจกรรมหรือด าเนินงานจะเป็นเพียงการพูดคุยกันในวงสนทนาเท่านั้น การเก็บ
ภาพบรรยากาศหรือการท าแผนเป็นรูปเล่ม หรือสรุปกิจกรรมไม่เคยมีปรากฏเป็นหลักฐาน รวมไปถึง
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ชุมชนประสบอุทกภัยหลายครั้ง เมื่อหลักฐานภาพถ่ายหรือการจดบันทึกที่ส าคัญ เมื่อนานไปอาจสูญ
หายไปตามภัยธรรมชาติและกาลเวลา ในปัจจุบันมีโอกาสในการเก็บบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
ได้มากขึ้น ซึ่งจะน ามาพิจารณาในโอกาสต่อไป ส าหรับตัวแทนจากภาครัฐยอมรับว่าตลอดระระเวลาที่
ผ่านมา เทศบาลไม่เคยท าสรุปผลการจัดงานหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ได้จัดในแต่ละปี  มีแต่การ
ประมวลภาพเท่านั้น  

ดังนั้นในส่วนของการตรวจสอบ (Check) ของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนในอดีตที่ผ่านมา ไม่มีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมแต่มีการสรุปอยู่ตามขั้นตอนของวงจร Deming 
ดังนั้นข้อเสนอแนะในเวทีประชุมกลุ่มย่อย ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนะ พร้อมค าแนะน า
แก่ชุมชนในการออกแบบการประเมินแบบง่ายเพ่ือให้ชุมชนสร้างประเด็นย่อยในการประเมินการจัด
กิจกรรมได้อย่างชัดเจน ชี้ให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อนในการท างานในแต่ละขั้นตอนเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนทั้งระยะยาวและระยะสั้นได้อย่างเข้าใจง่าย ตลอดจนจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการบันทึก
หลักฐานต่าง ๆ เพ่ือเป็นประวัติการจัดงานและเป็นหลักฐานของแต่ละครั้งที่จัด ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักฐาน
ในการใช้อ้างอิง ศึกษา และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ในกระบวนการให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป (Act) ก็จะสามารถเขียนเป็นประเด็นได้
ชัดเจน คล้องจองจากประเด็นที่ได้ท าการประเมินมาก่อนหน้านี้ในหัวข้อต่าง ๆ เพ่ือวางแผนให้รัดกุม
มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้อาจมีการสรุปเป็นคู่มือในการจัดกิจกรรม หรือมี
ฐานข้อมูลเป็นรูปเล่มและออนไลน์เพื่อใช้ในการศึกษาในอนาคต 

โดยสรุปแล้ว กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญได้ร่วมกันสรุปผลลัพธ์ของการจัดการวัฒนธรรม
ของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ว่าการด าเนินการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือสงวนรักษาหรืออนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน จะต้องเกิดการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน มีการใช้ประโยชน์และส่งเสริมทุนทางสังคม สร้างแรงยึด
เหนี่ยวทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน เสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนและความภาคภูมิใจใน
ชาติพันธุ์ของตนเอง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางวัฒนธรรมและการสงวนรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมของ
ชุมชน โดยสามารถสรุปแนวทางการจัดการวัฒนธรรมได้ 3 แนวทางดังนี้ 1) การอนุรักษ์ รื้อฟ้ืน และ
ต่อยอด 2) การเผยแพร่ 3) การสืบสาน 

 
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การประชุมกลุ่มย่อย สามารถอธิบายรูปแบบการ
จัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในกิจกรรมที่ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน
มาโดยตลอด โดยสามารถสรุปการจัดการในอดีตที่ผ่านมาได้ตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม  : ประเพณีการเล่นเข้าผีชาวมอญ 
ก่อนการจัดกิจกรรม 

1) เมื่อใกล้ช่วงเวลาที่จะจัดกิจกรรม ประเพณีการเล่นเข้าผีชาวมอญจะจัดในช่วง
สงกรานต์เป็นเวลาประมาณ 3 วัน คือ 13-15 เมษายน ของทุกปี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก่อนการจัดงาน
เพียง 1 สัปดาห์ โดยการตั้งวงสนทนาโดยมีแกนน าคือผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มผู้น ากิจกรรม ว่าปีนี้จะจัด
หรือไม่จัด เป็นการประเมินความส าคัญไปพร้อม ๆ กับการกระจายตัวกันไปสอบถามชาวบ้านและ
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เยาวชน ชักชวนกันมา เมื่อประเมินความเป็นไปได้โดยคร่าวได้ว่า มีแนวโน้มที่จะจัดกิจกรรมได้ก็ตกลง
ใจที่จะจัดกิจกรรมในปีนั้น ๆ 

2) หลังจากที่ตกลงใจกันแล้วว่าจะจัดกิจกรรม ส าหรับประเพณีเข้าผี จะมีการแบ่ง
คณะท างาน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าทีมงาน ออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้  

ฝ่ายอ านวยการกลาง ท าหน้าที่เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ในการเล่นเข้าผี เช่น กะลา สุ่ม 
อีจู้ ผ้าขาวม้า เตรียมเครื่องเสียง ล าโพง ไมโครโฟน และสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มตามสมควร 
เช่น ขนมปี๊บ น้ าดื่ม น้ าแข็ง และเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ในชุมชน 

ฝ่ายผู้น ากิจกรรมและพิธีการ จะสรรหาผู้ที่เคยเข้าผีได้มาเตรียมไว้ หรือเทียบเชิญไว้ 
รวมไปถึงมีส่วนในการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก ว่าสงกรานต์ปีนี้จะมีเข้าผี ก็เชิญชวนกันมา 
พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ที่มีแล้วส่งต่อให้ฝ่ายอ านวยการกลางจัดเก็บ 

ซึ่งในกระบวนการนี้ตรงกับขั้นตอนการวางแผน(Plan) ในวงจร Deming 
แล้ววางแผนนัดกันเตรียมงานในวันที่ 10 -12 เมษายน เช่นการถางหญ้า เก็บเศษขยะ 

เศษแก้วที่อาจเป็นอันตราย เตรียมไฟและเครื่องเสียงในลานชุมชนที่จัดกิจกรรม และหาอุปกรณ์ให้
พร้อม ซึ่งแผนคือเอาทั้งหมดมารวมกันในวันจัดงาน โดยผู้ใหญ่บ้านจะเป็นตัวกลางในการประสาน แต่
ไม่มีการวางแผนเป็นลายลักษณ์อักษร มีเพียงการประชุมแบบไม่เป็นทางการเท่านั้น 

การด าเนินกิจกรรม 
1) ทุกครั้งที่มีการจัดประเพณีการเล่นเข้าผีชาวมอญ มักจะเตรียมสถานที่และ

อุปกรณ์ล่วงหน้าเพียง 1 วัน เพราะกิจกรรมไม่ได้มีความซับซ้อนมากนัก 
2) ผู้น ากิจกรรมจะเตรียมตัวในช่วงบ่ายของวันจัดกิจกรรม โดยเวลาเริ่มงานจะเริ่ม

ตั้งแต่ประมาณ 6 โมงครึ่งเป็นต้นไป หรือดูสภาพท้องฟ้า หากเริ่มมืดแล้วก็จะเริ่มกิจกรรม ทั้งนี้จะรอ
ชาวบ้านและผู้ที่สนใจจะอาสาเข้าผีมาร่วมงาน 

3) ภายในงานจะมีการเรี่ยไรเงินท าบุญร่วมกันเพ่ือไปมอบให้กับวัดในชุมชน 
4) เสร็จกิจกรรมประมาณ 5 ทุ่ม ก็ช่วยกันเก็บกวาดจนเสร็จสิ้น 
ซึ่งในกระบวนการนี้ตรงกับขั้นตอนการด าเนินการตามแผน (Do) ในวงจร Deming 

หลังการด าเนินการ 
1) จะมีการพูดคุยกันในวันรุ่งขึ้นหรือภายในสัปดาห์ในประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 

จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนผีที่เข้าในปีนี้ และปัญหาและอุปสรรค และปีหน้าจะปรับปรุงอย่างไรอย่างไม่
เป็นทางการ ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

ซึ่งในกระบวนการนี้ตรงกับขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแผนการ
ท างานในครั้งต่อไป (Act) ในวงจร Deming 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนจะมีความสอดคล้องกัน
ตามวงจร Deming (PDCA) แต่หากยังมีความไม่เป็นทางการอยู่มาก ใช้ความสัมพันธ์ในการจัดการ 
แต่ยังมีเค้าโครงของวงจรการจัดการให้เห็น เช่นเดียวกันกับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ โดย
ชุมชน ก็จะมีขั้นตอนและกระบวนการจัดเช่นเดียวกันกับประเพณีการเล่นเข้าผีชาวมอญ ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อยและการจัดเวทีสนทนากลุ่ม ได้เข้าใจกระบวนการ
หลักการจัดกิจกรรมของชุมชน มีการอภิปรายจุดแข็ง จุดอ่อน และเสนอแนะการปรับปรุง
กระบวนการจัดกิจกรรม โดยมีแนวทางดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.4  แนวทางและรายละเอียดการด าเนินการตามตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชน 
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จากแนวทางที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ร่วมกันระดมความคิด ตลอดจนรวบรวมประเด็นจาก
การลงพ้ืนที่ มีประเด็นที่ควรประสานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมของกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้น
คือจะต้องลดความย้อนแยงกันในเชิงปฏิบัติและให้ชุมชนขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไป
ได้อย่างยั่งยืน นั่นคือ มีกลุ่มผู้คนสนใจและอยากให้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม แต่ไม่มีการสนับสนุน
หรือปัจจัยเอ้ือให้เกิดกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณจากเทศบาลนั้น ชุมชนเข้าถึงได้โดยยาก
และกลุ่มผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนที่ไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของชุมชนอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเท่าท่ีควร จึงมิได้หยิบยกกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของชุมชนเข้ามาก าหนดอยู่ในแผนประจ าปี รวมไปถึงประเด็นอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ เมื่อเห็นแนวโน้มที่จะ
จัดการวัฒนธรรมของชุมชนได้แล้วพอสมควร ผู้วิจัยจึงได้วางแผนในการเก็บข้อมูลจากทัศนะของผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญและประชาชนในท้องถิ่น ผ่านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่มย่อย
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้มุมมองจากหลากมิติแห่งทัศนะ เพ่ือน าไปสู่การสร้างตัวแบบการจัดการวัฒนธรรม
ของชุมชนต่อไป 
 
4.6  ทัศนะและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญต่อตัวแบบการจัดการ 
      วัฒนธรรม 

 
ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และสังเกต พบว่าประชาชนในชุมชนยังมีความ

หวงแหนและต้องการสงวนรักษาวัฒนธรรมเดิมของบรรพบุรุษของตน แม้ว่าสภาพสังคมจะ
เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ทั้งนี้ได้เริ่มจากการลงพ้ืนที่ในชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวันส าคัญทาง
ศาสนา วันส าคัญของชาติที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน การท าบุญกลางบ้านหรือการท าบุญของชุมชน
ของทั้งบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* หรือการลงพ้ืนที่และจัดกลุ่มย่อยเพ่ือสัมภาษณ์ พูดคุย 
อันสะท้อนทัศนะของประชาชนในชุมชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น ทัศนะต่อความเป็นไปได้ ทัศนะต่อ
ความคุ้มค่า ทัศนะต่อประโยชน์ ทัศนะทางสนับสนุน ซึ่งในส่วนของแนวโน้มของทัศนะของประชาชน
ในชุมชนอันประกอบไปด้วย ชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายมอญ และคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นประชากร
หลัก รวมไปถึงประชากรที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพ านักหรือท างานในพ้ืนที่ทั้งสองชุมชนนี้มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางที่ดี ให้ความส าคัญและเห็นด้วยต่อการจัดการวัฒนธรรม ท าให้เกิดการกระตุ้นจิตส านึกของ
ชุมชนและการตื่นตัวต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญสามารถรับรู้ ซึมซับ และมี
ประสบการณ์ต่อทรัพยากรทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนได้ใน
ชีวิตประจ าวันและยังต้องการรักษาไว้ต่อไป โดยมีการประมวลทัศนะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญตาม
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีผลดังนี้ 

1) ทัศนะของตัวแทนจากเทศบาลต าบลไตรรัฐ*  
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและเวทีระดมความคิดจะเห็นได้ว่าผู้รับผิดชอบของ

ทางเทศบาลต าบลไตรรัฐ* แม้ว่าจะมีประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่อยู่ด้วย แต่ก็ไม่สามารถผลักดันให้เกิด
ความต่อเนื่องหรือมีการสนับสนุนงบประมาณไปยังชุมชนเพ่ือให้มีการรื้อฟ้ืนหรือจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นข้ึนมาในแต่ละปีได้ 
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ทางตัวแทนให้ความเห็นว่า หากชุมชนมีความต้องการที่จะด าเนินกิจกรรมก็สามารถ
เข้ามายังที่ท าการเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ได้เพ่ือเขียนโครงการของบสนับสนุนจากทางเทศบาล 

ในเบื้องต้นพบว่ายังไม่เคยมีกรณีที่มีกลุ่มบุคคลมาขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท า
กิจกรรม ดังนั้นทางเทศบาลมีเทศบัญญัติซึ่งจ าเป็นต้องตอบโจทย์ท้องถิ่นในแง่ของศิลปะวัฒนธรรม จึง
ใช้งบประมาณไปกับกิจกรรมวันสงกรานต์ซึ่งเน้นเพียงการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่และการแข่งขันเรือยาว
ประเพณีที่จัดช่วงวันแม่อย่างต่อเนื่องทุกปีเท่านั้น ส าหรับกิจกรรมอ่ืน เมื่อเข้าฟังเวทีระดมความคิด
แล้วเห็นว่าเป็นส่วนส าคัญและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีความน่าสนใจมากและลึกๆ แล้วโดย
ส่วนตัวที่เป็นคนในพ้ืนที่ก็มีความต้องการที่จะเห็นอีกครั้งและอยากอนุรักษ์ไว้ แต่เนื่องด้วยการบริหาร
จัดการของเทศบาลนั้นยังไม่มีระบบในการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน ณ เบื้องต้นจะขอสนับสนุนเป็น
กรณีไป ซึ่งในส่วนของเทศบาลเองมีความเห็นด้วยกับตัวแบบที่ต้องการรื้อฟ้ืนและอนุรักษ์กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้น าเสนอ แต่ทางเทศบาลเองจ าเป็นจะต้องน ากลับไปหารือเพ่ือให้การจัดสรร
งบประมาณเป็นไปได้โดยง่ายและหาแนวทางสนับสนุนตามตัวแบบที่ได้รับฟัง รวมไปถึงการจัดล าดับ
ความส าคัญและยังมีข้อจ ากัดในด้านบุคลากรผู้มีความรู้และสามารถประสานงานกับกลุ่มท างานและ
ปราชญ์ชุมชนได้ เพราะที่ผ่านมายังไม่ได้มีการประสานงานที่ดีเท่าที่ควร 

2) ทัศนะของตัวแทนจากสถาบันทางศาสนา 
ในส่วนของวัดมีความคิดเห็นว่า ตัวแบบนี้เป็นตัวแบบที่จะสร้างการประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมา วัดเป็นตัวกลางที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมทั้งทาง
ศาสนาเองหรือกิจกรรมท้องถิ่น เนื่องจากเมื่อวัดเข้ามาดูแลในส่วนนี้ ความขัดแย้งก็จะลดน้อยลง แต่
ภารกิจของสงฆ์มีหลายด้าน ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้เพียงฝ่ายเดียว มีความเห็นว่าชุมชนและ
เทศบาลควรเปิดใจและให้มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมที่ก าลังจะเกิดขึ้น เมื่อมีการแบ่งงานกันท า งานก็
จะออกมาส าเร็จได้โดยง่าย ซึ่งทางวัดยินดีที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือใด ๆ เพิ่มเติม ทางวัดก็ยินดี 

3) ทัศนะจากตัวแทนจากภาครัฐ 
ตัวแทนจากภาครัฐมีความคิดเห็นในเชิงบวกและแสดงความดีใจที่ ได้เห็นการกระตุ้น

ให้เกิดพลังของคนในชุมชนที่ต้องการจะรื้อฟ้ืนและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก าลังมีแนวโน้มที่จะสูญหายไป ในภาพรวมทางหน่วยงานภาครัฐ เช่น สภา
วัฒนธรรมจังหวัด มีงบประมาณสนับสนุน แต่ไม่มากนักในการจัดกิจกรรม ทั้ งนี้ยังได้ให้ความคิดเห็น
ว่า หากมีการประสานงานที่ดีระหว่างชุมชนและเทศบาลน่าจะเกิดผลดีต่อตัวแบบที่ได้น าเสนอ 
สุดท้ายจึงขอกลับไปทบทวนนโยบายของสภาวัฒนธรรมจังหวัดในเรื่องของการสนับสนุนที่ไม่
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

4) ทัศนะจากคนในชุมชน 
ตัวแทนจากคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มท างานของกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ท้องถิ่น มีความกระตือรือร้นและเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการจัดการที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่
ส าคัญช่วยกันให้ข้อเสนอแนะไว้ แต่ตัวแทนกลุ่มตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเทศบาลไม่เคยให้ความส าคัญ
กับกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเท่าที่ควร และมีความกังวลในการใช้งบประมาณจากทางเทศบาลใน
เงื่อนไขที่ควบคุมไม่ได้ และเกรงว่าจะต้องรับผิดชอบในงบประมาณท่ีสนับสนุนมา  
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หากจะให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และโปร่งใส เทศบาลจะต้องชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจ
สนับสนุนและรูปแบบการจัดตั้งโครงการที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อนจนเกินไป น่าจะท าให้พอมีโอกาสในการ
ประสานงานกันได้ในอนาคต ณ เบื้องต้นจะขอรื้อฟ้ืน หรือเริ่มต้นด้วยตนเองก่อนอีกครั้ง แต่จะ
ประสานขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน  ด้วยช่องทางการสื่อสารของ
เทศบาลซึ่งกว้างขวางกว่าของชุมชน 

5) ทัศนะจากตัวแทนในภาคอุตสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวแปรส าคัญในส่วนของจ านวนคนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรม ซึ่งเมื่อน าเสนอตัวแบบแล้วทางโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวทางการด าเนินการที่สอดคล้อง
ต้องกันว่า สามารถบริหารจัดการก าลังคนได้ หากมีการระบุชัดเจนและพนักงานสามารถลาล่วงหน้าได้ 
ทั้งนี้โรงงานอุตสาหกรรมยังมีแนวทางร่วมประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ขอทุนสนับสนุนได้อีกด้วย 
ซึ่งนับเป็นกิจกรรมเพ่ือชุมชนของทางโรงงาน และเห็นด้วยกับตัวแบบซึ่งจะพัฒนาในส่วนของ
สุขภาพจิตและกายที่ดีให้กับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย 

ดังนั้นจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาทัศนะของประชาชนในชุมชน โดยการสัมภาษณ์ สังเกต และ
คลุกคลีอยู่ในชุมชนโดยสวมบทบาทลูกหลานของคนในชุมชน พบว่า การจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ต าบลไตรรัฐ สามารถด าเนินการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการฟ้ืนฟู และรักษาวัฒนธรรม
ด้ังเดิมของชุมชนไตรรัฐ* ไว้ดังต่อไปนี้  

1)  การอนุรักษ์ รื้อฟ้ืน และต่อยอดวัฒนธรรมชุมชน  
วัฒนธรรมชุมชนเป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นมาของบรรพบุรุษ และรากเหง้า

แห่งชาติพันธุ์ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความภาคภูมิใจร่วมกันของคนในชุมชน จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบ
ว่า ผู้คนในชุมชนยังคงกล่าวถึงประเพณีดั้งเดิมทั้งที่ก าลังจะเลือนหายไป และที่ยังคงอยู่ด้วยความ
ภูมิใจ ซึ่งทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนทั้งหลายเหล่านี้ แสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนชาว
ไทย ชาวไทยเชื้อสายมอญ และชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งการกระตุ้นจิตส านึกของคนในชุมชนผ่านการ
ขัดเกลาจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน วัด เทศบาล และสถานประกอบการที่อยู่ในชุมชนและบริเวณ
ใกล้เคียง หรือใกล้เคียงกับการใช้กลไก “คชศร” เช่น ภายในครอบครัวมักชักชวนให้สมาชิกใน
ครอบครัวเข้ารว่มกิจกรรมของชุมชนในประเพณีต่าง ๆ และบอกเล่าความเป็นมา ความส าคัญ รวมทั้ง
ความผูกพันของประเพณีในชุมชน ในโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรม ภายในโรงเรียนในช่วงประเพณี
ดังกล่าว เช่น จัดบอร์ดบอกเล่าเรื่องราว บันทึกความรู้ วิจัยเกี่ยวกับชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม ชุมชนมีหน้าที่ในการด าเนินงานจัดกิจกรรม และชักชวนคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเป็นแกนหลักในการด าเนินงานหรือ การชักชวนคนเข้ามาร่วม
กิจกรรมให้มากขึ้น ผ่านวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากเทศบาล เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ในการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งสถานประกอบการ ซึ่งสามารถสนับสนุนด้านงบประมาณและเปิด
โอกาสให้พนักงานในชุมชนสามารถลาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมได้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมส าคัญ
ของชุมชนด้วย  

ในการศึกษาได้มีการสัมภาษณ์ทัศนะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญในโอกาสต่าง ๆ กัน
โดยจะเห็นได้ว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม อันมุ่งประเด็นไปยังกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน พบว่า 
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กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนมีผลต่อความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ของตนเองมาก
ที่สุด โดยมีร้อยละ 93.33 รองลงมาคือมีทัศนะต่อกิจกรรมเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งส าคัญและต้องการให้ด ารง
อยู่ ตลอดจนความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะช่วยรักษากิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน
เอาไว้ มีผลเท่ากันคือร้อยละ 90 ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3  ทัศนะต่อการอนุรักษ์ รื้อฟ้ืน และต่อยอดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 
การอนุรักษ์ รื้อฟื้น และต่อยอดกิจกรรมทางวัฒนธรรม จ านวน 

(n=30) 
ร้อยละ 
100.00 

1) มีความภาคภูมิในในวัฒนธรรมของตน 28 93.33 
2) เห็นความส าคัญของการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถิ่น 26 86.66 
3) มีความต้องการอยากอนุรักษ์ 27 90.00 
4) มีความต้องการที่จะรื้อฟ้ืน 23 76.66 
5) มีความต้องการที่จะต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 70.00 
6) เห็นความเป็นไปได้ในการรักษา 24 80.00 
7) ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการรักษา 27 90.00 
 

2)  การเผยแพร ่
แนวทางการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากชุมชนเอง วัด 

สถานศึกษา เทศบาล และสถานประกอบการต่างให้การสนับสนุน การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชนออกไปให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล เมื่อมีการจัดงานประเพณี โรงเรียนใน
ชุมชน จะให้นักเรียนจัดบอร์ด หรือแต่งกายตามประเพณีนั้น ๆ เชิญปราชญ์ชุมชนมาฝึกสอนและให้
ความรู้เกี่ยวกับประเพณี และโรงเรียนยังเห็นควรที่จะมีการบันทึกและท าสื่อเพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลทาง
การศึกษาที่ส าคัญ ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ส าหรับชาวบ้านในชุมชนที่ท างานใน
สถานประกอบการ การประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะของปากต่อปาก ท าให้เสียโอกาสที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมเพราะไม่ทราบบ้างก็มี ซึ่งหากทราบก่อนล่วงหน้าจะสามารถบริหารจัดการเรื่องการ
ลาหยุดได้ โดยสถานประกอบการยินดีให้ความร่วมมือในการสนับสนุนพนักงานในชุมชนและสนับสนุน
เรื่องงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ส่วนหนึ่งสอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของโรงงาน 
และเพ่ือความสุขทางจิตและกายของพนักงานอีกด้วย โดยเทศบาลจะด าเนินการจัดท าปฏิทินกิจกรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนให้ทราบก าหนดการจัด
กิจกรรมล่วงหน้า ซึ่งหากมีการบริการจัดการที่ดี และชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณี
ของชุมชน และมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพ่ือให้เกิดความสนใจจากบุคคลภายในชุมชนและ
ภายนอกให้มากยิ่งขึ้น แต่ในส่วนของการเผยแพร่มีกลุ่มเป้าหมายหลักที่ชัดเจนก็คือคนในชุมชนเอง
เป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่เฉพาะส าหรับประชาชนในท้องถิ่นเอง แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธการเข้าร่วม
ของบุคคลภายนอก เช่น การท าบุญกลางบ้าน เป็นต้น 



95 

 
 

 ในส่วนของทัศนะต่อการเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ
สามารถรับรู้กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการประชาสัมพันธ์โดยวัดมากที่สุดคือ ร้อยละ 100 รองลงมาคือการ
เผยแพร่ผ่านเทศบาล ร้อยละ 83.33 โดยระบุว่าเป็นเสียงตามสายและป้ายประกาศของเทศบาล ทั้งนี้
ในภาพรวมให้ทัศนะว่ามีสื่อประชาสัมพันธ์เพียงพอ ร้อยละ 70 ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.4  ทัศนะต่อการเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 
การเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม จ านวน 

(n=30) 
ร้อยละ 
100.00 

1) สามารถรับรู้ถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 20 66.66 
2) ทราบหรือมีกิจกรรมร่วมกับวัดในชุมชน 30 100.00 
3) ทราบหรือมีกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในชุมชน 23 76.66 
4) ทราบหรือมีกิจกรรมร่วมกับเทศบาลต าบล 25 83.33 
5) มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ 21 70.00 
6) มีการวางแผนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ล่วงหน้าจากสื่อ 18 60.00 
7) สื่อสามารถดึงดูดให้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 16 53.33 
8) คนในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 16 53.33 
 

3)  การสืบสาน  
ชุมชนและหน่วยงานเกี่ยวข้อง มีความต้องการที่จะรื้อฟ้ืนและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่ก าลังประสบวิกฤติและก าลังจะสูญหายไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปรียบเสมือนการกระตุ้นให้
คนในชุมชนเกิดความตระหนักรู้ในสภาวการณ์วิกฤติของกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก าลังจะ
สาบสูญไปกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน สิ่งที่ส าคัญคือ แรงยึดเหนี่ยวทางสังคม ความ
ผูกพันและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่เบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดจากความถี่ในการจัดกิจกรรมและ
จ านวนคนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลดน้อยลงไป ท าให้สามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ชุมชนลดน้อยลงตามไปด้วย ตลอดจนท าให้ชุมชนเกิดปัญหาสังคมตามมามากขึ้น เช่น ปัญหาการมั่ว
สุมและติดยาเสพติดของวัยรุ่น ปัญหาการพนัน ปัญหาอาชญากรรม หรือปัญหาทางสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน ไม่เพียงแต่เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชน แต่ยังเป็น
ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า และสูงส่งทางจิตวิญญาณ ชุมชนมีเห็นว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมของเทศบาล
ต าบลไตรรัฐ* คือ ความทรงจ าที่ดี ของการผสมผสานทางวัฒนธรรมอันกลมกลืน ของ 3 ชาติพันธุ์ ที่
สามารถรวมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   ดังค ากล่าวของมะปราง (นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 25 
พฤษภาคม พ.ศ.2559)   

  
เทศบาลต าบลไตรรัฐ* เปรียบเสมือน ขนมกระยาสารท ที่เหมือนรวมเอาส่วนผสมดี ๆ มารวม
ไว้ ทั้งข้าวตอก น้ าอ้อย แบะแซ ถั่ว งา เหมือนนานาชาติพันธุ์ที่หลอม รวมกัน เป็นขนมอัน
กลมกล่อมเช่นนี้ แยกกันอยู่ แยกกันไป มันก็ใช่ที่ ... 
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จะเห็นได้ว่าทั้งชุมชน เทศบาล และสภาวัฒนธรรม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องการจะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มท างานกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมี
ความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก สถานศึกษา และวัดยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านข้อมูล 
ประวัติ ความเป็นมาประชาสัม พันธ์ ให้ กับชาวบ้ านและลู กหลานข องคนในชุมชน เช่ น 
สถาบันการศึกษาได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม ร าภาข้าวสาร  
เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักและซึมซับความส าคัญของประเพณีดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานต่าง  ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ เครือข่ายวัฒนธรรม การท่องเที่ยวจั งหวัด และ
สถาบันการศึกษา ยินดีร่วมเป็นเครือข่ายในการร่วมมือ ในการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นทางด้านงบประมาณ การเผยแพร่ หรือการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือสืบสานด ารงรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นสงวนไว้ซึ่งคุณค่า กับการแสวงหา
จุดร่วม สงวนจุดต่างของแต่ละชุมชนสืบต่อไป  

โดยในส่วนของทัศนะต่อการสืบสานกิจกรรมทางวัฒนธรรม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญมี
ทัศนะไปในทิศทางที่ว่า มักจะได้รับทราบและมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนในมิติของการสืบ
สาน ร้อยละ 86.66 โดยมีกิจกรรมที่ร่วมสืบสานโดยมีเจ้าภาพเป็นเทศบาล รองลงมา ร้อยละ 76.66 
และสามารถรับรู้ว่ามีกิจกรรมทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนในชุมชน ร้อยละ 70 ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.5  ทัศนะต่อการสืบสานกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 
การสืบสานกิจกรรมทางวัฒนธรรม จ านวน 

(n=30) 
ร้อยละ 
100.00 

1) สามารถรับรู้ถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น  21 70.00  
2) ทราบหรือมีกิจกรรมร่วมกับวัดในชุมชน 26 86.66 
3) ทราบหรือมีกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในชุมชน 18 60.00 
4) ทราบหรือมีกิจกรรมร่วมกับเทศบาลต าบล 23 76.66 
5) มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ 18 60.00 
6) มีการวางแผนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ล่วงหน้าจากสื่อ 15 50.00 
7) สื่อสามารถดึงดดูให้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 16 53.33 
8) มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 20 66.66 
 

ในส่วนของทัศนะต่อความเป็นไปได้ ทัศนะต่อความคุ้มค่า ทัศนะต่อประโยชน์และ
ทัศนะต่อการสนับสนุน พบว่า ชาวบ้านและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นด้วย และ/หรือ ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเริ่มจากชาวบ้านเริ่มให้ความสนใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว และชุมชม โดย ผู้น า และปราชญ์ชุมชน ได้กระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมมาก
ขึ้น โรงเรียนได้กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือให้เด็ก
ได้เข้าใจและผูกพันกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน เทศบาล และสถานประกอบการ ยินดีส่งเสริมการ
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จัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเทศบาลเองก็มีความยินดีในการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินกิจกรรม และชุมชนก็ยังสามารถเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณเพ่ิมเติม ในกรณี
บางกิจกรรมที่ก าลังรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่ ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนประจ าปี ส่วนสถานประกอบการยินดีให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้เงื่อนภาษีและกิจกรรมเพ่ือสังคมมาใช้ โดยรวม
ไปถึงการวางแผนก าลังคนและแรงงาน และมีนโยบายอนุญาตให้ลูกจ้างที่เป็นคนในชุมชนลาได้ในช่วง
ที่มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ในส่วนของทัศนะต่อความเป็นไปได้พบว่า ในส่วนของสถานที่ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
นั้นเพียงพอและมีแนวโน้มในความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนสูงสุด ถึงร้อย
ละ  96.66 รองลงมาคือการมีแหล่งงบประมาณและองค์กรสนับสนุน อยู่ที่ร้อยละ 93.33 โดยให้
ทัศนะว่าการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนจะมีความยั่งยืนอยู่ที่ ร้อยละ 90 ซึ่งนับว่าในส่วน
ของความเป็นไปได้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเป็นไปได้สูง ดังตาราง
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.6  ทัศนะต่อความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 
ทัศนะต่อความเป็นไปได้ จ านวน 

(n=30) 
ร้อยละ 
100.00 

1) มีแนวโน้มในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 27 90.00 
2) มีความต้องการในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 24 80.00 
3) มีกลุ่มผู้น าและผู้รู้ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 20 66.66 
4) มีกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมจัดและร่วมกิจกรรม 22 73.33 
5) มีแหล่งงบประมาณและองค์กรสนับสนุน 28 93.33 
6) มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 29 96.66 
7) มีความร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 23 78.20 
 

1) ทัศนะต่อความคุ้มค่า 
จากการศึกษาพบว่า การด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนเห็นว่าคุ้มค่าใน

การจัดกิจกรรมถึงร้อยละ 86.66 และเม่ือพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 
เอกชน และชุมชน พบว่าผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญถึงร้อยละ 86.66 ร้อยละ 70 และร้อยละ 80 ตามล าดับ 
เห็นว่าคุ้มค่า นอกจากความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมีความคุ้มค่าที่จับต้องได้ยาก อาทิ การ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการทีจ่ะเป็นแรงยึดเหนี่ยวในชุมชม ให้มีความช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี 
และรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป จากรุ่นสู่รุ่น กลายเป็นการสร้างเสริม
ให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชน ท าให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ถึงความรากเหง้าความเป็นมาของ
บรรพบุรุษ วิถีชีวิต ประเพณีของชุมชน และยังท าให้คนภายนอกที่เข้ามาอาศัยในชุมชนได้มาเรียนรู้วิถี
ชีวิต และซึมซับวัฒนธรรมร่วมของชุมชน เพ่ือไม่ให้เกิดการต่อต้านวัฒนธรรม โดยมีผลดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.7  ทัศนะต่อความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 
ทัศนะต่อความคุ้มค่า จ านวน 

(n=30) 
ร้อยละ 
100.00 

1) มีความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น  26  86.66 
2) มีความคุ้มค่าการอนุรักษ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 24 80.00 
3) มีความคุ้มค่าในการรื้อฟ้ืนกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 70.00 
4) มีความคุ้มค่าในการเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 23 76.66 
5) มีความคุ้มค่าในการสืบสานกิจกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 24 80.00 
6) มีความคุ้มค่าในการลงทุนของภาครัฐต่อการจัดกิจกรรม 26 86.66 
7) มีความคุ้มค่าในการลงทุนของภาคเอกชนต่อการจัดกิจกรรม 21 70.00 
8) มีความคุ้มค่าในการลงทุนของชุมชนในการจัดกิจกรรม 24 80.00 
9) มีความคุ้มค่าในการลงแรงของคนในชุมชน 22 73.33 

 
2) ทัศนะต่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
จากการศึกษาพบว่า ประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นส่วนใหญ่ 

ที่มีค่าเกินกว่าร้อยละ 70 เห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม 
โดยมีค่าร้อยละ 90  ร้อยละ 83.33 และร้อยละ 70 ตามล าดับ รวมไปถึงการศึกษาอีกร้อยละ 83.33 
เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่า และมีการสังคายนา ประวัติความเป็นมา 
ความส าคัญ ขั้นตอน กจิกรรม ประเพณีของท้องถิ่น เพ่ือเป็นบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และศูนย์
เรียนรู้ของชุมชน ซึ่งสามารถที่จะต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวมอญ 
เชื่อมโยงกับชุมชนมอญในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศ และยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้
นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนของ
ตนเองให้มากขึ้น โดยมีผลดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.8  ทัศนะต่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 
ทัศนะต่อประโยชน์ จ านวน 

(n=30) 
ร้อยละ 
100.00 

1) มีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 26 86.66 
2) มีประโยชน์การอนุรักษ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 24 80.00 
3) มีประโยชน์ในการรื้อฟ้ืนกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 70.00 
4) มีประโยชน์ในการเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 24 80.00 
5) มีประโยชน์ในการสืบสานกิจกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 27 90.00 
6) มีประโยชน์ต่อชุมชนในการจัดกิจกรรม 23 76.66 
7) มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในชุมชน 25 83.33 
8) มีประโยชน์ต่อแรงยึดเหนี่ยวและความสามัคคีกันในชุมชน 27 90.00 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 
 

  

ทัศนะต่อประโยชน์ จ านวน 
(n=30) 

ร้อยละ 
100.00 

9) มีประโยชน์ต่อการศึกษาในชุมชน 25 83.33 
10) มีประโยชน์ต่อสถาบันทางศาสนาในชุมชน 21 70.00 
11) มีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในชุมชน 26 93.33 
 

3) ทัศนะต่อการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน  
การสนับสนุนกิจกรรมของวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากหลาย

หน่วยงาน ตั้งแต่เทศบาลของชุมชนเอง ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ และการช่วยเหลือใน
การด าเนินกิจกรรม สภาวัฒนธรรมท้องถิ่นก็เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมของชุมชน เนื่องจากชุมชนไตร
รัฐ* นับว่าเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นมาตั้งแต่ดังเดิมเพราะเป็นชุมชนที่รวมชาวไทย มอญ และ
จีน ไว้ด้วยกันและมีวัฒนธรรมชาวมอญที่โดดเด่น สถาบันการศึกษาภายในชุมชนเอง และภายนอกก็
ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุน กิจกรรมของชุมชน แต่ในส่วนเทศบาลบางครั้งยังขาดความเข้าใจ
ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ใช่คนในชุมชน จึงไม่มีความรู้สึกร่วมเหมือน
คนในชุมชน จึงสามารถให้ความร่วมมือสนับสนุนในส่วนของงบประมาณแต่ยังไม่มีความรู้เกี่ ยวกับ
ประวัติ ความเป็นมาของชุมชนเท่าท่ีควร  

โดยในส่วนของทัศนะต่อการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน
ร่วมกับสถาบันทางศาสนามีค่าสูงที่สุดคือร้อยละ 93.33 โดยสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยที่ว่ากิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชนนั้นท าเพ่ือสนับสนุนสถาบันทางศาสนา เช่น การร าภาข้าวสาร หรือตักบาตรพระ
ร้อย ก็เพ่ือพระสงฆ์และวัด เป็นต้น โดยมีค่าร้อยละ 90 ซึ่งการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
รักษาอัตลักษณ์ของชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 96.66 สอดคล้องกับแนวโน้มจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก การประชุมกลุ่มย่อย ที่พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและประชาชนในชุมชน ต่างก็มีความหวง
แหนในวัฒนธรรมของตนและมีความภาคภูมิในในความต่างและความสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.9  ทัศนะต่อการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 
ทัศนะต่อการสนับสนุน จ านวน 

(n=30) 
ร้อยละ 
100.00 

1) มีการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 70.00 
2) มีการสนับสนุนการอนุรักษ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 20 66.66 
3) มีการสนับสนุนการรื้อฟ้ืนกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 70.00 
4) มีการสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 23 76.66 
5) มีการสนับสนุนการสืบสานกิจกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 23 83.33 
6) มีการสนับสนุนชุมชนในการจัดกิจกรรม 19 63.33 
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 
 

  

ทัศนะต่อการสนับสนุน จ านวน 
(n=30) 

ร้อยละ 
100.00 

7) มีการสนับสนุนสถาบันทางศาสนาในการจัดกิจกรรม 28 93.33 
8) มีการสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม 23 76.66 
9) มีความต้องการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 24 80.00 
10) มีความต้องการสนับสนุนเพื่อการศึกษาในชุมชน 24 80.00 
11) มีความต้องการสนับสนุนเพื่อสถาบันทางศาสนาในชุมชน 27 90.00 
12) มีความต้องการสนับสนุนเด็กและเยาวชนในชุมชน 26 86.66 
13) มีความต้องการสนับสนุนเพื่อความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ 22 73.33 
14) มีความต้องการสนับสนุนเพ่ือการสงวนรักษาอัตลักษณ์ชุมชน 29 96.66 

 
จากการศึกษา สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจัดเวทีระดมความคิด และการสัมภาษณ์

กลุ่มย่อยพบว่าชุมชนและทุกภาคส่วนนั้นมีความต้องการที่จะรื้อฟ้ืนและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ก าลังประสบวิกฤติและก าลังจะสูญหายไป จากการศึกษาในครั้งนี้เปรียบเสมือนเป็นการ
กระตุ้นชุมชนให้เกิดความตระหนักรู้ในสภาวการณ์ของกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก าลังจะ
สาบสูญไปกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและคนในสังคม เมื่อทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งมีมากกว่าการเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ส่วนที่ส าคัญคือแรงยึด
เหนี่ยว ความผูกพันและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่เบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดโดยแปรผันตรงกับ
จ านวนกิจกรรมที่ลดลงไป ท าให้ในปัจจุบันมีความขัดแย้งหรือไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ชุมชนเหมือนเช่นเคยและมีปัญหาที่ส าคัญเข้ามาในชุมชนมากขึ้น เช่น ปัญหาการมั่วสุม ยาเสพติดของ
วัยรุ่น ปัญหาการพนัน ตลอดจนอาชญากรรม หรือปัญหาในเรื่องสุขภาพกายและจิต ที่เป็นผล
ทางอ้อมเม่ือกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมถูกงดเว้นไป 

ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลในส่วนที่ส าคัญที่เป็นวัยกลางคนจนถึงวัยชรา มีความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมของเทศบาลต าบลไตรรัฐ* คือความทรงจ าที่ดีของการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมอันกลมกลืน กลมกล่อม ของ 3 ชาติพันธุ์ ที่สามารถแบ่งแยกได้ แต่ไม่
แตกแยก ต่างสามารถรวมกันท ากิจกรรมได้อย่างกลมกลืน ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญท่านหนึ่งกล่าวว่า  

 
อยู่รวมกันมาแบบนี้ แต่ไหนแต่ไรมา แยกกันไป มันก็ใช่ที่ ...แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบัน

 ลูกหลานมันไม่เอา ไม่สนใจ เอาแต่ท างานหาเงิน เลี้ยงดูครอบครัวมากกว่าจะแบ่งเวลามา
 งานบ้านเรามันยากแท้ วันพระวันเจ้าก็ไม่ได้ไปวัดกัน เดี๋ยวนี้โอกาสในการพบปะกันก็ยากเต็ม
 ที คือมันมีของดีนะลูกเอ้ย...แต่มันไม่ได้สนใจกัน คือเขาสืบทอดกันมา นี่ก็พูดมาก มันก็ว่าพูด
 มาก ร าคาญคนแก่เสียเปล่า ๆ ... (มะปริง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม พ.ศ. 
 2559) 
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มันไม่มีความขัดกันนะคะ ก็อยู่กันแบบกลมกลืน เหมือนรวมเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนแกง
 มะตาด เหมือนขนมกระยาสารท ที่เอาแต่ของดีมาโขลก มาผสมรวมกัน มันแยกไม่ออกหรอก
 ว่าอันไหนดีกว่ากัน แต่พอรวมกันมันอร่อยเป็นใช้ได้  นี่บ้านนี้มีทั้งไทย จีน มอญ ไหว้มันทุก
 แบบ มันไม่มีอะไรเสียหาย ปู่ย่าตายายเราทั้งนั้น ... (มะค่า (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 27 
 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
ซึ่งเห็นด้วยว่าหากมีการบริหารจัดการที่ดี และชี้ให้เห็นความส าคัญของกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมของชุมชน และมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าจนเกิดกระแสสังคมจนเป็นที่น่าสนใจ คิดว่าจะ
สามารถรื้อฟ้ืนและด ารงรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างแน่นอน โดยในส่วนของผู้รู้และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
จะเป็นผู้ให้ข้อมูลและเป็นฐานข้อมูลที่จะให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงที่ถูกต้องต่อไป 

ส าหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มแรงงานในระบบอุตสาหกรรมที่เป็นคนในชุมชนให้
แนวความคิดท่ีเป็นประโยชน์ว่า  

 
ตอนเป็นเด็ก การเข้าร่วมกิจกรรมนั้นไม่ต้องคิดอะไรมาก ครอบครัว พ่อแม่ และ เพ่ือน
ชักชวนก็ไปตามประสาเด็ก แต่เมื่อท างานในระบบโรงงานอุตสาหกรรมหากไม่ทราบล่วงหน้า 
การลาหยุดก็เป็นไปได้ยาก ที่ผ่านมาการประชาสัมพันธ์จะเป็นการบอกกันปากต่อปาก ท าให้
เสียดายที่หลายครั้งไม่ได้เข้าร่วม ทั้งนี้มีความปรารถนาที่จะเข้าร่วมอีกอย่างแน่นอนถ้ามี
โอกาส นั่นก็ขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหารจัดการที่จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้า เงินไม่ใช่ส่วน
ส าคัญเสมอไป ซึ่งหากทราบก่อนก็จะสามารถบริหารจัดการได้ และส าหรับลูกหลานของตน
ในปัจจุบันมีความเป็นห่วง เพราะตอนนี้แทบไม่มีอะไรบ่งบอกถึงรากเหง้าของตนเองได้เลย 
และเห็นด้วยกับส่วนของตัวแบบ ที่คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้จริง (มะดัน (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ทางเทศบาลได้มีการประสานงาน

ในเรื่องขอการสนับกิจกรรมแข่งเรือยาวและกิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่บ้างพอสมควร ส าหรับกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมมีความยินดีที่จะสนับสนุน ส่วนหนึ่งสอดคล้องกับ
แผนการ CSR ของโรงงาน ประกอบกับคนงานส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่ แน่นอนว่าหากหยุดพร้อมกัน
หมดอาจประสบภาวะขาดแคลนแรงงาน แต่ทั้งนี้ในภาพรวม หลังจากที่ทราบกิจกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ 
ในรอบปีของเทศบาล มีจ านวนที่รับได้และสามารถบริหารจัดการก าลังคนได้ไม่ยากจนเกินไป ดังนั้นมี
ความเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตัวแบบนี้มาใช้ให้ได้ผลจริง ทั้งนี้ก็เพ่ือความสุขทางใจและกายของ
คนงานของตนด้วย และอีกเหตุผลหนึ่ง กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นก็จะเป็นกิจกรรมที่คนใน
โรงงานสามารถเข้าร่วมเป็นกิจกรรมนันทนาการได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเห็นว่ามีแต่ข้อดี ไม่ได้มีข้อเสีย
อันส่งผลกระทบต่อโรงงานมากนัก 

สถานศึกษาในเขตต าบลไตรรัฐ* มีอยู่ทุกช่วงชั้น ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล โรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ และ
ปริญญาตรีถึงเอก โดยตัวแทนจากสถาบันการศึกษากล่าวว่า  
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ชุมชนและศิลปะชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่สถาบันทางการศึกษาเห็นความส าคัญและเข้าร่วม
กิจกรรมโดยปกติอยู่แล้ว แต่ในกิจกรรมที่งดเว้นไป โอกาสที่จะเข้าร่วมมีน้อย จึงเข้าร่วม แ ต่
กิจกรรมทางศาสนาเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่มีบ้างท่ีเชิญปราชญ์ชุมชนมาฝึกสอนให้นักเรียน เ พ่ื อ
ท าการแสดง เช่น ร าภาข้าวสาร แต่ก็มิได้ให้นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและซึมซับได้เท่าที่ควร ในส่วนของสถาบันทางการศึกษาเห็นควรว่าควรจะมี
การบันทึกหรือท าสื่อเพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลทางการศึกษาที่ส าคัญและให้เยาวชนรุ่นหลังได้ใช้
ประโยชน์ทางการศึกษาสืบไป ทั้งนี้ในตัวแบบนั้นมีความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้ แต่อยาก
ให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลส าคัญเหล่านี้เพ่ือการท า KM ในภายหลัง(มะเฟือง (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
ส าหรับสถาบันทางศาสนา ตัวแทนผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญกล่าวว่า  
 

ล าพังวัดเองเป็นศูนย์กลางและคอยประสานชุมชนกับเทศบาล แต่ด้วยพันธกิจของสงฆ์ ไม่
สามารถท าอะไรได้มากมายนัก แต่ให้การสนับสนุนเต็มที่ อีกทั้งบุคลากรของวัดมีไม่มากและ
เป็นสงฆ์ผู้ใหญ่จ านวนมากด้วย ทั้งนี้ในส่วนของวัด ยินดีที่จะให้ข้อมูล และประสานงานเท่าที่
จะท าได้ รวมไปถึงมีความเห็นว่า ตัวแบบนั้นจะมีประโยชน์และเป็นตัวประสานชุมชนให้เข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น โดยจะมีการสอดแทรกการประชาสัมพันธ์แก่ญาติธรรมในโอกาสที่เหมาะสมและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายโดยใช้พื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ห้องสมุดวัด เป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้อีกด้วย...(มะรุม (นามสมมุต)ิ, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 
โอกาสความเป็นไปได้ในการประชาสัมพันธ์  

4) ทัศนะต่อการประชาสัมพันธ์ 
ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญส่วนใหญ่เห็นว่ายังมีโอกาสและความเป็นไปได้ต่อการประชาสัมพันธ์

การจัดกิจรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นคือสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน่วยงานของทางเทศบาล สถาน
ประกอบการ สถาบันการศึกษาในชุมชนและนอกชุมชน จากเดิมการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
เป็นลักษณะของการพูดปากต่อปาก แต่หน่วยงานต่าง  ๆ ยินดีเข้ามาให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนในภายนอกให้รับทราบ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ เสียงตามสาย รายการโทรทัศน์ และอ่ืน ๆ 

โดยในส่วนของทัศนะต่อโอกาสและความเป็นไปได้ในการประชาสัมพันธ์ กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญร้อยละ 100 เห็นว่ามีโอกาสและความเป็นไปได้ที่สถาบันทางศาสนา หรือวัด จะเป็น
องค์กรที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเท่ากันกับภาครัฐ หรือเทศบาล ตลอดจนองค์กร
ของรัฐจะช่วยในการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังตารางดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 



103 

 
 

ตารางท่ี 4.10  ทัศนะต่อโอกาสและความเป็นไปได้ในการประชาสัมพันธ์ 
 
ทัศนะต่อโอกาสและความเป็นไปได้ในการประชาสัมพันธ์ จ านวน 

(n=30) 
ร้อยละ 
100.00 

1) มีโอกาส/ความเป็นไปได้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

25 83.33 

2) มีโอกาส/ความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์ รื้อฟ้ืนและต่อยอด 21 70.00 
3) มีโอกาส/ความเป็นไปได้ในการเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 27 90.00 
4) มีโอกาส/ความเป็นไปได้ในการสืบสานกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 22 73.33 
5) มีโอกาส/ความเป็นไปได้ที่ภาครัฐจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 30 100.00 
6) มีโอกาส/ความเป็นไปได้ที่ภาคเอกชนจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 18 60.00 
7) มีโอกาส/ความเป็นไปได้ที่ชุมชนจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 26 86.66 
8) มีโอกาส/ความเป็นไปได้ที่สถาบันทางศาสนาจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 30 100.00 
9) มีโอกาส/ความเป็นไปได้ที่สถานศกึษาจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 24 80.00 
10) มีโอกาส/ความเป็นไปได้ที่จะมีการบูรณาการองค์กรในการประชาสัมพันธ์ 23 76.66 

 

4.7  ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* 
      ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
จากการศึกษาลักษณะการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนในเขตต าบลไตรรัฐ* โดยเฉพาะการจัด

กิจกรรมทางวัฒนธรรมในอดีตที่ผ่านมาสามารถระบุได้ว่า  การจัดการวัฒนธรรมของชุมชนมีความ
สอดคล้องกับวงจร Deming หรือ PDCA ประกอบกับการวิเคราะห์ทัศนะจากประชาชนในชุมชนและ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย การสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากเวทีสนทนากลุ่ม เพ่ือการออกแบบตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชน โดยบูรณา
การวงจร Deming ซึ่งสอดคล้องกับวิถีการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนอยู่แล้ว ขับเคลื่อนผ่านกลไก 
“คชศร” (ครอบครัว ชุมชน ศาสนา รัฐ) ซึ่งแต่เดิมมีการใช้กลไก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการ
จัดกิจกรรม ซึ่งไม่สอดคล้องและครอบคลุมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ชุมชน เมื่อน าโครงสร้างของการจัดการที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ได้ศึกษาจากชุมชน และบูรณาการผ่าน
วงจร Deming และการขับเคลื่อนผ่านกลไก “คชศร” และน าทัศนะมาตีความประกอบเป็นแนวทาง
ในการสร้างตัวแบบการจัดการ ที่ได้จากการประเมินความส าคัญโดยชุมชน เพ่ือเป็นปัจจัยน าเข้าเพ่ือ
จัดการวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป  

ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาล
ต าบลไตรรัฐ* จะมีโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดการตามวงจร Deming (PDCA) ที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของชุมชนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งมีข้อดีคือสามารถปรับปรุงขั้นตอนการท างานได้ตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งแผนในระยะสั้นหรือระยะยาว โดยไล่ล าดับการจัดการคือ Plan - Do - Check 
- Act โดยรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนมีดังต่อนี้ไป  
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1)  การวางแผน (Plan) เช่น การประเมินความส าคัญของกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
การรวมกลุ่มผู้น ากิจกรรม การวางแผนการด าเนินการ การจัดสรรทรัพยากร การพิจารณาอุปสรรค
และการสนับสนุน การเสนอโครงการ และอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมกันตัดสินใจว่าจะด าเนินการจัดกิจกรรม
หรือไม ่โดยมีระยะเวลาระหว่างการตัดสินใจในการกระตุ้นจิตส านึกของชุมชน โดยผ่านกลไก “คชศร” 
และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งการตัดสินใจจะระบุว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือทรัพยากรวัฒนธรรม
นั้น ๆ ที่ถูกหยิบยกมา จะผ่านการรับรองจากชุมชน สถาบันทางสังคม องค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ด าเนินการจัดการหรือไม่ หากได้รับการยอมรับและตัดสินใจว่าจะจัดกิจกรรม ก็จะน าไปสู่
การวางแผนเผื่อระบุแผนและผู้รับผิดชอบแผนในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน มีตัวชี้วัด ตัวประเมินที่
สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบและสามารถปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละข้ันตอน 

2)  การปฏิบัติตามแผน (Do) หลังจากที่ได้ท าการลงพ้ืนที่ในชุมชนเพ่ือส ารวจ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย และเวทีสนทนากลุ่ม สามารถจ าแนกแนวทางการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน 
ได้เป็น 3 แนวทาง ได้แก่  

(1)  อนุรักษ์ รื้อฟ้ืน ต่อยอด ในกิจกรรมที่มีแนวโน้มจะสูญหายหรือสามารถพัฒนา
ได ้ 

(2)  เผยแพร่ ในกิจกรรมที่ยังด ารงอยู่แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ   

(3)  สืบสาน ในกิจกรรมที่มีความเป็นไปได้ที่จะประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะ  
โดยทั้ง 3 แนวทางจะมีโครงสร้างผู้รับผิดชอบที่มาจากสถาบันทางสังคมหรืองค์กร

ตามกลไก “คชศร” โดยมีการก าหนดผู้ร่วมกิจกรรมจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด 
ประกอบกับการด าเนินการตามแผน ตามภาระหน้าที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมตามแผน  

ในแต่ละกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน สามารถน าเข้าสู่
กระบวนการจัดการวัฒนธรรมได้ทั้งสิ้น ซึ่งจะเข้าข่ายแนวทางใดก็ได้ สองแนวทาง หรือจะทั้งสาม
แนวทางเลยก็เป็นไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบข่ายที่ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินความส าคัญใน
กระบวนการวางแผน 

3)  การตรวจสอบ (Check) ประเมินจากสรุปผลการจัดกิจกรรม สามารถแยกประเมิน
ตามแผนย่อยทลีะข้ันตอนและแยกตามฝ่ายการท างานอย่างเป็นรูปธรรมมีการวัดผลหรือวางเป้าหมาย
แต่ละข้ันตอน หรือความคืบหน้าอย่างชัดเจน สามารถวัดผลได้ และจ าเป็นที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลใน
ระบบ และจัดท ารูปเล่มเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ จ าเป็นจะต้องมีการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมนั้น ๆ ทุกครั้ง การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลการจัด
อย่างเป็นระบบ ทั้งแบบออนไลน์ ไฟล์และแบบลายลักษณ์ การประเมินผลทั้งการด าเนินงานในระยะ
สั้น การท างานกลุ่มย่อย หรือการด าเนินงานในระยะยาว หรือภาพรวมของกลุ่มใหญ่ ซึ่งสามารถจัดท า
เป็นคู่มือในการจัดงานและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน สร้างระบบฐานข้อมูล และสามารถให้
ผู้สนใจสืบค้นได้โดยง่าย เข้าใจได้ทันทแีละท่ัวถึง  

4)  การปรับปรุงการด าเนินการ (Act) มีการบันทึกและเก็บเป็นทะเบียนประวัติการ
จัดกิจกรรม จัดท าคู่มือและฐานข้อมูลที่จ าเป็น เสนอแนะและวางแผนเพ่ือการจัดในครั้งต่อไป โดยมี
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การประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อสรุปกิจกรรมและเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป 

โดยสามารถประมวลเป็นตัวแบบการจัดการ ที่มีลักษณะเหมือนลูกธนูที่ทรงพลังพุ่งไป
ข้างหน้าเพื่อสู่เป้าหมายคือการจัดการวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ดังภาพต่อไปนี้ 
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4.7.1  แนวทางการใช้ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชน 
จากตัวแบบในกระบวนการของการวางแผน (Plan) เริ่มต้นจากการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือน า

กิจกรรมทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยน าเข้าสู่ตัวแบบ เพ่ือสอบถามทัศนะ
ต่อกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือประเมินคุณค่า ปริบทที่เกี่ยวข้อง และความเป็นไปได้  เพ่ือเรียงล าดับ
ความส าคัญและตัดสินใจว่าจะใช้แนวทางใดในการจัดการ ดังตารางที่ 1 ที่ใช้การประชุมกลุ่มย่อยของ
ประชาชนในชุมชนจ านวน 56 คน เพ่ือพูดคุยแสดงทัศนะในประเด็นดังกล่าว ตลอดจนการประเมิน
ความส าคัญของกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละกิจกรรมในบริบทของชุมชนภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยหลังจากการประเมิน
ความส าคัญเบื้องต้นชุมชนจะท าควบคู่ไปกับการกระตุ้นจิตส านึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดย
ผ่านสถาบันทางสังคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องตามกลไก “คชศร” ดังแผนภาพดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.6  กิจกรรมการกระตุ้นจิตส านึกเก่ียวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 

การกระตุ้น
จิตส านึกคน
ในชุมชน 

ครอบครวั 

ศาสนา 

รัฐ 

ชุมชน 

รัฐ (เทศบาล) 
1)  กิจกรรมในเขตเทศบาล 

2)  การชักชวนท ากิจกรรม 

3)  แหล่งเงินทุนและท าแผนประจ าปี 
4)  สนับสนุนและอ านวยความสะดวก 

5)  ประสานงานสถานประกอบการ 

ครอบครัว 

1) กิจกรรมในครอบครัว 

2) การชักชวนท ากิจกรรม 

3) การกล่อมเกลา บอกเล่าความส าคญั และ 

แฝงการสืบทอดแกค่นในครอบครบั 

ชุมชน 

1)  กิจกรรมในชุมชน 

2)  การชักชวนท ากิจกรรม หาแนวร่วม 

3)  กระแสชุมชนในการสรา้งการเหนี่ยวน าในการ
เข้าร่วม 

ศาสนา (วัด) 
1)  ประชาสัมพันธ์ในวันส าคัญทางศาสนา 

2)  การชักชวนท ากิจกรรม 

3)  เป็นศูนย์กลางการจัดกจิกรรม 

รัฐ (โรงเรยีน, สถาบันการศึกษา) 
1)  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 

2)  การชักชวนท ากิจกรรม 

3)  บอกเล่าความส าคญั และ 

แฝงการสืบทอดแกน่ักเรียน นักศกึษา 

4)  การวิจัยชุมชนและบันทึกความรู ้

สถานประกอบการ (ปัจจัยสนับสนนุหรืออุปสรรค) 
1)  สนับสนุนงบประมาณ 

2)  เปิดโอกาสการลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

3)  ประชาสัมพันธ์และสนับสนุน 
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หลังจากกระตุ้นจิตส านึกแล้วจะพอเห็นความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ๆ เพ่ือตัดสินใจว่าจะด าเนินการต่อหรืองดจัด ซึ่งเมื่อผลการประเมิน
ความส าคัญคือมีความต้องการที่จะด าเนินการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมนั้น ๆ  ก็จะน าเข้าสู่
กระบวนการที ่2 คือการปฏิบัติตามแผน (Do) ซึ่งจะก าหนดแนวทางการจัดการวัฒนธรรมนั้น ๆ ตาม
ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทางได้แก่  

A) อนุรักษ ์รื้อฟ้ืน ต่อยอด  
ได้แก่ กิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สูญหาย มีแนวโน้มจะ

สูญหายหรือสามารถพัฒนาให้สามารถขยายของเขตการจัดงาน ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีและ
แรงยึดเหนี่ยวทางสังคมได้ 

แนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยที่ชุมชนได้มีความตระหนักถึง
ความส าคัญและมีความพยายามในการอนุรักษ์ รื้อฟ้ืน และต่อยอด ในภาพรวมจะเป็นความตระหนัก
ร่วมกันของคนในชุมชนว่าก าลังมีภาวะสุ่มเสี่ยงที่ทรัพยากรวัฒนธรรมหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนจะสูญหายไปได้ในอนาคตอันใกล้ หรือกิจกรรมที่ได้สูญหายไปแล้วเพราะสภาพแวดล้อมและวิถี
ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เช่น มอญคั่ง เป็นต้น 

ประชาชนในชุมชนได้มีการประชุมกันที่วัดในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
และวาระส าคัญ เช่น การบริจาคโลหิต ในส่วนของกิจกรรมที่สูญหายหรือควรได้รับการรื้อฟ้ืนหรือ
วางแผนในการอนุรักษ์ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่แสดงอัตลักษณ์ของมอญ โดยมีผลจากการพูดคุยที่
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ทางวัดมะขาม ที่มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับมอญอยู่พอสมควร ได้ริเริ่มเวทีการพูดคุย
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ รื้อฟ้ืน และต่อยอด ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะสูญ
หายไป เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัดจึงได้มีความพยายามในการสงวนรักษาการสวดมนต์
แบบมอญเป็นสิ่งแรก โดยเริ่มจากการท าวัตร จะต้องมีการฝึกและใช้ภาษามอญในการสวดมนต์ ไป
พร้อม ๆ กับการสวดมนต์แบบสามัญด้วย แต่ทั้งนี้ทางวัดได้ตระหนักถึงอัตลักษณ์ของกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอ่ืน ๆ ตลอดจนสถานการณ์ที่พบ และความเลือนลางของภาพแห่งวัฒนธรรมอันมี
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ก าลังจางหายไป จึงได้ท าการประชุมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือวางแผนใน
การอนุรักษ ์รื้อฟ้ืน และต่อยอดในขณะเดียวกัน 

แนวทางการอนุรักษ์จะใช้กระบวนการจัดการที่คล้ายคลึงกับการอนุรักษ์การสวดมนต์
แบบมอญคือ ความพยายามที่จะเก็บข้อมูลเป็นเอกสาร และมีการปฏิบัติเป็นกิจของสงฆ์ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นจ านวนมากได้แก่ 
ประเพณีมอญต่าง ๆ ทั้ง มอญคั่ง ที่งดเว้นการจัดมาเป็นเวลานาน ก็จะท าการรวบรวมเอกสารท าเป็น
ฐานข้อมูลทั้งแบบเอกสารและดิจิตอล พร้อมมีการประมวลและวิเคราะห์สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องเพ่ือพร้อมที่จะใช้ในการเผยแพร่ในล าดับต่อไป พร้อมกับมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและคนในชุมชนได้เห็น เช่น การน าเอาประเพณีมอญคั่ง หรือ
จ าลองภาพเก่ามาเล่าเรื่องในโอกาสส าคัญของชุมชน ซึ่งได้มีโอกาสในการพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน 
เห็นว่าจะมีความพยายามจัดกิจกรรมนี้อีกครั้ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เกิดความร าลึกถึง
และชื่นชม ภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชน
รุ่นใหม่อีกด้วย 
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นอกจากนี้ทรัพยากรทางวัฒนธรรม เช่น ลานสะตือ นาบัว หรือ สถาปัตยกรรมมอญ
ที่ปรากฎในชุมชน ก็จะมีการน าเสนอเป็นหนึ่งในจุดศึกษาหรือเยี่ยมชมในเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน 
ด้วยการเดินเท้าและจักรยาน เพ่ือน าเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ชุมชน ซึ่งก็จะมีการ
ประมวลข้อมูลเพ่ือลงในสื่อที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้การสร้างระบบฐานข้อมูล และป้ายให้ความรู้ในแต่
ละจุดส าคัญตามแผนที่ของชุมชน อันมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถต่อยอดจากการสังคายนาประวัติศาสตร์และกิจกรรม
ของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในชุมชน ให้ถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

ในส่วนของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีแนวโน้มว่าจะสูญหายและเป็นอัตลักษณ์ที่
ส าคัญของชุมชนเช่นกัน ชาวบ้าน ชุมชนและวัด ได้มีมติจากการประชุมกลุ่มย่อยว่ามีความเห็นตรงกัน
ว่าต้องการสงวนรักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สะท้อนชาติพันธุ์ของไทย มอญ และจีน เพ่ือการสืบ
ทอดไปยังลูกหลานและต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวชุมชน โดยจะมุ่งเน้นกิจกรรมแบบคู่ขนาน คือการท า
ประมวลข้อมูลของทรัพยากรวัฒนธรรม ออกมาเป็นเอกสารและข้อมูลในระบบดิจิตอล หรือเพ่ิม
ช่องทางในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเผยแพร่และเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญของท้องถิ่น โดยท าไปพร้อม ๆ 
กับการรื้อฟ้ืนกิจกรรมที่งดจัดไป หรือมีแนวโน้มว่าจะงดจัด ให้อยู่ในแผนการจัดกิจกรรมของชุมชน 
โดยเริ่มที่จะประสานงานกับทางเทศบาลเพ่ือจัดสรรงบประมาณและเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์
ออกสู่ภายนอกในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม โดยใช้กลไก “คชศร” ในการวางโครงสร้าง โดยชุมชน
ได้พยายามแบ่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอันสอดคล้องกับกลไกดังกล่าว อาทิ ครอบครัว จะมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความส าคัญ ความตระหนักรู้ และเป็นกระบอกเสียงส าคัญให้คนในชุมชนสนใจและมีก าลัง
ในการอนุรักษ์ ชุมชนก็จะเป็นผู้รับช่วงต่อในการเป็นก าลังในการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมเพ่ือรื้อฟ้ืนและ
เพ่ิมการต่อยอดเพ่ือขยายการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจให้กับ
ชุมชน ร่วมกับวัด ซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาที่มีส่วนส าคัญในการเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและใน
ขณะเดียวกนัก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชุมชน โดยจะต้องประสานงานกับองค์กร
ของรัฐ โดยชุมชนได้ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาล จังหวัด สภาวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
และกระทรวงวัฒนธรรม 

B) เผยแพร่ 
ได้แก่ กิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ยังด ารงอยู่ มีการจัดตาม

ประเพณ ีหรือการปฏิบัติต่อ ๆ กันมาแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
และไม่ทั่วถึง ท าให้มีจ านวนผู้เข้าร่วมมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

ในส่วนของการเผยแพร่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ โดยเฉพาะแกนน าของกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องมีความสนใจในกิจกรรมที่ได้ท าประจ าปีทุกปี แต่ในส่วนนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ส าหรับคนในชุมชนโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่จะไม่ได้ประชาสัมพันธ์ออกสู่สังคมภายนอกมากนัก เช่น การ
ท าบุญกลางบ้าน หรือ การจัดการท าบุญประจ าปีของหมู่บ้าน ซึ่งเน้นผู้เข้าร่วมภายในหมู่บ้าน 

จากการจัดประชุมกลุ่มย่อย มีประเด็นการพูดคุยที่ส าคัญเกี่ยวกับส่วนของการ
เผยแพร่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญเห็นว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมอันเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของชุมชนใน
ส่วนนี้ มีการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามวาระที่ก าหนดมาแต่โบราณ แต่ในปัจจุบัน ช่องทางการสื่อสาร
นั้นมีการพัฒนาไปมาก หลาย ๆ ช่องทางได้ลดประสิทธิภาพลงไป เช่น การประชาสัมพันธ์แบบปาก
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ต่อปาก เหตุเพราะวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป แต่การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อใหม่ เช่น แอปพลิเคชันไลน์ 
หรือเฟซบุ๊ก จะเป็นตัวเสริมในการประชาสัมพันธ์  และการจัดงบประมาณเพ่ือการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือชักชวนให้คนในชุมชนสามารถรับรู้และจัดสรรเวลา ให้มี
โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเหล่านี้มากขึ้น  

ในส่วนของการเผยแพร่มีอุปสรรคที่ส าคัญคือเวลาการท างานไม่สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรม ซึ่งการประชุ่มกลุ่มย่อยได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมา ซึ่งตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมได้ให้แนว
ทางการปฏิบัติว่า หากเป็นประเพณีของชุมชน ทางองค์กรจะมีการประกาศเป็นวันหยุดได้ หากมีการ
ประสานงานจากเทศบาลและมีความยินดีที่จะให้เวลาแก่พนักงานที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นหรือชุมชน ใน
ขณะเดียวกันประชาชนและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันว่า  หากมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า ก็จะสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างแน่นอน เพราะมีความสนใจและ
นับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทางหนึ่ง และมีความต้องการสืบทอดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองและ
บรรพบุรุษอีกด้วย ซึ่งในเบื้องต้นกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นได้อาสาการจัดการท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างการรับรู้ร่วมกันในชุมชนโดยอาศัยป้ายของชุมชนและวัดที่มีอยู่  น ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และสร้างกลุ่มไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์กันในชุมชน เป็นต้น 

C) สืบสาน  
ได้แก่ กิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นไปได้หรือ

โอกาสที่สามารถประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะ โดยสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจชุมชน
หรือแสดงอัตลักษณ์ชุมชนออกไปในวงกว้าง ทั้งนี้จะต้องเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่รองรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักท่องเที่ยวได้มากเพียงพอ 

จากการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมไปถึงการสังเกตร่วมด้วย
พบว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมทางวัฒนธรรม ของชุมชน มีคุณค่าและสามารถสืบสาน
และเผยแพร่ออกสู่สังคมภายนอกได้อย่างกว้างขวาง สืบเนื่องจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน ผสาน
กับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งนับเป็นชุมชนที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมอันมีความส าคัญใน
ระดับจังหวัด และในบางห้วงเวลาเป็นจุดเปลี่ยนและได้รับการบันทึกว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมและ
ประวัตฺศาสตร์ของชาติ มีความเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์ที่เป็นที่มาของทรัพยากรวัฒนธรรมของ
ชุมชน สืบทอดมาจากการอพยพของบรรพบุรุษเชื้อสายมอญในอดีต จากการประชุมกลุ่มย่อยได้มีแนว
ทางการจัดการวัฒนธรรมและเริ่มด าเนินการไปบางส่วนแล้ว เพ่ือเป็นการประมวลทรัพยากร
วัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น จัดล าดับความส าคัญและสร้างแนวทางการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม ในเบื้องต้นจะใช้การประมวลข้อมูลที่มีอยู่เพ่ือสร้างฐานข้อมูลตามแนวทางการ
อนุรักษ์ รื้อฟ้ืน และต่อยอด แต่จะมีการเผยแพร่ทั้งในชุมชนเพ่ือสร้างรากฐานที่ส าคัญจากกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในท้องถิ่น วัยรุ่น และประชาชนรุ่นใหม่ ตลอดจนคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่  ให้มี
ประสบการณ์ร่วมกันในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ทั้งนี้จะต้องมีการ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เพ่ือส่งเสริมการ
สืบสานอัตลักษณ์ด้วยการต่อยอดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วย เช่น โครงการสืบสานนาฏยศิลป์
และดนตรีปี่พาทย์มอญ จากตระกูลพิณพาทย ์เป็นต้น 
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ส าหรับสถาบันทางสังคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในชุมชนตามกลไก “คชศร” ได้มีการ
เริ่มต้นวางแผนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมกลุ่มย่อมที่ได้ตัวแทนจาก
ครอบครัว สรุปกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนเพ่ือเก็บข้อมูล รวบรวม และประมวลข้อมูล
เบื้องต้นเพื่อวางแผนการจัดการข้อมูล ทั้งนี้จะประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางการ
วิจัยและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้จากการประชุมเบื้องต้นสามารถได้รายชื่อกิจกรรมและ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมจ าแนกออกเป็นแนวทางการจัดการด้วย โดยใช้ชุมชนเป็นตัว
ขับเคลื่อน และมีการวางระบบการรับผิดชอบแบบไม่เป็นทางการว่า มีผู้น าและกลุ่มสนับสนุนกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมคือใครบ้าง และจะวางแผนการสืบสานต่อไปอย่างไร และจะมีองค์กรใดช่วยให้กิจกรรม
ต่าง ๆ สามารถจัดการได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ทางวัดก็จะเป็นตัวกลางในการประสานและเป็น
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการเริ่มต้นการจัดการวัฒนธรรม นอกจากนี้ส่วนที่ส าคัญของการสืบสานคือการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง และจะต้องใช้สื่อของรัฐและเอกชนเพ่ือเผยแพร่ออกไปใน
วงกว้าง แต่จะต้องใช้ชุดข้อมูลที่ได้รับการรับรองข้อมูลที่ถูกต้องจากเทศบาล โดยชุมชนและวัดเป็นผู้
ประเมิน เพ่ือให้ได้ทิศทางในการประชาสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

 
4.7.2  ข้อพิจารณาจากการใช้ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชนเพื่อก าหนดแนว

ทางการจัดการ 
ในขั้นตอนการประเมินทรัพยากรวัฒนธรรมหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน ในหนึ่ง

กิจกรรมอาจเข้าเงื่อนไขแนวทางการจัดการวัฒนธรรมชุมชน รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ หรือสามารถ
บูรณาการ  2 แนวทาง ตลอดจนใช้ทั้ง 3 แนวทางได้อีกด้วย ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้น ๆ ปริบทแวดล้อม รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของชุมชนต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่หยิบยกขึ้นมา
พิจารณา 

จากการประชุมกลุ่มย่อยของประชาชนในชุมชน จ านวนรวม 56 คนจากแต่ละครัวเรือน และ
การเก็บข้อมูลในโอกาสต่าง ๆ จากประชากรในชุมชน สามารถจ าแนกและสรุปแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.11  การจ าแนกแนวทางการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน 
 
ทรัพยากรหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม แนวทางการจัดการ 
จับต้องไม่ได้  

1) ประเพณีตักบาตรพระร้อย  A, B, C 
2) การสวดมนต์แบบมอญ A, B 
3) งานเจ้าพ่อ A, B, C 
4) ประเพณีมอญคั่ง A 
5) การจุดลูกหนู A, B 
6) ประเพณีกวนข้าวทิพย์ A, B, C  
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 
 

 

ทรัพยากรหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม แนวทางการจัดการ 
7) การแข่งขันเรือยาวประเพณี A, B, C  
8) ร าภาข้าวสาร A, B  
9) การเล่นเข้าผี A, B, C  
10) ปี่พาทย์และนาฏยศิลป์แบบมอญ A, B 
11) ประเพณีการท าบุญกลางบ้าน B 

จับต้องได้  
1) พระอุโบสถสมัยอยุธยาวัดมะขาม A, B, C 
2) ศาลเจ้าจีนวัดศาลเจ้า A, B 
3) วิหารเซียนแปะ  A, B, C 
4) ปรก A, B 
5) บ้านและสถาปัตยกรรมแบบมอญ A, B, C 
6) นาบัว A 
7) ลานสะตือ A 
8) ดงตาล A, B 
9) ขนมและอาหารท้องถิ่น A, B, C  

       
หลังจากการปฏิบัติตามแผนแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ (Check) โดยใช้การสรุปผล

การจัดกิจกรรม มีการประเมินผลเป็นขั้นตอนเพ่ือที่จะวางแผนสู่การปรับปรุงการด าเนินการ (Act) ใน
ล าดับต่อไป ทั้งนี้ จะต้องมีการออกแบบการเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานและเพ่ือใช้ในการปรับปรุง ศึกษา
ในโอกาสต่อไปที่มีการจัดกิจกรรม รวมไปถึงการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลและเป็นคู่มือส าหรับ
ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมในครั้งหน้า(ปีต่อไป) โดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ในการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง การสร้างระบบการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม การสร้าง
แผนการจัดงานและการประชาสัมพันธ์ประจ าปี การสืบสานและมีกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน 
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความเหมาะสมกับปริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีการจัดการ
อย่างยั่งยืน ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญในการตรวจสอบและปรับปรุงแผนในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งต่อไปหรือปีต่อ ๆ ไป 

 
4.8  แนวโน้มการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนและข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยพบว่า การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม
ย่อยกับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นผู้น ากิจกรรม และเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ตลอดจนกลุ่มตัวแทน
จากสถาบันทางสังคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญพบว่า ในทุก ๆ ทรัพยากร
วัฒนธรรมของชุมชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่ได้รับการยกขึ้นมากล่าวถึงในการวิจัยใน



114 

 
 

ครั้งนี้ ทุก ๆ กิจกรรมยังมีความส าคัญต่อชุมชนเป็นอย่างสูง และยังมีความต้องการที่จะสงวนรักษา 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมไปถึงต่อยอดให้สามารถยังประโยชน์ทั้งคุณค่าทางจิตใจและส่งผลต่อสภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้การวิจัยได้จุดประเด็นคิด ปลุกจิตส านึกชุมชนให้เกิดความ
ตระหนักรู้ข้ึนอีกครั้ง เพราะด้วยบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนในชุมชนก็
อาจละเลยอัตลักษณ์ที่ส าคัญแห่งชาติพันธุ์ไปไดบ้้าง แต่คาดว่าในระยะเวลาอันใกล้ ชุมชนจะเกิดความ
เปลี่ยนแปลงและมีการประสานความร่วมมือตามกลไกที่ผู้วิจัยพยายามที่จะประสานให้เกิดความ
ร่วมมือที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนการจัดการวัฒนธรรมผ่านกลไก “คชศร” บูรณาการกับการจัดการ
สมัยใหม่อย่างวงจร Deming (PDCA) ซึ่งสอดคล้องกับวิถีการจัดการดั้งเดิมของชุมชนผนวกกับแนว
ทางการจัดการในรูปแบบอนัเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 วิธีการจัดการวัฒนธรรมของของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* เทศบาลต าบล
ไตรรัฐ* แต่เดิมจะใช้กระบวนการจัดการวัฒนธรรมที่ส าคัญโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ ก่อนการจัด
กิจกรรม ช่วงการด าเนินกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

ก่อนการจัดกิจกรรม ชุมชนจะต้องมีผู้น ากิจกรรมหรือกลุ่มผู้น ากิจกรรมพูดคุยถึงการจัด
กิจกรรมในแต่ละปีเพ่ือกระตุ้นและเข้าสู่กระบวนการปลุกจิตส านึกชุมชน โดยผ่านสถาบันทางสังคม
หรือองค์กรหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาก่อนการจัดกิจกรรมพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขต
และขนาดของกิจกรรมด้วยว่ามีขนาดงานใหญ่แค่ไหน โดยเบื้องต้นได้สรุปว่า  ควรใช้ระยะเวลาการ
เตรียมการณ์และวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการจัดงานจะเป็นเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในช่วง
นี้จะมีกระบวนการที่ส าคัญคือ การประเมินความส าคัญของกิจกรรม เมื่อชุมชนมีความเห็นเป็ นเอก
ฉันท์ว่ากิจกรรมนั้น ๆ มีความต้องการของชุมชน ส าคัญ และต้องการให้จัดขึ้น ก็จะน ามาซึ่งการ
ด าเนินการในการะบวนการต่อ ๆ ไป ซึ่งในอีกกรณีหนึ่งหากท าการประเมินความส าคัญของกิจกรรม
แล้วพบว่า ชุมชนไม่สนใจหรือไม่เห็นคุณค่าของกิจกรรมนั้น ๆ อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการปลุ ก
จิตส านึกก่อนอีกครั้ง (ในกรณีที่กลุ่มผู้น ากิจกรรมเห็นว่าทรัพยากรวัฒนธรรมหรือกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ มีคุณค่าที่จะรื้อฟ้ืน ) เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมนั้น ๆ หรืออาจจะงดเว้นไปก่อน ซึ่งก็จะไม่ท าให้เกิดความล้มเหลวเหมือนในอดีตที่ไม่มีการ
ประเมินความส าคัญของกิจกรรมแล้วด าเนินการจัดกิจกรรมเลย ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวได้
ด้วยปัจจัยที่ไม่ได้คาดการณ์เอาไว้ อาทิ ไม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นต้น เมื่อผ่านกระบวนการประเมิน
แล้ว เมื่อมีมติเห็นชอบ จึงวางแผนการท างานและก าหนดงานให้เหมาะสมกับคน กลุ่มคนท างาน 
สถาบันทางสังคมและองค์กรที่จะเข้าร่วม โดยมุ่งเน้นภาคีหลักตามกลไก “คชศร” เพ่ือให้การ
ประสานงานและด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ช่วงการด าเนินกิจกรรม จะสอดคล้องกับแผนงานที่มีระบบมากขึ้น ทั้งนี้จะมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบในแผนการจัดกิจกรรมและหัวหน้าหรือผู้น าในการด าเนินกิจกรรมจะท าหน้าที่คอยก ากับ
ดูแลการท างานในส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน ทั้งนี้การด าเนินการจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การ
ท างานแบบก่ึงทางการหรือทางการ ซึ่งจะมีการวางโครงสร้างของคณะท างานที่ค่อนข้างชัดเจนในส่วน
ที่ต้องประสานงานกับภาครัฐหรือเทศบาล เช่น การเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณหรือการระบุใน
ปฏิทินประจ าปีเพ่ือการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และการท างานแบบไม่เป็นทางการจะใช้กับ
คณะท างานที่เป็นคนในชุมชนที่มีความคุ้นเคยกัน แต่อย่างไรก็ดีก็ต้องมีผู้ติดตามงานตามแผนอย่าง
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ชัดเจนในส่วนที่คณะท างานแต่ละส่วนเป็นผู้รับผิดชอบ จากการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น ผู้ใหญ่บ้านหมาก
ขาม* และหมากม่วง* จะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามงานและประสานงานในเบื้องต้น ระหว่างการ
เตรียมการ วันงาน จนสิ้นสุดกิจกรรม 

หลังการจัดกิจกรรม ในเบื้องต้นจะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยที่เป็นคณะท างานในกิจกรรมนั้น ๆ 
โดยจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและการจัดท ารายงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การวางแผน 
การจัดกิจกรรมและผลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการประเมินโครงการ ทั้งนี้ทัศนะและการจัดงาน
จะมีการพูดถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดงานเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนางานในครั้งหรือปี
ต่อไป นอกจากนี้ยังต้องการพ้ืนที่ในการประชาสัมพันธ์งานด้วยสื่อต่าง ๆ ของเทศบาลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องเพ่ือตอกย้ าความมีตัวตนของกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ได้เกิดข้ึน 

กิจกรรมทางวัฒนธรรมหลายกิจกรรมของเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ได้มีการงดเว้นเป็น
ระยะเวลายาวนาน ในเบื้องต้น ทางชุมชนจะมีการพูดคุยและทยอยรวบรวมข้อมูลจากผู้รู้ ผู้อาวุโสและ
จากหลักฐานที่มีเพ่ือรวบรวมจัดท าสื่อที่สามารถอ้างอิงได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ สื่อดิจิทัล สื่อทางโซ
เชียลเน็ตเวิร์ก ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการอ้างอิงที่ถูกต้องและการน าไปใช้แก่ผู้ที่สนใจ โดยหวังผลต่อ
ความยั่งยืนของการจัดกิจกรรมในระยะยาว 
 

  
 



 
บทท่ี 5 

 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
ในการศึกษาเรื่อง “ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมาก

ม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 1) 
เพ่ือศึกษาทัศนะของชาวชุมชนต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน 2) เพ่ือศึกษาการจัดการวัฒนธรรม
ของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* 3) เพ่ือศึกษาตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมที่เหมาะสม
กับสภาพบริบทของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
แล้ว ยังใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย และเวทีสนทนา
กลุ่ม เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและเก็บบันทึกการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลที่
ส าคัญรวมทั้งสิ้น 30 คน โดยผ่านกระบวนการเจาะจงคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย ท าการวิเคราะห์โดย
การตีความควบคู่บริบทได้ผลการศึกษาที่ส าคัญดังนี้ 
  
5.1  สรุปผลการศึกษา 
  

5.1.1  ทัศนะของชาวชุมชนต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน 
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ยังมี

ความต้องการที่จะสงวนรักษาวัฒนธรรมอันมีอัตลักษณ์ของตนเอง ที่สะท้อนชาติพันธุ์ทั้ง 3 ชาติพันธุ์ 
ได้แก่ ไทย มอญ และจีน ที่ประชาชนมีความเห็นพ้องกันว่า ทั้งสามวัฒนธรรมถึงแม้จะมีความแตกต่าง
มีความเป็นมาหลากหลายแต่ก็ได้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวผ่านกาลเวลาและแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม
ที่เข้มแข็ง ดังนั้นจึงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน จากการที่ได้ร่วมกัน
ประเมินความส าคัญจากประชาชนในชุมชนทั้งสองจ านวน 56 คน สรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีความส าคัญทั้งต่อชุมชนเอง ตลอดจนการเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่
ส าคัญในระดับจังหวัด และบางกิจกรรมนั้นหลงเหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศอีกด้วย เช่น ประเพณี
ตักบาตรพระร้อย การแข่งขันเรือยาวประเพณี การเล่นเข้าผีชาวมอญ รวมไปถึงกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์อันยาวนานของชุมชน เช่น ประเพณีมอญคั่ง ร าภา
ข้าวสาร ปี่พาทย์และนาฏศิลป์มอญ การสวดมนต์แบบมอญ ประเพณีการจุดลูกหนู เป็นต้น และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ทั้งพระอุโบสถและสถาปัตยกรรมในวัดมะขามและวัดศาลเจ้า ศาล
เจ้าวัดจีน วิหารเซียนแปะ เสาหงส์ ธงตะขาบ บ้านและสถาปัตยกรรมมอญ อาหารประจ าถิ่น นาบั ว 
และดงตาลตามธรรมชาติ โดยมีผลการประเมินความส าคัญจากประชาชนในชุมชนว่ามีความส าคัญ มี
ผลที่ได้มากกว่าร้อยละ 60 ทั้งหมดทุกรายการ 
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จากผลการประเมินความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม รวมไปถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของชุมชน จะเห็นได้ว่าทัศนะของชุมชนนั้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็น
อย่างสูง และมีความต้องการที่จะจัดการวัฒนธรรมของตนโดยมีแนวทางที่สามารถจ าแนกแนวทางได้ 
3 แนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และต่อยอด 
2) การเผยแพร ่
3) การสืบสาน 

ทัศนะส าคัญที่ได้จากการศึกษามี 5 ทัศนะ ได้แก่ ทัศนะต่อความเป็นไปได้ในการจัดการ
วัฒนธรรม ทัศนะต่อประโยชน์ของการจัดการวัฒนธรรม ทัศนะต่อความคุ้มค่า ทัศนะต่อการสนับสนุน 
และทัศนะต่อโอกาสและความเป็นไปได้ของการประชาสัมพันธ์ ทั้ง 5 ทัศนะ ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญส่วน
ใหญ่ (เกินกว่าร้อยละ 60) เห็นว่า เป็นไปได้เพราะมีทรัพยากรวัฒนธรรมมากและทรงคุณค่า อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่า ไม่ว่าจะพิจารณาทางมิติเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การศึกษา 
และจิตใจ/จิตวิญญาณ อีกทั้งในส่วนของการประชาสัมพันธ์ยังมีโอกาสสูง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการ
สื่อสาร เนื้อหาที่น่าสนใจ ตลอดจนงบประมาณที่จะมาสนับสนุน 
 

5.1.2  การจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* 
ในส่วนของการจัดการของชุมชนโดยสรุป เมื่อวิเคราะห์จากกระบวนการจัดกิจกรรมของ

ชุมชน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วงที่ส าคัญ คือ 1) ก่อนการจัดกิจกรรม 2) การด าเนินกิจกรรม 3) หลัง
การจัดกิจกรรม โดยมีการเตรียมการที่สอดคล้องกับขั้นตอนในการวางแผน ที่มีการใช้ข้อมูลในอดีตมา
จัดอันดับสิ่งที่ควรท า ว่าควรท าหรือไม่ มีล าดับก่อนหลังอย่างไร มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ทีมงาน” โดยก าหนดกิจกรรมและแหล่งทุน แม้ว่าจะไม่เป็น
ระบบตามหลักการ อันก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมาย ในขั้นด าเนินการมีการ
ขับเคลื่อน สื่อสาร แม้ว่าการประสานงานจะยังไม่เป็นระบบและไม่มีประสิทธิภาพนักและอยู่ใน
วงจ ากัด ในขั้นหลังด าเนินการ ใช้แบบวิถีชุมชน คือการพูดคุยกันในชีวิตประจ าวันหรือตามโอกาส เช่น 
วันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น 

 
5.1.3  ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชนบ้านหมาก

ขาม* และบ้านหมากม่วง* 
จากการศึกษาพบว่าเมื่อกล่าวถึงกิจกรรมของวัฒนธรรมของชุมชนในการศึกษาในครั้งนี้ 

เปรียบเสมือนเป็นการกระตุ้นเตือนสิ่งที่ก าลังจะสูญหายไป จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญกล่าวไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า เสียดายหากกิจกรรมทางวัฒนธรรมเหล่านี้ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนก าลังจะถูกลบเลือนไปและเสียดายที่คนรุ่นใหม่ไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมในกิจกรรมที่เป็น
รากเหง้าที่สืบทอดกันมาของบรรพบุรุษ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่จะมีส่วนในการรื้อฟ้ืนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ตนเองมีความรู้
และมีประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรมเหล่านี้มาก่อน แต่ก็พบกับความผิดหวังและความล้มเหลว
จากการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะเหตุผลที่ส าคัญคือ ไม่มีคนร่วมในการจัดงานและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
น้อย สาเหตุหลักที่เห็นตรงกันคือประชาชนในชุมชนต้องออกไปท างานเพ่ือเลี้ยงชีพ โดยส่วนใหญ่จะ
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เป็นระบบโรงงานอุตสาหกรรมที่ท าให้เวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปดังอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท างานล่วงเวลา นอกจากนี้การที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งเข้าสู่ระบบการค้าในตลาดริมน้ า ท าให้ต้องใช้
เวลากับเตรียมสินค้า และการขายของในแต่ละวัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหาร ต้องใช้เวลาในการ
เตรียมการมากเป็นพิเศษท าให้เวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรมลดลงจนไม่สามารถเข้าร่วมได้ เพราะ
เรื่องปากท้องของครอบครัวก็นับเป็นเรื่องส าคัญ แต่ในระยะเวลาของการศึกษาพบว่า ชุมชนเริ่มมี
ความตื่นตัวและตระหนักถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ก าลังจะสูญหายไป จนเริ่มมีการพูดคุยกัน
บ่อยครั้งในการรื้อฟ้ืนและร่วมมือกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนอีกครั้ง 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่อง “ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมาก

ม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการ
พัฒนาการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน ดังนี้ 

 
5.2.1  ข้อเสนอแนะต่อชุมชนและแนวทางปฏิบัติ 

1)  ชุมชนควรมีการพูดคุยและก าหนดกิจกรรมรายปีอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจมีการ
จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแจ้งไปยังผู้น าชุมชนที่ประชาชนในชุมชนหรือ “ทีมงาน” ผู้จัดกิจกรรมให้ความ
ไว้ใจ ณ ที่นี้ผู้ใหญ่บ้านและสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จะได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือ เป็นผู้รวบรวมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่จะท าการรื้อฟ้ืน เพ่ือก าหนดจ านวนกิจกรรม ทิศทางการจัดกิจกรรม และวางแผนการจัด
กิจกรรมอย่างยั่งยืน และสามารถวางแผนการจัดในครั้งต่อ ๆ ไปได้ด้วย 

ชุมชนควรเปิดใจและใช้กลไกของรัฐ หรือสถาบันทางสังคมอย่าง “เทศบาล” ให้เกิด
ประโยชน์ ที่ผ่านมาพบว่าการท างานของเทศบาลและชุมชนท างานคู่ขนานและขาดการประสานงานที่
ดี จนท าให้ต่างฝ่ายต่างจัดกิจกรรมและไม่ประสบผลส าเร็จในกิจกรรมที่จัดในแง่ของการสร้างแรงยึด
เหนี่ยวทางสังคมและสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน ทั้งนี้มีเงื่อนไขบางประการที่ชุมชนหวาดระแวงและ
ตื่นกลัว อาทิ การรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ การรับผิดชอบต่อการจ่ายเงินคืน หากการจัด
กิจกรรมไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม การไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่เทศบาลส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่น 
เป็นต้น ส่งผลให้มีช่องว่างในการประสานงานกัน แต่ยังไม่เกิดความขัดแย้งบานปลายใด ๆ  ซ่ึง
ข้อสังเกตเหล่านี้คือชนวนปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่สามารถที่จะขยายวงกว้างได้ หากมีการ
กระทบกระทั่ง หรือไม่เข้าใจกันในอนาคต ดังนั้นทั้งชุมชนและเทศบาลจึงควรเปิดใจรับและเรียนรู้
ระบบการท างานซี่งกันและกัน และสร้างรูปแบบการท างานร่วมกันที่เอ้ือต่อการท างานร่วมกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการวัฒนธรรมของชุมชน โดยใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนเป็นที่ตั้ง 
ทั้งนี้นอกเหนือจากชุมชนและเทศบาลแล้ว ยังต้องประสานความร่วมมือให้ครบตามกลไก “คชศร” 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน นอกจากนี้หากชุมชนไม่ปรับตัวตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยยังใช้รูปแบบการจัดการวัฒนธรรมเดิมของตน เช่น การเรี่ยไรเงินเพ่ือจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม อาจน าไปสู่ความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนที่ในปัจจุบัน เงินเป็นปัจจัยที่น ามาใช้ใน
การด ารงชีพเป็นอันดับต้น ๆ และอาจส่งผลให้สถานการณ์ของทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนเข้าขั้ น
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วิกฤติ ดังนั้น การประสานความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมจึงเป็นอีกแนวทางที่ดี
ทางหนึ่งในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 

การปรับตัวของประชาชนในชุมชนก็เป็นอีกประการหนึ่งที่ต้องอาศัยการยอมรับใน
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรวัฒนธรรม ที่เริ่มเลือนหายไป จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าชุมชนมี
ความต้องการที่จะสงวนรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตนเองที่เป็นหนึ่งใน
ความภาคภูมิในชาติพันธุ์และตัวตนของตนเอง ซึ่งในทางกลับกันหากมองว่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่
หวงแหนและมีความพยายามจากชุมชนที่จะสงวนรักษาเอาไว้นั้น มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น การ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใกล้กรุงเทพฯ สนามเพ่ือเล่นกีฬาทางน้ าแบบดั้งเดิมแบบไม่
ใช้พลังงานเชื้อเพลิง หรือแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ที่มีข้อมูลที่มาจากชุมชน ตรวจสอบโดยชุมชน 
และดูแลโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งสร้างขึ้นมาจากการปลูกฝังและกระตุ้นจิตส านึกจากภายใน
ออกมาอีกครั้ง ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และมีเป้าหมายชัดเจน ก็น่าจะเป็นการ
แสดงอัตลักษณ์ของชุมชน และสื่อสารเจตจ านงของชุมชนต่อการจัดการวัฒนธรรมที่แสดงออกอย่าง
ชัดเจนต่อสาธารณะและสถาบันทางสังคม ตลอดจนองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการวัฒนธรรม
ของชุมชนตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุมและมีระบบมากขึ้น 

นอกจากนี้ ชุมชนควรจะมีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมและเริ่มรวบรวมเอกสารที่
เป็นลายลักษณ์ มุขปาฐะ จากประชาชน ผู้รู้ และวัดในชุมชน เพ่ือเป็นฐานข้อมูล โดยขอความร่วมมือ
จากสถาบันทางการศึกษาและวัดในแนวทางการเก็บข้อมูลเหล่านั้น ตามหลักของการวิจัย หรือ
รวบรวมเป็นต ารา หรือคู่มือในการจัดกิจกรรม ทั้งรูปเล่มหรือไฟล์ดิจิตอล ทั้งนี้เพ่ือให้ ง่ายต่อการ
น าไปใช้และเป็นฐานข้อมูลของทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นอย่างดี ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เพียงแค่ชุมชน
มีความต้องการและริเริ่ม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน และชุมชน
ก็จะมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการสร้างระบบฐานข้อมูลอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ล้ าค่าสืบต่อมาจากบรรพบุรุษของตน อีกทั้งคนในชุมชนต้องเตรียมพร้อมรับมือของการเข้ามาของ
แรงงานจากประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เริ่มมีจ านวนมาก การสร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จะท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดี และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่ วมกันอย่างสันติ เพ่ือให้
เกิดความสงบสุขในชุมชนตลอดไป 

2)  ข้อเสนอแนะต่อเทศบาล 
ตามเทศบัญญัติ เทศบาลจ าเป็นจะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการและ

ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมไปถึงการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตลอดจนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเทศบาลมีแนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนน้อยลงหากเทียบกับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในอดีต หรือ
การลดทอนรายละเอียดของกิจกรรมที่สะท้อนแง่งามของ 3 กลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งไทย มอญ และจีน ที่
เป็นกลุ่มประชากรหลักของชุมชน เทศบาลจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงนโยบาย และการจัด
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลให้สอดคล้องกับอตัลักษณ์ และความต้องการของชุมชน โดย
น ากิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนเหล่านั้น มาก าหนดอยู่ในปฏิทินการกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
ต าบลไตรรัฐ* ในรอบปี รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะด้วยช่องทางการสื่อสารของเทศบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ทั้งนี้การประสานงานของเทศบาลกับชุมชนจะต้องมีการลดทอนช่องว่างระหว่างกัน
เพ่ือเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม 
และกระจายลงไปสู่การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยให้กลุ่มผู้น ากิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
มีความรู้ในกิจกรรมนั้น ๆ เป็นผู้ขับเคลื่อน ในขณะเดียวกัน เทศบาลเองก็เป็นหนึ่งในสถาบันทางสังคม
ที่มีความส าคัญในตัวแบบการจัดการวัฒนธรรม กล่าวคือ มีหน้าที่ตามกลไก “คชศร” ซึ่งอาจจะต้อง
จัดการระบบเอกสารที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ชุมชนสามารถเสนอโครงการเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมได้โดยง่าย และในส่วนของการประสานงานภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม 
เทศบาลมีส่วนส าคัญในการน างบประมาณสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจเหล่านี้ด้วยงบ CSR หรือความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และดูแลเรื่องเงื่อนไขการขอลดภาษีกลับไปสู่องค์กรณ์เหล่านั้น ซึ่งนับว่า
เป็นนโยบายที่ได้ทั้งสองฝ่าย และได้ประโยชน์กลับคืนสู่สังคม และชุมชนในเขตเทศบาล ด้วยฐานะที่
เป็นหน่วยงานที่ดูแลเขตการปกครองที่ส าคัญ เทศบาลจึงมีอ านาจในการต่อรองสูงกว่าประชาชนใน
ชุมชน 

จากการศึกษาพบว่า เทศบาลมีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมพอสมควร แต่จะ
มุ่งประเด็นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากกว่าการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัย
ต้องการน าเสนอในประเด็นการขยายผลต่อจากการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ อย่างตลาด
ริมน้ าวัดศาลเจ้า และวิหารเซียนแปะ ให้กว้างขวางข้ึน โดยจัดการพื้นที่ในชุมชนให้สามารถรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประสานงานกับกลุ่มชาวบ้านที่สนใจการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวด้วย
จักรยานและการเดินเท้า และการสร้างโฮมสเตย์ริมแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นต้น เพ่ือสร้างแนวทางการ
จัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะและพัฒนาแหล่ง
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชน ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์ รื้อฟ้ืน และต่อ
ยอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน การเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของคนในชุมชนอย่างทั่วถึง และการใช้สื่อของเทศบาลในการสืบสานกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานและเป็นที่ภาคภูมิใจของตนในสังคมออกสู่สังคมภายนอกอย่างยั่งยืน 

และอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญคือเทศบาล มีส่วนงานที่ดูแลการศึกษาและวัฒนธรรม
โดยตรง ตลอดจนมีสถาบันการศึกษาทุกช่วงชั้นในเขตเทศบาลอีกด้วย อาจเริ่มจากการท าการประเมิน
ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมมอญในชุมชน แล้วท ารายการทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมที่พบ และแบ่งแนวทางการจัดการตามตัวแบบในการวิจัยครั้งนี้ โดยเทศบาลอาจเป็นผู้
เริ่มต้นในกิจกรรมทาวัฒนธรรม หรือเป็นกิจกรรมเชิงสัญญะหรือการสื่อความหมายที่ส่งเสริมให้เด็ก 
และเยาวชนในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นชุมชนมอญในเขตเทศบาล เช่น 
การปรับรูปแบบการแต่งกายของนักเรียน อาจเริ่มจากระดับชั้นก่อนประถมวัย ที่ทางเทศบาลดูแล
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กนี้ เอง ให้มีรูปแบบการแต่งกายแบบชาว มอญ เป็นต้น การส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษาทุกช่วงชั้น มีการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนจ าลองในโรงเรียน เช่น ร าภาข้าวสาร เป็นต้น การสร้างชมรมดนตรีและนาฏศิลป์มอญ โดย
ผสานความร่วมมือจากครอบครัวปี่พาทย์ในชุมชน เพ่ือสอนให้เยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้และ
สามารถประกอบอาชีพได้ นอกเหนือจากนี้นอกจากงบประมาณในการจัดระบบสาธารณูปโภคแล้ว 
เทศบาลสามารถพัฒนาเขตชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการจัดการความรู้โดยใช้ป้ายความรู้ต่าง ๆ 
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กระจายไปในแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเทศบาล ซึ่ง
นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไปแล้ว ข้อมูลเชิงวัฒนธรรมของชุมชน กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน ก็
น่าจะเผยแพร่อย่างถูกต้อง โดยผ่านกระบวนการค้นคว้า วิจัย หรือรวบรวมอย่างเป็นระบบระเบียบ
และสังคายนาอย่างถูกต้อง ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้อ านาจและกลไกการปกครอง
ของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ท้ายนี้เทศบาลมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนชุมชนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน 
ไม่ใช่เพียงพัฒนาความเจริญเข้าสู่ชุมชน แต่การสร้างรากฐานที่ดีด้วยรากเหง้าเดิมของชุมชน ที่มีแรง
ยึดเหนี่ยวทางสังคมที่แน่นแฟ้นมาตั้งแต่อดีต ทุนทางสังคมอันอุดมของชุมชนบ้านหมากขาม* และ
บ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลต าบลไตรรัฐ* เปรียบเสมือนอัญมณีที่เริ่มจมลงไปในโคลนตม ซึ่งหาก
ไม่มีการดูแลหรือสนใจ สิ่งมีค่าเหล่านั้นก็จะไม่สามารถส่องประกายความงามได้อีกต่อไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่
กับการจัดการที่ดีอย่างมีธรรมาภิบาลของเทศบาล ซึ่งนับเป็นความหวังของชุมชนนี้ 
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ภาคผนวก ก  
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 

 
นามสมมต ิ เพศ อาย ุ การศึกษา สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ การด ารงต าแหน่งทางสังคม ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในพื้นท่ี 
มะกรูด 
มะกล ่ำ 
มะกอก 
มะขำม 
มะขวิด 
มะแขว่น 
มะเขอื 
มะค่ำ 
มะดัน 
มะเดื อ 
มะตำด 
มะตูม 
มะนำว 
มะปรำง 
มะปริง 
มะพูด 
มะพร้ำว 
มะพลับ 
มะไฟ 
มะเฟอืง 
มะเม่ำ 
มะม่วง 
มะยม 
มะระ 
มะรุม 
มะแว้ง 
มะสัง 
มะหำด 
มะหวด 
มะอกึ 

หญิง 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
ชำย 
ชำย 
ชำย 
ชำย 
ชำย 
ชำย 
ชำย 
ชำย 
ชำย 
ชำย 
ชำย 
ชำย 
ชำย 
ชำย 
ชำย 

18 
25 
27 
31 
32 
33 
39 
45 
49 
55 
58 
32 
65 
68 
94 
20 
21 
26 
28 
36 
37 
67 
40 
42 
75 
50 
51 
39 
66 
38 

มัธยมศึกษำ 
ปริญญำตร ี
ปริญญำตร ี
ปริญญำตร ี
ปริญญำโท 
อนุปรญิญำ 
มัธยมศึกษำ 
ปริญญำโท 
ปริญญำตร ี
ประถมศกึษำ 

ไม่มีวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ปริญญำโท 
ปริญญำตร ี
ปริญญำตร ี

ไม่มีวุฒิทำงกำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ 
ปริญญำตร ี
ปริญญำตร ี
ปริญญำตร ี
ปริญญำโท 
มัธยมศึกษำ 
ปริญญำโท 
ปริญญำตร ี
มัธยมศึกษำ 
ปริญญำตร ี
ปริญญำตร ี
ประถมศกึษำ 
อนุปรญิญำ 
ประถมศกึษำ 
ปริญญำโท 

โสด 
โสด 
โสด 
สมรส 
สมรส 
สมรส 
สมรส 
สมรส 
โสด 
สมรส 
สมรส 
สมรส 
สมรส 
โสด 
หม้ำย 
โสด 
โสด 
สมรส 
โสด 
โสด 
สมรส 
สมรส 
สมรส 
สมรส 
โสด 
สมรส 
โสด 
สมรส 
สมรส 
สมรส 

พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 

นักศกึษำ 
นักศกึษำ 
ค้ำขำย 

พนักงำนโรงงำน 
รับรำชกำร 

พนักงำนโรงงำน 
ค้ำขำย 
แม่บ้ำน 

พนักงำนโรงงำน 
แม่บ้ำน 
ค้ำขำย 
แม่บ้ำน 

รับรำชกำร 
แม่บ้ำน 
แม่บ้ำน 
นักศกึษำ 

พนักงำนโรงงำน 
รับรำชกำร 

พนักงำนโรงงำน 
พนักงำนบริษัทเอกชน 

ค้ำขำย 
รับรำชกำร 
รับรำชกำร 

พนักงำนโรงงำน 
สงฆ ์

พ่อบ้ำน 
สงฆ ์

กรรมกำรวัด 
กรรมกำรวัด/ค้ำขำย 

ค้ำขำย 

- 
- 

กรรมกำรตลำดริมน ่ำ 
- 

เจ้ำหน้ำที เทศบำล 
- 

ปรำชญ์ชำวบ้ำน 
- 
- 

อำสำสมัครสำธำรณสุข 
กรรมกำรตลำดริมน ่ำ 

- 
ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ครู 
สภำวัฒนธรรม 

- 
- 
- 
ครู 

หัวหน้ำกลุม่กจิกรรม 
ครู/อำจำรย์ 

ปรำชญ์ชำวบ้ำน 
ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ครู 
ตัวแทนเทศบำล 
ปรำชญ์ชำวบ้ำน 
สงฆ์ชั นผู้ใหญ ่
ปรำชญ์ชำวบ้ำน 

พระสงฆ ์
กรรมกำรวัด 
กรรมกำรวัด 

กรรมกำรตลำดริมน ่ำ 

18 
25 
5 
12 
3 
10 
39 
45 
49 
39 
58 
32 
65 
1 
94 
7 
21 
4 
11 
36 
30 
42 
40 
42 
75 
50 
51 
39 
40 
17 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 

แนวค าถามขั้นที่ 1 
 

มกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2559 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1) ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพของผู้ให้ข้อมูล 
2) ภูมิล าเนา 
3) ระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ (อาศัย/ท างาน) 

 
ส่วนที่ 2  ทัศนะเกี่ยวกับสังคมในต าบลไตรรัฐ 

1) ทัศนะต่อสังคมต าบลไตรรัฐในภาพรวม 
2) ทัศนะต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในต าบล 
3) ทัศนะต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นในต าบล 
4) ทัศนะต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมในต าบล 
5) ทัศนะต่อการค้า การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในต าบล 
6) ทัศนะต่อการเกษตรในชุมชน 
7) ทัศนะต่อการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมของคนในชุมชน 

 
ส่วนที่ 3  การรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในต าบล 

1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (เกษตรสู่อุตสาหกรรมและการค้า) 
2) การเปลี่ยนแปลงอันส่งผลต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
3) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในต าบล 
4) การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ 

 
ส่วนที่ 4  ปัญหาที่พบอันส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

1) ปัญหาทั่วไปที่คิดว่าเป็นสาเหตุของการลดหรืองดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
2) ปัญหาที่คาดว่ามีผลกระทบจากองค์กรของท่าน 
3) ปัญหาที่คาดว่าเกิดจากองค์กรอ่ืนที่ส่งผลกระทบโดยตรง 
4) ปัญหาที่คาดว่าเกิดจากองค์กรอ่ืนที่ส่งผลกระทบโดยอ้อม 

 
 



130 

ส่วนที่ 5  แนวทางการแก้ปัญหา 
1) การแก้ปัญหาทั่วไปที่คิดว่าเป็นสาเหตุของการลดหรืองดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
2) การแก้ปัญหาที่คาดว่ามีผลกระทบจากองค์กรของท่าน 
3) การแก้ปัญหาที่คาดว่าเกิดจากองค์กรอ่ืนที่ส่งผลกระทบโดยตรง 
4) การแก้ปัญหาที่คาดว่าเกิดจากองค์กรอ่ืนที่ส่งผลกระทบโดยอ้อม 

 

แนวค าถามขั้นที่ 2 
 
 

ส่วนที่ 1  ทัศนะต่อตัวแบบการจัดการวัฒนธรรม 
1) ความเป็นไปได้ของตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมต่อปัญหาที่เกิดข้ึน 
2) ทัศนะต่อตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมโดยละเอียด 
3) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวแบบที่คาดว่าจะน าไปสู่ตัวแบบที่สมบูรณ์ 

 
ส่วนที่ 2  ทัศนะจากองค์กรต่อแผนการปรับปรุงการท างาน 

1) ความเป็นไปได้ของตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมต่อการปรับใช้ในองค์กรของท่าน 
2) แผนการท างานในระยะสั้น 
3) แผนการท างานในระยะยาว 
4) แนวโน้มการสนับสนุน หรือการมีส่วนร่วมขององค์กรต่อตัวแบบ 
5) ความเชื่อมโยงกับองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการปรับแผนการท างาน 
6) ข้อดี ข้อเสีย หรือข้อเสนอแนะต่อตัวแบบการจัดการวัฒนธรรม 

 
ส่วนที่ 3  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการน าตัวแบบไปใช้ 

1) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อองค์กรของท่าน 
2) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อชุมชน 
3) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะสั้นจากการน าตัวแบบไปใช้ 
4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะยาวจากการน าตัวแบบไปใช้ 
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ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงผลจากการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* 

 
ล าดับ นาม

สมมต ิ
A 

การอนุรักษ์ ร้ือฟ้ืน และต่อยอด 
B 

การเผยแพร่ 
C 

การสืบสาน 
1. มะกรูด ไม่มีประสบการณ์ที่ชัดเจนมากนัก เพราะมีโอกาส

เข้าร่วมในช่วงวัยเด็ก จึงจ าไม่ค่อยได้ แต่คุณยาย 
คุณตา และแม่จะเล่าให้ฟังบ่อย พอเรียนหนักขึ้น
ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนัก ก็เข้าร่วมแต่กิจกรรมท าบุญใน
วันส าคัญทางศาสนาเท่านั้น เห็นว่าน่าจะรื้อฟื้น
กิจกรรมที่หายไปแล้วกลับมา เพราะส่วนตัวมี
ความเสียดาย อยากรู้รากเหง้าของตนเอง น่าจะมี
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางสื่อสมัยใหม่ด้วย 
กิจกรรมที่สนใจคือ การเข้าผี ที่ผ่านมาจัดแบบ
ง่าย ๆ บางทีการประชาสัมพันธ์มันไม่ทั่วถึงมันก็
หายไป 

หลาย ๆ กิจกรรมไม่ค่อยได้รับทราบว่าจัดขึ้นช่วง
ไหน เวลาใด เพราะตอนไปเรียนหนังสือ ที่บ้านไม่ได้
แจ้งทุกกิจกรรม แต่บางครั้งเพื่อนในชุมชนเตือนมา
ในไลน์ ท าให้ได้รู้บ้าง คิดว่ากิจกรรมในชุมชน เช่น 
ท าบุญกลางบ้าน ตักบาตรพระร้อย น่าจะเพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ 

มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคัญของชุมชนที่มีช่ือเสียง เช่น การแข่งขันเรือยาว
ประเพณี ตลาดริมน้ าวัดศาลเจ้า ควรจะมีการจัดการ
ใน เ ชิ ง ฐ า น ข้ อ มู ล  ห รื อ จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ภายนอก บางครั้งรู้สึกว่าตลาดริมน้ า
เติบโตอย่างก้าวกระโดด ท าให้การจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมเริ่มมีปัญหา 

2. มะกล่ า อยากให้มีผู้รับผิดชอบจริงจังในการรื้อฟื้น เพราะ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับชาว
มอญที่ตนเองมีเช้ือสายนั้น เริ่มเบาบางลง ส่วนตัว
ชอบการเล่นเข้าผี เวลาไม่มีมันรู้สึกใจหาย ยังมี
การพูดถึงกันอยู่เป็นนิจ ในช่วงที่เคยจัดกิจกรรม 
ปกติทีมจะเป็นเฉพาะกิจ บางที ทีมไม่มีมันก็
จ าเป็นต้องงดอะไรแบบนี้ อีกส่วนหนึ่งคือทีมงาน
มันแล้วแต่ปี เราก าหนด กะเกณฑ์เขาไม่ได้ และ
เดี๋ยวนี้เงินสนับสนุน เรี่ยไรมาได้ยากกว่าเก่า 

ครอบครัวค่อนข้างใส่ใจในการบอกงานของชุมชน 
ถ้าไม่ติดอะไรจะเข้าร่วมเสมอ คิดว่าถ้าครอบครัว
เข้มแข็ง จะช่วยการเผยแพร่กันในชุมชนได้ดี 

ทราบข่าวกิจกรรมจากครอบครัว แต่ก็เห็นเทศบาลติด
ป้ายประชาสัมพันธ์บ้างตามโอกาส แต่กิจกรรมไม่ได้
แตกจ่างจากพื้นที่อื่นมากนัก ส่วนตัวอยากให้รักษา
เอกลักษณ์ของชุมชนให้ได้ดังเดิม หรือสร้างความ
แตกต่างมากขึ้นในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน 
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ล าดับ นาม
สมมต ิ

A 
การอนุรักษ์ ร้ือฟ้ืน และต่อยอด 

B 
การเผยแพร่ 

C 
การสืบสาน 

3. มะกอก กิจกรรมหลาย ๆ อย่างหายไป อาจเพราะน้ าท่วม 
และพื้นที่จัดกิจกรรมไม่มี ที่ส าคัญคือไม่ค่อยมี
เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างกิจกรรมที่ต้อง
ท าในลานกว้างก็ไม่มี เช่น การเข้าผี ลูกหลานไม่
รู้จักแล้ว ก็อยากให้มีการจัดบ้างในช่วงสงกรานต์ 
วันเดียวก็ยังดี อยากให้ลูกหลานรู้จักบ้าง 

ค้าขายในตลาดริมน้ าวัดศาลเจ้า ต้องตื่นเช้ามืดทุก
วัน ก็ต้องนอนไว พอเริ่มค้าขายก็ไม่มีเวลาไปท าบุญ
เพราะต้องตั้งร้าน เลยไม่ค่อยได้ทราบรายละเอียด
ข่าว ของการจัดกิจกรรม แต่ก็พยายามหาโอกาสใน
การเข้าร่วม แต่ก็หาได้ยาก เพราะขายของแทบไม่มี
วันหยุด แต่ในบ้านก็จะบอกงานต่อ ๆ กัน แต่กลุ่ม
พ่อค้าแม่ค้าก็มีไลน์และมีการประชาสัมพันธ์กันใน
การประชุมกลุ่มอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็ได้ผลดี 

สังเกตเวลามีกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น การแข่งเรือ
ยาวประเพณี จะขายของได้ดีกับคนต่างถิ่นที่เข้ามาชม 
ซึ่งจริง ๆ แล้ว ชุมชนก็ได้ประโยชน์ ขายของได้ดี แต่
ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีฝีพายของคนในชุมชน มันไม่สนุก จริง ๆ 
แล้วน่าจะมีโอกาสให้คนท้องถิ่นพายกันบ้าง หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมบ้าง 
เดี๋ยวนี้เหมือนไม่ค่อยมีกิจกรรมของชุมชนเท่าไหร่ 
เทศบาลควรสอบถามชาวบ้านมากขึ้น หรือร่วมกันจัด 

4. มะขาม ตอนเด็ก ๆ ที่บ้านพาไปเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนตลอด คือสนุก ปู่ย่าคือจะพยายามให้เรา
เข้าร่วม ให้พูดมอญ ให้สวดมนต์มอญบ้าง เพราะ
มีเช้ือสาย แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีคนเตือน ก็ลืมไป
บ้าง แต่ที่ใจหายคือเข้าผี หายไปเลย จริง ๆ คือ
สนุกมาก ตื่นเต้น ไม่เค้าว่ากันว่าไม่มีคนท า มันก็
ไม่มีการจัด บางทีจัดก็คนน้อย ยิ่งเจอน้ าท่วม ที่
ทางก็ไม่มี 

ปกติจะใส่บาตรทุกเช้า หลวงลุง(พระสงฆ์)จะคอย
บอกงานให้แม่กับยายทราบตลอด รายละเอียดคือ
ท่านจะบอกก าหนดการและรายละเอียดกิจกรรม
คร่าว ๆ ในช่วงการบิณฑบาต ซึ่งก็เป็นที่รับรู้ร่วมกัน 
และสามารถขยายวงกว้างในการเผยแพร่ข่าวสาร
และข้อมูลกิจกรรมได้เป็นอย่างดี  

เดี๋ยวนี้เค้าไม่ค่อยจัดกิจกรรมของชุมชน จัดแต่วัน
ส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่ว่าอันที่
เป็นเอกลักษณ์มันไม่ค่อยมี ซึ่งถ้าใช้ความเป็นไทย จีน 
มอญ เข้ามาจัดร่วม น่าจะส่งเสริมให้คนรู้จักชุมชน
มากขึ้น และต้องมีข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ไว้ใช้ในการ
สืบการหรือประชาสัมพันธ์สู่สังคมภายนอก 

5. มะขวิด มีประสบการณ์ ในการร่ วมจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมกับเทศบาล มีข้อสังเกตว่าเมื่อมีคนเข้า
ร่วมน้อยลง หลาย ๆ กิจกรรมก็เริ่มงดจัดไป และ
แผนงานประจ าปีของเทศบาลก็ลดกิจกรรมที่
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนลงไป ส่วนตัวคิดว่าทุก
ชุมชนควรมีกิจกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง 

กิจกรรมหลัก ๆ ตามแผนประจ าปี ทางเทศบาลจะ
ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เสียงตามสาย 
ป้ายประชาสัมพันธ์ และการร่วมมือกับทางวัด และ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ถ้ากิจกรรมภายในชุมชน 
สามารถใช้ช่องทางของทางเทศบาลได้ก็ยินดีช่วย
ประสานงานให้ 

ในส่วนของการสืบสาน จริง ๆ แล้วเป็นหนึ่งในภาระ 
และพันธกิจของเทศบาล แต่นี่คือเป็นคนที่อื่น ไม่
ทราบเรื่องมาก่อน ต้องยอมรับว่า เพิ่มมาท างาน จึงไม่
ค่อยทราบเรื่องราวมากนัก แต่ในเบื้องต้นจะจัดสรร
งบประมาณ และหาแนวทางความร่วมมือกับทาง
ชุมชนในเวลาต่อไป เพราะเป็นเรื่องส าคัญมากไม่ต่าง
จากกิจกรรมอื่น ๆ ถ้าเป็นความต้องการของคนใน
ชุใชน เทศบาลก็ต้องสนับสนุน 
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ล าดับ นาม
สมมต ิ

A 
การอนุรักษ์ ร้ือฟ้ืน และต่อยอด 

B 
การเผยแพร่ 

C 
การสืบสาน 

6. มะแขว่น เข้าร่วมตลอดเพราะช่วยที่บ้านขายของและบ้าน
อยู่ไม่ไกลจากลานของหมู่บ้าน ช่วงเวลามีงานก็จะ
เอาน้ า เอาขนมออกมาขายบ้าง พองดจัดไป ก็
ต้องหารายได้เพิ่ม เนื่องจากเรียนไม่สูงนัก ก็เลย
ใช้วุฒิไปสมัครงานโรงงานเพื่อรายได้ประจ าและ
สวัสดิการ คือเข้าใจว่าส าคัญ แต่ตอนนั้นด้วย
ความจ าเป็น เราก็ต้องเอาตัวเองไว้ก่อน พอเรา
อายุมากขึ้น มีลูก เรารู้สึกว่าลูกหลานเราจะไม่ได้
เจอของปู่ของย่าของตาของยายแล้ว มันไม่เหมือน
รุ่นเรา จึงรู้สึกว่าควรรื้อฟื้นกลับมา นี่ก็เล่าให้ลูก
ฟังตลอด คิดว่าถ้าเริ่มต้นอนุรักษ์ก็จะดี และยินดี
จะช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได้ 

มันติดตรงที่ท างานโรงงานมันกินเวลาไปมาก บางที
เราจะท าบุญ ตักบาตรพระร้อย หรืองานอะไร ถ้า
ท างานมันไปไม่ได้ ก็ได้แต่ฝากซองท าบุญ คือในเรา
อยาก แต่งานเรามี เราต้องไปท า ไม่ง้ันเราก็ไม่มีกิน 
ไหนจะลูก ไหนจะแม่เราอีก แต่พอนึก ๆ ไป คิดว่า
บางทีถ้าโรงงานเค้าอนุญาต ก็จะได้ไปร่วมงาน มัน
เป็นคุณค่าทางใจนะ เวลาท าบุญกลางบ้าน ตักบาตร
พระร้อย ซึ่งมันเป็นของบ้าน(ชุมชน) เราเอง มัน
เหมือนความเชื่อที่จะท าให้เราอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี 
มันเป็นเรื่องมงคล 

ของบ้านเราน่ะดีหลายอย่าง มันไม่เหมือนที่อื่น ถ้า
เป็นไปได้ เราอยากให้คนข้างนอกเห็น ไม่ใช่แค่คนข้าง
นอกนะ ลูกหลานเราด้วย คือเรือยาวเอย เข้าผี ตัก
บาตรพระร้อย ร าภาข้าวสาร พวกนี้มีแต่จะหายไป 
ตอนนี้คนมาตลาดเยอะ จริง ๆ ถ้ามีงาน มันจ่าจะ
ประชาสัมพันธ์ออกสู่ภายนอกได้ ขนาดแข่งเรือยาว 
คนเขามากันแน่นวัด ไหว้เซียนแปะ คนมากันไม่ขาด 
ตอนนี้มันดังแล้ว เราต้องใช้โอกาสนี้ 

7. มะเขือ สมัยเด็กก็อยู่ตรงนี้ มันเหมือนชวน ๆ กันไปเล่น 
ไปดูกับ เพื่อน ๆ แถวบ้าน พ่อแม่ เรา เค้าก็
สนับสนุน บ้านมันติด ๆ กันมันไม่มีอันตราย และ
ได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบรุ่นปู่ย่าตายาย แล้วก็ไป
ท างานกรุงเทพฯ มาพักหนึ่ง กลับมาสักราวอายุ 
30 ปี มันไม่มี มันน่าใจหาย คือดีใจนะที่มีคน
อยากจะอนุรักษ์ นี่ที่ท าก็เอาขนมสูตรคุณยายมา
ท า ขนมบ้านเรา อย่างขนมตาล ขนมถ้วย ปลา
แนม ที่หากินยาก จะได้ยังมีของอร่อยกิน ส่วน
เรื่องอื่น ๆ ถ้ามีกลับมามันก็จะดีมาก ๆ 

ตลาดนัดเดี๋ยวนี้มันบูม (ได้รับความนิยม) คนก็มา
เยอะ 7-8 โมงเช้าเราต้องตั้งร้านเสร็จแล้ว ขายดีทุก
วัน รายได้ก็พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้ แต่มันก็แลกกัน 
โอกาสมางานบุญ งานบ้านมันไม่มี แต่ลูกเริ่มโตแล้ว 
บางทีก็ให้ลูกไปแทนบ้าง คนงานพม่ามาช่วยบ้าง มัน
ก็แบ่งเวลามาได้ เราไม่อยากขาด งานบ้านเรา คน
เขาถือ มันจะได้ร่มเย็นก็บางทีขายของ ไม่รู้ข่าวด้วย 
น่าจะเพิ่มการบอดข่าวทางอื่นด้วย จะบอกต่อ ๆ กัน
บางทีมันไม่ทั่ วถึงแล้ว สื่อสมัยใหม่  ไลน์  เฟส 
(Facebook) ก็ใช้ได้ เราก็ทันสมัยแล้วนะ 
 
 

คนข้างนอกเขาก็สนใจของกิน งานประเพณีบ้านเรา
แต่เก่าก่อน คือ เราต้องเข้าใจก่อน แล้วท าสื่อออกไป 
คนเขามา เขาไม่รู้ว่าบ้านเรามีของดี เราก็น่าจะบอก
เขา ให้เขารู้สึกว่า นี่มันมีคุณค่านะ แต่อยากให้เริ่มที่
ลูกหลานเราก่อน 
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8. มะค่า เมื่อตอนสมัยเด็ก ๆ ก็มีน้อง ๆ ก็จะพากันไป พี่
น้องไปดูประเพณีของชุมชนกันตลอด เราโอกาสดี 
เรียนสูงพอสมควรก็ไปท างานในเมืองพักนึง พอ
แต่งงานมีลูก ก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านแฟนก็ท างาน
ไป ทีนี้ของบ้านเรามันไม่เหลือแล้ว มีแต่ที่วัดก็ไป
กันบ่อย แต่มันไม่มีบรรยากาศเก่า ๆ เรามันมีเช้ือ
สายมอญ มันน่าจะรื้อฟื้นกลับมา ก่อนที่รุ่นปู่ย่า
เราที่เค้ารู้จะหมดรุ่นไป อยากให้ช่วยกันรื้อฟื้น 
อนุรักษ์กัน ก็พยายามถามปู่ย่าเรา ก็จด ก็เก็บ
หลักฐานไว้บ้าง น่ีเดี๋ยวจะลองรวบรวมดู 

เห็นว่าการสื่อสารแบบเดิม ๆ มันไม่พอแล้ว งานต่าง 
ๆ ลูก ๆ เรารู้ก่อนเราอีกนะ เขาใช้มือถือติดต่อกัน
หลายช่องทาง คุยกับเรานี่ไม่โทรแล้ว ใช้ไลน์ ดังนั้น
งานบุญ งานหมู่บ้าน มันก็ต้องปรับตัว ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์หลาย ๆ ทาง นี่บางทีอยู่บ้านทุกวัน 
ยังไม่รู้เลย 

จริง ๆ รู้สึกภูมิใจในบ้านเกิด มันแตกต่างกว่าที่อื่น 
งานประเพณีบ้านเรามันมีหลายอย่างที่มันมีที่เดียว 
หรือมันจะไม่มีแล้ว ทีนี้ถ้าจะให้คนอื่นเขามาร่วม ก็
ต้องประสมสัมพันธ์ออกไปให้ดี ที่ส าคัญเรื่องราวต้อง
ชัดเจน ให้ข้อมูลเขาได้ครบถ้วน 

9. มะดัน มันถึงเวลาแล้วที่ต้องรวบรวมสิ่งที่ เรามี และ
ยอมรับว่ามันก าลังจะหายไป รู้สึกเสียดายและ
อยากเก็บไว้ให้อยู่กับชุมชน 

อยากให้คนรุ่นใหม่ เห็นคุณค่าและการรวมพลังกัน
ในชุมชน เดี๋ยวนี้แทบจะไม่รู้จักกัน คือความสามัคคี
ของชุมชนมันหายไป ส่วนหนึ่งก็เพราะเราไม่ร่วมมือ
ร่วมใจกันเหมือนเก่า อย่างน้อยงานบ้านเรา (ชุมชน
ของเรา) ก็ต้องเจียดเวลามา เด็ก ๆ สมัยนี้มันไม่รู้จัก
กันแล้ว ดีไม่ดีตีกันตายยังไม่รู้เลยว่าคนบ้านเดียวกัน 
ครอบครัวทุกครอบครัวต้องให้ความส าคัญตรงนี้ด้วย 

คนที่อื่นเขามา เขาก็อยากจะเห็นความแตกต่างจาก
บ้านเขา นี่เทศบาลเราก็เอาของเขามา มันไม่มีอะไร
แตกต่าง ของบ้านเรามี แปลกว่าเขามี ก็คิดว่าจะเอา
จุดนี้มาท าแบบบ้านเรา แล้วอธิบาย ให้ข้อมูลเขาไป นี่
น่าจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ดี เราก็รักษาของเราไว้ เขาก็
ได้เห็นของที่เขาไม่มี 

10. มะเดื่อ ไปเจอชาวบ้านเวลาออกหน่วย(สาธารณสุข) เขาก็
บ่นเวลางานบ้านเราเขาไม่จัด เขาว่าลูกหลานเรา
มันไม่เอาแล้ว ของบ้านเรา ประเพณีบ้านเรา 
อย่างภาษามอญ มันไม่รู้กันเลย นี่เรายังพูดกับผู้
เฒ่าผู้แก่ได้ ภาษามอญมันมีเอกลักษณ์ สวดมนต์
มันก็มีแบบของเขา มันสืบทอดกันมา จะโทษเด็ก
มันก็ไม่ได้ พ่อแม่มันก็ไม่สอน หรือไม่รู้ ก็เห็นควร

เราเดินบอกงานมันไม่ยากนะ บ้านเรา(ชุมชนเรา) 
มันเดินได้อยู่ วันเดียวมันเดินถึงกัน เขาก็ท ากันมาแต่
โบราณนะ พวกงานบ้านเรา จริง ๆ ให้พระเจ้า กับ
อาสาฯ ช่วยกันบอกมันก็ทั่วถึง แต่คนจะมาไหมอัน
นั้นอีกเรื่อง เขาติดท าโอ (ล่วงเวลา) แต่ใจก็อยากให้
มา จะได้รู้จักหน้ารู้จักตากัน เด็กเดี๋ยวนี้ ใครเป็นใคร 
เราไม่รู้แล้ว 

เวลามีงานมันคึกคักดี แต่การจัดการมันไม่ดีนะ งาน
มันก็ไม่มีความเป็นเอกลักษณ์บ้านเราเท่าไหร่แล้ว คน
เยอะ ขยะก็เยอะ มันเละเทะไปหมด ไหนจะตลาดอีก 
คือคนบ้านเรามีงานท ามันก็ดี บ้าเนราดังมันก็น่าภูมิใจ 
แต่ว่าถ้าเขา (เทศบาล) ไม่ได้ดูแล ชาวบ้านก็เอาไม่ไหว 
งานที่คนนอกเขามานี่มันงานใหญ่ เก็บไม่ไหว บางที
เดือดร้อน รถเต็ม รถติด ออกไปไหนล าบากเลยนะ 
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ว่าจะต้องรื้อฟื้น หรือเอามาท าเป็นหลักสูตรเสริม
เข้าไป เด็ก ๆ รุ่นใหม่มันจะได้รู้ ได้เห็นกันบ้าง 

11. มะตาด ที่บ้านเป็นบ้านผู้ใหญ่ ก็ต้องช่วยเขา หลัง ๆ พอ
ไม่ได้มีต าแหน่ง เราก็ขายของของเรา คือแต่ก่อน 
ถ้าผู้ใหญ่บ้านเขาเอาด้วย งานมันก็มีมา คือตอนนี้
งานอนุรักษ์ ต้องไปในวัด คนบ้านเราเขาก็ต่างคน
ต่างท างาน แต่ก็มีอยู่ที่เขาอยากท า แต่ท าแล้วคน
น้อย เขาก็งดท า แต่อยากให้มีไหม อยากแหละ 
แต่ด้วยแรงตนเองก็ไม่ไหว แต่ถ้าจะเอาจริง ๆ ฉัน
ก็ช่วย 

อยู่ตลาด ก็รู้ข่าว แต่บางทีไปร่วมงานไม่ได้ ก็ฝาก ๆ 
กันไป ถ้าคนรุ่นเรา ก็บอกกันตามงานบุญ วันพระ 
แต่เด็กสมัยนี้เขาต้องเฟส ต้องไลน์ เขาติดมือถือ พูด
ไม่ฟังหรอก ต้องใช้สื่อสมัยใหม่ เด็กมันไม่ยอมตื่น 
ต้องใช้ที่บ้านหรือโรงเรียนบังคับหน่อย ก็ลุกได้ ที่
บ้านก็พยายามให้ลูกหลานไป ไม่อยากให้เขาลืม
ประเพณีของบ้านเรา ต่อไป เขาต้องท ากัน จะได้รู้ว่า
ท าอย่างไร 

การเพิ่มกิจกรรมที่เป็นประเพณีใหญ่ของชุมชนคิดว่า
ท าได้ จ าได้ว่าตอนเด็ก ๆ เขาก็ท ากัน คนมาเยอะแยะ 
ร้องเพลงมอญ ประเพณีมอญ เยอะเลย งานเจ้าพ่อ 
คนเขาก็มากัน มีหนัง ง้ิว ลิเก คือแค่ประชาสัมพันธ์ไป 
คนเขาก็มา แค่เดี๋ยวนี้มันไปเอาของที่อื่นมา มันไม่มี
เอกลักษณ์ ก็คงต้องคุยกันใหม่ เพราะคนที่เขาอยาก
ท า อยากช่วยมันมี ถ้าไม่ท า มันจะหายไป ในกลุ่ม 
(กรรมการตลาดริมน้ า) ก็คุยกัน ว่าจะลองจัดสักงาน 
เช่น งานเดินตลาดวัดศาลเจ้า เอาถึงกลางคืนไปเลย 
เป็นงานวัดใหญ่ ๆ สักครั้ง 

12. มะตูม คือชุมชนเราดีตรงที่มีสถานศึกษาทุกช่วงช้ัน การ
อนุรักษ์หรือรื้ อฟื้นควรเริ่มจากเด็ก ๆ และ
นักเรียนนักศึกษา เพราะเขาสามารถใช้ชุมชนเป็น
ห้องเรียนได้ และการวิจัย การสร้างเอกสารต ารา
ชุมชนน่าจะช่วยในการอนุรักษ์ รื้อฟื้น หรือต่อ
ยอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
ได้ 

จุดแข็งคือชุมชนของเราไม่ใหญ่มาก เดินถึงกันได้
หมดและปัญหามันเกิดขึ้นแล้ว แต่ยังพอแก้ไขได้ ก็
อาจต้องแจ้งงานให้ เร็วขึ้น คนจะได้ลางานมา
ร่วมงานได้ อันนี้ส าคัญ ไม่มีคน ไม่มีใครอยากจัด 
เงินน่ะพอเรี่ยไรได้ แต่คนมางาน มันยากกว่า 

เทศบาลต้องคุยกับชาวบ้าน งานไหนท่ีจะแสดงออกถึง
เอกลักษณ์บ้านเรา จะมีการจัดงานแบบไหนบ้าง 
เดือนอะไร ระบุไปเลย เป็นแผนประจ าปี ชาวบ้านเขา
มีทีมงาน มีกลุ่มคนช่วยอยู่แล้ว มันไม่ยากหรอก อาจ
ไปแทรกอยู่ก็ได้กับงานอ่ืน ๆ คือหายไปเลยแบบนี้ มัน
เหมือนไม่มีความเป็นตัวตนของเรา ไม่มีรากเหง้าของ
คนรุ่นก่อน ถ้าจะจัดออกสู่ภายนอก ต้องมีการให้
ความรู้ด้วย ซึ่งนอกจากเทศบาล อยากให้สถานศึกษา
ร่วมด้วย 

13. มะนาว ร่วมกับสามีรื้อฟื้นเพลงร าภาข้าวสาร เคยเป็น
คุณครูมาก่อน พอเกษียณก็รับสอนตามโอกาสต่าง 
ๆ อย่างน้อยสักอย่างที่เป็นของเรา เราต้องสงวน

อันนี้ไม่ควรขาด กิจกรรมของหมู่บ้านมันท าให้เรามี
พื้นฐานความสามัคคี ความเข้าใจกัน บ้านเราไม่ค่อย
มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง เพราะรุ่นพ่อรุ่นแม่เรารู้จัก

งานใหญ่ ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีช่ือเสียงมี
หลายอย่าง ดังนั้นควรร่วมมือกันเพื่อจัด และหาข้อมูล
ให้ละเอียด เพื่อจัดในครั้งต่อ ๆ ไป และก่อนที่ข้อมูล
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รักษาไว้ มิเช่นนั้น ท่ีใด ๆ มันก็เหมือนกันหมด แต่
สิ่งที่เราเป็นตัวเรา เป็นของเรา เราต้องช่วยกัน 
โดยทางนี้ผลักดันผ่านสถาบันการศึกษาอีกทาง
หนึ่ง 

กัน มีอะไรเราคุยกันได้ อันนี้อยากให้มี และต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง พวกคนท่ีท างานโรงงานต้อง
ลาล่วงหน้าเป็นเดือน ๆ  

จากบุคคลรุ่นก่อน ๆ จะหายไปตามอายุขัย 

14. มะปราง มองภาพจากการเป็นบุคคลภายนอกชุมชน แต่
เป็นคนที่ รู้ จักชุมชนนี้มาพอสมควร คือด้วย
ช่ือเสียงและสถานที่ส าคัญมากมาย พอเข้าร่วม
ประชุม ก็รู้ สึกว่าคงต้องรื้อฟื้นและวางแผน
อนุรักษ์ ทั้งนี้ในส่วนของบางกิจกรรมอาจต่อยอด
ไปเป็นการศึกษาหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ได้อีกด้วย 

โดยส่วนตัวไม่เคยเข้าร่วม แต่ถ้าเป็นแถวบ้านเกิด 
เขาถือว่าเป็นสิ่งดี ๆ เป็นความเช่ือ คิดว่าที่นี่ก็
เหมือนกัน จริง ๆ สามารถสร้างแรงยึดเหนี่ยวทาง
สังคมได้ด้วย 

ถ้าหากมีกิจกรรมใดอยากได้การสนับสนุนจากสภา
วัฒนธรรมจังหวัดก็ยินดี แต่นี่นี่ เป็นที่รู้จักกันดีใน
จังหวัดอยู่แล้ว ขอให้มีกลุ่มคนท างาน ยื่นขอทุนไม่
ยากและยินดีสนับสนุน  

15. มะปริง มันไม่ค่อยมีแล้ว เขาไม่ค่อยว่างกัน ลูกหลานเขาก็
ไปเรียนไปท างานกันหมด คือเรามีเช้ือจีน เช้ือ
มอญ มันมีงานหลายอย่างที่ต้องท า ประเพณีบ้าน
เรามันมี ของกิน ของเล่นเยอะแยะ เราก็ไม่อยาก
กวนเขา แต่ถามก็คิดนะ อยากเก็บไว้ให้พวกเด็ก 
ๆ มันดูบ้าง จะได้รู้ว่าต้นตระกูลมันมาจากไหน 
ใครถามฉันก็เล่า ฉันเล่าเพราะยังพอจ าได้ ยังเล่า
ไหว คนรุ่นฉันไปกันจะหมดแล้ว เล่าไว้เผื่อใครจะ
ฟัง เอาไปเล่าต่อ มันไม่มีแล้วไง อยากให้มีนะ จะ
ได้ช่วยดูว่ามันถูกไหมที่ท า ๆ กัน อยากเห็น 

คนแก่ ไหวไม่ไหวมันก็ต้องดันกันไป ไม่ท า ลูกหลาน
มันจะไม่มีตัวอย่าง เขาท ากันมาตั้งแต่สมัยก่อน งาน
บ้านเรามันก็ต้องท า คือเขาท าให้ปี ๆ นึงมาเจอกัน 
บ้านใกล้เรือนเคียง คนบ้านเราที่เขาไปท างาน ไป
เรียน เขาก็มาเวลามีท าบุญกลางบ้าน มีตักบาตร
พระร้อย คือมันจะได้ไหว้หัวกัน รู้จักหน้ากัน พอมัน
ไปท างานกันก็เหลือแต่คนแก่ ๆ นั่งข ากันตามประสา
คนแก่ ลูกหลานมันจะไม่รู้ใครเป็นใครแล้ว  

บ้านอยู่ริมน้ า ชอบนั่งนอกชานดูเขาซ้อมเรือ เดี๋ยวนี้
ไม่มีแล้ว มีตอนแข่ง มีแต่เรือต่างถิ่น มันไม่ค่อยเหลือ
แล้ว งานใหญ่ ๆ มันไม่มีแล้ว มอญคั่ง ร าภาข้าวสาร
หายไปหมด เดี๋ยวนี้ไม่ใช่รุ่นฉันพูดมอญไปไม่มีใคร
ตอบแล้ว มันเสียดาย เขาคงว่ามันล้าสมัยไปแล้ว 

16. มะพูด โดยส่วนตัวไม่ค่อยมีประสบการณ์ร่วม แต่ช่ืนชอบ
ในความงดงามและความเป็นมาของวัด ได้ซึมซับ
จากการไปท าบุญกับครอบครัว หลังจากที่ได้รับ
ข้อมูลคิดว่า เยาวชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมใน

ปกติจะได้ข่าวสารจากเพื่อนในหมู่บ้านที่ เรียน
ด้วยกัน ที่ก าลังฝึกพายเรือยาวกัน อันนี้เป็นแรง
บันดาลใจที่น้าชายเพื่อนพยายามเอาเด็ก ๆ รุ่นใหม่
ฝึกเรือพายขนาดเล็ก ก็คิดว่าเป็นกิจกรรมชุมชนที่ดี

ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะสืบสานให้กิจกรรมของชุมชน
ออกไปภายนอก เพื่อนที่มหาวิทยาลัยก็สนใจจะมา
เที่ยวอยู่แล้ว ซึ่งถ้าเรามีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ร่วม
ด้วย น่าจะสร้าง Impact ให้กับกิจกรรมที่เป็นอัต
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การอนุรักษ์ หรือมีโอกาสได้รับรู้ เพราะเป็นสิ่งที่ดี
ที่สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

ต่อสุขภาพด้วย ส่วนกิจกรรมอื่นก็รู้จากแม่เพื่อน 
เพราะแม่จะอยู่บ้าน รู้ข่าวสารตลอดเวลา แล้วถ้าไม่
ติดสอบส าคัญก็ไปร่วมงานกับเพื่อนเสมอ 

ลักษณ์ของชุมชน 

17. มะพร้าว ตอนเด็ก ๆ ก็เคยเข้าผี ต่อมากิจกรรมโดยรวมที่
เข้าร่วมบ่อย ๆ คือตักบาตรพระร้อย ก็รู้สึก
เสียดาย คิดว่าน่าจะรื้อฟื้นกลับมา อย่างน้อยเด็ก
รุ่นใหม่ควรได้รู้ 

ท างานโรงงาน วุฒิไม่สูงมาก ต้องท าโอทีด้วยถึงจะ
พอมี เ งินเก็บ ท าให้ เวลาร่วมกิจกรรมของบ้าน 
(ชุมชน) น้อย นอกจากจะชนวันหยุด คิดว่าคนใน
ชุมชนอยากเข้าร่วมนะ เพราะเสียดายกันตลอดเวลา
มีงาน แต่ว่าบางทีลาล าบาก แรง (แรงงาน) ไม่พอ 
บางทีเค้าเร่งงานส่งออก 

อันนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี อยากให้คนเข้ามาชุมชนเรา
มากขึ้น รู้จักบ้านเรามากขึ้น แต่ว่าขยะเยอะแล้วรถก็
เยอะ ดีที่รถใหญ่เข้าไปในหมู่บ้านที่ติดริมแม่น้ าไม่ได้ 
ไม่งั้นวุ่นวาย ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีกว่านี้ 

18. มะพลับ ย้ายมาประจ าในเขตนี้ ครูที่เป็นคนในชุมชนก็จะ
ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม ก็ช่ืนชอบความสงบ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน พอทราบเรื่องราวของ
ชุมชนก็พยายามเสริมเข้าไปในบทเรียนให้เด็ก ๆ 
รุ่นใหม่ได้ทราบ เช่น วิชาศิลปะ นาฏศิลป์ โดย
พยายามจะอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชุมชนเอาไว้ เรามาจากที่อ่ืน แต่รู้สึกว่าที่นี่เหมือน
บ้าน ตอนนี้พยายามดูเรื่องชุดพื้นเมืองให้เด็ก ๆ 
ใส่วันศุกร์ คิดว่าถ้าราคาไม่สูง ผู้ปกครองจะสนใจ 

มาอยู่ไม่กี่ปี แต่ก็เข้าร่วมบ้าง รู้สึกเป็นกิจกรรมที่
อบอุ่น อยากให้จัดขึ้นตลอด แต่ว่าเป็นกิจกรรมของ
ชุมชนโดยเฉพาะ ถ้าไม่มีคนรู้จัก ไปแล้วจะรู้สึก
แปลก ๆ แต่ภาพรวมเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เฉพาะ
กลุ่มและสร้างความสามัคคีได้ดี พอแต่งงานแล้วเรา
ก็เป็นคนในชุมชนไปโดยปริยาย 

ส่วนน้ีกิจกรรมมีส่วนร่วมในการสืบสาน โดยมักจะถูก
ขอร้องให้ เข้าร่วมงานอยู่ เป็นประจ า นักเรียนก็
สนุกสนาน และได้เรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย 
แต่รู้สึกว่ากิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นจะน้อยลง
ตามค าบอกเล่าของคนในชุมชน 

19. มะไฟ เข้ามาแรก ๆ ก็สนใจกิจกรรมกีฬาทางน้ า คือพอ
พายเรือได้ ก็เข้าแข่งเรือกันสนุก ๆ ในชุมชน พอ
เราเป็นฝีพาย มันก็ไปเป็นกิจกรรมอื่น ๆ เช่นตัก
บาตรพระร้อย ร าภาข้าวสาร แต่เสียดาย ท าได้
ไม่กี่ปีมันก็มีน้อยลงมาก คือกิจกรรมของชุมชนมัน
ควรจะมีต่อเนื่อง ตอนนี้กลุ่มก็พยายามรื้อฟื้น

ถ้าว่างนี่เข้าร่วมตลอด นี่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องโอทีมาก 
คือต้องไปวัดกับยาย กับแม่ ท าบุญกลางบ้านอะไร
จะไปส่งตลอด ส่วนตัวคิดว่าไม่มีปัญหาถึงจะท างาน 
มันอยู่ท่ีใจ คิดว่าคนในหมู่บ้านควรมีกิจกรรมร่วมกัน
บ่อย ๆ มันเหมือนคนบ้านเดียวกัน 

อยากให้วัดเป็นตัวเช่ือม คุยหาคนสนับสนุน รื้อฟื้น
กิจกรรมที่เผยแพร่สู่ภายนอกได้กลับมา มันส าคัญ เรา
เองก็ท าได้บางส่วน แต่จะท า เสียดาย ลูกหลานไม่ได้
สัมผัสเหมือนเรา จริง ๆ มาจากต่างถิ่น แต่ที่นี่ท าเรา
เป็นคนที่นี่ไปด้วยความน่ารักของคนที่นี่ วัฒนธรรม
ที่น่ี เราจึงอยากให้คนอ่ืนมาเห็น มาสัมผัสแบบเรา 
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กลับมา เพราะมันส าคัญ นี่พอหาย ๆ ไป ฝีพายนี่
ลงพุงกันหมด พอตักบาตรพระร้อย ใช้เรือเครื่อง 
มันไม่ใช่ มันไม่งาม เสียงดังหนวกหูไปหมด เราก็
อยากให้ภาพเดิม ๆ กลับมา 

20. มะเฟือง มันเสียดายไปหมด อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด เห็นความ
เปลี่ยนแปลง และมันเริ่มหายไป ส่วนตัวไม่ได้นิ่ง
นอนใจ ก็พยายามรวมกลุ่ม หรือดึงความร่วมมือ
จากภายนอกมาในชุมชน แต่ที่ส าคัญคือคนใน
ชุมชน ตอนแรกเค้าว่ามันไม่ส าคัญ คนไม่เอาเรื่อง
นี้ก็จะปล่อยไป หลัง ๆ พอเราพูดคุยบ่อย ๆ เขา
เริ่มเห็นว่ามันเป็นวิกฤติ เค้าก็มาช่วย เอาข้อมูลมา
ให้ มาเล่าให้ฟัง เลยคิดว่าเบื้องต้นของการอนุรักษ์ 
รื้อฟื้น หรือจะต่อยอดได้ เราต้องเข้าใจรากเหง้า
ของมันเสียก่อน จึงอยู่ในกระบวนการเก็บข้อมูล
และจะเผยแพร่ต่อไป 

ยอมรับว่าพอเรียนและท างาน เราไม่ค่อยได้เข้าร่วม 
แต่อิ่มใจทุกครั้งท่ีไปเข้าร่วม มันเป็นที่พ่ึงทางใจอย่าง
หนึ่ง เวลาไปท าบุญกลางบ้าน หรือร่วมกิจกรรม มัน
อบอุ่น มันสบายใจ มันมีการถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ
กันตลอด มันเป็นครอบครัวใหญ่ 

มันไม่มีกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเลย ตั้งแต่มี
เทศบาล คือคนท างานเขาไม่รู้จักท้องถิ่นของเรามาก
นัก และผู้มีอ านาจไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควร ดังนั้นถ้า
เป็นไปได้ เราต้องน าเอาอัตลักษณ์มาใส่ในกิจกรรม
ของเทศบาลด้วย เพราะแรงชาวบ้านไม่ไหว ต้อง
ประสานทุกภาคส่วน มันเป็นของดีระดับจังหวัด 
ความเป็นมายาวนาน ถ้าเล่าเรื่องดี ๆ น่าสนใจมาก 
และก าลังส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและเส้นทาง
การเรียนรู้ชุมชน ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสืบ
สานท่ีดี 

21. มะเม่า ช่วยลุงเขาเข้าผีแล้วก็เป็นทีมงานท ากิจกรรมมา
ตลอด เดี๋ยวนี้ไม่มี มันก็โหวง ๆ เด็กรุ่นใหม่มันไม่
มีให้ดู ให้เห็น ตอนนี้ก็ดี เขารื้อมาท าใหม่ เราก็ดี
ใจ คือทีมงานมันไม่มีเหมือนเก่า มันไปท างานกัน 
ตอนนี้เรียก ๆ กันมาปากเปล่า มันก็ว่างบ้างไม่ว่าง
บ้าง 

ช่วยภรรยาขายของในตลาด ว่าง ๆ ก็ท าสวน หา
ปลาบ้าง ก็พอมีเวลา ที่บ้านก็ร่วมงานไม่เคยขาด 
เพราะเรื่องงานภรรยาเขาท า เราก็พอมีเวลา บางทีก็
ไปช่วยเป็นเด็กวัด ยกอาหาร ช่วยพระไปเรื่อย ก็คน
บ้านเรา เราก็ต้องท า 

ดีนะ ถ้าให้คนเขามา แต่เขาต้องรู้จักเราด้วย ไม่ใช่มา 
ๆ แล้วไป ส่วนใหญ่เขามากินก๋วยเตี๋ยว มาเดินตลาด
แล้วก็ไป ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบ้านเราเลย ซึ่งมันควรจะ
รู้จักเรามากขึ้น เช่น ท าป้าย หรือมีนิทรรศการ อะไร
แบบน้ัน ให้ความรู้เขา 

22. มะม่วง ก็รู้สึกว่าเป็นคนในพื้นที่เต็มตัวตั้งแต่แต่งงานเข้า
มาอยู่ในชุมชน พอมีโอกาสก็อนุรักษ์และสอนร า
ภ า ข้ า ว ส า ร ม า ต ล อ ด  คื อ มั น ไ ม่ มี แ ล้ ว ใ น

ร่วมกิจกรรมเท่าที่จะท าได้ทุกปีเพราะที่บ้านภรรยา
เข้าร่วมตลอด มันท าให้คนในชุมชนสามัคคีกัน รู้จัก
กัน และท าให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน คือชุมชน

กิจกรรมที่นี่มันมีลักษณะเฉพาะ ไม่เหมือนที่อื่น น่า
เสียดายที่ ไม่มีการส่งเสริมอย่างถูกต้องและเป็น
รูปธรรม เห็นด้วยว่าควรสังคายนา จัดหมวดหมู่ และ
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สถานการณ์จริง เราก็ต้องจัด ต้องสอน ให้มัน
ด ารงอยู่ พอมีโอกาสเราจะค่อย ๆ เอามันกลับมา
ในสถานการณ์จริง แต่การอนุรักษ์ รื้อฟื้น หรือ
ขนาดที่ว่าจะเอามาต่อยอด มันต้องค านึงถึงปัจจัย
แวดล้อมด้วย เช่น ถ้าจะร าภาข้าวสาร ต้องมีเรือ 
และต้องมีคนอยู่บ้านด้วย ซึ่งเดี๋ยวนี้เรือก็น้อย คน
ก็น้อย แต่เราท าโชว์ได้ อย่างน้อยเด็กรุ่นใหม่รู้ 
ชาวบ้านเขาก็ดีใจท่ีมันยังอยู่  

เราไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน ก็เพราะเรามี
กิจกรรมที่เผยแพร่กันในหมู่บ้านท่ีทุกคนยังอยากเข้า
ร่วมและท าต่อ ๆ กันมาทุกปี ไม่เคยขาด 

เรียงล าดับความส าคัญของกิจกรรมและเริ่มฟื้นฟูอย่าง
เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สืบสานไปด้วย โดยคิดว่า
ฐานข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการ 

23. มะยม ก็อยู่มาแต่เด็ก จนท างาน ก็รู้สึกว่ามันส าคัญนะ 
พอมันเริ่มหาย ๆ ไป เราก็เสนอไปบ้าง แต่ด้วย
นโยบาย กับคนท างานที่เค้าไม่ใช่คนบ้านเรา บาง
ทีประเด็นมันก็ตกไป เขาไม่เห็นความส าคัญ เรา
ไม่ใช่คนที่มีอ านาจมาก ก็เลยไม่ค่อยได้พูดอะไร
มาก แต่ตอนน้ี มันไม่ได้แล้ว คนบ้านเราคงต้องลุก
ขึ้นมาช่วยกัน ไม่อย่างน้ันคงไม่เหลือให้ลูกหลาน 

อันนี้เป็นคนในชุมชน และท างานให้เทศบาลด้วยก็
ทราบและเข้าร่วมได้ตลอด อันนี้ไม่ติดขัด แต่ว่าเด็ก 
ๆ รุ่นใหม่มาร่วมน้อย อันนี้คงต้องปรับกระบวนการ
และช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงเด็ก ๆ  

การสืบสาน ในฐานะตัวแทนเทศบาล ก็ท าตาม
นโยบาย มันไม่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น คือท าตามวาระ
แห่งชาติ เช่น วันเฉลิมฯ สงกรานต์ก็งดเว้นแบบชาว
มอญไป ซึ่งคิดว่าปีหน้าจะน าเสนอใหม่ เราก็อยากให้
คนภายนอกเขาเห็นท้องถิ่นของเราที่มันต่าง มันงาม
ในแบบของเรา คือที่ผ่านมา ไม่ได้ออกความคิดเห็น
หรือพยายามผลักดันมาก ตอนนี้มีโอกาสก็จะท ามาก
ขึ้น 

24. มะระ เกิดที่นี่ ก็เห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นด้วยที่จะ
อนุรักษ์ และมีคนพยายามรื้อฟื้นกันอยู่ ส่วนทีมที่
ท าก็ดูเรื่องการเข้าผี ประเพณีมอญ ก็รวม ๆ กัน 
คิดว่าถ้าเป็นไปได้ มีคนมาช่วยรวบรวมก็น่าจะ
เป็นผลดี มันจะได้ไม่หายไป 

พวกท าบุญกลางบ้าน กิจกรรมภายในไม่เคยขาด ก็
เป็นโอกาสได้เจอ ได้พูดคุย ถามไถ่ชีวิตกัน บ้านเรา
มันกันเอง มีอะไรสื่อถึงกัน เรื่องราวมันไม่ใหญ่โต 
หลัง ๆ มา ลูกใครหลานใคร ไม่ค่อยรู้จัก มันจะพาล
มีเรื่องมีราว เดี๋ยวนี้ก็บอกพ่อ บอกแม่มันให้พากันมา 
เขาก็ดีขึ้น นาน ๆ จัดที ก็อยากให้มากัน เผยแพร่
ข่าวสารกันให้ทั่วถึง เดี๋ยวนี้มีมือถือดี ๆ มันติดต่อกัน
ง่าย 

อยากให้ใส่ความเป็นมอญลงไป ตอนนี้มันเหมือนของ
ที่อื่นไปหมด มันไม่มีเอกลักษณ์ เรารู้ว่ามีอะไรดีบ้าง 
แต่คนอื่นเขาไม่รู้ เราไม่บอกเขาก็ไม่รู้ ก าลังหาวิธีบอก
ออกไปภายนอกกัน 
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25. มะรุม เราไม่เคยย่อท้อนะ ในวัดเราต้องเป็นหลักในการ
อนุรักษ์ สวดมนต์แบบมอญเรายังเป็นวัตรที่ท าทุก
วัน ไม่ฉะนั้นมันหาย เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลง 
แต่มีหลายอย่างต้องอนุรักษ์ รื้อฟื้น แต่เราไม่มีแรง
คนจะท า ตอนนี้ได้มูลนิธิ ที่ได้รับพระราชทานทุน
ทรัพย์จากในหลวงรัชกาลที่ 9 อะไรท าได้ เราก็ท า 
พระองค์เคยเสด็จและรับสั่งให้ดูแล เราก็ต้องท า
ด้วยหัวใจ บ้านเรา เราก็รัก นี่มีญาติโยมมาปรึกษา 
เขาว่าจะท า เราก็อยากให้มันอยู่ได้ 

วัดเป็นศูนย์กลางการสื่อสารให้ บอกงานตอนเช้าไป
บิณฑบาตก็บอกให้ตลอด มีอะไรเราก็ติดป้าย บอก
เขากัน มันก็ได้ในระดับหนึ่ง เด็กเดี๋ยวนี้เค้าไว ต้อง
ตามให้ทัน 

ส่วนน้ีวัดก็พยายามอยู่ แต่เราไปก้าวก่ายมากไม่ได้ เรา
ก็ได้แต่ดูแลตักบาตรพระร้อย บริจาคโลหิตที่เป็นกิจ
ของวัดโดยตรง ส่วนงานอื่นที่ต้องเหี่ยวข้องกับ
เทศบาล เราก็พูดได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่ตอนนี้ชาวบ้าน
เขาเริ่มประสานกันบ้างแล้ว เราก็พลอยได้ดีใจไป เราก็
อายุมากแล้ว ถ้ามันช่วยอะไรได้เราก็อยากช่วย นี่ว่า
จะรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเรื่องเก่าแก่อยู่ ซึ่งถ้ามีคนมา
ช่วย มันก็จะดีมาก 

26. มะแว้ง เมื่อก่อนท ามันหมดนะ เฮละโลกันไป มันสนุก อยู่
กับเพื่อนฝูงแถวบ้าน พอมีครอบครัวกันก็ท างาน 
งานประเพณีมันน้อยลงด้วย คนท าก็ไปท างานกัน
หมด เลยเงียบ ๆ ไป เงียบไปนานโขอยู่ คนมีลูก 
นี่มีหลานแล้ว ก็เห็นด้วย เรายังมีไฟกันอยู่ก็จะท า 
ว่าจะเอาพวกประเพณีมอญกลับมา 

พออกจากงานมาดูแลบ้าน เราก็ท าสวน กับดูหลาน 
ก็เริ่มอายุเยอะแล้ว แต่ยังมีแรงก็เป็นเรี่ยวแรงให้วัด
กับดูแลพวกงานหมู่บ้าน ก็ไม่ได้ขาด ส่วนนี้ไม่ต้อง
ห่วง มันจัดตลอด แต่ที่ส าคัญคือคนรุ่นใหม่ไม่ค่อย
เห็นความส าคัญจริง ๆ มันเป็นการเสรามสร้างความ
สามัคคี ได้รู้จักกัน พ่อแม่มันต้องเอาลูกหลานมัน
มาถึงจะถูก ซึ่งท่ีบ้าน เราเอามันไปงานตลอด มันจะ
ได้รู้จักคนอ่ืนเขา 

เราควบคุมไม่ได้ เราเรี่ยไรกันเองไม่พอ อันนี้ต้องหา
คนสนับสนุน เทศบาลก็ต้องคุยกัน มันกังวลไง บาง
งานเช่นเข้าผี ผีไม่เข้า เขาจะเอาเงินคืนไหม กังวลไป
หมด แต่ถ้าเรากลีว ก็ไม่ได้ท า เลือกเอา 

27. มะสัง เป็นลูกหลานคนในหมู่บ้าน ก็รู้ความเป็นมาเป็นไป 
ก็เสียดาย ได้แต่เป็นคนเล่าให้ญาติโยมฟัง แล้วก็
ไหว้วานพวกครูเขาท ากิจกรรมให้เด็ก ๆ  

ส่วนนี้ช่วยตลอด อาตมาก็เดินไปหมู่บ้านทุกวัน ก็
บอกข่าวญาติโยม และอะไรช่วยจัดได้ก็จัด เขาก็มา
กันนะ เดี๋ยวนี้พระก็เล่นโซเชียลได้บ้าง ก็พอจะส่ง
ข่าวได้ เด็ก ๆ เขาก็มามากข้ึน ก็ดี 

วัดเราสนับสนุน แต่วัดเราไม่มีเด็กวัด ท าอะไรเราต้อง
ใช้คน การสืบสานดีนะ แต่คงต้องวางแผนให้ดี ไม่ง้ัน
มันไม่มีคนท า 

28. มะหาด ก็เสียดายที่มันเลือน ๆ หายไป แต่มีการรวมกลุ่ม
เยาวชน กับพวกทีมเก่า ๆ อันนี้น่าจะช่วยได้ 

อันนี้ช่วยตลอดนะ งานบ้านเรา เราก็ต้องท า ไม่ท านี่
ซวยตลอดปีนะ อยู่บนแผ่นดินเขา ก็ต้องช่วยเขานะ 
ก็วัดเขากระจายข่าว เราก็เอามาบอกต่อ งานมันไม่

ก็แล้วแต่หลวงลุง กับเจ้าอาวาส ถ้าท่านเห็นดี เราก็
พร้อมสนับสนุน กรรมการวัดเรามี แต่เด็กวัดเราไม่มี 
อันนี้มันต้องสร้างทีม จะท าอะไรท าได้เป็นครั้งคราวไป 
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ใหญ่มาก ท าทุกปี มันก็สบาย ๆ แต่ก็ไม่อยากให้คน
มันหายไป ต้องเอาเด็ก ๆ มันมาฝึกด้วย 

29. มะหวด คนเขาคิดกันว่าจะไปท าท าไม มันเก่าแล้ว คนสมัย
นี้ เด็กสมัยนี้มันไม่เอากันแล้ว ก็ปล่อยไปตามเวลา 
เหลืออะไร เท่าไหร่ก็เท่านั้น น่ีไม่อยากยุ่งมาก เรา
ก็ท าของเราไป  

ก็ส่วนมากท าตามประเพณี ช่วยมาทุกปีนั่นล่ะ แต่ก็
ไม่ได้จะมาเป็นตัวตั้งตัวตีอะไร เราเป็นงาน สวดมนต์
น าได้ ก็ช่วย ๆ กันไป ก็ของบ้านเรา 

คือถ้าเขาจะท า เราก็ท า เราก็แก่แล้ว ช่วยอะไรได้ไม่
มาก ลูกหลานมันไม่ เอา หมดก็หมด ไม่ เป็นไร 
เทศบาลเขาก็ท าอันอ่ืนไป ไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะเอาของ
เก่ากับมา มันล้าสมัยไปแล้ว เด็กมันไม่เอา มันก็ยาก 

30. มะอึก ไม่ได้หรอก ถ้าจะปล่อยให้มันหายไป คนพูดถึงกัน
อยู่ตลอด แต่ท าอะไรไม่ได้ มาปีนี้แหละ ที่เริ่มคุย
จริงจังมากขึ้น รวมสมัครพรรคพวกได้  ก็จะ
พยายามรื้อฟื้น และวางแผนกัน นี่ขายของ รู้ว่า
คนเขาต้องการสิ่งที่เรามี ที่ต่างจากเขา ไม่มี เราไม่
มีจุดขาย 

อันนี้ท าต่อ ๆ กันมาตลอด ที่บ้านถือ อย่างน้อยต้อง
มีคนในบ้านไปร่วมงาน ทั้งงานบุญ งานศพ งานอะไร
เราช่วยได้ เราช่วย นี่อยู่มาไม่เคยมีเรื่องมีราว คน
บ้านเราใจดี มีน้ าใจ ผ่านไปไหนก็ทักก็ทายกันตลอด 
แบ่งกันกินกันใช้ คนน่ารักนะ ไม่เคยทะเลาะใหญ่โต 
ห่วงก็แต่ไอ้พวกรุ่นลูก รุ่นหลาน เดี๋ยวนี้ใครเป็นใคร 
มันไม่รู้จักกัน รุ่นเรา พ่อแม่มันไม่ว่าง ไปท างาน
โรงงาน ท างานในเมือง ไม่มีเวลาพาลูกไป เด็กมันก็
หายหมด มันก็ ไม่ รู้ เลยว่ าบ้านเรามีงานอะไร 
ประเพณีอะไร ท ายังไง ซึ่งของแบบน้ีมันต้องฝึก ต้อง
มีส่วนร่วม ก็ต้องพยายามช่วยกันไป จะได้มีคน
ช่วยกันเผยแพร่ ท าต่อไป 

เราก็ขายของดีขึ้น เราก็ยินดี แต่ว่ายอมรับว่างานต่าง 
ๆ มันไม่ค่อยเป็นตัวตนบ้านเรา อีกอย่างการจัดการ
งานพวกนี้ พองานจบขยะล้นเลย เขาจัดการไม่ดี แล้ว
การจราจรก็แน่น ถ้าเปิดใจคุยกัน แบ่งงานกันท า มัน
จะดีขึ้น แต่เน้นย้ าว่าควรใส่ความเป็นบ้านเรา ที่ผสม
ไทย จีน มอญ ไว้ด้วย คือคนที่เขามา เขาต้องได้รับรู้
จุดนี้ มันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรา ถ้าให้พ่อค้าแม่ค้า
ช่วยอะไร นี่ยินดีเลย เราคุยกันตลอด ที่ขายกันอยู่ก็
ภูมิปัญญาปู่ย่าตายายทั้งนั้น เราจะทิ้งได้อย่างไร 
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