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บทคัดย่ อ
วิหารล้านนาเป็ นสถาปั ตยกรรมทีXแสดงถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของพุทธศาสนาในล้านนา การเปลีXยนแปลง
ในปั จจุ บนั มีผลต่อรู ปแบบศิ ลปกรรม สถาปั ตยกรรม การจัดการเรืX องพืนทีX ใช้สอยและวัตถุภายใน ทําให้วิหาร
ล้านนาขาดความกลมกลื นต่อเนืX องกันทังหมดซึX งอาจทําให้สูญเสี ยอัตลักษณ์ ทางสถาปั ตยกรรม งานวิจยั นี มี
วัตถุประสงค์เพืXอค้นหาสาเหตุปัจจัยของการเปลีXยนแปลงทีXส่งผลกระทบต่อ การจัดพืนทีXใช้สอยและวัตถุภายใน
วิหารและค้นหาแนวทางการจัดการพืนทีXใช้สอยและวัตถุให้เหมาะสมกับ การเปลีXยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
ของจังหวัดเชียงใหม่และสอดคล้องกับการรักษาอัตลักษณ์ของวิหารล้านนา การศึกษาใช้ทฤษฎีการเปลีXยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรมและแนวคิดเรืX องพืนทีXในคติไทยเพืXออธิ บายปรากฏการณ์ความเปลีXยนแปลงทีXเกิดขึน วิธีวิจยั
ใช้วิธีการค้นคว้าข้อมูลภาคเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนาม ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่ วม เพืXอเก็บข้อมูลสาเหตุปัจจัยการเปลีXยนแปลงในอดีต ทีXส่งผลกระทบถึงการจัดพืนทีXใช้สอยและวัตถุใน
ปั จจุบนั
ผลการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุการเปลีXยนแปลงการจัดพืนทีXใช้สอยและวัตถุในวิหารล้านนาได้แก่ นโยบาย
ทางการเมืองการปกครองและการรับวัฒนธรรมจากส่ วนกลางอันเป็ นผลจากการเข้ารวมเป็ นส่ วนหนึX งของสยาม
ในสมัยรัชกาลทีX 5 ซึX งนโยบายการปฏิ รูปการปกครองและการศึ กษาสงฆ์ได้ส่งผลกระทบต่อจารี ตปฏิ บตั ิของ
พระสงฆ์ในล้านนารวมถึงรู ปแบบการจัดพืนทีX และวัตถุในวิหาร ต่อมาได้แก่การรับวัฒนธรรมจากภาคกลางเป็ น
สาเหตุของความเปลีXยนแปลงดังกล่าว โดยมีปัจจัยเสริ มคือ ประชากร สิX งแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึX ง
ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะการเปลีXยนแปลงระบบการศึกษาส่งผลให้คนในท้องถิXนขาดการสื บสาน
ภูมิปัญญาความรู ้แบบดังเดิม และขาดความรู ้ความเข้าใจในจารี ตวัฒนธรรมของตน การรับวัฒนธรรมจากต่างถิXน
เข้ามาอย่างรวดเร็ วโดยขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบ ดังนันแนวทางการจัดการพืนทีXใช้สอยและ
วัตถุภายในวิหารล้านนาให้สอดคล้องกับการเปลีXยนแปลงและการใช้พืนทีX ในคติไทย เพืXอให้การอนุ รักษ์วิหาร
ล้านนามีความสมบูรณ์มากขึน จึงควรส่ งเสริ มการให้ความรู ้ในเรืX องแนวคิดความหมายของพืนทีXและวัตถุ จารี ต
ประเพณี ด งั เดิ มทีX ปฏิ บตั ิภายในวิหารอย่างเป็ นระบบแก่กลุ่มคนต่างๆ ทีXมีความเกีX ยวข้องกับการดูแลและใช้งาน
วิหาร ได้แก่ พระสงฆ์ ผูด้ ูแลวัดและชาวบ้าน กลุ่มคนหรื อนักท่องเทีXยวจากต่างถิXน ต่างวัฒนธรรม สืX อมวลชน
ประชาสัมพันธ์ การเรี ยนการสอนสําหรับเยาวชน งานวิจยั นี ได้องค์ความรู ้การศึกษาวิหารล้านนาและเสนอแนว
ทางการจัดการพืนทีXใช้สอยและวัตถุในวิหาร ซึX งสามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการและพัฒนาวิหารใน
พืนทีXอืXนๆของภาคเหนือได้
คําสําคัญ: การเปลีย นแปลง พืน ทีใ ช้ สอยและวัตถุ วิหารล้ านนา จังหวัดเชียงใหม่
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ABSTRACT
Lanna Vihara is an architecture that expresses the prosperity of Buddhism in the Lanna region.
Today’s changes have affected the design of art, architecture, and the organization of interior space and objects.
This has resulted in a shortage of harmony and continuity in Lanna Vihara, which might result in the loss of
architectural identity as a whole. The objectives of this research are to find out the factors that have caused the
changes that have caused the impact upon the space and objects inside the Vihara and propose the guidelines to
organize the space and objects that are suitable for social and cultural changes of Chiang Mai Province, as well
as corresponding with the safekeeping of identity of Lanna Vihara. The theory of social and cultural changes
and the concept of space in Thai concepts are applied to explain the phenomenon of changes that have taken
place. The method of the research is by means of documenting research, and the field data is collected from indepth interviews and non- participating observation in order to collect the data of the factors that have caused
the changes in the past which have resulted in today’s organization of space and objects.
The result of the analysis reveals that the cause of the changes of the organization of space and objects
inside Lanna Vihara are political and administrative policies and the absorption of the central Thai culture,
which is the result when Lanna became part of Siam during the reign of King Rama V. The policy on local
administration and education of the monks affected the traditional practice of the monks in the Lanna region, as
well as the design of the organization of space and objects inside the Vihara. The acceptance of culture from the
central part of Thailand was the cause of such changes, along with the supporting factors which are population,
environment, culture, and technology. Also the social and cultural factors, especially the changes of the
educational system have resulted in the discontinuity of the inheritance of the traditional and local wisdoms of
the ancestors. At the same time, they lacked the knowledge and understanding of their own culture and
traditions, yet absorbed rapidly the foreign culture without careful consideration of its negative impacts.
Therefore, the guidelines for organizing the space and objects inside the Lanna Viharas which corresponds with
the changes and the organization of the space according to the Thai concepts in order to make the conservation
of Lanna Viharas more appropriate and complete needs the promotion of the knowledge on the concepts and
meanings of the space and objects, as well as the old days’ traditions that were systemically performed inside
the Viharas by the various groups of the public who are related with the maintenance and the use of the Viharas,
such as the monks, the temple caretakers, the local villagers, group of people or tourists from overseas lands and
from different cultures, the mass media, public relations, and education for the youth groups. This research has
gathered the bodies of knowledge on the Lanna Viharas and has proposed guidelines for organizing the space
and objects inside the Viharas that can be applied for the planning, managing, and developing of the Viharas in
other areas of northern Thailand.
Keyword; Changes Organization of Space and Objects Lanna Viharas Chiang Mai
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หลักการและเหตุผล
วิหารล้านนาเป็ นศาสนสถานทีX สร้างขึนเพืXอประดิ ษฐานพระพุทธรู ปและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
พืนทีXใช้สอยภายในและศาสนวัตถุถูกจัดวางเพืXอการเคารพบูชา ซึX งสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธา ภูมิปัญญา คติ
ความเชืX อ คติ ธ รรมคํา สอนต่า งๆในทางพุท ธศาสนา ซึX งผูใ้ ช้งานสามารถสัมผัสรั บ รู ้ ไ ด้ท ัง ทางรู ปธรรม และ
นามธรรม ทําให้พนื ทีXภายในวิหารมีความสําคัญและศักดิwสิทธิwอย่างยิงX
ความสําคัญ ทีม า และปัญหาของการวิจยั
เมืX อล้านนาเข้ารวมเป็ นส่ วนหนึX งของสยาม เกิ ดการเปลีX ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิ จ ประเพณี และ
วัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตของผูค้ นทีXเปลีXยนไปทําให้การจัดพืนทีXภายในวิหารและการจัดวางวัตถุต่างๆ มีเพิXม
มากขึ น ส่ ง ผลต่ อ ความหมายของพื น ทีX ศั ก ดิw สิ ท ธิw และทัศ นี ย ภาพโดยรวมภายในวิ ห าร นอกจากนี การ
บูรณปฏิสงั ขรณ์วหิ ารเก่าแก่โดยกรมศิลปากรจะทําในส่วนของโบราณสถาน ไม่ได้ครอบคลุมถึงการรักษารู ปแบบ
การจัดพืนทีXใช้สอยและวัตถุแบบดังเดิม ส่งผลให้ภาพรวมของวิหารทังหมดขาดความต่อเนืXองกลมกลืนกับรู ปแบบ
ภายนอกซึXงเสีX ยงต่อการสูญเสี ยอัตลักษณ์ของวิหารล้านนาทีXมีคุณค่า งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพืXอค้นหาสาเหตุและ
ปั จจัยของการเปลีXยนแปลงการจัดพืนทีXใช้สอยและวัตถุทีXส่งผลกระทบต่อพืนทีXในวิหารล้านนา และหาแนวทางใน
การจัดการพืนทีXใช้สอยและวัตถุในวิหารล้านนาให้เหมาะสมกับการเปลีXยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมของ
จังหวัดเชียงใหม่ รวมทังเพืXอเพิXมเติมองค์ความรู ้เรืX องวิหารล้านนาให้สมบูรณ์มากขึน

ภาพ 1. พืนทีXภายในวิหารทีXมีการเปลีXยนแปลงและใช้สอยเพิXมขึน

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. ค้นหาสาเหตุและปั จจัยของการเปลีXยนแปลงการจัดพืนทีX ใช้สอยและวัตถุทีXส่งผลกระทบต่อพืนทีX
ภายในวิหารล้านนา
2. หาแนวทางในการจัดการพืนทีX ใช้สอยและวัตถุภายในวิหารล้านนาให้เหมาะสมกับการเปลีXยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตของพืน ที
กํา หนดพื น ทีX ก ารศึ ก ษาในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ซX ึ ง เป็ นศู น ย์ก ลางการเมื อ งการปกครองและศู น ย์ก ลาง
ศิลปกรรมสถาปั ตยกรรมล้านนาในอดีต และปั จจุบนั ยังคงเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญในด้านต่างๆของภาคเหนื อทีX
สามารถสะท้อนถึงการเปลีXยนแปลงทางสังคมได้ดีทีXสุด
2. ขอบเขตช่ วงเวลาในการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
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ศึกษาวิหารล้านนาทีXมีหลักฐานการสร้างและบูรณะตังแต่ พ.ศ. 2317- พ.ศ. 2442 ซึXงเป็ นช่วงทีXลา้ นนาพ้น
จากการปกครองของพม่าจนถึงช่วงการเข้ารวมเป็ นส่ วนหนึX งของสยาม เป็ นช่วงเวลาสําคัญของการเปลีXยนแปลง
และฟื นฟูบา้ นเมือง มีการสร้างและบูรณะศาสนสถานรวมถึงวิหารเป็ นจํานวนมาก
3. ขอบเขตช่ วงเวลาในการศึกษา
พ.ศ. 2317 จนถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2553)
4. ขอบเขตรู ปแบบสถาปัตยกรรม
- ศึกษาเฉพาะวิหารล้านนาแบบปิ ด หรื อวิหารมีป๋างเอก (มีผนัง) วิหารทรงโรง และวิหารทรงปราสาท
- ศึกษาเฉพาะวิหารหลวง วิหารหลัก หรื อวิหารทีXต งั อยูด่ า้ นหน้าแนวแกนเดียวกับเจดียข์ องแต่ละวัด
เนืXองจากเป็ นวิหารทีXมีการใช้งานจากพระสงฆ์และฆราวาสเป็ นประจําสมํXาเสมอ มีโอกาสในการเปลีXยนแปลงด้าน
การจัดพืนทีXใช้สอยและวัตถุมากกว่าวิหารแบบอืXนๆ ทังยังเป็ นวิหารทีXพบมาก และมีกลุ่มตัวอย่างให้ศึกษามาก
ทีXสุด
5. สรุปหลักการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างงานวิจยั
- เป็ นวิหารล้านนาเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ทีXมีหลักฐานการสร้างและบูรณะ
- ลักษณะโครงสร้างและรู ปแบบสถาปั ตยกรรมทีXแสดงเอกลักษณ์ของวิหารล้านนา
- มีความสําคัญกับชุมชน มีการใช้งานอย่างสมํXาเสมอ
- ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการในแง่คุณค่าทางสถาปั ตยกรรม
- มีความหลากหลายของพืนทีXต งั วิหารทีXสะท้อนถึงความเปลีXยนแปลงทางสังคม
6. รายชือวิหารทีใ ช้ ในการวิจยั
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชืX อวิหาร
วัดพันเตา
วัดปราสาท
วัดป่ าแดงหลวง
วัดเกตการาม
วัดเสาหิ น
วัดต้นเกว๋ น
วัดหางดง
วัดท้าวคําวัง
วัดทุ่งอ้อหลวง

ทีXต งั
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.หางดง
อ.หางดง
อ.หางดง
อ.หางดง

ปี ทีXสร้างวัด
2035
1973
1971
1919

2350

ปี ทีXสร้าง
2419
2366
2361

2401
2350-2400
2400-2440
2400-2450

ลักษณะ
ปิ ด
ปิ ด
ปิ ด
ปิ ด
ปิ ด
ปิ ด
ปิ ด
ปิ ด
ปิ ด

ลักษณะพิเศษ
ไม่ยกเก็จ
มีโขงปราสาทท้ายวิหาร
มีโขงปราสาทท้ายวิหาร
มีซุม้ ทางเข้าด้านข้าง2ด้าน
มีทางขึนด้านหลัง2ด้าน
มีทางเข้าออกทางเดียว
มีทางขึนด้านข้าง
มีทางขึนด้านข้าง
เป็ นวิหารกึXงโถง

ตาราง 1. วิหารกลุ่มตัวอย่าง

วิธีวจิ ยั
การเก็บข้ อมูลภาคเอกสาร (Documentary Research)
การค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจยั หนังสื อ สิX งพิมพ์ วารสาร บทความ ภาพถ่าย รู ปภาพ แผนทีX โดย
แบ่งการเก็บข้อมูลเป็ น 2 ส่วนคือ
- ข้อมูลทัวX ไปของวิหารล้านนา ด้านประวัติความเป็ นมา แนวคิด คติความเชืXอ รู ปแบบดังเดิมในการจัด
พืนทีXใช้สอยและวัตถุ ความหมายและหน้าทีXของศาสนวัตถุ เครืX องเรื อนเครืX องใช้ในวิหาร
- ข้อมูลประวัติศาสตร์ ดา้ นต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ทีXส่งผลหรื อเกีXยวข้องกับวัดและวิหารล้านนา
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การเก็บข้ อมูลภาคสนาม (Fields Research)
เน้นหาคําตอบเรืX องรู ปแบบการจัดพืนทีXใช้สอยและการจัดวางวัตถุในปั จจุบนั ความแตกต่างจาก รู ป
แบบเดิม ผลกระทบกับพืนทีXในวิหาร โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็ น 3 ส่วนคือ
- การสัมภาษณ์ เชิงลึก
สัมภาษณ์ผทู ้ ีXได้รับการยอมรับว่ามีความรู ้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมประเพณี ลา้ นนา รวมถึงผูม้ ีความรู ้ ด้าน
พุทธศาสนาและศาสนพิธีในจังหวัดเชียงใหม่ เลือกผูใ้ ห้สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และวิธีการ
Snowball Sampling ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
- การสํารวจ
การรังวัดพืนทีXภายในวิหารกลุ่มตัวอย่างทัง 9 แห่ ง จดบันทึกตําแหน่งการจัดวาง วัดขนาด นับจํานวน
วัตถุและเครืX องใช้แต่ละวิหาร ถ่ ายภาพวัตถุภายในวิหารแต่ละอย่างตามตําแหน่ ง จริ ง รวมทังการสัมภาษณ์
เจ้าอาวาส มัคนายก หรื อผูด้ ูแลวัด ถึงทีXมาของวัตถุแต่ละชิน
- การสังเกต
ลงพืนทีXสงั เกตการจัดพืนทีX การใช้งานวัตถุ และกิจกรรมภายในวิหาร ใช้วธิ ีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
(Non-participant Observation) ภายในวิหารกลุ่มตัวอย่างทัง 9 แห่ ง โดยกําหนดช่วงวันในการสังเกต 3 ประเภท
ได้แก่ วันปกติ วันพระ วันสําคัญทางศาสนาหรื อวันทีXมีเทศกาล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
แยกวิเคราะห์เป็ น 3 ส่วนได้แก่ การเปลีXยนแปลงการจัดพืนทีX เวลาการใช้พืนทีX และการเปลีXยนแปลงการ
จัดวัตถุ สรุ ปผลเป็ นสาเหตุปัจจัยการเปลีX ยนแปลง ช่ วงเวลาของการเปลีX ยนแปลงทีX เชืX อมโยงเหตุการณ์ ทาง
ประวัติศาสตร์ทีXสาํ คัญของเชียงใหม่ ความสัมพันธ์เชืXอมโยงกันของพืนทีX เวลา วัตถุ
การสังเคราะห์ ข้อมูล
- นําข้อมูลสรุ ปสาเหตุปัจจัยการเปลีXยนแปลงการจัดพืนทีXใช้สอยและวัตถุมาสังเคราะห์ร่วมกับทฤษฎี
นําเสนอต่อผูม้ ีส่วนเกีXยวข้อง นักวิชาการ พระสงฆ์ กรมศิลปากร เพืXอหาแนวทางในการจัดการพืนทีXใช้สอย ใน
วิหารทีXเหมาะสมต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจยั
รู ปแบบการจัดพืน ทีใ ช้ สอยในวิหารแบบดังเดิม
พืนทีX ใช้สอยในวิหารมีท งั แนวดิX งซึX งใช้ศาสนวัตถุเป็ นเครืX องแบ่ง มีระดับ ขอบเขต และตําแหน่ งทีX ต งั
ชัดเจนค่อนข้างถาวร เรี ยงลําดับจากสิX งสําคัญสู งสุ ดลงไปสู่ ตXาํ สุ ด กับแนวระนาบซึX งมีลกั ษณะสัมพันธ์กบั แนวดิXง
มีขอบเขตทีX จะเห็ นชัดเจนเมืXอมีการใช้พืนทีX ของกลุ่มคนหรื อมีกิจกรรมเป็ นตัวสร้างขอบเขต และพืนทีX ในแนว
ระนาบจะมีขอบเขตทีX สามารถยืดหยุ่น ขยายหรื อหดตัว ซ้อนทับเหลืXอมกันได้ตามแต่ผูใ้ ช้งานในสังคมเป็ นคน
กําหนดหรื อขึนอยูก่ บั จํานวนคนใช้งาน ซึX งการนัXงในอดีตจะเรี ยงลําดับอาวุโสและให้ความสําคัญกับผูช้ ายก่อน
ภายในวิหารมีพระประธานเป็ นศูนย์กลางของพืนทีX ยXิงใกล้พระประธานจะยิXงมีความเข้มข้นของพืนทีX ศกั ดิw สิ ทธิw
สูงขึนเรืX อยๆ ภายในวิหารมีศาสนวัตถุหลักสามสิX ง ได้แก่ แท่นพระ ธรรมาสน์ แท่นสงฆ์ ทําหน้าทีXแสดงขอบเขตทีX
มีความสัมพันธ์กนั ทังแนวดิXงและแนวระนาบโดยมีกรอบอาคารเป็ นขอบเขตพืนทีXท งั หมดอีกชันหนึXง
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ภาพ 2. ขอบเขตของพืนทีXแนวระนาบและแนวดิXงในวิหาร

ภาพ 3. แสดงขอบเขตการนังX ของกลุ่มคนแบบดังเดิม

สาเหตุปัจจัยการเปลีย นแปลงการจัดพืน ทีใ ช้ สอยและวัตถุในวิหาร
การเปลียนแปลงการปกครองในสมัยรั ชกาลทีX 5 เป็ นสาเหตุหลักและสาเหตุเริX มต้นทีX ทาํ ให้เกิ ดการ
เปลีXยนแปลงอย่างมากมายต่อวัดและวิหารล้านนา ในระยะต่อมาการรับวัฒนธรรมจากส่ วนกลางเป็ นสาเหตุ ของ
ความเปลีX ยนแปลง ซึX งการเปลีX ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองถูกส่ งผ่านมาในรู ปของนโยบายการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ และส่งผลต่อการจัดพืนทีXใช้สอย เวลาการใช้งานวิหาร และการจัดวัตถุในวิหาร ดังนี
- นโยบายของรัฐบาลทีXตอ้ งการให้เกิดธรรมเนียมปฏิบตั ิเรืX องวันพระ ทําให้เวลาการใช้งานวิหารมากขึน จากอดีตทีX
เปิ ดเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเปลีXยนเป็ นเปิ ดใช้ทุกวันพระ และต่อมานโยบายการเปลีXยนวันหยุดราชการเปลีXยนเป็ นวัน
เสาร์และวันอาทิตย์ (จากในอดีตวันโกนและวันพระเป็ นวันหยุดประจําสัปดาห์) ทําให้ปัจจุบนั วันพระตรงกับวัน
ทํางานปกติ ซึXงคือหนึXงในสาเหตุสาํ คัญทีXทาํ ให้พทุ ธศาสนิกชนห่างจากการเข้าวัดในวันพระ และทําให้เหลือเพียง
ผูส้ ูงอายุซX ึงไม่ได้ทาํ งานเท่านันทีXเข้าวัด
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ภาพ 4. กลุ่มผูส้ ู งอายุทาํ บุญตักบาตรในวันพระ

- นโยบายส่งเสริ มการท่องเทีXยวเพืXอเป็ นส่ วนช่วยในการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคเหนื อ ได้นาํ เสนอ
สถานทีXท่องเทีXยวทางวัฒนธรรมอันได้แก่ วัดวาอารามวิหารเก่าแก่ ส่งผลให้เวลาการใช้งานวิหารเพิXมขึน กลุ่ม
ผูใ้ ช้งานในวิหารเพิXมขึน จากอดีตทีXแต่ละวิหารจะมีแค่ศรัทธาชาวบ้านในชุมชนเปลีXยนเป็ นมีนกั ท่องเทีXยว จากต่าง
ถิXนต่างแดน ต่างการศึกษา ต่างวัฒนธรรมเข้ามาใช้พนื ทีXในวิหารร่ วมด้วย เกิดการเปลีXยนแปลงค่านิยมของสังคมใน
การมองหรื อให้ความหมายแก่วดั ทําให้เห็นว่าวัดและวิหารเป็ นสถานทีX ท่องเทีXยวเหมือนแห่ งอืXนๆ วิหารในกลุ่ม
ตัวอย่างหลายแห่งได้ค่อยๆปรับเปลีXยนเวลาเปิ ดปิ ดตามนโยบายและตามความถีXของนักท่องเทีXยว ทีXตอ้ งการเข้าชม

ภาพ 5. วิหารวัดเสาหิ นปิ ดในเวลากลางวัน วิหารวัดเกตการามเปิ ดตลอดวัน และวิหารวัดพันเตาเปิ ดถึง 23.00 น.
ในวันอาทิตย์ (วันถนนคนเดิน)

- นโยบายการปฏิรูปการศึ กษาชาติประกอบกับการเปลีXยนแปลงด้านสังคม ส่ งผลให้การแบ่งพืนทีX นXัง
ของกลุ่มคนไม่เคร่ งครัดเหมือนเช่นในอดีต ทีXผ่านมามีการแบ่งพืนทีXนงXั อย่างชัดเจนเรี ยงลําดับจากหน้า
พระ
ประธานเป็ นต้นไปคื อกลุ่มผูส้ ู งอายุชาย ผูช้ าย ผูห้ ญิ งสู งอายุ ผูห้ ญิ งและเด็ก เปลีX ยนเป็ นการนัXงโดยมี เค้า
โครงการนังX แบบในอดีตอยูแ่ ต่ไม่เคร่ งครัดสามารถนังX สอดแทรกปะปนกันได้ หรื อจากการนัXงตามวัยวุฒิ คุณวุฒิ
นําหน้าเริX มเปลีXยนเป็ นการนังX โดยคุณวุฒิและตําแหน่งหน้าทีXการงานนําหน้ามากขึน โดยการศึกษา และแนวคิด
แบบตะวันตกทีXลา้ นนารับมาปฏิบตั ิได้ค่อยๆเปลีXยนความคิดของคนโดยให้ความสําคัญกับรายได้ ตําแหน่งหน้าทีX
คุณวุฒิทางการศึ กษามากขึนกว่าความอาวุโส รวมถึงแนวคิดเรืX องความเสมอภาค ความเท่าเที ยมกันของคนใน
สังคม

ภาพ 6. กลุ่มผูน้ าํ ชุมชนนังX ด้านหน้า กลุ่มผูส้ ู งอายุขยับไปนังX ด้านข้างแทน
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ภาพ 7. ผูส้ ู งอายุบางส่ วนขยับไปนังX เก้าอีติดประตูทางเข้า และการแบ่งพืนทีXนงXั ไม่เคร่ งครัดเช่นในอดีตสามารถนังX ปะปนกันได้

- นโยบายการปฏิ รูปการปกครองและการศึ กษาของพระสงฆ์ได้ส่งผลถึ งการจัดวัตถุในวิหารได้แก่
ส่วนศาสวัตถุหลัก ประกอบด้วย สัตตภัณฑ์เป็ นโต๊ะหมู่บูชา ธรรมาสน์ทรงปราสาทเป็ นธรรมาสน์แบบภาคกลาง
อาสสงฆ์ยา้ ยไปอยูก่ ลางวิหารในช่วงเวลาหนึX ง เป็ นผลมาจากการเปลีXยนแปลงการปกครองโดยอาณาจักรล้านนา
เข้าเป็ นส่วนหนึXงของสยามทําให้ตอ้ งรับนโยบายจากส่วนกลางมาปฏิบตั ิในทุกด้าน เมืXอสยามมีนโยบายสร้างสํานึก
ความเป็ นคนไทยปลูกฝังความรักชาติความเป็ นหนึXงเดียวกัน การสร้างชาติให้ทดั เทียมอารยะประเทศและนโยบาย
การปกครองทีXนาํ ระบบราชการทีX ตอ้ งใช้ภาษาไทยกลางในการติดต่อสืX อสารมาใช้ การจะทําให้นโยบายดังกล่าว
ประสบผลสําเร็ จจึงต้องปฏิรูปการศึกษาให้เป็ นแบบแผนเดียวกันก่อน พระสงฆ์และวัดจึงเข้ามาเกีXยวข้องในฐานะ
เป็ นผูม้ ี อิ ทธิ พลทางความคิ ดและเป็ นศู นย์รวมของสัง คมล้า นนาในยุคนัน การปฏิ รู ปการปกครอง
และ
การศึกษาสงฆ์จึงเกิดขึนก่อนเพืXอปูทางสู่ การปฏิรูปการศึกษาของคนล้านนา นโยบายการปฏิรูปการปกครองและ
การศึ กษาของพระสงฆ์น ี เองทําให้เกิ ดการเปลีXยนแปลงกฏระเบี ยบ จารี ตปฏิ บตั ิศาสนกิ จ ขนบประเพณี ให้
เหมือนกับคณะสงฆ์ส่วนกลาง
- ธรรมาสน์ทรงปราสาทเป็ นธรรมาสน์แบบภาคกลาง จึงเกิดจากนโยบายคณะสงฆ์ส่วนกลาง ทีX
กําหนดให้เทศน์เป็ นภาษาไทยกลางและให้ใช้ธรรมาสน์แบบภาคกลางในการเทศน์
- อาสสงฆ์ยา้ ยไปอยูก่ ลางวิหารในช่วงเวลาหนึXง เป็ นผลจากการเปลีXยนแปลงการศึกษาสงฆ์ส่งผลให้มี
พระสงฆ์จากส่ วนกลางมาสอนหนังสื อในล้านนาและนําวัตรปฏิบตั ิมาใช้ หรื อเกิ ดจากพระสงฆ์เชี ยงใหม่ไปรํXา
เรี ยนในกรุ งเทพฯแล้วนํารู ปแบบมาปฏิบตั ิ
- ส่วนโต๊ะหมู่บูชาแทนทีXสตั ตภัณฑ์ ผูว้ จิ ยั ไม่พบหลักฐานทีXระบุวา่ คณะสงฆ์ส่วนกลางให้ใช้โต๊ะหมู่บูชา
แทนสัตตภัณฑ์ในวิหารโดยตรง แต่สันนิ ษฐานว่าเกิดขึนในช่วงเวลาเดียวกันกับธรรมาสน์และอาสสงฆ์ โดยการ
ให้ใช้โต๊ะหมู่บูชาในพิธีทางศาสนาบรรจุในหลักสูตรนักธรรมทีXใช้สอนพระสงฆ์ซX ึงต่อมายังถูกบรรจุในการสอนจ
ริ ยศึกษาแก่นกั เรี ยนและประชาชนทัวX ไปโดยกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี นโยบายส่ งเสริ มวัฒนธรรมของจอม
พล ป.พิบูลสงคราม ก็ให้จดั โต๊ะหมู่บูชาในสถานทีXราชการและสถานศึกษาต่างๆ ซึX งอาจเป็ นสาเหตุปัจจัยเสริ มให้
เกิดการเลืXอนไหลเข้าสู่วหิ ารได้ (สนันX ธรรมธิ, 2553)

ภาพ 8. การใช้โต๊ะหมู่บูชา ธรรมาสน์แบบภาคกลาง และแท่นสงฆ์ต งั กลางวิหารในช่วงเวลาหนึX ง
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- นโยบายการเลิกทาสและไพร่ ในสมัยรัชกาลทีX 5 ส่ งผลให้วดั ต่างๆ ขาดแคลนแรงงานผูท้ าํ หน้าทีXดูแล
พระสงฆ์และทําความสะอาดรวมถึงปฏิสังขรณ์วดั รัฐจึงอนุญาติให้วดั สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ดว้ ยตนเอง
เพืXอเป็ นรายได้นอกเหนื อการบริ จาคของชาวบ้าน ซึX งส่ งผลให้เกิ ดส่ วนหารายได้ในวิหารต่อมา ได้แก่ ตูบ้ ริ จาค
พระประจําวันเกิด ตูเ้ ช่าบูชาวัตถุมงคล สังฆทาน เซี ยมซี นโยบายส่ งเสริ มการท่องเทีXยวของรัฐบาลก็เป็ นอีกส่ วน
ทีXช่วยให้เกิดส่วนหารายได้เพิXมขึนในวิหารและสร้างผลประโยชน์ให้แก่วดั

ภาพ 9. การวางตูร้ ับบริ จาคและเซี ยมซี ตาํ แหน่งต่างๆในวิหาร

ภาพ 10. โต๊ะพระประจําวันเกิด โต๊ะจําหน่ายสังฆทาน ตูเ้ ช่าบูชาวัตถุมงคล นิ ยมตังติดประตูทางเข้าด้านซ้ายหรื อขวา

- นโยบายการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เช่นนโยบายการสร้างระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้ า ประปา
ทีX
ทําให้บา้ นเรื อนและวัดมีไฟฟ้ าและแสงสว่างใช้แทนการใช้เทียนหรื อตะเกียง นโยบายการพัฒนาประเทศ
ยัง
ทําให้รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาในรู ปของอุปกรณ์เครืX องใช้ไฟฟ้ าได้แก่ ไมโครโฟนเครืX องขยายเสี ยง
โดยเทคโนโลยีเหล่านี ยงั มี ส่วนช่วยในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมจากส่ วนกลางให้แพร่ กระจายไปในล้านนา
ได้เร็ วขึน ตัวอย่างคือนโยบายชาตินิยมการส่งเสริ มความเป็ นไทยผ่านสืX อต่างๆ เช่น การแสดงลิเก รําวง ภาพยนตร์
ทีXมกั จัดแสดงในบริ เวณวัดก่อน เมืXอชาวบ้านและพระสงฆ์เห็นประโยชน์ของเครืX องขยายเสี ยงในการช่วยเผยแพร่
ธรรมะและกิจกรรมทางศาสนาจึงนํามาใช้ในวัดและในวิหาร ซึXงต่อมาชุมชนต่างๆเมืXอเห็นตัวอย่างจึงได้ทาํ ตามกัน
เทคโนโลยีหลายอย่างทีXหลังX ไหลเข้ามามีจุดประสงค์เพืXอใช้อาํ นวยความสะดวกในบ้านเรื อนก่อนแล้วจึงเลืXอนไหล
สู่วดั เช่น นาฬิกา พัดลม ตูน้  าํ ดืXม นโยบายการพัฒนาประเทศอีกส่ วนหนึX งทําให้เกิดการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้า
มาใช้ ได้แก่ วัฒนธรรมการใช้เก้าอี เป็ นต้น
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ภาพ 11. ส่ วนอุปกรณ์อาคารและเครืX องใช้สอยในวิหารกลุ่มตัวอย่าง

ภาพ 12. แสดงการใช้เก้าอีภายในวิหารกลุ่มตัวอย่าง

เป็ นทีX น่า สัง เกตว่าการเปลีX ย นแปลงการจัด วัต ถุส่ว นเครืX อ งสัก การะและเครืX อ งใช้ ในกลุ่ ม เครืX อ งใช้
ประจําวันพระไม่ได้รับผลกระทบจากความเปลีXยนแปลงมากนัก ส่ วนนี มีเพียงการสลับตําแหน่ งกันซึX งจากการ
สํารวจพบว่าแต่ละวิหารจะมีการจัดวางทีXต่างกันบ้างแต่โดยรวมแล้วยังคงเหมือนกัน ซึX งผูร้ ู ้หลายท่านให้ความเห็น
ว่าแบบแผนทีXผวู ้ จิ ยั นํามาอ้างอิงนันไม่ถูกต้องตามแบบแผนปฏิบตั ิของล้านนา โดยแบบแผนทีXถูกต้องต้องเรี ยง
ตามลําดับนี ได้แก่ ขันแก้วตังสาม ขันนําทาน ขันศีล ขันนิมนต์ นําต้นนําหยาด ขันโตกต่างๆเช่น ขันโตก
พระพุทธ ขันโตกเสื อวัด และถาดใส่ ขา้ วอาหาร ในส่ วนเครืX องใช้งานในพิธีพิเศษได้แก่ อาสนา
และแว่น
สามตาพระเจ้า ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการสูญหายและผุพงั ตามกาลเวลาเนืX องจากขาดการใช้งานอย่างต่อเนืX อง อีกสาเหตุคือ
ขาดการสื บทอดภูมิปัญญาความรู ้ทาํ ให้ไม่ทราบความหมายความสําคัญของเครืX องสักการะเหล่านี

ภาพ 13. อาสนาและแว่นสามตาพระเจ้ามีในวิหารบางแห่ ง ส่ วนเครืX องใช้ประจําวันพระโดยรวมแล้วยังคงจัดวางเหมือนกัน
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นอกจากสาเหตุทีXกล่าวมายังมีปัจจัยเสริ มทีXทาํ ให้การเปลีXยนแปลงการจัดพืนทีXใช้สอยและวัตถุของแต่ละ
วิหารแตกต่างมากน้อย ช้าเร็ ว ต่างกันดังนี
1. ประชากร จํานวนชาวบ้านทีXเป็ นศรัทธาของแต่ละวัดมีจาํ นวนมากน้อยต่างกัน ย่อมส่งผล
ให้เกิดการเปลีXยนแปลงทีXต่างกันได้ เช่น จํานวนศรัทธาทีXมากกว่าย่อมส่งผลให้วดั และวิหารนันๆได้รับการดูแลเอา
ใจใส่ ทีXมากกว่า ปั จจัยการบริ จาคทังเงิ นและสิX งของย่อมมากกว่าซึX งส่ งผลต่อมาให้เกิ ดการนําศาสนวัตถุ วัตถุ
อุปกรณ์อาคารเครืX องใช้สอยต่างๆเข้ามาวางในวิหารเพิXมมากขึน หรื อการเปลีXยนแปลงกลุ่มผูใ้ ช้งานวิหารทีX ส่วน
ใหญ่เป็ นผูส้ ูงอายุมากขึนก็ส่งผลให้เกิดการจัดพืนทีXและเก้าอีนงXั เฉพาะไว้ในวิหารจนปั จจุบนั กลายเป็ นความจําเป็ น
2. สิงแวดล้ อม ซึXงแบ่งออกเป็ นสิX งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิX งแวดล้อมทีXมนุษย์สร้างขึน
ความเปลีXยนแปลงด้านสภาวะอากาศทัวX ไปและการเปลีXยนแปลงสภาพแวดล้อมของวัดตามสมัยนิ ยม เช่น การ
เปลีXยนลานทรายของวัดเป็ นพืนคอนกรี ต การสร้างอาคารก่ออิฐฉาบปูนแวดล้อมวิหาร ล้วนส่ งผลให้อุณหภูมิ
สู งขึน มีผลให้คนเกิดการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมอันเป็ นสาเหตุหนึX งให้เกิดการติดตังพัดลมในวิหาร เป็ นต้น
นอกจากนีตาํ แหน่งทีXต งั ของวัดก็มีผลต่อการเปลีXยนแปลง ตัวอย่างเช่นวัดทีXต งั อยูใ่ นเขตเมืองย่อมได้รับผลกระทบ
จากการเปลีXยนแปลงรวดเร็ วกว่า มากกว่า วัดทีXต งั อยูใ่ นชนบทห่างไกล
3. วัฒนธรรม การแพร่ กระจายของวัฒนธรรมจากส่วนกลางเป็ นส่วนสําคัญอย่างมากต่อการ
เปลีXยนแปลงทังการจัดพืนทีXใช้สอยและวัตถุ วัฒนธรรมทีXรับมามีท งั รู ปธรรม คือ ส่ วนหารายได้ และส่ วนอุปกรณ์
อาคารเครืX องเรื อนเครืX องใช้ต่างๆ หรื อนามธรรมคือการรับทัศนคติ แนวคิดค่านิ ยม ทีX เปิ ดรับความทันสมัย
ความเป็ นสากลมากขึน
4. เทคโนโลยี ความเจริ ญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจากตะวันตกก็เป็ นปั จจัยทีXส่งผลอย่างมาก
ต่อการเปลีXยนแปลงการจัดพืนทีX ใช้สอยและวัตถุในวิหาร รวมถึงเปลีXยนแปลงวิถีชีวิตของชาวล้านนาไปสู่ ความ
สะดวกสบายมากขึน ตัวอย่างเช่น ระบบคมนาคมขนส่งทีXทนั สมัย เช่น รถไฟ ซึX งช่วยส่ งเสริ มให้การรับวัฒนธรรม
เป็ นไปอย่า งรวดเร็ ว หรื อการมี ร ะบบสาธารณู ป โภคทีX ดี ท ัง ไฟฟ้ าและอุ ป กรณ์ อ ํา นวยความสะดวก เช่ น
เครืX องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ ซึX งเป็ นส่ วนช่ วยส่ งเสริ มการเผยแพร่ ธรรมของพระสงฆ์และช่ วยสร้ างสภาวะแวดล้อมทีX
เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิศาสนกิจร่ วมกัน เช่น การใช้ไมโครโฟนเครืX องขยายเสี ยง การติดตังพัดลม เป็ นต้น
เห็นได้วา่ สาเหตุจากการเมืองการปกครอง การรับวัฒนธรรมและปั จจัยทัง 4 ข้อ ได้ส่งผลต่อวิหารล้านนา
เชียงใหม่ แบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ เวลาการใช้งานวิหาร การจัดพืนทีXใช้สอย การจัดวัตถุในวิหาร ซึX งการศึกษายังพบว่า
ทัง 3 ส่วนมีความสัมพันธ์เชืXอมโยงส่งผลกระทบต่อกัน จึงสรุ ปผลความสัมพันธ์เพืXอให้เกิดความเข้าใจ ทีXชดั เจน
มากขึน ดังนี
เมืXอเวลาการใช้งานวิหารในปั จจุบนั เพิXมขึนจากอดีต ทําให้เกิดการจัดพืนทีXใช้สอยและวัตถุอุปกรณ์ ให้
เหมาะสมกับกลุ่มคนทีXเข้ามาใช้งานในช่วงเวลานันๆ เช่น เวลาการใช้งานวิหารทีXเพิXมขึนจากเฉพาะช่วงเช้า และ
เย็น เปลีXยนแปลงเป็ นใช้งานทังวันจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรื อใช้งานทังวันมากเป็ นพิเศษ จาก
กิจกรรมการท่องเทีXยว จากช่วงเช้าทีXอากาศไม่ร้อนมากไปจนถึงช่วงเทีXยงทีXอุณหภูมิสูงขึนจนถึงช่วงเย็น ทําให้ผู ้
เข้าใช้งานในวิหารต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมประกอบกับความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทีX
เกิดขึนเป็ นทีX มาของการนําวัตถุอุปกรณ์อาคารและเครืX องใช้เครืX องอํานวยความสะดวกต่างๆเข้ามาติดตังในวิหาร
เช่น พัดลม ตูน้  าํ ดืXม หรื อการติดตังหลอดไฟแสงสว่างสําหรับกลางคืน กลุ่มคนทีXเข้าไปใช้พืนทีX ในวิหารเพิXมมาก
ขึนจากแต่เดิมคือนักท่องเทีX ยวยังช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการนําส่ วนหารายได้เข้ามาจัดวางเพิXมเติมเพืXอผลประโยชน์
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ของวัด ส่ วนหารายได้ทีXนํา มาจัด วางโดยหวัง ผลจากนัก ท่ อ งเทีX ยวได้แก่ ตูเ้ ช่ า บู ช าวัตถุม งคล โต๊ะจําหน่ า ย
สังฆทาน เป็ นต้น
หรื อเวลาการใช้งานวิหารทีXเปลีXยนแปลงจากวันพระเป็ นวันหยุดประจําสัปดาห์เปลีXยนเป็ นวันหยุดประจํา
สัปดาห์คือวันเสาร์ และอาทิตย์ ทําให้กลุ่มผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่เหลือเพียงผูส้ ู งอายุ ประกอบกับสุ ขภาพร่ างกายของ
ผูส้ ูงอายุเองทําให้ไม่สามารถนังX ได้เป็ นเวลานาน จึงเกิดการจัดพืนทีXในวิหารเพิXมขึนพร้อมกับการนําเก้าอีมาใช้เพืXอ
อํานวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผูใ้ ช้หลักในวิหาร ซึXงก็เป็ นอีกส่ วนหนึX งทีXทาํ ให้เกิดการนําลําโพง และเครืX องขยาย
เสี ยงมาใช้เพืXอช่วยกระจายเสี ยงให้ได้ยนิ ทัวX ถึงทังวิหาร
ความสัมพันธ์ของทังสามส่วน คือ เวลาการใช้งานวิหาร การจัดพืนทีXใช้สอย การจัดวัตถุ เกิดขึนกับ ส่ วน
หารายได้และส่วนอุปกรณ์อาคารและเครืX องใช้สอย ส่ วนศาสนวัตถุหลักและส่ วนเครืX องสักการะและเครืX องใช้ไม่
เปลีXยนแปลงมากนัก เนืXองจากศาสนวัตถุหลักและเครืX องสักการะเป็ นส่ วนหนึX งของการแสดงความเคารพบูชาและ
เป็ นส่วนสําคัญของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาโดยตลอด ความเปลีXยนแปลงส่ วนใหญ่เกิดขึน กับส่ วน
หารายได้และส่วนอุปกรณ์อาคารและเครืX องใช้สอย ซึX งเริX มเปลีXยนแปลงมากจากสาเหตุและปั จจัยข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้
แสดงระยะเวลาของการเปลีXยนแปลงส่วนต่างๆทีXสมั พันธ์กบั เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดงั นี
จากการศึ กษาพบว่าความเปลีX ยนแปลงด้านการจัดพืนทีX ใช้สอยและวัตถุในวิหาร ไม่พบหลักฐาน ทีX
บันทึกการเปลีXยนแปลงในช่วง พ.ศ. 2317-2445 ผูว้ ิจยั จึ งยึดถือเป็ นแบบแผนดังเดิมของการจัดพืนทีXใช้สอยและ
วัต ถุ ใ นวิ ห าร ในงานวิ จัย นี ได้เ ริX มต้น ค้น พบหลัก ฐานช่ ว งเวลาของการเปลีX ย นแปลงหรื อเหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ทีXสามารถอ้างอิงเชืXอมโยงถึงความเปลีXยนแปลงได้ โดยความเปลีXยนแปลงด้านการจัดพืนทีX ใช้สอย
คาดว่าเริX มต้นในสมัยรัชกาลทีX 5 เป็ นต้นมา จากนโยบายด้านการศึกษาและนโยบายการท่องเทีX ยวทีXส่งผลถึงการ
เปลีXยนแปลงการนังX ของคนและการเปลีXยนแปลงกลุ่มผูเ้ ข้าใช้วหิ ารทีXเพิXมขึน
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การจัดพืน ทีวหิ ารแบบดังเดิม
(ก่ อน พ.ศ. 2445)

ความเปลีย นแปลงการจัดพืน ทีวหิ ารในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2445 - ปัจจุบัน)

แผนภูมิ 1 แสดงช่วงเวลาการเปลีXยนแปลงการจัดพืนทีXใช้สอยในวิหารแบบดังเดิมและในปั จจุบนั

ส่ วนการเปลีXยนแปลงด้านวัตถุในวิหารสามารถแสดงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ทีXสันนิ ษฐานว่าเป็ น
สาเหตุปัจจัยเริX มต้นหรื อมีความสัมพันธ์ทีXทาํ ให้เกิดการเปลีXยนแปลงได้ 3 ช่วงเวลาหลัก ดังนี
- พ.ศ. 2317-2445 เป็ นช่วงเวลาทีXไม่พบหลักฐานการเปลีXยนแปลง ผูว้ จิ ยั จึงยึดถือเป็ นแบบแผนดังเดิม
ของการจัดวางวัตถุในวิหาร
- พ.ศ. 2445-2480 เวลาเริX มต้นของการเปลีXยนแปลงการจัดวัตถุต่างๆในวิหาร เกิดการเปลีXยนแปลง
การปกครองและการศึกษาของคณะสงฆ์ในล้านนา ส่ งผลให้มีการเปลีXยนแปลงจารี ตปฏิบตั ิของพระสงฆ์ให้เป็ น
แบบแผนเดียวกันและส่งผลถึงการจัดส่วนศาสนวัตถุหลักในวิหาร
- พ.ศ. 2480-2553 ช่วงสงครามโลกครังทีX 2 เป็ นช่วงทีXมีการรับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจาก
ส่ วนกลางโดยผ่านทางนโยบายการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และด้วยความเจริ ญก้าวหน้าด้านการติดต่อสืX อสาร
การคมนาคมขนส่ ง ทําให้เกิ ดการเปลีXยนแปลงวัตถุในวิหารโดยนําส่ วนหารายได้กบั ส่ วนอุปกรณ์ อาคารและ
เครืX องใช้สอยมาจัดวางในวิหารเพิXมมากขึน
- เป็ นทีXน่าสังเกตว่าส่วนเครืX องสักการะและเครืX องใช้สอยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลีXยนแปลง
มากนัก จึงเป็ นเรืX องทีXควรมีการศึกษาต่อไป
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พ.ศ. 2317
2317 เป็ นเมืองประเทศราชของอาณาจักรสยาม

พ.ศ. 2357
2347 พระยากาวิละดําเนินนโยบาย “เก็บผักใส่ ซ้า เก็บข้ าใส่ เมือง”
รวบรวมคนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์

พ.ศ. 2397

2398 สยามทําสนธิสัญญาเบาว์ ร$ ิง
2417 ชาวจีนอพยพจากภาคกลางมาอยู่เชียงใหม่
2419 ตัง ศาลเจ้ าจีนแห่ งแรก (มาพร้ อมกับเซียมซี)

พ.ศ. 2437
2445 สยามออกพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์
2448 สิน สุดระบบทาสและไพร่
2454 ขยายการศึกษานักธรรมสู่มณฆลพายัพ
2464 ทางรถไฟมาถึงเชียงใหม่
2464 สยามประกาศ พ.ร.บ.ประถมศึกษา

2445 โต๊ ะหมู่บูชา, ธรรมาสน์ แบบภาคกลาง
2454 แท่ นสงฆ์ ตัง กลางวิหาร
ช่ วงระยะหนึ$ง

ตามแนวคิดการศึกษาสําหรับชาติ

2475 ประเทศไทยเปลี$ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
เป็ นระบอบประชาธิปไตย

พ.ศ. 2477

2481 นโยบายการเมือง จอมพล ป. พิบูลสงคราม

2495 ไมโครโฟน, เครื$องขยายเสียง
2496 พระประจําวันเกิด

ปลูกฝั งแนวคิดชาตินยิ ม วัฒนธรรมชาติ

2503 การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเชียงใหม่ เปิ ดดําเนินการ

ก่ อน 2500
ตู้บริจาค เซียมซี

2510 โต๊ ะบูชาวัตถุมงคล

พ.ศ. 2517
2520 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที$ 4
ตัง แต่ แผน 4-7 เน้ นการท่ องเที$ยวเพื$อพัฒนาเศรษฐกิจ

2535 - 2539 เชียงใหม่ ถกู กําหนดให้ เป็ นศูนย์ กลาง

2530 พัดลม
2533 เก้ าอี, นาฬิกา

การท่ องเที$ยวระดับนานาชาติ

2539 เชียงใหม่ อายุครบ 700 ปี
รณรงค์ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมล้ านนา

2543 สังฆทาน, ตู้นํา ดื$ม

พ.ศ. 2553

แผนภูมิ 2 แสดงช่วงเวลาในการเปลีXยนแปลงการจัดวัตถุและเครืX องใช้ต่างๆในวิหารล้านนา

พ.ศ. 2445 ช่วงเริX มต้นของการเปลีXยนแปลงส่วนศาสนวัตถุหลักในวิหารจากสาเหตุการเปลีXยนแปลงการ
ปกครองและการศึกษาของคณะสงฆ์ในล้านนา
พ.ศ. 2480 ช่วงสงครามโลกครังทีX 2 เกิดการเปลีXยนแปลงโดยนําส่ วนหารายได้กบั ส่ วนอุปกรณ์อาคาร
และเครืX องใช้สอย มาจัดวางในวิหารเพิXมมากขึนจากสาเหตุการรับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากส่วนกลาง
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จากแผนภูมิ 2 (แสดงสาเหตุปัจจัยทีX สัมพันธ์กับการเปลีXยนแปลงวัตถุ) นํามาจัดวางในแผนผังวิหาร
เพืXอให้เห็นภาพรวมของการเปลีXยนแปลงทีXชดั เจนขึน ซึXงสามารถแบ่งได้ 3 ช่วงเวลาดังนี 1) พ.ศ. 2317-2445 2)
พ.ศ. 2445-2480 3) พ.ศ. 2480-2553
การจัดวางศาสนวัตถุประจํา
ฐานพระ

ฐานพระ
อาสนา
แว่นสามตาพระเจ้ า

ธรรมาสน์

ธรรมาสน์

สัตตภัณฑ์

โต๊ ะหมู่บชู า

ฐานพระ
อาสนา
แว่นสามตาพระเจ้ า

ธรรมาสน์

โต๊ะหมู่บชู า
ตู้บริจาค
นาฬิกาตั 3งพื 3น

ธรรมาสน์
แบบภาคกลาง
ไมโครโฟน
เครื8องขยายเสียง
อาสสงฆ์

อาสสงฆ์

อาสสงฆ์

เซียมซี

ธรรมาสน์
แบบภาคกลาง

พัดลมตังพื
3 3น

โต๊ ะพระประจําวันเกิด
ตู้ นํ 3าดื8ม
ตู้เช่าบูชาวัตถุมงคล
เก้ าอี 3
โต๊ ะจําหน่ายสังฆทาน

ประตูทางเข้ า

ประตูทางเข้ า

2317-2445
การจัดวางศาสนวัตถุช่วงกิจกรรมวันพระ
ฐานพระ

ฐานพระ
อาสนา
แว่นสามตาพระเจ้ า

ธรรมาสน์
สัตตภัณฑ์

ธรรมาสน์

โต๊ ะหมู่บชู า

ขันแก้ วตังสาม
ขันขอศีล
ขันนําทาน
นํ 3าต้ น นํ 3าหยาด

อาสสงฆ์

ประตูทางเข้ า

2445-2480

ฐานพระ
อาสนา
แว่นสามตาพระเจ้ า

ธรรมาสน์
แบบภาคกลาง

ธรรมาสน์

โต๊ะหมู่บชู า

ตู้บริจาค
ธรรมาสน์
แบบภาคกลาง
ขันแก้ วตังสาม นาฬิกาตั 3งพื 3น
ไมโครโฟน
ขั
น
นํ
า
ทาน
เครื8องขยายเสียง
ขันขอศีล
อาสสงฆ์
ขันนิมนต์

อาสสงฆ์

นํ 3าต้น นํ 3าดืม8

2480-2553

ขันแก้ วตังสาม
ขันขอศีล
ขันนําทาน
นํ 3าต้ น นํ 3าหยาด

นํ 3าต้ น นํ 3าหยาด
ขันโตกบูชาต่างๆ

เซียมซี

พัดลมตังพื
3 3น

โต๊ ะพระประจําวันเกิด
ตู้ นํ 3าดื8ม
ตู้เช่าบูชาวัตถุมงคล

นํ 3าต้ น นํา3 ดืม8

เก้ าอี 3
โต๊ ะจําหน่ายสังฆทาน

ประตูทางเข้ า

2317-2445

ประตูทางเข้ า

2445-2480

ประตูทางเข้ า

ศาสนวัตถุประจํา
ศาสนวัตถุจดั วางช่วงวันพระ

แผนภูมิ 3 แสดงระยะเวลาในการเปลีXยนแปลงวัตถุและเครืX องใช้ต่างๆในวิหาร
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2480-2553

การสังเคราะห์ ผลการเปลีย นแปลงการจัดพืน ทีใ ช้ สอยและวัตถุในวิหาร
สาเหตุ ข องการเปลีX ย นแปลงการจัด พื น ทีX ใ ช้ส อยและวัต ถุ ใ นวิ ห ารเริX มต้น จากการเปลีX ย นแปลง
การเมืองการปกครองการรับนโยบายมาปฏิ บตั ิ ในระยะต่อมาการรับวัฒนธรรมจากส่ วนกลางกลายเป็ นสาเหตุ
หลักในการเปลีXยนแปลงสิX งต่างๆ แต่การทีXกลุ่มชนใดจะรับวัฒนธรรมจากแหล่งอืXนมาใช้น นั ต้องผ่านกระบวนการ
คิดพิจารณาแล้วว่าสิX งทีXรับมานันมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมของตนหรื อต้องเกิดประโยชน์กบั ตนจึง
จะรับมาใช้ ฉะนันการเปลีXยนแปลงด้านแนวคิดคติความเชืXอหรื อโลกทัศน์จึงเกิดขึนก่อน ผูว้ ิจยั สันนิ ษฐานว่าการ
เปลีXยนแปลงแนวความคิดของคนในล้านนาเกิดขึนเพราะการปฏิรูปการศึกษา การรับวัฒนธรรมแนวคิด แบบ
ตะวันตกเข้ามาในสมัยรัชกาลทีX 5 ซึXงเป็ นช่วงเริX มต้นของการเปลีXยนแปลงการจัดพืนทีXใช้สอยและวัตถุ

แผนภูมิ 4. จุดเปลีXยนทางความคิดหรื อโลกทัศน์ของคนล้านนาทีXมีต่อพืนทีXในวิหาร

งานวิจยั นี ใช้แนวคิดเรืX องพืนทีXในคติไทย ของ นิ ธิ เอียวศรี วงศ์ (2538: 131-149) ทีXเปรี ยบเทียบ ความ
แตกต่างของโลกทัศน์แบบตะวันออกและตะวันตกโดยแบ่งเป็ นพืนทีX ในคติไทยกับพืนทีX ในคติ ปัจจุ บนั เพืXอ
สังเคราะห์ผลการเปลีXยนแปลงการจัดพืนทีXใช้สอยและวัตถุในวิหารได้ดงั นี
พืน ทีใ นคติปัจจุบันแทนทีพ นื ทีในคติไทย เมืXอเวลาเปลีXยน สังคมเปลีXยน การศึกษาเปลีXยน โลกทัศน์ของ
คนเปลีXยนไปย่อมส่งผลต่อการให้ความหมายต่อพืนทีXๆต่างไปจากเดิม วิหารซึX งถือเป็ นสถานทีXศกั ดิwสิทธิw จึงถูก
ปรับเปลีXยนพืนทีXใช้สอยตามยุคสมัยตามโลกทัศน์ของคนรุ่ นใหม่ทีXได้รับอิทธิพลจากตะวันตก เป็ นเหตุผล ทีXทาํ ให้
การใช้พืนทีXเปลีXยน การนังX ของกลุ่มคนต่างๆ ไม่เคร่ งครัดเหมือนเดิม รวมถึงมีการให้ความหมายต่อพืนทีXในวิหารทีX
หลายหน้าทีXข ึน เช่น วิหารเป็ นทังสถานทีXศกั ดิwสิทธิwและสถานทีXท่องเทีXยวในเวลาเดียวกัน
พืน ทีศ ักดิ`สิทธิ`เริมเลือน พืน ทีท างสังคมยังชัดเจน ความเข้าใจเรืX องพืนทีXศกั ดิwสิทธิw ทังแนวดิXงและ แนว
ระนาบมีนอ้ ยลงแต่พืนทีXทางสังคมทีXแสดงออกในวิหารยังชัดเจน เพราะทังวัฒนธรรมตะวันออก และตะวันตก
ยังคงมีแนวคิดการแบ่งลําดับชันทางสังคมทีXคล้ายคลึงกัน เช่น การแบ่งตามยศศักดิw ความอาวุโส ตําแหน่งหน้าทีX
ทําให้การแบ่งพืนทีXนงXั ของกลุ่มคนในวิหารยังไม่เปลีXยนแปลงมาก
อดีตคนเข้ าไปใช้ พนื ทีศ ักดิ`สิทธิ` ปัจจุบันคนเข้ าไปใช้ พืน ทีและพึงพาความศักดิ`สิทธิ` ปั จจุบนั เมืXอวัดเป็ น
นิ ติบุคคลทีX ตอ้ งบริ หารจัดการดู แลค่าใช้จ่ายภายในวัดเอง ส่ วนหารายได้จึงเป็ นความจําเป็ นพืนฐานทีX ตอ้ งมี
เนืXองจากปั จจัยความจําเป็ นมีมากกว่าในอดีต การหารายได้รูปแบบต่างๆในวิหารจึงเกิดขึนซึX งส่ วนใหญ่ยงั คง ผูก
โยงหรื อพึXงพาความศักดิwสิทธิwขององค์พระ เช่น พระประจําวันเกิด การเช่าบูชาวัตถุมงคล
อดีตคนปรับตัวเข้ ากับพืน ที ปัจจุบันคนปรับพืน ทีใ ห้ เข้ ากับตัว ด้วยการกําหนดความหมายร่ วมกัน วิหาร
ถือเป็ นพืนทีXศกั ดิwสิทธิw การเข้าสู่พืนทีXจึงต้องมีการปรับตัว เช่น ต้องให้ความเคารพนอบน้อม แต่งกายสุ ภาพ สํารวม
ทังกาย วาจาใจ ปั จจุบนั โลกทัศน์ดงั กล่าวได้เปลีXยนไปบ้างตามการรับวัฒนธรรมแนวคิดจากตะวันตก(แนวคิด
พืนทีXในคติปัจจุบนั ) รวมทังมีการใช้พืนทีXในวิหารเป็ นเวลานานมากขึน มีกิจกรรมในวิหารเป็ นประจําหรื อจํานวน
คนใช้งานทีX มากขึน จึ งทําให้คนพยายามปรับเปลีXยนพืนทีX สร้างสภาวะน่าสบายให้กบั ตนเองด้วยการนําอุปกรณ์
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เครืX อ งใช้ต่างๆเข้ามาติ ดตัง ในวิหารเพืXอ ให้สามารถอยู่และใช้พืน ทีX น ัน ๆได้สะดวกสบายมากขึ น โดยมี ความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยสําคัญทีXทาํ ให้การปรับเปลีXยนง่ายขึน
จากข้อสรุ ปเห็นได้ชดั ว่าการขาดความรู ้ความเข้าใจในคติแนวคิดและจารี ตแบบดังเดิม อันเป็ นผล มา
จากการไม่ได้รับการถ่ายทอดสื บต่อภูมิปัญญาความรู ้ ทําให้เกิดการปฏิ บตั ิต่อพืนทีXในวิหารต่างไปจากเดิม แนว
ทางการจัดการพืนทีXใช้สอยและวัตถุในวิหารจึงควรส่ งเสริ มการให้ความรู ้ดา้ นแนวคิดจารี ตเดิ มทีXมีค่าให้เกิดการ
รับรู ้และตระหนักมากขึนอย่างเป็ นระบบโดยแบ่งเป็ น 5 ส่วน ดังนี
1. พระสงฆ์ ควรมีการสอนในหลักสู ตรการศึกษาของพระสงฆ์ในภาคเหนื อ นอกเหนื อจากการศึกษา
พระปริ ยตั ิธรรม(นักธรรม-บาลี)ในภาคปกติ มีการสอนตังแต่เริX มต้นการบวชเรี ยนหรื อก่อนรับตําแหน่ งใดๆ
รวมถึงการอบรมสัมมนาพิเศษในโอกาสต่างๆ ตัวอย่างภูมิปัญญาความรู ้และจารี ตทีXควรมีการเรี ยนการสอนได้แก่
บทบาทหน้ า ทีX ข องพระสงฆ์ ใ นภาคเหนื อ การอนุ รั ก ษ์ ดู แ ลรั ก ษาโบราณวัต ถุ แ ละทรั พ ย์ส มบั ติ ข องวัด
ความหมายแนวคิดของพืนทีXศกั ดิwสิทธิwในวิหาร ความหมายความสําคัญศาสนวัตถุ เครืX องใช้ เครืX องสักการะต่างๆ ทีX
แตกต่างจากภาคอืXน เพืXอพระสงฆ์ทุกรู ปจะได้นาํ ความรู ้ไปปฏิบตั ิต่อวิหารได้ถูกต้อง
2. ผู้ดูแลวัด มัคนายกหรื ออาจารย์ วัด และชาวบ้ าน ควรมี การจัดอบรมและให้ความรู ้เช่ นเดี ยวกับ
พระสงฆ์ โดยเฉพาะผูท้ ีXอยูอ่ าศัยในบริ เวณวัดหรื อวิหารทีXได้รับการขึนทะเบียนจากกรมศิลปากร เพืXอให้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของวิหารและช่วยกันดูแลรักษาโดยไม่ถือว่าเป็ นหน้าทีXของพระสงฆ์แต่ฝ่ายเดียว
3. กลุ่มคนหรือนักท่ องเทียวจากต่ างถิน ต่ างวัฒนธรรม การจัดทําป้ ายภาษาไทยและอังกฤษ เพืXอ
บอกคติแนวคิดพืนทีXส่วนต่างๆของวิหาร การปฏิบตั ิตวั การแต่งกายทีXถูกต้องเหมาะสมในการเข้าไปในวิหาร และ
ความหมายความสําคัญของศาสนวัตถุเครืX องสักการะเครืX องใช้ต่างๆ ควรมีอยูใ่ นทุกวิหารทีXข ึนทะเบียน กับกรม
ศิลปากรไม่ใช่เฉพาะวัดทีXสาํ คัญของจังหวัดเท่านัน
4. การประชาสั มพันธ์ ผ่านสื อต่ างๆ แบ่งได้เป็ น 2 ส่ วนคือ 1) การนําเสนอและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ลา้ นนาทีXเกีXยวข้องหรื อมีการปฏิบตั ิในวัดและวิหารผ่านสืX อต่างๆ ทังข่าว ละคร โฆษณา สืX อสิX งพิมพ์ ทังใน
แง่ สาระหรื อเพืXอการบันเทิ ง ควรมี การศึ กษาหาข้อมูลทีX ถูกต้องก่ อนนําเสนอ 2) การเผยแพร่ ขอ้ มูลของการ
ท่องเทีXยวแห่ งประเทศไทยผ่านสืX อต่างๆ นอกเหนื อจากการนําเสนอข้อมูลสถานทีXท่องเทีXยวแล้วควรเน้นยําถึงข้อ
ควรปฏิบตั ิในการเข้าไปในพืนทีXวดั และวิหารต่างๆ
5. การเรียนการสอนในระบบโรงเรียน การสื บสานภูมิปัญญาควรส่งเสริ มการให้ความรู ้ในวงกว้างอย่าง
เป็ นระบบแก่เยาวชนซึX งจะเป็ นผูด้ ูแลรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมต่อไป โดยการเพิXมเติมหรื อสอดแทรกลงในวิชา
เรี ยนในหลักสูตรนอกเหนือจากการเรี ยนวิชาพุทธศาสนาหรื อศาสนพิธีแบบภาคกลางอย่างเดียว
จากแนวทางการจัดการพืนทีXใช้สอยและศาสนวัตถุภายในวิหารข้างต้น ยังสามารถแบ่งได้ 2 ระยะ คือ
1) การจัดการในระยะสัน 2) การจัดการในระยะยาว
1) การจัดการในระยะสั น หมายถึง การจัดทําป้ ายให้ขอ้ มูลด้านหน้าวิหารและภายในวิหาร การอบรม
สัมมนาให้ความรู ้แก่พระสงฆ์ ชาวบ้าน ประจําวิหารทีXได้รับการขึนทะเบียนกับกรมศิลปากร
2) การจัดการในระยะยาว หมายถึง การวางพืนฐานการให้ความรู ้ทีXเป็ นระบบ การจัดการหลักสู ตรการ
เรี ยนการสอนแก่พระสงฆ์และนักเรี ยนนักศึกษา
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัNงนีN มีวตั ถุประสงค์เพืQอศึกษาบริ บทชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผลิตหัตถกรรม
จากกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย เพืQอการพัฒนาเครืQ องประดับจากกะลามะพร้าว
เพืQอให้ผลิตภัณฑ์มีอตั ลักษณ์ร่วมสมัยของกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น
จังหวัดเลย และเพืQอประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบผลิตภัณฑ์เครืQ องประดับหลังจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของของกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย
ประชากรในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดประชากรในการวิจยั 2 กลุ่ม คือ 1. ประชากรในหมู่บา้ นและ
กลุ่มผูผ้ ลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้าวบ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย จํานวนประชากรในหมู่บา้ น
330 คน และ 2. ประชาชนทีQอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเลยและนักท่องเทีQยวชาวไทยทีQเข้ามาเทีQยวใน อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย จากสถิตินกั ท่องเทีQยวทีQเข้ามาเทีQยวในจังหวัดเลยช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2553 พบว่ามีจาํ นวน
นักท่องเทีQยวเข้ามาเทีQยวทัNงสิN น 41,996 คน ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั กลุ่มทีQ 1. ผูท้ ีQอาศัยในชุมชน
และผูผ้ ลิตหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย จํานวน 77 คนโดยการคัดเลือก
แบบเจาะจง และ 2. ผูท้ ีQอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเลยและนักท่องเทีQยวทีQเข้ามาเทีQยวใน อําเภอเมือง จังหวัด
เลย จํานวน 540 คนโดยผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย จํานวนกลุ่มตัวอย่างทัNงสิN น 617 คน การ
ดําเนินการวิจยั ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดนการสัมภาษณ์ และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม เครืQ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามวัตถุประสงค์ และนําเสนอผลการวิจยั ในรู ปแบบพรรณาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า สภาพทัวQ ไปของชุมชนมีลกั ษณะของภูเขาสลับกับพืNนราบ ไม่เหมาะแก่การทํานา
เนืQองจากอาชีพหลักของชาวอีสานหรื อพืNนทีQใกล้เคียง คือการทํานา ชาวบ้านในชุมชนจึงหันมาทําไร่ แทน จากอดีต
นัNนความเป็ นอยู่ก็อาศัยซึQ งกันและกันอยู่กับแบบเครื อญาติ พึงพาอาศัยกันตามแบบชนบท มี การสร้ างรายได้
เพิQมเติมโดยการสร้างงานหัตถกรรมจําหน่ ายแก่นักท่องเทีQ ยวทีQ มาเทีQ ยวชมสถานทีQ สําคัญในชุมชน ชาวบ้านใน
ชุมชนจึ งเกิดการรวมตัวกันสร้างงานหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว เริQ มแรกรู ปแบบและรู ปทรงของผลิตภัณฑ์ใน
แนวคิดมาจากรู ปทรงของจากธรรมชาติเท่านัNน ผูว้ จิ ยั จึงได้รวบรวมข้อมูลสรุ ปและสร้างแบบร่ างออกมาแล้วนําไป
สอบถามเกีQยวกับผูท้ ีQมีส่วนเกีQยวข้องและชุมชนเพืQอหาแบบในการนําไปสร้างจริ ง และนําเครืQ องประดับทีQพฒั นา
รู ปแบบแล้วไปประเมินโดยนักท่องเทีQยวและผูท้ ีQอาศัยในชุมชน รวมถึงผูผ้ ลิตหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านสวน
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ห้อม ตําบลปวนพุ จังหวัดเลย พบว่า เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวรู ปแบบใหม่พฒั นาขึNนมานัNนกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจระดับมาก
คําสําคัญ : เครืองประดับ กะลามะพร้ าว หัตถกรรม บ้ านสวนห้ อม

Abstract
The purpose of this study was to examine the context of the community, community groups and
products produced from coconut shell crafts Suanhorm Village,Amphur Nong Hin, Loei. for the development
of coconut shell jewelry. For product identity, the contemporary of manufacture of handicrafts from coconut
shells Suanhorm Village,Amphur Nong Hin, Loei., and to evaluate the satisfaction of consumers in product
design jewelry after the product's development of the manufacture of handicrafts from coconut Suanhorm
Village,Amphur Nong Hin, Loei. Samples in this study was. Those who live in the community and coconut
shell craft manufacturer Suanhorm Village,Amphur Nong Hin, Loei. Sampling of 77 students selected by
purposive and those who live in Muang district. Loei Province, and tourists come to see it in the Province of
540 people who were selected by simple random sampling. Sample of 617 persons of the research consists of
gathering information from the document. And field data collection. Being interviewed. Observation and
participation. Tools included in this study. Interviews and questionnaires. Data analysis purposes. And the
results were presented in a descriptive analysis.
The results showed that the general condition of the community nature of mountains alternate
with flat Not suitable for farming. Since the main occupation of the Northeast or the areas near farming, local
people turned to farming instead. From the past, the existence depends on each other with a relative Should
bring together the rural housing. Has been created to generate additional revenue by creating crafts for sale to
tourists who come to visit places in the community. People in the community is the gathering together to create
handicrafts from coconut shell. Original form and shape of the product in the shape of the ideas come from
nature only. The researcher has compiled a draft summary, and then came out to inquire about who is involved
and to find a community in a real application. And the jewelry and then develop a model to assess the tourists
and residents in the community. Manufacturers, coconut shell crafts Suanhorm Village,Amphur Nong Hin,
Loei. That coconut shell jewelry from new forms were developed by the high level of satisfaction.
Key words : handicrafts , coconut shell , jewelry
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศไทยการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์ตามแหล่งวัตถุดิบเป็ นสําคัญ ทัNงนีN
ประเทศไทยมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ท างวัต ถุ ดิ บ กระจายตัว ไปทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ ผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชนภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือหรื อภาคอีสาน เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึQงของภาคอีสาน คือ วัฒนธรรมการบริ โภค
ข้าวเหนียว และในการดํารงชีวติ ทีQสาํ คัญจําเป็ นต้องสร้างผลิตภัณฑ์ขN ึนเพืQอตอบสนองความต้องการด้านประโยชน์
ใช้งานโดยมีขนบประเพณี ความเชืQอทางศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นองค์ประกอบทีQเสมือนกรอบหรื อกฎเกณฑ์การ
สร้างงานเพืQอสื บทอดต่อกันมา ซึQ งสิQ งทัNงหลายนีN จะประสานกันเป็ นองค์ประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของภาคอีสานทีQ โดดเด่นนัNนดังจะเห็ นได้จาก การทอผ้า โดยเฉพาะอย่างยิQงผ้าขิด ซึQ งถือว่าเป็ น
งานหัตถกรรมชัNนสูงของชาวอีสาน (วิบูลย์ ลีNสุวรรณ,2538, หน้า 158-159)
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จังหวัดเลยเป็ นจังหวัดชายแดนริ มฝัQ งแม่นN ําโขง ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน เป็ นเมือง
ท่องเทีQยวทีQสาํ คัญอีกแห่งหนึQงของภูมิภาคและของประเทศ เนืQองจากมีสภาพภูมิประเทศงดงาม มีทิวเขาสู งใหญ่ มี
ป่ าไม้ทีQอุดมไปด้วยพืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิด มีประเพณี หลากหลาย และมีเอกลักษณ์โดดเด่น ซึQ งบางอย่าง
ไม่สามารถพบเจอได้ทีQอืQน เช่น การละเล่นผีตาโขน ประเพณี ผีขนนํNาจังหวัดเลยมีสถานทีQ ท่องเทีQ ยวเชิ งอนุ รักษ์
ธรรมชาติหลายแห่ ง เช่น อุทยานแห่ งชาติภูกระดึ ง อุทยานแห่ งชาติภูเรื อ และแก่งคุดคู ้ เป็ นต้น (สํานักงานการ
ท่องเทีQยวแห่งประเทศไทย, 2551, ไม่มีเลขหน้า) ความสวยงานทีQเป็ นธรรมชาตินN นั ทําให้มีนกั ท่องเทีQยวเข้ามาเยีQยม
ชมในแต่ละปี นัNนมีปริ มาณเพิQมขึNนทุกปี จากสถิตินักท่องเทีQยวทีQเข้ามาเยีQยมชมตัNงแต่เดือน มกราคม-มีนาคม 2553
พบว่า มีนกั ท่องเทีQยวชาวไทยเข้ามาเทีQยวจังหวัดเลยจํานวน 41,996 คน (สํานักงานพัฒนาการท่องเทีQยว, 2553, ไม่มี
เลขหน้า) จากการสํารวจจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยในงานของฝากของทีQ ระลึกจังหวัดเลยประจําปี
2552 พบว่านักท่องเทีQ ยวและประชาชนในพืNนทีQจงั หวัดเลยส่ วนใหญ่มีการเลือกซืN อของฝากของทีQระลึกประเภท
ผลิตภัณฑ์ชุมชนทีQผลิตจากกะลามะพร้าวเป็ นส่วนใหญ่ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย, 2552, ไม่มีเลขหน้า)
การผลิตสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวนีN ก็เป็ นผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทหนึQ งทีQมีความพร้อมสู ง ไม่วา่ จะเป็ นในด้านวัตถุดิบทีQสามารถหาซืN อได้ง่ายในชุมชน ตลาด ซึQ งทุก
ครั วเรื อนส่ วนใหญ่นิยมนํามะพร้ าวมาปรุ งแต่งอาหารทัNงของคาวและของหวาน ทําให้มีวสั ดุ เหลือใช้จาํ พวก
กะลามะพร้าวเป็ นจํานวนมากจากการผลิตและจําหน่ายของฝากประจําจังหวัด คือ มะพร้าวแก้ว การนําประโยชน์
จากมะพร้าวมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ นัNนจําต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิQนทีQ ชาวไทยสื บทอดต่อกันมาตัNงแต่อดี ต
จนถึงปั จจุบนั ซึQ งภูมิปัญหาท้องถิQนคือการเรี ยนรู ้ของชาวบ้านจากประสบการณ์และความเชืQอ กลายเป็ นความรู ้ทีQ
สังQ สมมาแต่บรรพบุรุษ สื บทอดจากคนรุ่ นหนึQงไปสู่อีกคนหนึQง โดยมีการปรับปรุ งและเปลีQยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
(สารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มทีQ 19, 2538, หน้า 5) ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวจัดว่าเป็ นหัตถกรรม
ประเภทหนึQงทีQนาํ เอาวัสดุทีQหาง่ายและมีในท้องถิQนมาสร้างเพืQอให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด ซึQ งการนํากะลามะพร้าวมา
ใช้ประโยชน์ไม่วา่ จะเป็ นเครืQ องใช้ในครัวเรื อนต่างๆ เช่น กระบวยตักนํNา ขันตักนํNา ตะหลิว พานใส่ ดอกไม่ (รัชนี
จิตตวานิ ช, 2532, หน้า 22) หรื อเครืQ องตนตรี บางชนิ ดก็สามารถนํากะลามะพร้าวมาประดิ ษฐ์อีกด้วย อีกทัNงยัง
สามารถนํามาผลิตเป็ นเครืQ องประดับสําหรับสวมใส่ ได้อีกด้วย เนืQ องจากลวดลายของกะลามะพร้าวทีQมีความเป็ น
เอกลักษณ์สามารถเพิQงมูลค่าได้ยงQิ ขึNน
ผลิตภัณฑ์เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวนีN มีการพัฒนารู ปแบบ โครงสร้างและลวดลายการตกแต่งทีQ
สวยงามประณี ตมากยิงQ ขึNน อีกทัNงยังสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาได้เรืQ องๆ เพืQอให้ตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวมีลกั ษณะเฉพาะเนืQองจากมะพร้าวแต่ละลูกจะมีลวดลายทีQ
สวยงามแตกต่างกันไปต่อมามีการพัฒนาด้านประโยชน์ใช้สอยเพิQมมากขึNนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีQมีมูลค่าน้อยให้
กลายเป็ นงานผลิตภัณฑ์ชุมชนทีQมีราคาและคุณค่าเป็ นทีQตอ้ งการแก่บุคคลทัวQ ไปได้
ดังนัNนการนําเอาวัสดุทีQเหลือใช้จากธรรมชาติและจากการบริ โภคในครัวเรื อนมาสร้างสรรค์เป็ น
เครืQ องประดับ หลายรู ป แบบในพืN น ทีQ จัง หวัด เลย ซึQ งการผลิ ต เครืQ องประดับ จากกะลามะพร้ า วให้มี รู ปแบบทีQ
หลากหลายและมีความสวยงามต่างกันไปทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ในหลายรู ปแบบ สําหรับทีQผูส้ นใจสามารถเลือกชม
ได้ตามความต้องการและยังส่ งผลให้เกิดค่านิ ยมในการใช้สินค้าทีQผลิตภายในประเทศ สร้างรายได้ให้กบั คนใน
ชุมชนอีกด้วย รู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวนัNนส่ วนใหญ่มุ่งความสนใจไปทีQคุณค่าในการใช้งานเป็ นหลัก
หรื อสารประโยชน์ของสิQ งเหล่านัNนก่อนทีQจะให้ความสนใจในเรืQ องของความงามและคุณค่าทางศิลปะในเมืQอเรารู ้
ถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แล้วเราควรนึ กถึงคุณค่าในความงามและศิลปะจน
เกิดความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคว่า มีความงามหรื อบางทีQอาจเป็ นคุณค่าทางความงามและศิลปะก่อนประโยชน์
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวนีN จึงทําให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจศึ กษาในเรืQ อง การพัฒนารู ปแบบเครืQ องประดับของ
กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย ให้เกิ ดผลิ ตภัณฑ์เครืQ องประดับใน
รู ป แบบใหม่ เ พืQ อ ตอบสนองความต้อ งการของผู ้บ ริ โภคและเป็ นแนวทางในการประยุ ก ต์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ จ าก
กะลามะพร้าวทีQมีอยูท่ วQั ทุกภาคในประเทศ กับผลิตภัณฑ์ชุมชนอืQนๆ ทีQมีแหล่งในการผลิตและกระบวนการในการ
ผลิตทีQ ใกล้เคียงกัน อี กทัNงยังเป็ นการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาและงานฝี มือในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย ให้มี
มาตรฐานเป็ นทีQยอมรับต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพืQอศึ กษาบริ บทชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้าวบ้านสวน
ห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย
2. การพัฒนาเครืQ องประดับจากกะลามะพร้าว เพืQอให้ผลิตภัณฑ์มีอตั ลักษณ์ร่วมสมัยของกลุ่มผลิ ต
หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย
3. เพืQอประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบผลิตภัณฑ์เครืQ องประดับหลังจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของของกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย
สมมติฐานการวิจยั
กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจในรู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครืQ องประดั บ ของกลุ่ ม หั ต ถกรรมจาก
กะลามะพร้าวรู ปแบบใหม่มีความพึงพอใจระดับมาก
ขอบเขตของงานวิจยั
1. ขอบเขตด้านพืNนทีQ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตด้านพืNนทีQในการวิจยั ร่ วมกับชุมชน คือ กลุ่มผูผ้ ลิต
หัตถกรรมจากกะลามะพร้าวใน บ้านสวนห้อม ตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย
2. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตด้านเวลาในการวิจยั ครัNงนีN คือ เริQ มจาก
การจัดตัNงกลุ่มหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว (พ.ศ. 2549-2553) เนืQองจากเป็ นช่วงเวลาทีQเกิดการรวมตัวของสมาชิก
ผูผ้ ลิตในการจัดตัNงกลุ่มหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม ตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย
3. ขอบเขตด้านเนืNอหาเกีQยวกับบริ บทชุมชน
4. ขอบเขตด้า นการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ผู ้วิ จัย กํา หนดการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครืQ อ งประดับ จาก
กะลามะพร้ า ว จากยอดจํา หน่ า ยสิ น ค่า ของร้ านค่า ของฝากของทีQ ร ะลึ ก ของจัง หวัด เลย พบว่า สิ นค้า ประเภท
หัตถกรรมทีQ ผลิตจากวัสดุกะลามะพร้าว ทีQได้รับความนิ ยมในการเลือกซืN อของผูเ้ ข้าชมงานทัNงทีQ เป็ นคนในพืNนทีQ
จังหวัดเลย และนักท่องเทีQยวทีQเข้าชมงานแสดงสิ นค้าของทีQระลึกประจําปี 2552 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เลย, 2552, ไม่มีเลขหน้า) ดังนัNนผูว้ ิจยั จึงนําข้อมูลดังกล่าวมาสนับสนุนในการพิจารณาเลือกประเภทในการผลิต
เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวของกลุ่มหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว ทัNงสิNน 5 ชุด ซึQ งแต่ละชุดประกอบด้วย เข็ม
กลัดติดเสืN อ สร้อยข้อมือ ต่างหูและเข็มขัด
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการวิจยั นีNผวู ้ จิ ยั ได้นาํ หลักกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ อุไรวรรณ ปิ ติมณี ยากุล (2546, หน้า 34)
ได้กล่าวถึงกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนีN
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ผจู ้ าํ หน่ายเกีQยวกับผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครืQ องประดับ
หลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของของกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น
จังหวัดเลย นัNนผูว้ จิ ยั กําหนดวิธีการในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนีN
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(1) ออกแบบภาพร่ า งผลิ ตภัณฑ์เ ครืQ องประดับจากกะลามะพร้ าวของกลุ่ม ผลิ ตหัต ถกรรมจาก
กะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย โดยคํานึกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย
(2) นําแบบร่ างผลิตภัณฑ์เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวของกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว
บ้านสวนห้อม อํา เภอหนองหิ น จัง หวัด เลย โดยคํา นึ กถึ งอัต ลักษณ์ ของจัง หวัด เลย ไปเสนอผูเ้ ชีQ ยวชาญด้า น
ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลยเพืQอขอแนะนําในการออกแบบ โดยเลือก 20 แบบ พร้อมสัมภาษณ์โดยผูเ้ ชีQยวชาญ
(3) นําภาพร่ างผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวของกลุ่มผลิตหัตถกรรมจาก
กะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย โดยคํานึกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย ทีQได้ขอคําแนะนํา
ในการออกแบบทัNง 20 แบบจากผูเ้ ชีQยวชาญ ก่อนนําไปผลิต
(4) ปรับปรุ งตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญแล้วนําไปผลิตเป็ นต้นแบบเครืQ องประดับ
(5) นําต้นแบบเครืQ องประดับไปตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของชุมชน
(6) นําต้นแบบทีQได้รับการประเมินไปสอบถามความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างทีQได้กาํ หนด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ มีวธิ ีการรวบรวมข้อมูล คือ การเตรี ยมการสัมภาษณ์ การ
เริQ มสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามประกอบกับ
ภาพถ่าย และผลิตภัณฑ์เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวของกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม
อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย จากกลุ่มตัวอย่างทีQได้กาํ หนดโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามแล้วส่งคืนทันที
โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนําไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติต่อไป
วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล
ลักษณะของข้อมูลมีการวิเคราะห์นN นั มีทN งั ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณเพืQอให้
เกิดภาพรวมทีQสามารถตอบปั ญหาได้อย่างครบถ้วนและสามารถรับรู ้ถึงประวัติความเป็ นมา การรวบรวมรู ปแบบ
ของผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์เนืNอหาในการวิจยั ครัNงนีNเพืQอให้ได้มาซึQงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยมีขN นั ตอน ดังนีN
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์ มีขN นั ตอนในการวิเคราะห์ดงั นีN
(1) การตรวจสอบข้อ มูล การตรวจสอบข้อ มู ลทีQ ไ ด้รวบรวมมานัNน ตรวจสอบโดยวิธี ก าร
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล การพิสูจน์วา่ ข้อมูลวิจยั ทีQได้มานัNนถูกต้อง (สุภางค์ จันทวานิช, 2542, หน้า 129)
(2) การลดทอนข้อมูล ให้ได้ขอ้ มูลทีQน่าเชืQอถือ ถูกต้องและรัดกุม
(3) การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการตีความข้อมูล โดยการดึงความหมายออกจากข้อมูลทีQ มีอยู่เป็ น
การทําความเข้าใจว่าข้อมูลบอกอะไรบ้าง ข้อมูลทีQ ได้จากการบอกเล่าหรื อจากการสังเกตเกีQยวกับพฤติกรรมของ
บุคคลหรื อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์นN นั (สุภางค์ จันทวานิช, 2543, หน้า 124)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม มีขN นั ตอนในการวิเคราะห์ดงั นีN
(1) ประมวลผลและนําเสนอในรู ปแบบของร้อยละ
(2) วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิตในรู ปแบบผลิตภัณฑ์เครืQ องประดับหลังจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของของกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้าวบ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย นัNน
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ในการให้คะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ โดยเรี ยงลําดับความพึงพอใจดังนีN 5 มากทีQสุด
4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 เล็กน้อย จากนัNนนําค่าคะแนนของผูต้ อบแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูล และเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินของของเบสท์ (Best, 1970-190) อ้างถึงใน (บุญมี พันธุ์ไทย, 2545, หน้า 60) ดังนีN
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4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

พึงพอใจมากทีQสุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจเล็กน้อย

สถิตทิ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีQย และค่าเบีQยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจยั
ตอนที 1 ผลการศึกษาบริบทชุมชนและผลิตภัณฑ์ ชุมชนของกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้ าว บ้ าน
สวนห้ อม อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ลักษณะภูมิประเทศของชุมชน พืNนทีQส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นพืNนราบสลับกับภูเขา ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งนํNา ป่ าไม้ โดยรวมแล้วทัวQ ไปเหมาะสําหรับเพาะปลูก จึ งเหมาะแก่การตัNงถิQนฐานของ
ชุมชนบ้านสวนห้อม สภาพทางสังคมของชุมชนโดยทัวQ ไปบ้านเรื อนจะมีลกั ษณะเป็ นบ้านไม้ชN นั เดียวยกพืNนสู งมี
ใต้ถุนบ้านสําหรับเลีNยงสัตว์หรื อเก็บผลิตผลทางการเกษตร ในชุมชนยังนับถือผีฟ้าในการปกป้ องคุม้ ครอง และยัง
นับถือผูอ้ าวุโสในหมู่บา้ นอีกด้วย เมืQอว่างเว้นจากการทํางานชาวบ้านจะรวมตัวกันเพืQอทํากิจกรรมบันเทิงและอัน
เป็ นประโยชน์กบั ชุมชน มีการกระจายหน้าทีQ ในการรับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันหมู่บา้ นโดย
อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านในการบริ หารจัดการกันเองตามสภาพและความสามารถของสมาชิกในชุมชนเอง และภูมิ
ปั ญญาทางด้านการแพทย์การรักษาโรคด้วยสมุนไพร ตามการรักษาแผนโบราณนัNนได้สืบทอดต่อกันมาตัNงแต่อดีต
ถึงแม้ในปั จจุบนั จะลดบทบาทลงไปมากก็ตาม แต่ก็ยงั ไม่ถึงกับสูญหายไปเลยทีเดียว ในกลุ่มคนเฒ่าคนแก่เมืQอเจ็บ
ไข้ได้ป่วยเล็กน้อยก็ยงั คงอาศัยการรักษาด้วยสมุนไพรอยู่ แต่ก็ใช้ควบคู่ไปกับการรักษาแผนปั จจุบนั
ผลิ ตภัณ ฑ์ชุ ม ชน ผลิ ต ภัณ ฑ์ชุม ชนเป็ นการสร้ า งรายได้เ สริ ม ให้กับ ชุ มชน เพืQ อให้แต่ ล ะชุ ม ชนใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิQนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและ
ในชุมชนในการเข้าถึงองค์ความรู ้สมัยใหม่ กระบวนการในการผลิตหัตถกรรมของกลุ่มนัNนเป็ นการผลิตทีQสืบทอด
มาจากภูมิปัญญาท้องถิQนทีQ ผลิตสื บต่อกันมา โดยวิธีการถ่ายทอดวิธีการให้ลูกหลานเป็ นผูผ้ ลิ ตสื บมา จากการ
สัมภาษณ์และการสังเกตกระบวนการในการผลิตสรุ ปมี 6 ขัNนตอน ดังนีN การคัดเลือกกะลามะพร้าว การทําความ
สะอาดกะลามะพร้าว การเตรี ยมผิวของกะลามะพร้าว การฉลุลายตามแบบร่ าง การตกแต่งชิNนงานหลังจากฉลุ และ
การขัดเงา
ตอนที 2 ผลการศึกษาการพัฒนาเครืองประดับจากกะลามะพร้ าวเพือให้ ผลิตภัณฑ์ มีอัตลักษณ์ ร่วมสมัย
ของกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้ าว บ้ านสวนห้ อม อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
จากการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผูน้ าํ ชุ มชน ชาวบ้านทีQ อาศัยในหมู่บา้ นสวนห้อม และผลิ ต
หัตถกรรมกะลามะพร้าวของชุ มชนบ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย สรุ ปเป็ นแนวความคิ ดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวทัNง 5 ชุด พร้อมกันนีN ยงั ได้สรุ ปแบบเครืQ องประดับกะลามะพร้าวหลังจาก
ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ดังนีN
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ภาพร่ าง

เครืQ องประดับจริ ง

ชุดที 1
ต้ น ทีQ พ บส่ วนใหญ่ ใ นบริ เวณ
พืNน ทีQ ใ นการวิจัย คื อ ต้น ลี ล าวดี ไม่ ว่า จะ
เป็ นวัดทีQซQ ึงเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
สถานทีQท่องเทีQยวสําคัญในพืNนทีQเช่น ผาหิ น
งาม นํNา ตก เป็ นต้น และจากการสอบถาม
พบว่า ต้น ลี ล าวดี ทีQ พ บเห็ น โดยทัQว ไปนัNน
ชาวบ้า นทีQ เ ข้าไปหาของป่ าในป่ าเมืQ อ พบ
เห็นจึงนํามาปลูกไว้ภายในบริ เวณบ้านเพืQอ
ใช้เป็ นไม้ประดับ แต่พอทราบว่าต้นไม้ทีQ
นํามาปลูกนัNนชืQอว่าต้นลันQ ทม จึงนําไปปลูก
ไว้ใ นสถานทีQ ท่ อ งเทีQ ย วหรื อ วัด แทนการ
ทําลายเนืQองจากลักษณะของต้นไม้ดงั กล่าว
มีลกั ษณะทีQสวยงาม ทีดอกทีQสวยงาม เป็ นทีQ
ชืQนชอบของนักท่องเทีQยว

ภาพ 2 เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าว

ภาพทีQ 1 ภาพร่ างเครืQ องประดับชุดทีQ 1
ภาพ 3 เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวเมืQอสวมใส่กบั ร่ างกาย
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ภาพร่ าง

เครืQ องประดับจริ ง

ชุดที 2
การละเล่นผีตาโขนนับว่าเป็ นสิQ งทีQแปลก
สํ า ห รั บ ผู ้ พ บ เ ห็ น มี กา ร นํ า เ อ า ก้ า น
ทางมะพร้ า วทีQ แ ห้ ง นํ า มาตกแต่ ง เป็ น
หน้า กาก โดยการเจาะช่ อ งตา จมู ก ปาก
และใบหู นําเอาหวดนึQงข้าวโดยกดดันหวด
ให้เป็ นรอยบุ๋มหงายปากหวดขึNน เพืQอสวม
ศีรษะแต่งแต้มสี สันให้น่าดู ส่ วนชุดทีQสวม
ใส่ ทาํ มาจากเศษผ้าหลากหลายสี มาเย็บต่อ
กั น อุ ป กรณ์ ใ นการละเล่ น มี 2 ชิN น คื อ
"หมากกระแหล่ง" มีไว้เพืQอเขย่าทําให้เกิ ด
เสี ยงดังในเวลาเดิน และ "อาวุธประจํากาย"

ภาพ 5 เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าว

ภาพทีQ 4 ภาพร่ างเครืQ องประดับชุดทีQ 2
ภาพ 6 เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวเมืQอสวมใส่กบั ร่ างกาย
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ภาพร่ าง

เครืQ องประดับจริ ง

ชุดที 3
งานบุ ญหรื อประเพณี ต่ างๆของ
ชาวบ้านนัNนนิ ยมปฏิบตั ิตามฮีต 12 โดยแต่
ละหมู่บา้ นจะมีการจัดงานบุญประจําปี ทุก
ปี ในแต่ละเดือน ซึQงงานบุญแต่ละเดือนก็จะ
มีชืQอเรี ยกทีQแตกต่างกันไป เช่น บุญเดือนสีQ
หรื อ บุญผะเหวด เมืQอมีงานบุญชาวบ้านทีQ
อาศัยในหมู่บา้ นใกล้เคียงก็จะมาเทีQ ยวงาน
บุญ และบ้านทีQ เป็ นเจ้าภาพในการจัดงาน
บุญก็จะมีการเตรี ยมอาหาร ขนมหวาน ไว้
สํ า หรั บ ต้อ นรั บ ผู ้ทีQ ม าเทีQ ย วงานบุ ญ ซึQ ง
อาหารส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นขนมจี น นํNายา
ลาว ของหวานหรื อ ขนมหวานก็ จ ะเป็ น
ข้า วต้ม มัด โดยข้า วต้ม มัด นีN จะมี ทุ ก บ้า น
ไม่ใช่เพียงแต่จะนํามาเป็ นขนมเพืQอรับรอง
แขกทีQ ม าเทีQ ย วงานเท่ า นัNน ยัง นํา ไปถวาย
พระตักบาตรได้อีกด้วย

ภาพ 8 เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าว

ภาพทีQ 7 ภาพร่ างเครืQ องประดับชุดทีQ 3
ภาพ 9 เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวเมืQอสวมใส่ร่างกาย
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ภาพร่ าง

เครืQ องประดับจริ ง

ชุดที 4
แคน เป็ นเครืQ อ งดนตรี ช นิ ด เป่ า
เป็ นเครืQ องดนตรี ประจําภาคอี สาน ในทุ ก
จังหวัดล้วนแล้วแต่มีเครืQ องเป่ าชนิ ดนีN เพืQอ
ความบัน เทิ ง แคนทํา มาจากไม้ไ ผ่ นํา มา
เรี ยงกันแล้วเจาะรู เพืQอให้เกิดเสี ยงทีQต่างกัน
มีลิNนเพืQอเปิ ด ปิ ดลม ทําให้เกิดเสี ยง
หมู่บ้านสวนห้อมนัNน หมอแคน
ประจําหมู่บา้ นคือคนทีQ ใกล้ชิดกับเจ้าบ้าน
(ผีฟ้าทีQ ชาวบ้านนับถือ) เมืQอมี งานเทศกาล
ในแต่ ล ะเดื อ น จะมี ก ารละเล่ น ฟ้ อนรํ า
อย่างสนุกสนาม มีการเป่ าแคน ร้องหมอลํา
ตามประเพณี ของชาวบ้าน ทีQ แสดงให้เห็ น
ถึงความสนุกสนามผ่อนคลายหลังจากการ
ทํางาน

ภาพ 11เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าว

ภาพทีQ 10 ภาพร่ างเครืQ องประดับชุดทีQ 4
ภาพ 12 เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวเมืQอสวมใส่ร่างกาย
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ชุดที 5
การทอผ้าฝ้ ายของชาวบ้า นสวนห้อมนัNนถื อ
เป็ นกิจกรรมหนึQ ง ในอดี ตชาวบ้านจะปลูกต้นฝ้ าย
ไว้ในบริ เวณบ้า น เมืQ อฝ้ ายออกดอกก็จะเก็บดอก
ฝ้ ายเพืQอนํามาทอผ้า จากการสัมภาษณ์ นN ัน พบว่า
เครืQ อ งมื อ ในการทอผ้า นัNน จะใช้กีQ ในการทอ มี
กระสวยใส่ ด้ายและยกเท้าสลับไปมา เพืQอให้เกิ ด
ลาย และลายพืNนฐานส่ วนใหญ่จะเป็ นลวดลายของ
สีQ เหลีQยมขนมเปี ยกปูน ซึQ งมีลกั ษณะคล้ายดอกไม้
เมืQ อ นํามาจัดวางเรี ยงกันแล้วมี ลกั ษณะอ่อนช้อ น
ถึงแม้วา่ จะเป็ นสีQ เหลีQยมขนมเปี ยกปูน เมืQอนํามาวาง
เรี ยงกันก็ไม่ให้ความรู ้สึกทีQ น่ากลัวแต่อย่างใด อีก
ทัNง พบว่า สีQ เหลีQ ย มขนมเปี ยกปู นมี ลกั ษณะคล้า ย
ดอกไม้ ตรงทีQ มีพุ่มแหลมชาวบ้านส่ วนใหญ่นิยม
นํา ดอกไม้ไ ปบู ช าพระ กราบไหว้สQิ ง ศัก ดิ สิ ท ธิ
ประจําหมู่บา้ น

ภาพร่ าง

เครืQ องประดับจริ ง

ภาพ 14 เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าว

ภาพทีQ 13 ภาพร่ างเครืQ องประดับชุดทีQ 5
ภาพ 15 เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวเมืQอสวมใส่ร่างกาย
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ตอนที 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคในรู ปแบบผลิตภัณฑ์ เครื องประดับหลังจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของของกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้ าว บ้ านสวนห้ อม อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
การประเมินความพึงพอใจในรู ปแบบเครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เครืQ องประดับ จํานวน 360 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 72.78 ช่วงอายุระหว่าง 22-30 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 40.83 ระดับการศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 51.67 อาชีพส่ วนใหญ่นN นั พบว่า
ประกอบอาชีพข้าราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 24.72 และรองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ น
ร้อยละ 20 รายได้ส่วนใหญ่อยูใ่ นระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 64.44
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค ต่ อผลิตภัณฑ์ เครืองประดับ ห ลั ง จ า ก ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ ของของกลุ่มผลิต หัตถกรรมจากกะลามะพร้ าว บ้ านสวนห้ อม อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
จํานวน 360 คน
ชุดทีQ1

ด้าน
1. หน้าทีQการใช้งาน
2. ความแข็งแรง
3. มีรูปแบบแปลกตาและน่าสนใจ
4. สะดวกต่อการพกพา
5. ราคา
6. ความสะดวกสบายในการใช้
7. ความสวยงาม

รวมเฉลีQย

Χ

3.82
3.68
3.60
3.73
3.71
3.73
3.88
3.73

SD
0.74
0.75
0.77
0.77
0.79
0.77
0.80
0.77

ชุดทีQ 2
Χ

3.53
3.61
3.56
3.50
3.47
3.46
3.53
3.53

SD
0.73
0.67
0.70
0.76
0.78
0.76
0.81
0.75

ชุดทีQ 3
Χ

3.49
3.53
3.52
3.51
3.46
3.52
3.50
3.51

SD
0.73
0.62
0.61
0.66
0.74
0.71
0.72
0.68

ชุดทีQ 4
Χ

3.53
3.58
3.58
3.63
3.64
3.61
3.68
3.60

SD
0.81
0.69
0.65
0.68
0.65
0.66
0.71
0.69

ชุดทีQ 5
Χ

3.63
3.45
3.51
3.50
3.45
3.48
3.49
3.51

SD
0.75
0.68
0.65
0.69
0.71
0.72
0.71
0.70

จากตารางพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ต่อผลิตภัณฑ์เครืQ องประดับหลังจากการ
พัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ของของกลุ่ มผลิ ตหัตถกรรมจากกะลามะพร้ าว บ้า นสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย
จํานวน 360 คน ประเมินผลเครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวจํานวน 5 ชุด
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ประเมินความพึงพอใจโดยรวมทีQมีต่อเครืQ องประดับจากกะลามะพร้าว พบว่า ความ
พึงพอใจเครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวในชุดทีQ 1 มีความพึงพอใจ มาก ( Χ = 3.73)โดยผูป้ ระเมินมีความพึง
พอใจสูงสุด รองลงมาคือ ทีQ 4 มีความพึงพอใจ มาก ( Χ = 3.60) และรองลงมาคือ เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าว
ในชุดทีQ 2 มีความพึงพอใจ มาก ( Χ = 3.53) และเครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวในชุดทีQ 3 มีความพึงพอใจ มาก
( Χ = 3.51) ซึQงมีความพึงพอใจเท่ากับ เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวในชุดทีQ 5 มีความพึงพอใจ มาก ( Χ = 3.51)
เมืQอเทียบกับเกณฑ์ทีQกาํ หนด
การประเมินความพึงพอใจในรู ปแบบเครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผูท้ ีQอาศัยใน
ชุมชน จํานวน 180 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 79 อายุระหว่าง 22-30 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 43.33 รองลงมาคือ อายุตQาํ กว่า 22 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.11 และช่วงอายุระหว่าง 31-45 จํานวน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.11 และอายุ 46 ปี ขึNนไป คิดเป็ นร้อยละ 14.44 สถานภาพส่วนใหญ่นN นั แต่งงานแล้ว ร้อยละ 53.89 ระดับ
การศึกษาพบว่า ระดับตํQากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 75.56 อาชีพหลักของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบอาชีพ
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ทําไร ทําสวน ค้าขายและรับจ้างทัวQ ไป รายได้เฉลีQยต่อเดือนประมาณ เดื อนละ 8,000-8,500 บาท ซึQ งรายได้ส่วน
ใหญ่นN นั มาจากการจําหน่ายสิ นค้าทางการเกษตร และรับจ้างทัวQ ไป
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทีอาศัยในพืนb ทีชุมชนและกลุ่มผลิตหัตถกรรมกะลามะพร้ าว
ต่ อผลิตภัณฑ์ เครืองประดับ หลั ง จากการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของของกลุ่ มผลิ ต หั ต ถกรรมจาก
กะลามะพร้ าว บ้ านสวนห้ อม อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย จํานวน 180 คน
ชุดทีQ1
SD
Χ
1. หน้าทีQการใช้งาน
3.88 0.75
2. ความแข็งแรง
3.67 0.76
3. มีรูปแบบแปลกตาและน่าสนใจ 3.56 0.76
4. สะดวกต่อการพกพา
3.79 0.77
5. ราคา
3.67 0.77
6. ความสะดวกสบายในการใช้
3.66 0.79
7. ความสวยงาม
3.66 0.81
รวมเฉลีQย
3.73 0.78
ด้าน

ชุดทีQ 2
SD
Χ
3.57 0.66
3.59 0.65
3.64 0.62
3.60 0.63
6.55 0.58
3.51 0.65
3.46 0.80
3.56 0.66

ชุดทีQ 3
SD
Χ
3.62 0.72
3.89 0.53
3.80 0.58
3.86 0.51
3.85 0.57
3.82 0.56
3.82 0.59
3.80 0.59

ชุดทีQ 4
SD
Χ
3.51 0.79
3.55 0.91
3.56 0.84
3.54 0.91
3.70 0.89
3.61 0.85
3.55 0.94
3.57 0.87

ชุดทีQ 5
SD
Χ
3.33 0.78
3.24 0.70
3.63 0.63
3.65 0.62
3.63 0.62
3.69 0.65
3.71 0.61
3.55 0.69

จากตารางพบว่าผลการประเมิ นความพึงพอใจของผูท้ ีQ อาศัยในพืNนทีQ ชุมชนและกลุ่มผลิ ตหัตถกรรม
กะลามะพร้ า วต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครืQ อ งประดับ หลัง จากการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ข องของกลุ่ ม ผลิ ต หั ต ถกรรมจาก
กะลามะพร้ าว บ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จัง หวัด เลย จํานวน 180 คน ประเมิ นผลเครืQ องประดับจาก
กะลามะพร้าวจํานวน 5 ชุด พบว่า
ผูท้ ีQอาศัยในชุมชนและผูผ้ ลิตหัตถกรรมกะลามะพร้าวประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อเครืQ องประดับ
จากกะลามะพร้ าว พบว่า เครืQ องประดับจากกะลามะพร้ า วในชุ ดทีQ 1 มี ความพึงพอใจ มาก ( Χ = 3.73)
เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวในชุดทีQ 2 มีความพึงพอใจ มาก ( Χ = 3.56) เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวในชุด
ทีQ 3 มีความพึงพอใจ มาก ( Χ = 3.80) เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวในชุดทีQ 4 มีความพึงพอใจ มาก ( Χ = 3.57)
และ เครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวในชุดทีQ 5 มีความพึงพอใจ มาก ( Χ = 3.55) เมืQอเทียบกับเกณฑ์ทีQกาํ หนด
อภิปรายผล
ตอนทีQ 1 วิเคราะห์ลกั ษณะทัวQ ไปของชุมชนบ้านสวนห้อม ตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย
การดํา รงชี วิต ของคนในชุ ม ชนจําเป็ นต้อ งพึQ ง พาทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ม่ ว่า จะเป็ นทรั พ ยากรป่ าไม้
ทรัพยากรนํNาล้วนแล้วแต่เป็ นปั จจัยในการดํารงชีวติ ของชุมชนทัNงสิN นทัNงนีN เนืQ องจาก ความใกล้ชิดและความผูกพัน
กับธรรมชาติในการดํารงชีวติ ของผูค้ นในชุมชนมีความเชืQอในพิธีกรรมและจารี ตประเพณี ดงQั เดิมทีQสืบทอดต่อกัน
มา ซึQ งประเพณี ส่วนใหญ่นN นั มีส่วนเกีQยวข้องกับธรรมชาติ เช่น ชาวบ้านในชุมชนเชืQอว่าผีฟ้าทีQดูแลรักษาชาวบ้าน
ให้อยูก่ นั อย่างสงบนัNนอาศัยอยูต่ ามต้นไม้ใหญ่ ทําให้ชาวบ้านไม่กล้าทีQจะตัดต้นไม้ ซึQ งเป็ นการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ได้อีกด้วย ซึQ งนิ ยพรรณ วรรณสิ ริ (2542, หน้า 58) ได้กล่าวไว้วา่ สิQ งแวดล้อมทางธรรมชาติทีQดีนN นั จะส่ งเสริ มให้
มนุษย์มีระบบความคิดทีQดี และสามารถสร้างวัฒนธรรมทีQดีได้ดว้ ย ในขณะทีQคนทีQมีระบบความคิดทีQดีก็จะสามารถ
พัฒนาปรับสิQ งแวดล้อมให้กลายเป็ นวัฒนธรรมได้ดีเช่นกัน ฉะนัNนชาวบ้านจะใช้ทรัพยากรและสิQ งแวดล้อมทีQมีอยู่
อย่างสมบูรณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพในทุกๆด้าน โดยวิธีการปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ เช่นเดียวกับ
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การอยู่ร่วมกันในชุมชนของคนในหมู่บา้ นมีความสัมพันธ์กบั แบบเครื อญาติ มีการเคารพเชืQอฟั งผูอ้ าวุโสภายใน
หมู่บา้ นและยังส่งเสริ มให้คนรุ่ นหลังได้รับการศึกษาในระดับสู งสุ ดสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ยุพิน สุ ทธิ พิทย
ศักดิ (2531, หน้า 57) พบว่า ความสัมพันธ์ในระบบเครื อญาติทN งั ในอดีตและปั จจุบนั มีความสัมพันธ์กนั อย่างแน่น
แฟ้ น มีการช่วยเหลือกันตลอดมาทัNงด้านแรงงานและอืQน ๆ ตลอดจนยังมีความเคารพเชืQอฟังผูอ้ าวุโสในหมู่บา้ น
และชาวบ้านให้ความสําคัญในการวางแผนครอบครัวมากพอสมควรและค่านิ ยมทางสังคมทีQ ยกย่องการศึกษามี
ความต้องการให้บุตรหลานเป็ นเจ้าคนนายคนและเห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมลําบาก ทําให้มีการส่ งบุตรหลานให้
เรี ยนต่อสูงขึNน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดขึNนจากความต้องการในการใช้ประโยชน์จากสิQ งทีQมีอยูเ่ พืQอตอบสนองความต้องการ
ทางด้านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เท่านัNน เช่น การสารกระติบข้าวเหนียวเพืQอให้ขา้ วกระจายความร้อนได้ขา้ ลง ข้าว
นัNนจะอุ่นนานขึNน การนํากะลามะพร้าวมานําเป็ นกระบวยเพืQอใช้ดืQมนํNา ซึQ งสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ
(2547, หน้า 44-45) ได้กล่าวไว้วา่ ภูมิปัญญา คือ ศาสตร์ และศิลป์ ของการดําเนิ นชีวิตซึ/ งผูค้ นได้ส/งั สมสื บทอดต่อ
กันมาช้านานจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ลูกสู่หลาน จากคนรุ่ นหนึ/ งสู่ คนรุ่ นหนึ/ งจากอดีตถึงปั จจุบนั โดยเฉพาะในภาคอีสาน
ที/มีการบริ โภคข้าวเหนียวเป็ นอาหาร การทําภาชนะใส่ขา้ วเหนียวจึงมีความจําเป็ นอย่างมาก การจักสานกระติบจึง
เป็ นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากอดีตถึงปั จจุบนั ดังนัNนผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงเป็ นการสร้างรายได้เสริ มให้กบั ชุมชน ซึQง
กระบวนการในการผลิตหัตถกรรมของกลุ่มนัNนเป็ นการผลิตทีQสืบทอดมาอดีตและการถ่ายทอดวิธีการให้ลูกหลาน
เป็ นผู ้ผ ลิ ต สื บ มา โดยกระบวนการในการผลิ ต หั ต ถกรรมกะลามะพร้ า วมี 6 ขัNน ตอน ดัง นีN การคัด เลื อ ก
กะลามะพร้าว การทําความสะอาดกะลามะพร้าว การเตรี ยมผิวของกะลามะพร้าว การฉลุลายตามแบบร่ าง การ
ตกแต่งชิNนงานหลังจากฉลุ และการขัดเงา
ตอนที 2 วิเคราะห์ ความพึงพอในรู ปแบบเครืองประดับจากกะลามะพร้ าว
การประเมินความพึงพอใจในรู ปแบบเครืQ องประดับจากกะลามะพร้าวของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เครืQ องประดับ จํานวน 360 คน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ทีQอายุระหว่าง 22-30 ปี ระดับการศึกษาสู งสุ ดใน
ระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่ วนตัว รายได้
ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์เครืQ องประดับหลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของของกลุ่มผลิต
หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
เกีQยวกับความสวยงามของเครืQ องประดับกะลามะพร้าว รวมไปถึงความสะดวกสบายในการใช้งานและการสวมใส่
อีกทัNงยังให้ความสําคัญเกีQ ยวกับราคาในการจําหน่ าย มี ความแข็งแรงคงเมืQอใช้งานตามหน้าทีQ อีกทัNงยังสามารถ
อํานวยความสะดวกในการพกพา ทัNงนีN เนืQ องจาก ผูป้ ระเมินส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงซึQ งมีความละเอียดในการเลือก
ซืNอเครืQ องประดับ หากเครืQ องประดับมีรูปแบบทีQสวยงามก็สามารถจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคซืNอผลิตภัณฑ์ได้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ฐิติมา ศรี บรรณสาร (2549, หน้า 108) ได้วจิ ยั เรืQ อง พฤติกรรมการซืN อเครืQ องประดับอัญมณี แท้ของ
ผูห้ ญิงวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการซืN อเครืQ องประดับอัญมณี นN นั ไม่วา่ ผูห้ ญิงวัยทํางาน
จะซืNอกีQครัNงต่อปี ก็มีทศั นคติในด้านราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ คือ เมืQอมีทศั นคติทีQดีและเห็นว่าราคาเหมาะสม
กับคุณภาพของเครืQ องประดับอัญมณี แล้ว ก็จะทําให้ตดั สิ นใจซืNอได้ง่ายขึNน และผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจน้อยทีQสุด
จากการประเมินพบว่า ด้านรู ปแบบของเครืQ องประดับมีความแปลกตาน่าสนใจ ซึQ งรู ปแบบของเครืQ องประดับนัNน
หากมีรูปแบบทีQแปลตา และมีความน่าสนใจจะเป็ นสิQ งทีQช่วยในการตัดสิ นใจเลือกเลือกเพิQมมากขึNน ซึQ งสอดคล้อง
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กับ เสรี วงษ์มณฑา( 2542, หน้า 185) โดยเฉพาะอย่างยิงQ สิ นค้าทีQเป็ นเครืQ องประดับการสร้างความแตกต่างและการ
ออกแบบทีQดีจะทําให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซืNอทีQเร็ วขึNน
ส่วนผูท้ ีQอาศัยในชุมชนและกลุ่มผลิตหัตถกรรมกะลามะพร้าว พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง
22-30 ปี สถานภาพแต่งงานแล้ว การศึกษาอยูน่ ะระดับตํQากว่าปริ ญญาตรี อาชีพหลัก ประกอบอาชีพทําไร่ ทําสวน
ค้าขายและรับจ้างทัวQ ไป รายได้เฉลีQยต่อเดือนประมาณ เดือนละ 8,000-8,500 บาท
สําหรั บผูท้ ีQ อาศัยในพืNนทีQ ชุมชนและกลุ่มผลิ ตหัตถกรรมกะลามะพร้ าวมี ความพึงพอใจต่อผลิ ตภัณฑ์
เครืQ องประดับหลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของของกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อําเภอ
หนองหิ น จังหวัดเลย จํานวน 180 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน
ทัNง นีN เนืQ อ งจาก หน้ า ทีQ ก ารใช้ง านของทุ ก ผลิ ต ภัณ ฑ์ นN ั นออกแบบมาเพืQ อ ความสะดวกสบาย เช่ น เดี ย วกับ
เครืQ องประดับ ใช่วา่ จะสวมใส่เพืQอความสวยงามเพียงเท่านัNน การใช้งานจะต้องมีความสะดวกสบาย สายไม่พนั กัน
มีตวั ยึดทีQแน่นหนา ซึQงสิ นค้าทีQมีคุณภาพ มีรูปแบบทีQทนั สมัย ความสวยงามของรู ปทรงนัNนย่อมเป็ นทีQตอ้ งการของ
ผูบ้ ริ โภค ส่ งผลต่อยอดการจําหน่ายเพิQมขึNน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฤทธิ ชยั กอศิริวรชัย (2554, หน้า 48)
ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซืNอเครืQ องประดับจากร้านค้าอัญมณี จากร้านค้าอัญมณี ในเขตอําเภอ
เมื อ ง จังหวัดเชี ยงใหม่ และภัทรพิ มพ์ พิมพ์ภทั รยศ (2546, หน้า 78) ได้ศึกษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภคสิ นค้า
เครืQ องประดับอัญมณี ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยทีQมีอิทธิพลต่อการเลือกซืNอเครืQ องประดับอัญมณี
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์นN นั ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากทีQ สุด รองลงมาคือ ด้านราคา และ ด้านความสวยงามของ
เครืQ องประดับด้านความสะดวกในการพกพา และความแข็งแรงของเครืQ องประดับ ทัNงยังด้านหน้าทีQการใช้งาน และ
รู ปแบบของเครืQ องประดับมีความแปลกตาน่ าสนใจ ซึQ งสอดคล้องกับ พิษณุ จงสถิตวัฒนา (2542, หน้า 30)
กล่าวถึง การพัฒนาสิ นค้าทีQแตกต่าง คือ พยายามทีQจะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย จําเป็ น
จะต้องมีการปรับปรุ งสิ นค้าหรื อพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ เมืQอความต้องการของลูกค้าเป้ าหมายของเราเปลีQยนแปลงไป
ตามกาลเวลาและสิQ งแวดล้อม จึงจําเป็ นต้องพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การให้มีความแตกต่างกัน เพืQอตอบสนองความ
ต้องการทีQ ผันแปรไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึ กษาพฤติกรรมการเลือกซืN อผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวของสุ ภาพบุ รุษเพืQอพัฒนารู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครืQ องประดับกะลามะพร้าวสําหรับผูช้ ายทีQตรงกับความต้องการ
2. ควรศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มตัวอย่างอืQนๆ เช่น กลุ่มนักท่องเทีQยวชาวต่างชาติทีQเข้า
มาเยียQ มชมในพืNนทีQ เพืQอศึกษาพฤติกรรมการเลือกซืNอของนักท่องเทีQยวทีQมีต่อผลิตภัณฑ์ในชุมชน
3. ควรเสริ มภูมิปัญญาท้องถิQนด้านต่างๆในหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชนเพืQอเป็ นการถ่ายทอด
กระบวนการทางภูมิปัญญาให้กบั เยาวชน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั[งนี[ มีวตั ถุประสงค์เพื]อ 1) เปรี ยบเทียบสุ นทรี ยภาพการวาดภาพก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการวาด
ภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพโดย
ใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ 3) เปรี ยบเทียบสุนทรี ยภาพการวาดภาพระหว่างเพศหลังเรี ยนด้วยกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้
แนวคิดอิมเพรสชัน] นิ สม์ 4) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยนระหว่างเพศหลังเรี ยนด้วยกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้
แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์
การเปรี ยบเทียบสุ นทรี ยภาพการวาดภาพและผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยนในการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดอิมเพรส
ชัน] นิ สม์ ในรายวิชาศิ ลปะนิ ยมที] มีต่อสุ นทรี ยภาพการวาดภาพของนักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึ กษาปี ที] 5 โรงเรี ยนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ]งมีนกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทั[งสิ[ น 80 คน เป็ นเพศชาย 40 คน เพศหญิง 40 คน โดยวิธีการ
สุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ t-test dependent samples และ t-test independent
samples
1. ผลการวิจยั พบว่าสุ นทรี ยภาพการวาดภาพก่อนเรี ยนมีค่า Χ = 3.80, S.D. = .56 สุ นทรี ยภาพการวาดภาพ
หลังเรี ยนด้วยกิจกรรมแนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์มีค่า Χ = 4.61, S.D. = .51 ผลการเปรี ยบเทียบพบว่า สุนทรี ยภาพการวาด
ภาพหลังเรี ยนจากกิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที]ระดับ 0.05
2. ผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนก่อนเรี ยนมีค่า Χ = 11.97, S.D. = 1.81 ผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนหลังเรี ยนมีค่า Χ =
17.42, S.D. = 1.96 ผลเปรี ยบเทียบพบว่าผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนด้วยกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิ สม์
หลังเรี ยนมีค่าสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที]ระดับ 0.05
3. สุ นทรี ยภาพการวาดภาพหลังเรี ยนด้วยกิจกรรมการวาดภาพระหว่างเพศโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิ สม์จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน พบว่า เพศชายมีค่า Χ = 4.62, S.D.=.54 สุนทรี ยภาพการวาดภาพของเพศหญิงมีค่า Χ = 4.60,
S.D. = .49 ผลการเปรี ยบเทียบพบว่าเพศชายและหญิงมีสุนทรี ยภาพการวาดภาพไม่แตกต่างกัน

39

4. ผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยกิจกรรมการวาดภาพระหว่างเพศ โดยใช้แนวคิด
อิมเพรสชัน] นิ สม์ พบว่าผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยนของเพศชายมีค่า Χ = 17.70, S.D. = 1.77 คะแนนผลสัมฤทธิe ทางการ
เรี ยนเพศหญิงมีค่า Χ = 17.15, S.D. = 2.11 ผลการเปรี ยบเทียบพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยนไม่
แตกต่างกัน
คําสําคัญ : การจัดกิจกรรม แนวคิดอิมเพรสชัน] นิ สม์ ศิลปิ นอิมเพรสชัน] นิ สม์ ผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยน สุ นทรี ยภาพการ
วาดภาพ วิชาศิลปะนิยม

Abstract
The purposes of this study were to: 1) compare drawing aesthetics before and after doing
activities base on impressionism; 2) compare learning achievement before and after doing activities base
on impressionism; 3) compare drawing aesthetics after doing activities base on impressionism through
gender; and 4) compare learning achievement after doing activities base on impressionism through
gender. The sample consisted of 80 Level - 5 students in Naresuan University Secondary Demonstration
School. The collected data were analyzed into mean and standard deviation. The t-test was utilized for
comparison purposes.The findings were:
1.Drawing aesthetics after doing activities base on impressionism were significantly higher than
before doing activities at the level of .05.(before
doing
activities
( Χ = 3.80, S.D =.56) and after doing activities( Χ = 4.61, S.D =.51))
2.The post-test score of doing activities base on impressionism was higher than the pre-test at the
significant level of .05.(The result of pre-test was Χ = 11.97,S.D = 1.81 and the result of post-test was Χ
= 17.42, S.D = 1.96)
3.There were no differences between male and female according to the drawing aesthetics after
doing activities base on impressionism.(male: Χ = 4.62 and S.D=.54 female : Χ = 4.60 and S.D = .49)
4.There were no differences between male and female according to the learning achievement
after doing activities base on impressionism.( male: Χ = 17.70 and S.D=1.77 female : = 17.15 and S.D
= 2.11)
Keyword: Drawing, Impressionism, Impressionism Artist, Learning efficiency, Aesthetic,
Arts Appreciation
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หลักสูตรการศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที]ที]ม่งุ เน้นการส่งเสริ มให้มีความคิดริ เริ] มสร้างสรรค์
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื]นชมความงาม สุ นทรี ยภาพ ความมีคุณค่า ซึ] งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ ดังนั[นการจัดกิจกรรม
ศิลปะสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยตรงทั[งด้านร่ างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนนําไปสู่
การพัฒนาสิ] งแวดล้อม ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความเชื] อมัน] ในตนเอง และแสดงออกในเชิ งสร้างสรรค์ การเรี ยนการสอน
ศิลปศึกษาในปั จจุบนั นี[ มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ดงั ที] เลิศ อานันทนะ (2535 , หน้า 46) กล่าวว่า
ศิลปะมีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที] เสมือนเป็ นกุญแจที]ไขประตูแห่ งการพัฒนาความคิดริ เริ] มสร้างสรรค์และก้าวไปสู่
โลกแห่งจินตนาการอย่างไม่มีขอบเขตจํากัด ดังนั[น การศึกษาจึงเป็ นเครื] องมือในการพัฒนาความรู ้ ความคิด ความประพฤติ
ทัศนคติ ค่านิ ยม และคุณธรรมของบุคคลเพื]อให้เป็ นพลเมืองดีที]มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ หลักสู ตรการศึกษา
ขั[นพื[นฐานช่วงชั[นที] 4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ประกอบด้วย 2 มาตรฐานคื อ 1) มาตรฐานที] ศ1.1 สร้ างสรรค์งาน
ทัศนศิ ลป์ ตามจิ นตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิ ลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก
ความคิ ดต่องานศิ ลปะอย่างอิสระ ชื] นชมและประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน 2) มาตรฐานที] ศ.1.2 เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ที]เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา และสากล
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552,หน้า 2)
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงเห็ นว่า การจะพัฒนาเยาวชนให้หวนคืนสู่ ธรรมชาติน[ นั สอดคล้องกับแนวคิดอิม
เพรสชัน] นิ สม์ ซึ] งเป็ นแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยยึดหลักความงามที]เกิดจากความประทับใจจากการสัมผัส
ความงามของธรรมชาติที]แท้จริ ง ถ่ายทอดผลงานออกมาเป็ นภาพวาดที]เน้นความสวยงามที]ปรากฏตรงหน้า ขจัดความเพ้อ
ฝั นจากโลกไซเบอร์ ยอมรับความงดงามตามธรรมชาติ และวิถีชีวิตที] แท้จริ ง ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดสุ นทรี ยภาพในการ
สร้างสรรค์ และถ่ายทอดผลงาน ตลอดจนสามารถเสริ มสร้างความรู ้สึก และพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนให้สงบ เยือกเย็น และ
งดงาม ผูว้ ิจยั เห็ นว่าแนวทางสร้ างกิ จกรรมโดยเน้นการวาดภาพโดยใช้แนวคิ ดอิมเพรสชันนิ สม์ (Impresstionism) จะ
สามารถ ทําให้ผูเ้ รี ยนมีความละเอี ยดอ่อนในจิ ตใจ โดยใช้งานศิ ลปะเป็ นสื] อการเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมจะสร้างผูเ้ รี ยนให้
สร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้องตามตัวชี[ วดั ในสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางโดยสรุ ปได้ดงั นี[ การจัดการศึกษาตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาพื[นฐานพุทธศักราช 2551(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552, หน้า 17)ที] มีตวั ชี[วดั คือผูเ้ รี ยน
สามารถวิเคราะห์ทศั นธาตุและหลักการออกแบบในการสื] อความหมายในรู ปแบบต่างๆ สามารถบรรยายจุดประสงค์และ
เนื[ อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศพั ท์ทางทัศนศิลป์ รู ้จกั การวิเคราะห์และอธิ บายจุดมุ่งหมายของศิ ลปิ นในการเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนื[อหาเพื]อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ วิเคราะห์การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเทคนิ คของศิลปิ น
ในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ สามารถประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิ ลป์ โดยใช้วิธีวิจารณ์ศิลปะ และสามารถสร้ างสรรค์งานศิ ลปะสากลโดยศึ กษาแนวคิดและวิธีการสร้างงานของ
ศิ ล ปิ นที] ต นชื] น ชอบ จากหลัก สู ต รและตัว ชี[ ว ดั ด้า นศิ ล ปะนี[ เอง กิ จ กรรมการวาดภาพจึ ง เป็ นส่ ว นช่ ว ยในการพัฒ นา
กระบวนการรับรู ้ทางศิลปะ การเห็นภาพรวม การสังเกตรายละเอียดโดยเฉพาะในด้านสี สนั ผูเ้ รี ยนสามารถค้นพบศักยภาพ
ของตนเอง อันเป็ นพื[นฐานในการศึกษาต่อหรื อประกอบอาชี พได้ นอกจากนี[ กิจกรรมการวาดภาพยังมีส่วนพัฒนาด้าน
ความรับผิดชอบต่อการเรี ยน มีระเบียบวินยั ในการทํางาน สามารถทํางานได้อย่างมีความสุ ข วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานของ
ตนเองและผูอ้ ื]นได้
ศิลปะในแนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ คือแนวทางการสร้างสรรค์งานบนพื[นฐานของความรู ้สึกประทับใจของมนุษย์
จากสิ] งแวดล้อมในธรรมชาติ ดังนั[นผลการจัด กิ จกรรมโดยใช้แ นวคิ ดอิ ม เพรสชั]นนิ ส ม์ ในรายวิช าศิ ล ปะนิ ยมที] มีต่ อ
สุ นทรี ยภาพการวาดภาพของนักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึ กษาปี ที] 5 จึ งสามารถพัฒนาในด้านการมอง การฝึ กการสังเกต
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ธรรมชาติ ในเรื] อง แสง สี สนั ความประทับใจ คุณค่าในงานทัศนศิลป์ อีกทั[งนักเรี ยนสามารถถ่ายทอดความรู ้สึกความคิด
ต่อ งานศิ ลปะอย่า งเป็ นอิ สระ เข้าใจความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งทัศ นศิ ลป์ ประวัติศ าสตร์ และวัฒนธรรม เห็ นคุ ณค่ างาน
ทัศนศิลป์ ที]เป็ นสากล ได้ อีกทั[งพัฒนาแนวทางการวาดภาพให้ดีมีผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยนที]ดีข[ ึน ผูว้ ิจยั จึงเห็ นว่าการจัด
กิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิ สม์ จะมีส่วนช่วยในการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน และนักเรี ยนสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริ งดังนั[น การจัดกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิ สม์จะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
เป็ นการกระตุน้ ความคิดให้ผูเ้ รี ยนมีการรับรู ้ส]ิ งใหม่ๆมีความเข้าใจในศิ ลปะตะวันตก พัฒนาการด้านศิลปะ มีหลักในการ
วาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ มาสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ให้ออกมาให้เป็ นที]ประจักษ์ได้ รวมถึงมีความ
เข้าใจหลักของการสร้างสรรค์งานโดยใช้แนวคิดจากศิลปะตะวันตกที]มีคุณค่านักเรี ยนจะสามารถมีความสังเกตในสีสนั ของ
ธรรมชาติ และรายละเอียดต่างๆได้มากยิ]งขึ[น รวมทั[งทําให้นกั เรี ยนมีแนวทางในการวาดภาพโดยมีตน้ แบบจากศิลปิ นที]มี
ชื]อเสี ยงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ซึ]งการจัดกิจกรรมนี[จะสามารถพัฒนาต่อยอดให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําไปสร้างสรรค์
ผลงาน มีผลของสุนทรี ยภาพการวาดภาพและผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนที]ดีข[ ึน
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื]อเปรี ยบเทียบสุนทรี ยภาพการวาดภาพก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์
2. เพื]อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์
3. เพื]อเปรี ยบเทียบสุนทรี ยภาพการวาดภาพระหว่างเพศหลังเรี ยนด้วยกิจกรรมวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์
4. เพื]อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนระหว่างเพศหลังเรี ยนด้วยกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์
สมมุตฐิ านการวิจยั
1. สุนทรี ยภาพการวาดภาพของนักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5 หลังเรี ยนด้วยการจัดกิจกรรมการวาดภาพ
โดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์สูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5 หลังเรี ยนด้วยกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้
แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์สูงกว่าก่อนเรี ยน
3. เพศต่างกันผลสุนทรี ยภาพการวาดภาพต่างกัน
4. เพศต่างกันผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนภาพต่างกัน
ขอบเขตการวิจยั
ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ ในรายวิชาศิลปะนิยมที]มีต่อสุนทรี ยภาพการวาดภาพของ
นักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5 โรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั โดยมีตวั
แปร ประชากร กลุ่มตัวอย่างที]จะทําการศึกษาดังนี[
ตัวแปรต้น การจัดกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์
ตัวแปรตาม ได้แก่ สุนทรี ยภาพการวาดภาพและผลสัมฤทธิeทางการเรี ยน
ประชากรคือนักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5 จํานวนทั[งสิ[น 105 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5 จํานวน 80 คนโดยใช้วธิ ีสุ่มอย่างง่าย ( Simple random
sampling ) (ความคลาดเคลื]อน 5%) ด้วยวิธีจบั ฉลาก
ด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจยั ภาคเรี ยนที] 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 20 ชัว] โมง
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรื] องผลการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิ สม์ ในรายวิชาศิ ลปะนิ ยมที]มีต่อสุ นทรี ยภาพการ
วาดภาพของนัก เรี ย นระดับ ชั[น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที] 5 โรงเรี ย นมัธ ยมสาธิ ต มหาวิท ยาลัย นเรศวรในครั[ งนี[ ผูว้ ิจัย ได้มี ก าร
ดําเนินการวิจยั โดยมีลาํ ดับขั[นตอนดังนี[
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที]ใช้ในการวิจยั ครั[งนี[เป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี ที] 5 ภาคเรี ยนที] 2 ปี การศึกษา
2553 โรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่างที]ใช้ในการวิจยั ครั[งนี[ เป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที] 5โรงเรี ยนมัธยมสาธิ ตมหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จํานวนนักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5 จากจํานวนทั[งสิ[ น 105 คน นํามาศึกษาจํานวน 80
คน โดยใช้วธิ ีสุ่มอย่างง่าย ( Simple random sampling )(ความคลาดเคลื]อน 5%)
1.2 ตัวแปรที]ใช้ในการวิจยั
ตัวแปรต้น การจัดกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์
ตัวแปรตาม ได้แก่ สุนทรี ยภาพการวาดภาพและผลสัมฤทธิeทางการเรี ยน
1.3 เครื] องมือและการพัฒนาเครื] องมือ
การวิ จัย เรื] องผลการจัด กิ จ กรรมโดยใช้แ นวคิ ด อิ ม เพรสชั]น นิ ส ม์ ในรายวิ ช าศิ ล ปะนิ ย มที] มี ต่ อ
สุนทรี ยภาพการวาดภาพของนักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5 โรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีเครื] องมือที]ใช้
ในการวิจยั ทั[งหมด 4 แบบ ประเมินดังนี[
1.แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วยแผนกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ ที]มีต่อสุนทรี ยภาพและผลสัมฤทธิeทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5 มีลาํ ดับขั[นตอนดังนี[
1.1 ศึกษาหลักการและทําความเข้าใจเกี]ยวกับการสร้างกิจกรรม จากเอกสารงานวิจยั ที]เกี]ยวข้อง
1.2 กําหนดจุดมุ่งหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการวาดภาพ
1.3 ศึกษาหลักการและทําความเข้าใจเกี]ยวกับแนวความคิดในการวาดภาพแนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์
1.4 กําหนดรู ปแบบกิจกรรมและวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของชุดกิจกรรมแต่ละ
ชุดในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.5 พิจารณาเลือกรู ปแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรม
1.6 ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื]อใช้ในการส่งเสริ มทักษะการวาดภาพ
1.7 กิจกรรมมีท[ งั สิ[น 6 ชุด โดยมีจุดมุ่งหมายในเชิงปฏิบตั ิ โดยวิธีการดําเนินกิจกรรมในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้มีท[ งั สิ[น 4 ขั[นตอน ได้แก่ข[นั นําสู่บทเรี ยน ขั[นการสอน ขั[นสรุ ปและการวัดและประเมินผล ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ซ] ึงมีการจัดการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมการวาดภาพ
1.8 นําแผนกิจกรรมการวาดภาพที]สร้างขึ[นไปให้อาจารย์ ที]ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชี]ยวชาญ 4 ท่าน
ตรวจสอบการใช้ภาษาความสอดคล้องของกิจกรรมการวาดภาพเพื]อนําไปปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์มากยิง] ขึ[น โดยถือ
ความคิดเห็นที]สอดคล้องกันของผูเ้ ชี]ยวชาญร้อยละ 80 ขึ[นไปเป็ นเกณฑ์และเมื]อผลการตรวจสอบพบว่าควรมีการปรับปรุ ง
แก้ไข ผูว้ จิ ยั นํามาปรับปรุ งให้ดียง]ิ ขึ[นในด้านต่างๆที]ยงั พบข้อบกพร่ อง
การแปรผลการวิเคราะห์จากเครื] องมือสําหรับผูเ้ ชียวชาญใช้เกณฑ์การแปรผลได้ดงั นี[
ค่าเฉลี]ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับมากที]สุด
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ค่าเฉลี]ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับมาก
ค่าเฉลี]ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี]ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับน้อย
ค่าเฉลี]ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม ในระดับน้อยที]สุด
1.9 นําชุดกิจกรรมที]ได้ปรับปรุ งไปแล้วตามข้อเสนอแนะในข้อ 1.8 ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั[น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5 โรงเรี ยนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก จํานวนนักเรี ยน 15 คน เพื]อทดสอบ
ความเหมาะสมในกิจกรรมและนํามาใช้สอนในโรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไปตามแผนกิจกรรมการวาด
ภาพที]ได้กาํ หนดไว้โดยผลการประเมินนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
2. กิจกรรมการวาดภาพ โดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์โดยกิจกรรมมี 6 กิจกรรม ได้แก่
2.1 กิจกรรมการวาดภาพอิสระ นําเสนอผลงาน
2.2 กิจกรรมการวาดภาพและระบายสี ทอ้ งฟ้ าตามแนวทางการสร้างสรรค์งานของโคลด โมเน่ท์
2.3 กิจกรรมการจุดสี สร้างภาพตามแนวทางการสร้างสรรค์งานของฌอร์ฌ- ปิ แยร์ เซอรา
2.4 กิจกรรมการวาดภาพ Reproduce ผลงานศิลปิ นในลัทธิอิมเพรสชัน] นิสม์
2.5 กิจกรรมการปฏิบตั ิงานหุ่นนิ]งโดยมีตน้ แบบจากงาน พอล เซซานน์
2.6 กิจกรรมการวาดภาพอิสระหลังเรี ยน โดยใช้ความเข้าใจจากแนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ /
นําเสนอผลงาน
การสร้ างเครืองมือ
1 ศึกษาค้นคว้าเกี]ยวกับความหมายของสุนทรี ยภาพและงานวิจยั ที]เกี]ยวข้องเพื]อนํามาสร้างกิจกรรมการวาดภาพ
2 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ ที]มีต่อสุนทรี ยภาพและผลสัมฤทธิeทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5
3 ดําเนินการสร้างแบบวัดสุนทรี ยภาพในการวาดภาพให้สอดคล้องกับความหมายของสุนทรี ยภาพทางความงาม
4 ดําเนินการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิeทางการวาดภาพ ขั[นตอนในการสร้างเครื] องมือและการทดลองใช้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการ
สร้างเครื] องมือตามขั[นตอนดังนี[
1.แผนกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิด ลัทธิอิมเพรสชัน] นิสม์ ที]มีต่อสุนทรี ยภาพและผลสัมฤทธิeทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5 มีลาํ ดับขั[นตอนในการดําเนินการสอนดังนี[
1.1 ผลการจัดการเรี ยนรู ้
1.2 สาระการเรี ยนรู ้
1.3 กระบวนการเรี ยนรู ้
1.3.1 ขั[นนําเข้าสู่บทเรี ยน
1.3.2 ขั[นการสอน
1.3.3 ขั[นสรุ ป
1.4 การวัดผลประเมินผล
1.5 สื] อการเรี ยนการสอน
1.5.1 ดินสอ, กระดาษร้อยปอห์น, กระดานวาดภาพ, สี โปสเตอร์, พูก่ นั กลม
1.5.2 ภาพตัวอย่างเช่น ภาพท้องฟ้ า, ภาพ Reproduce

44

ภาพที] 1-4 แสดงการจัดกิจกรรมการวาดภาพและผลงานของนักเรี ยน

2.แบบวัดสุนทรี ยภาพในการวาดภาพ
2.1 ศึกษาข้อมูลความหมายของสุนทรี ยภาพทางศิลปะเพื]อเป็ นแนวทางในการสร้างเครื] องมือและศึกษาเอกสาร
งานวิจยั ที]เกี]ยวข้อง กับการวัดสุนทรี ยภาพ
2.2 ออกแบบ การวัดผลจากกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์โดยวัดผลจากผลของการวาด
ภาพโดยใช้หลักการประเมินแบบรู บิกส์ตามที] กระทรวงศึกษาธิการ (2546,หน้า 17) กล่าวว่า การจําแนกเกณฑ์การประเมิน
รู บิคส์ มี 2 ประเภทดังนี[
1.เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) คือแนวทางการให้คะแนนโดยพิจารณาจากภาพรวมของ
ชิ[นงาน ซึ]งมีคาํ อธิบายลักษณะของานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เช่นเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ คือ ดี ผ่าน และ
ปรับปรุ ง การเขียนคําอธิบายลักษณะของงาน โดยยึดเกณฑ์ค่าเฉลี]ยสูงกว่าค่าเฉลี]ยและตํ]ากว่าค่าเฉลี]ย แล้วเขียนคําอธิบาย
ลักษณะของงานในระดับค่าเฉลี]ยว่าเป็ นอย่างไร สูงกว่าค่าเฉลี]ยเป็ นอย่างไร และตํ]ากว่าค่าเฉลี]ยเป็ นอย่างไร
2. เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) คือแนวทางการให้คะแนนโดยพิจารณาจากแต่ละส่วน
ของาน ซึ]งแต่ละส่วนจะต้องกําหนดแนวทางการให้คะแนนโดยมีคาํ นิยามหรื อคําอธิบายลักษณะของงานในส่วนนั[นๆใน
แต่ละระดับอย่างชัดเจน
กิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ ในรายวิชาศิลปะนิยมที]มีต่อสุนทรี ยภาพการวาดภาพของ
นักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5 โรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้กาํ หนดเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน 4
ด้าน ดังนี[
1. ด้านองค์ประกอบศิลป์
2. หลักการใช้ทศั นธาตุ
3. ความสามารถในการสร้างสรรค์
4. สุนทรี ยภาพการแสดงเหตุผล

ภาพที] 5-6 แสดงการนําเสนอด้วยการสื] อแสดงเหตุผลประกอบผลงานตนเองเป็ นการวัดผลด้านสุนทรี ยภาพ
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2.3 นําแบบประเมินทางการวาดภาพจากข้อ 2.2 มาประเมินผลการวาดภาพ
2.4 นําผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนที]ได้มาเปรี ยบเทียบเพื]อหาค่าที (t-test) เพื]อหาคุณภาพจากกิจกรรมที]ใช้สอน
ต่อไป

ภาพที] 7-10 ผลงานนักเรี ยนในกิจกรรมการจุดสี สร้างภาพตามแนวทางการสร้ างสรรค์งาน
ของฌอร์ ฌ- ปิ แยร์ เซอรา

ผลการวิจยั
จากการดําเนินการวิจยั เรื] องผลการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ ในรายวิชาศิลปะนิยมที]มีต่อ
สุนทรี ยภาพการวาดภาพของนักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5 โรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี[
ตารางที 1 แสดงผลเปรียบเทียบสุนทรียภาพการวาดภาพก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ วาดภาพ
โดยใช้ แนวคิดอิมเพรสชันนิสม์
สุ นทรียภาพการวาดภาพ
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
t
sig
(n = 80)
(n = 80)
S.D.
S.D.
Χ
Χ
3.80
.56
4.61
.51
-9.94
.000*
*P<0.05 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ

จากตารางที] 1 แสดงผลเปรี ยบเทียบสุนทรี ยภาพการวาดภาพก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิม
เพรสชัน] นิสม์ มีค่า Χ = 3.80, S.D. = .56 สุนทรี ยภาพการวาดภาพหลังเรี ยนด้วยกิจกรรมแนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ มีค่า
Χ = 4.61, S.D. = .51 ผลของสุ นทรี ยภาพการวาดภาพหลังเรี ยนจากกิจกรรมมีค่าสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที]
ระดับ 0.05
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ภาพที] 11-12 แสดงผลงานนักเรี ยนก่อนเรี ยนด้วยกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิ สม์

ตารางที 2 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ^ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพโ
โดยใช้ แนวคิดอิมเพรสชันนิสม์
ผลสัมฤทธิ^ทางการเรียน
การวาดภาพก่อนเรียน
การวาดภาพหลังเรียน
(n = 80)
(n = 80)
S.D.
S.D.
Χ
Χ
11.97
1.81
17.42
1.96

t

sig

-20.61

.000*

*P< 0.05 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ

จากตารางที]2 แสดงผลเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้
แนวคิดอิมเพรสชัน] นิ สม์ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน พบว่าผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนมีค่า Χ = 11.97, S.D. =
1.81 ผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนหลังเรี ยนมีค่า Χ = 17.42, S.D. = 1.96 แสดงว่าผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยกิ จกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิ สม์ หลังเรี ยนมี ค่าสู งกว่าก่ อนเรี ยน ซึ] งแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที]ระดับ 0.05
ตารางที 3 แสดงผลเปรียบเทียบสุนทรียภาพการวาดภาพระหว่ างเพศหลังเรียนด้ วยกิจกรรมการวาด
ภาพโดยใช้ แนวคิดอิมเพรสชันนิสม์
สุ นทรียภาพการวาดภาพจําแนกเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
t
sig
(n = 40)
(n = 40)
S.D.
S.D.
Χ
Χ
4.62
.54
4.60
.49
-216
.884
จากตารางที] 3 แสดงผลเปรี ยบเทียบสุนทรี ยภาพการวาดภาพระหว่างเพศหลังเรี ยนด้วยกิจกรรมการวาดภาพโดย
ใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิ สม์จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ของเพศชายมีค่า Χ = 4.62 , S.D. = .54 ผลคะแนนสุ นทรี ยภาพ
การวาดภาพของเพศหญิงมีค่า Χ = 4.60, S.D. = .49 ตารางแสดงว่าผลของสุ นทรี ยภาพการวาดภาพระหว่างเพศชายกับ
เพศหญิงมีค่าไม่แตกต่างกัน
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ตารางที 4 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ^ทางการเรียนระหว่ างเพศหลังเรียนด้ วยกิจกรรมการวาด
ภาพโดยใช้ แนวคิดอิมเพรสชันนิสม์
ผลสัมฤทธิ^ทางการเรียน
เพศชาย
เพศหญิง
t
sig
(n = 40)
(n = 40)
S.D.
S.D.
Χ
Χ
17.70
1.77
17.15
2.11
1.25
.063
จากตารางที] 4 แสดงผลเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยนระหว่างเพศหลังเรี ยนด้วยกิจกรรมการวาดภาพโดย
ใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนเพศชายมีค่า Χ = 17.70 ,
S.D. = 1.77 คะแนนผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยนเพศหญิงมีค่า Χ = 17.15 , S.D. = 2.11 แสดงว่าผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนด้วยกิจกรรมการวาดภาพระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั พบว่าผลการจัดกิจกรรมในรายวิชาศิลปะนิยมโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ ที]มีต่อสุนทรี ยภาพการ
วาดภาพของนักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 5 โรงเรี ยนมัธยมสาธิ ตมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าการทํากิจกรรมประสบ
ผลสัมฤทธิe ที] ดีข[ ึน และผลทางสุ นทรี ยภาพการแสดงเหตุผล ความซาบซึ[ ง ความประทับใจต่อผลงาน ของนักเรี ยนดี ข[ ึ น
สอดคล้องกันกับ เกษร ธิ ตะจารี (2543, หน้า 5) ที]ได้ให้ความหมาย กิจกรรมเป็ นภารกิจของผูส้ อนที]จะต้องกําหนดให้
ผูเ้ รี ยนทําเป็ นการฝึ กทักษะและเป็ นการประเมินผลของผูส้ อนว่านักเรี ยนเข้าใจเนื[ อหามากน้อยเพียงใดในกิจกรรมนั[นๆ
และกิจกรรมนั[นๆจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื[ อหาที]ได้สอน นอกจากนั[นกิ จกรรมยังเป็ นตัวกระตุน้ ความคิด
ของผูเ้ รี ยนให้แสดงออกถึงความเข้าใจในบทเรี ยน กิจกรรมจึงจัดเป็ นส่วนหนึ]งของการสอนที]มีความสําคัญยิง] กิจกรรมของ
ผูเ้ รี ยนก็คือตั[งใจเรี ยนและปฏิบตั ิกิจกรรมตามที]ผูส้ อนมอบให้ นอกจากนี[ กิจกรรมยังช่วยให้การจัดการสอนเป็ นไปตาม
ขั[นตอน และเป็ นกิจกรรมที]น่าสนใจ เช่น กีรติ ศรี สุชาติ (2544) ได้ศึกษาเรื] อง ผลการสอนวาดภาพระบายสี ดว้ ยเทคนิ ค
กระบวนการกลุ่มที]มีต่อผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั[นประถมศึกษาปี ที] 5 กรุ งเทพมหานคร การวิจยั ครั[งนี[ เป็ น
การวิจยั เชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื]อศึกษาผลการสอนวาดภาพระบายสี ดว้ ยเทคนิ คกระบวนการกลุ่มที]มีต่อผลสัมฤทธิe
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั[นประถมศึกษาปี ที] 5 กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างประชากรที]ใช้ในการวิจยั คือนักเรี ยนชั[น
ประถมศึกษาปี ที] 5 โรงเรี ยนเรวดี ในภาคเรี ยนที] 2 ปี การศึกษา 2544 จํานวนทั[งหมด 40 คน เครื] องมือที]ใช้ในการวิจยั ได้แก่
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยนทั[งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนวัดด้านเนื[ อหาความรู ้ ด้านทักษะในการวาดภาพ
ระบายสี และด้านทัศนคติในการวาดภาพระบายสี 2) แผนการสอนการวาดภาพระบายสี 6 แผน ได้แก่เรื] องเส้น รู ปร่ าง
รู ปทรง, สี , การจัดองค์ประกอบ, รู ปและพื[นหลัง, การวาดภาพระบายสี จากประสบการณ์ และการวาดภาพระบายสี
ประเพณี ไทย 3) แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรี ยน 4) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี]ยวกับการจัดการสอนด้วยเทคนิ ค
กระบวนการกลุ่มผลการวิจยั พบว่า 1. ผลสัมฤทธิe ทางการเรี ยนด้านเนื[ อหาความรู ้ ด้านทักษะการวาดภาพระบายสี และ
ทัศนคติในการวาดภาพระบายสี ดว้ ยเทคนิคกระบวนการกลุ่มก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที]
ระดับ .05 2. ผลการประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมทั[ง 6 แผนอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี 3. ผลของผูส้ ังเกตการณ์เกี] ยวกับ
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนอยู่ในเกณฑ์ดี 4. ความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยนเกี] ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยเทคนิ ค
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กระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 5. ข้อเสนอแนะของนักเรี ยนเพิ]มเติม คือ กิจกรรมกลุ่มน่ าสนใจ ไม่น่าเบื] อ
กิจกรรมแปลกและตื]นเต้น

ภาพที]13-14 แสดงการเรี ยนในกิจกรรมการวาดภาพ Reproduce ผลงานศิลปิ นในลัทธิ อิมเพรสชัน] นิสม์

ภาพที]15-19 แสดงผลงานการวาดภาพ Reproduce ผลงานศิลปิ นในลัทธิ อิมเพรสชัน] นิ สม์

ภาพที] 20-21 แสดงการเรี ยนในกิจกรรมการปฏิบตั ิงานหุ่นนิ] งโดยมีตน้ แบบจากงาน พอล เซซานน์
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ภาพที] 22-23 แสดงผลงานของนักเรี ยน

จากการสอนพบว่านักเรี ยนมีความตั[งใจในการทํางานและมีการพัฒนาฝี มือในการวาดภาพระบายสี เพิ]มมากขึ[น
ในแต่ละกิ จกรรมโดยเฉพาะวิชาศิ ล ปะนิ ยมเป็ นวิชาที] มี การเรี ย นการสอนในเวลาเช้าจึ งทําให้นักเรี ยนมี สมาธิ ในการ
สร้างสรรค์งาน สอดคล้องกันกับ ปวีณ์สุดา ร่ มพะยอม(2549)ที]ได้ศึกษาเรื] องการสร้างชุดกิจกรรมในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยนระดับชั[นประถมศึกษาปี ที] 4 โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาเพื]อการสร้างชุดกิจกรรมพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และการหาค่าประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื]อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลการวิจยั พบว่าชุดกิจกรรม
นี[ มีเครื] องมื อที] ใช้ในการศึ กษาประกอบด้วยชุ ดกิ จกรรมเพื] อการพัฒนาที] เ น้นความคิ ดสร้ างสรรค์ 4 องค์ประกอบคื อ
ความคิดคล่อง ความยืดหยุ่น ความริ เริ] ม และความคิดละเอียดลออ โดยผลการศึ กษาพบว่า การใช้เทคนิ คการสอนที]
ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนได้และพบว่าชุดกิจกรรมเพื]อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์สามารถพัฒนานักเรี ยนให้เกิ ดทักษะการคิดสร้างสรรค์ได้ ดังนั[นจึงควรจัดทําคู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เพื]อให้
นักเรี ยนได้มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี[ การจัดการเรี ยนการสอนที] มีกิจกรรม สื] อการสอน การวัดและประเมินผล
บรรยากาศในการจัด กิ จกรรม สามารถพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ของนักเรี ย นได้ จึ ง ควรศึ กษาสิ] ง แวดล้อมอื] น เช่ น
ครู ผสู ้ อน ผูป้ กครอง ขนาดของห้องเรี ยนว่ามีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์งานนี[ควรมีระยะเวลา
ในการฝึ กฝน หรื ออาจทําในช่วงเช้าเพราะสมองของนักเรี ยนจะไม่อ่อนล้า ในด้านการประเมินพบว่าการสร้างและการใช้
เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ คส์มีความเหมาะสมเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มประชากรในการทดลองเท่านั[น จึงควรพัฒนาเกณฑ์
การประเมินแบบรู บริ คส์ให้ครอบคลุมหรื อใช้ได้กบั นักเรี ยนทัว] ไป
จิราภรณ์ ส่องแสง (2549,หน้า 45-46) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะเป็ นกิจกรรมที]มีความสําคัญยิง] เพราะเป็ นเครื] องมือ
ที]นาํ เด็กไปสู่การพัฒนาตนเองทั[งทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาศิลปะช่วยพัฒนาการทางร่ างกายพัฒนาการทาง
กายในงานของนักเรี ยนในงานวิจยั ของ
โชติก ศรชัยชนะ. (2551).ได้ศึกษาการวิจยั ครั[งนี[มีจุดประสงค์เพื]อศึกษา
ผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนการวาดภาพสี น[ าํ ของนักเรี ยนชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 4 โดยใช้วธิ ีการสอนของ อารี สุทธิพนั ธุ์ เพื]อ
ศึกษาความพึงพอใจที]มีต่อการเรี ยนการวาดภาพสี น[ าํ ของนักเรี ยนชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 4 โดยวิธีการสอนของอารี สุทธิพนั ธุ์
กลุ่มตัวอย่างที]ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนระดับชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 4 ภาคเรี ยนที] 1ปี การศึกษา 2551 โรงเรี ยนโขงเจียม
วิทยาคม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที]ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 35 คนเครื] องมือที]ใช้ในการวิจยั ครั[งนี[
คือ แผนการสอนการวาดภาพสี น[ าํ ของ อารี สุทธิพนั ธุ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนการวาดภาพสี น[ าํ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรี ยนการวาดภาพสี น[ าํ ต่อการเรี ยน โดยใช้วธิ ีการสอนของ อารี สุทธิพนั ธุ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี]ย ค่าเบี]ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าเปรี ยบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วย
t-test (dependent) ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิeทางการเรี ยนการวาดภาพสี น[ าํ ของนักเรี ยนชั[นมัธยมศึกษาปี ที] 4 หลังได้รับ
การสอนโดยวิธีการสอนของ อารี สุทธิพนั ธุ์ สูงขึ[นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที]ระดับ .05 ด้านความพึงพอใจพบว่า ผูเ้ รี ยนที]
เรี ยนการวาดภาพสี น[ าํ โดยวิธีการสอนของอารี สุทธิพนั ธุ์ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรี ยนการสอนในระดับมาก
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Kefi (2009) ได้ทาํ การวิจยั การสร้างสรรค์งานศิลปะในเด็กก่อนวัยเรี ยนเพื]อสนับสนุนการคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ในแบบไดนามิก การเรี ยนรู ้ส]ิ งแวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์ให้กิจกรรมศิลปศึกษาสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ในเด็กก่อนวัยเรี ยนโดยเริ] มจากการวางแผนในการสอนของครู ในการสร้างสรรค์กิจกรรม โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมี
ความแตกต่างกัน ใช้วสั ดุในการทํากิ จกรรมต่างๆให้เด็กได้เลือกวัสดุในการสร้างสรรค์เองอย่างอิสระ รวมทั[งในการจัด
กิ จกรรมจะมี เกม มาร่ วมในการสอนด้วย สอดคล้องกันกับ Zuhal. (2009).ในการศึ กษาการเรี ยนการสอนศิ ลปะใน
การศึกษาก่อนวัยเรี ยน โดยมีเป้ าหมายการวิจยั ในการสร้างกิจกรมให้กบั เด็กเพื]อสร้างความมัน] คงทางอารมณ์ และสังคมใน
การพัฒนาเด็กโดยมีการวางแผนกิจกรรมในด้านการสื] อสารทางอารมณ์ และการพัฒนาสังคมเพื]อให้เด็กมีความเชื]อมัน] ใน
ตนเองและการับรู ้ค่าความงาม ทั[งนี[ ยงั เน้นการจัดสภาพแวดล้อมที] มีความเหมาะสมในการจัดกิ จกรมรมและมี การจัด
กิจกรรมที]เน้นความหลากหลายและมีเกม มาจัดในกระบวนการสอนด้วย นอกจากนี[ กิจกรรมยังเน้นการจัดการเรี ยนการ
สอนที]เน้นความอิสระเป็ นกิจกรรมที]ครู และนักเรี ยนมีบทบาทในการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกันอย่างไรก็ตามความสําคัญ
อีกประการหนึ]งคือจะต้องให้เด็กมีความสุขในการเรี ยนเด็กอาจมีการแสดงออกในลักษณะการวาดภาพที]แตกต่างกันไม่วา่
จะเป็ นการใช้สี การใช้ทกั ษะนิ[วมือในการสร้างผลงานหรื อปั ญหาในครอบครัว การจัดกิจกรรมศิลปะจะช่วยเติมเติมใน
บางส่ วนที]เด็กขาดหายไปเพื]อสร้างความเชื] อมัน] ให้กบั เด็กเหล่านั[นผลปรากฏว่าเด็กสามารถพัฒนาทักษะการคิดมากขึ[น
สามารถควบคุมความโกรธอันเป็ นการพัฒนาปฏิกิริยาทางอารมณ์อย่างหนึ] ง ซึ] งเป็ นคุณธรรมอย่างหนึ] งได้มีเหตุผล เคารพ
ตนเอง มีความมัน] ใจในตนเองและสิ] งที]สาํ คัญคือเด็กสามารถรู ้วธิ ีคิดที]จะเติมเต็มความฝันของพวกเขาได้และจะมีความยินดี
เมื]อทําผลงานออกมาได้สาํ เร็ จ
ในด้านงานวิจยั ของ Cvetkova (2010) ในเรื] องคุณค่าของกลยุทธ์บางประการในการเรี ยนการสอนการศึกษาด้าน
วิจิตรศิ ลป์ เน้นการวิจัยในด้านสุ นทรี ยศาสตร์ และมี การแบ่งรู ปแบบการประเมินเป็ น 2 ส่ วน ในส่ วนแรกจะเป็ นการ
ประเมินในด้านสุ นทรี ยศาสตร์ ในงานศิลปะรวมถึงกลยุทธ์วิธีการและหลักการในการทํางาน ในส่ วนที] 2 จะแสดงวิธีการ
วิจยั และผลที]ได้จากการวิจยั ในหลักการทํางานในชั[นเรี ยน โดยในหลักการประเมินด้านความงามนั[นเน้นสร้างแรงจูงใจให้
นักเรี ยนมีความสนใจ ให้มีส่วนร่ วมต่อการเรี ยนการสอนเพื]อสร้างกลยุทธ์ในการทํางานโดยมีกลยุทธ์ดงั นี[ 1.กลยุทธ์ในการ
แสดงออก โดยวิธีการสังเกต วิธีการประเมินด้วยการอภิปราย การเขียนและการวิจารณ์ วิธีการสร้างสรรค์ 2. กลยุทธ์ใน
การทํากิจกรรมประกอบด้วยวิธีการเรี ยนรู ้ภาษาด้านศิลปะ , การเรี ยนรู ้ดา้ นองค์ประกอบศิลป์ และ การวิเคราะห์ 3. กลยุทธ์
ในการสร้างสรรค์ 4.กลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนการสอนซึ] งแบ่งเป็ น 4.1 การเรี ยนรู ้วิธีวิจยั และโครงการ 4.2 เกี]ยวกับ การ
สอน วิธีสอนการแก้ปัญหากับกลุ่มตรงกันข้าม วิธีการและหลักการที]ช่วยให้นักเรี ยนมีการพัฒนาประสบการณ์สุนทรี ยะ
ในด้านการประเมินความงาม คือ การทําซํ[าของกิจกรรมบางอย่างให้ประสบความสําเร็ จ สิ] งที]สาํ คัญคือในชัว] โมงการเรี ยนรู ้
ก็ควรสร้ างบรรยากาศที] ดีเพื]อกระตุน้ การสร้างสรรค์ ในด้านการเรี ยนเน้นการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ดา้ นศิ ลปะของ
ผูเ้ รี ยน การวิจยั เน้นการสนทนา ถามคําถาม และเน้นการประเมินผลเกี]ยวกับสุนทรี ยศาสตร์ ในด้านทัศนคติ ผลจากการวิจยั
สรุ ปได้วา่ การที]ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายจะเป็ นแรงจูงใจในการเรี ยนและการทํางานและมีทศั นคติที]ดีต่อการจัด
กิจกรรมมากขึ[น
นอกจากนี[ จากกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชัน] นิสม์ ยังพบว่าพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนมีความ
สนุกสนาน ร่ าเริ ง กล้าคิดกล้าแสดงออกรวมทั[งมีความคิดเห็นที]แตกต่าง นอกจากนี[ยงั พบว่าคําถามปลายเปิ ดนักเรี ยนส่วน
ใหญ่ตอบในแนวทางที]ดีมีความภูมิใจและสนุกสนานต่อสิ] งที]ตนได้ทาํ ในชุดกิจกรรม มีความเพลิดเพลินในการทํางานที]
แปลกใหม่ที]ไม่เคยทํามาก่อน
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ภาพที] 24-28 แสดงผลงานของนักเรี ยนในกิจกรรมที] 6 การวาดภาพอิสระหลังเรี ยน

ข้ อเสนอแนะ
จากการดําเนินการวิจยั พบว่าการเรี ยนในรายวิชาศิลปะนิยมมีส่วนประกอบที]สาํ คัญหลายด้านที]ครู ผสู ้ อนควร
คํานึงถึง ดังนี[
1. ระยะเวลาที]ใช้ทาํ กิจกรรมควรเหมาะสมโดยอาจมอบเป็ นภาระงานกลับไปทําต่อที]บา้ นเพราะนักเรี ยนอาจทํา
ไม่เสร็ จใน 1 ชัว] โมง
2. ครู ควรใช้เวลานอกเหนือจากเวลาเรี ยนเพื]อสอนเทคนิคในการวาดภาพ หรื อให้คาํ ปรึ กษาด้านการวาดภาพ
เพราะนกเรี ยนมีศกั ยภาพการวาดภาพที]แตกต่างกัน
3. บรรยากาศภายในชั[นเรี ยน หรื อห้องศิลปะต้องเป็ นอากาศที]โปร่ ง เย็นสบาย หรื อเปลี]ยนบรรยากาศในการเรี ยน
เช่น เรี ยนบริ เวณสนามหญ้า
4. นํานักเรี ยนเข้าชมนิทรรศการทางศิลปะเพื]อพัฒนาแนวความคิดของตนเอง
5. เพื]อเป็ นแนวทางในการวิจยั ในลักษณะอื]นๆได้ต่อไป
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การเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิทางการเรี ยน ระหว่ างการวาดภาพอิสระและการใช้ แบบฝึ กการวาดภาพโดย
ใช้ ผงั ภูมิความคิดของนักเรียน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัVงนีVมีวตั ถุประสงค์1.)เพืZอเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ^ทางการเรี ยนจากการปฏิบตั ิงานวิชาศิลปะของ
นักเรี ยนระดับชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ1โรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษาเพืZอเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ^
ทางการเรี ยนจากการใช้รูปแบบการสอนในการปฏิบตั ิแบบฝึ กทีZมีความแตกต่างระหว่างการวาดภาพอิสระ และ แบบ
ฝึ กการวาดภาพโดยใช้ผงั ภูมิความคิดเพืZอศึกษาผลสัมฤทธิ^ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ระดับชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ1 กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เครืZ องมือทีZใช้ในการวิจยั คือ แบบฝึ กผังภูมิความคิด,แผนการสอน
และแบบวัดผลสัมฤทธิ^ทางการเรี ยน เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรี ยนทีZ 1 ปี การศึกษา 2553 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิติ
t-test dependent samples ผลการวิจยั พบว่าคะแนนการวาดภาพอิสระมีค่า Χ = 6.06 , S.D. = .94 จากคะแนนเต็ม
10 คะแนนคะแนนการวาดภาพโดยใช้แบบฝึ กการวาดภาพโดยใช้ผงั ภูมิความคิดมีค่า Χ = 9.16, S.D. = .74 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนนจากการทดสอบพบว่าการวาดภาพโดยใช้แบบฝึ กผังภูมิความคิดมีคะแนนสูงกว่าการวาดภาพ
โดยใช้ วิธีการวาดภาพอิสระ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีZระดับ 0.05
คําสําคัญ : การวาดภาพอิสระ, แบบฝึ ก, ผลสัมฤทธิ
Abstract
The purpose of this study was to compare the learning proficiency from Arts activities among of Level 1
Secondary – school Students at Naresuan University Secondary Demonstration School.The learning proficiency
was found by using the two different activities: Freedom painting and Mind Mapping Method. The sample of this
study was 30 Mattayom 1 students in Naresuan University Demonstration School.The instruments of this study
were Mind Mapping of Arts activities , Academic achievement and Lesson plan T-test dependent samples was
utilized in this study. The result revealed that the mean of free painting is 6.06 and standard variation is .94 out of 10.
Moreover, the mean of using drawing exercise is 9.19 and standard variation is .74 out of 10. Overall, the findings
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indicated that using Mind Mapping in drawing has higher scores than using Freedom Painting at statistical
significant 0.05.
Key words: Freedom painting, Mind Mapping Method, Achievement
บทนํา
การเรี ยนรู ้ วิ ช าศิ ลปะนัV นจํ า เป็ นอย่ า งยิZ ง ทีZ ต้ อ งมี วิ ธี การสอนให้ ผู ้ เ รี ยนมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
มีจินตนาการ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานของตนเอง ได้ ดังนัVน การทําให้ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจในเรืZ อง
ความคิดสร้างสรรค์เพืZอสร้างผลงานของตนเองอย่างเต็มศักยภาพนัVน กระบวนการสอนจึงควรส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน มีการ
พัฒนาทางความคิ ด มี ค วามเข้าใจตนเองละสิZ ง ทีZ จะสร้ างสรรค์ขV ึ น ตามกระบวนการด้านศิ ล ปะทฤษฎี ของ Bloom
( Bloom's Taxonomy) ได้แบ่งการเรี ยนรู ้เป็ น 6 ระดับ ความรู ้ทีZเกิดจากความจํา (knowledge) ซึZ งเป็ นระดับล่างสุ ด,
ความเข้าใจ (Comprehend) การประยุกต์ (Application) ,การวิเคราะห์ ( Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้ ,การ
สังเคราะห์ ( Synthesis) สามารถนําส่ วนต่างๆ มาประกอบเป็ นรู ปแบบใหม่ได้ให้แตกต่างจากรู ปเดิม เน้นโครงสร้าง
ใหม่ ,การประเมินค่า ( Evaluation) วัดได้ และตัดสิ นได้ว่าอะไรถูกหรื อผิด ประกอบการตัดสิ นใจบนพืVนฐานของ
เหตุผลและเกณฑ์ทีZแน่ ชดั อย่างไรก็ตามการเรี ยนการสอนศิ ลปะ ควรอยู่บนพืVนฐานแห่ งการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
เพราะในวิชาศิลปะนีV จะเป็ นส่วนช่วยให้ผเู ้ รี ยน มีความคิดริ เริZ ม มีสุนทรี ยภาพและสามารถเข้าใจความชืZนชอบ รวมถึง
รสนิยมของตนเองได้
จากสภาพการเรี ยนศิลปะในปั จจุบนั พบว่า การสร้างสรรค์งานของผูเ้ รี ยนมักแสดงออกโดยการลอกแบบ ซึZ ง
ทําให้ผูเ้ รี ยนขาดกระบวนการคิด และยังไม่สามารถอธิ บายความหมายในการสร้างงานชิVนนัVนๆได้ บอกได้เพียงแต่
ความชืZนชอบของตนเองเท่านัVน ดังนัVน ครู ผูส้ อนวิชาศิลปะ จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการทดลองใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะมา
ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานของผูเ้ รี ยนโดยใช้แบบฝึ กแผนภูมิผงั ความคิด เพืZอให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความรู ้ ความจํา
ประสบการณ์ จินตนาการ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานออกมา
การจัดการเรี ยนการสอนเพืZอให้ได้คุณภาพสูงนัVนในขณะนีV พบว่าประเทศต่างๆ ทัวZ โลกทีZจะศึกษาและเน้นใน
เรืZ องของการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบโตขึVนอย่างมีคุณภาพในทุกๆด้านทัVงสติปัญญา คุณธรรม และการเป็ นพลเมืองทีZดีของ
ประเทศ ทัVงนีVการพัฒนาด้านสติปัญญาดูจะเป็ นด้านทีZได้รับการเอาใจใส่สูงสุดเนืZองจากเป็ นด้านทีZเห็นผลเด่นชัด ผูเ้ รี ยน
ทีZมีความสามารถสูงมักทีZจะได้รับการยอมรับ และโอกาสทีZดีกว่าผูท้ ีZมีความรู ้ความสามารถตํZา(สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2550,หน้า1) ซึZงความเป็ นจริ งการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ยังขาดความหลากหลายในการเรี ยน เรี ยน
ตามแบบเรี ยน ฟังตามคําบรรยายของครู และท่องจํามากกว่าการคิดวิเคราะห์โดยเฉพาะการวาดภาพ นักเรี ยนมักใช้แนว
ทางการวาดภาพโดยการลอกแบบ หรื อคัดลอกภาพการ์ ตูนทีZมีอยูแ่ ล้วตามสืZ อออนไลน์ต่างๆ ดังนัVน การใช้ผงั ความคิด
หรื อแผนภูมิผงั ความคิด (Mind Mapping) จะเป็ นแนวทางหนึZ งทีZสามารถทําให้นกั เรี ยนมีแนวทางการสร้างสรรค์งาน
ของตนเองได้ เพราะผังความคิดหรื อแผนภูมิผงั ความคิด คือ การใช้ผงั ทางปั ญญาทีZแสดงออกทาง ความคิดรอบทิศทาง
อันเป็ นลักษณะการทํางานของสมองมนุษย์ และเป็ นเทคนิคทีZแสดงออกด้วย ภาพอันมีพลังนําไปสู่ การไขศักยภาพของ
สมองได้
วีคอฟฟ (Wycoff, 1991) ได้สรุ ปคุณลักษณะเฉพาะหรื อลักษณะพืVนฐานทีZสาํ คัญ ของการเขียนผังความคิด
ไว้ 7 ลักษณะ ดังนีV 1. หัวเรืZ องทีZน่าสนใจจะถูกสร้างขึVนตรงกลางของภาพ 2. ปล่อยให้ความคิดไหลอย่างอิสระโดย
ปราศจากการตัดสิ น หรื อการวิพากษ์วิจารณ์ 3.ใช้คาํ สําคัญ (Key Words) ในการนําเสนอความคิดต่าง ๆ 4.เขียนคํา
สําคัญ (Key Words) 1 คํา ต่อ 1 เส้น 5. เชืZอมโยงคําสําคัญ (Key Words) กับจุดกลางโดยใช้เส้น 6. ใช้สีช่วยเน้น
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จุดสําคัญของความคิด 7. ใช้การจินตนาการและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพืZอเน้นจุดสําคัญพร้อมกับเชืZอมโยงความคิด ต่อไป
เรืZ อย ๆ

ภาพทีZ 1-5 อุปกรณ์สาํ หรับใช้เรี ยนวาดภาพระบายสี

ภาพทีZ 6-8 การสอนเทคนิ คในการวาดภาพระบายสี

ดังนัVนการใช้แบบฝึ กแผนภูมิความคิด จึงเป็ นส่วนหนึZงทีZสามารถพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะโดย
การใช้ผงั ความคิดหรื อแผนภูมิผงั ความคิด (Mind Mapping) นัVนจะสามารถแก้ปัญหาให้แก่นกั เรี ยนได้ดงั นัVน ผูว้ จิ ยั จึง
มาความสนใจต้องการสร้างแบบฝึ กผังภูมิความคิดเพืZอให้นกั เรี ยนสามารถใช้กระบวนการคิดอย่างมีระบบและมีการ
พัฒนาในด้านแนวความคิดในการวาดภาพตามแนวคิดของตนเองได้ เป็ นประโยชน์ต่อการสอนและยังเป็ นฐานข้อมูล
ในการสร้างงานวิจยั ครัVงต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
การวิจยั เรืZ องนีVเป็ นการศึกษา พัฒนาการการวาดภาพโดยนําผลสัมฤทธิ^ทางการเรี ยนวาดภาพระบายสี ของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ทีZ
1
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นีV
1.เพืZอเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ^ ทางการเรี ยน ระหว่างการวาดภาพอิสระและการใช้แบบฝึ กการวาดภาพโดยใช้
ผังภูมิความคิด
สมมุตฐิ านการวิจยั
นักเรี ยนทีZเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กผังภูมิความคิดมีคะแนนสูงกว่านักเรี ยนทีZเรี ยนด้วยการวาดภาพอิสระ
ขอบเขตการวิจยั
ประชากร นักเรี ยนระดับชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 1 โรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนระดับชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 1 โรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ภาคเรี ยนทีZ 1 ปี การศึกษา 2553 โดยสุ่มเลือกอย่างง่ายโดยใช้ตวั อย่างนักเรี ยน 30 คน โดยการจับฉลาก
เนืVอหา - แผนการเรี ยนรู ้ การวาดภาพอิสระ
- แผนการเรี ยนรู ้ แบบฝึ กการวาดภาพโดยใช้ผงั ภูมิความคิด
ตัวแปรต้น (Indpendent variable) รู ปแบบการเรี ยนระหว่างการวาดภาพอิสระ และแบบฝึ กการวาดภาพโดย
ใช้ผงั ภูมิความคิด
ตัวแปรตาม (Dependent variable ) คะแนนนักเรี ยนระดับชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 1 โรงเรี ยนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
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ระดับผลคะแนนเต็ม 10 คะแนน มีระดับเกณฑ์คะแนนดังนีV
1-2
ระดับคะแนน ปรับปรุ ง
3-4
ระดับคะแนน พอใช้
5-6
ระดับคะแนน ปานกลาง
7-8
ระดับคะแนน ดี
9 - 10
ระดับคะแนน ดีมาก
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาเรืZ องการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ^ทางการเรี ยน ระหว่างการวาดภาพอิสระและการใช้แบบฝึ กการวาด
ภาพโดยใช้ผงั ภูมิความคิดของนักเรี ยนระดับชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 1 โรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรผูว้ จิ ยั ใช้
การสอนออกเป็ น 2 ลักษณะ โดยแบ่งผูเ้ รี ยนจํานวน 30 คน โดยนําคะแนนในการทํากิจกรรมทัVง 2 ชนิด นํามาหาค่า
ความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนt-test dependent samples เพืZอเปรี ยบเทียบค่าคะแนนการสอนทัVง2
รู ปแบบในระดับนัยสําคัญทางสถิติทีZ 0.05 การวิจยั ครัVงนีV มีวตั ถุประสงค์ เพืZอพัฒนาความสามารถในการวาดภาพ
พฤติกรรมการกล้าแสดงออกทางความคิด และเทคนิคผังความคิดของนักเรี ยนชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ1 ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งวิธีการ
ดําเนินการวิจยั ตามลําดับขัVนตอน ดังต่อไปนีV
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนระดับชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 1 จํานวน 30 คน
2. เครืZ องมือทีZใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
2.1 แบบฝึ กผังภูมิความคิด
2.2 แผนการสอน
2.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ^ทางการเรี ยน
2.4 แบบสังเกตการทํางาน
3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครืZ องมือทีZใช้ในการวิจยั
3.1 แผนกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้การวาดภาพอิสระและการวาดภาพโดยใช้แบบฝึ กผังภูมิความคิด
3.2 ศึกษาหลักการและทําความเข้าใจเกีZยวกับการสร้างแบบฝึ กผังภูมิความคิด จากเอกสารงานวิจยั ทีZเกีZยวข้อง
3.3 กําหนดจุดมุ่งหมายของการสอนระหว่างการวาดภาพอิสระและการใช้แบบฝึ กผังภูมิความคิด
3.4 ออกแบบแบบฝึ กเพืZอใช้ในการวาดภาพ
3.5 นําแผนกิจกรรมการวาดภาพอิสระและการวาดภาพโดยใช้แบบฝึ กผังภูมิความคิดทีZสร้างขึVนไปให้อาจารย์
ทีZปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชีZยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบการใช้ภาษาความสอดคล้องของกิจกรรมการวาดภาพเพืZอนําไป
ปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์มากยิZงขึVน โดยถือความคิดเห็นทีZ สอดคล้องกันของผูเ้ ชีZยวชาญร้อยละ 80 ขึVนไปเป็ นเกณฑ์
และเมืZ อ ผลการตรวจสอบพบว่า ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ผูว้ ิ จัย นํา มาปรั บ ปรุ ง ให้ดี ยZิง ขึV น ในด้า นต่ า งๆทีZ ย งั พบ
ข้อบกพร่ อง เพืZอนําไปใช้จริ งในขัVนต่อไป
3.6 นําชุ ดกิ จกรรมทีZ ได้ปรับปรุ งไปแล้วตามข้อเสนอแนะในข้อ 3.5 ไปใช้จัดกิ จกรรมการวาดภาพให้กับ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวนนักเรี ยน 30 คน เพืZอทดสอบความเหมาะสมในแบบฝึ กผังภูมิความคิด
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ภาพทีZ 9-11 แสดงภาพผลงานของนักเรี ยนในกิจกรรมการวาดภาพอิสระ

การวาดภาพโดยใช้วธิ ี สอนแบบอิสระนัVนนักเรี ยนจะวาดภาพในลักษณะของการเลียนแบบภาพทีZเคยเห็นโดย
นักเรี ยนยังไม่สามารถอธิบายผลงานของตนเองได้ ในด้านการเรี ยนนักเรี ยนมีความสนุกสนานในการเรี ยนอย่างมาก
เนืZองจากไม่มีหวั ข้อในงาน
สิZ งทีZสงั เกตขณะทํางานคือนักเรี ยนไม่สามารถคิดรู ปแบบการวาดภาพได้ แต่วธิ ีแก้ไขปั ญหาคือการดูรูปภาพ
ตัวอย่างจากปกสมุด , กล่องดินสอ , กล่องสี , ภาพการ์ตูนทีZโหลดจากโทรศัพท์มือถือ และภาพทีZมีอยูแ่ ล้วตามสืZ อต่างๆ
โดยนักเรี ยนไม่สามารถวาดสิZ งอืZนๆหรื อมีจินตนาการเพิZมลงในภาพได้

ภาพทีZ 12-15 แสดงใบงานในการใช้แบบฝึ กการวาดภาพโดยใช้ผงั ภูมิความคิด
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ภาพทีZ 16-17 แสดงผลงานการวาดภาพโดยใช้แบบฝึ กการวาดภาพโดยใช้ผงั ภูมิความคิด

จากการสังเกต ระหว่างการเรี ยนรู ้ปรากฏว่าผูเ้ รี ยนมีความสนุกสนาน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
รวมถึงรู ้จกั การวางแผนอย่างมีขV นั ตอนในการทํางานสามารถอธิ บายผลงานของตนเองได้ ออกแบบผลงานของตนเอง
อย่างดีและยังคงความสนุกสนานในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถทํางานออกมาโดยไม่ซV าํ แบบและสิZ งทีZสาํ คัญคือนักเรี ยน
สามารถแสดงความคิดเห็นในภาพได้
4. สถิติทีZใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ t-test dependent samples
5.นําผลงานทีZได้มาประเมินและหาค่าสถิติ
6.สรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิจยั
จากการดําเนินการวิจยั เรืZ องการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ^ทางการเรี ยน ระหว่างการวาดภาพอิสระและการใช้
แบบฝึ กการวาดภาพโดยใช้ผงั ภูมิความคิดของนักเรี ยนระดับชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 1 โรงเรี ยนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวรจังหวัดพิษณุโลกสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นีV
ตารางที+ 1 แสดงค่ าเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่ างคะแนนการวาดภาพอิสระและการใช้ แบบฝึ กผังภูมคิ วามคิด
sig
กิจกรรมการเรียนวิชาศิลปะ
t
การวาดภาพอิสระ
(n = 30)
Χ

S.D

6.06

.94

แบบฝึ กการวาดภาพโดยใช้ผงั ภูมิ
ความคิด (n = 30)
(N= 56) S.D
Χ

9.16

-15.52

.00

.74

จากตารางพบว่าเป็ นส่ วนทีZแสดงค่าสถิติเบืVองต้นของตัวแปรทีZนาํ มาทดสอบหมายเลข1 คือ รู ปแบบการวาด
ภาพอิสระ มีค่า Χ = 6.06 , S.D. = .94 การสอนโดยใช้แบบฝึ กแผนภูมิผงั ความคิด Χ = 9.16, S.D. = .74 ดังนัVน
P < 0.05 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการวิจัยพบว่า การใช้แ บบฝึ กแผนภูมิ ผงั ความคิ ดนัVนมี คุ ณภาพและสามารถนํา มาประยุก ต์ใ ช้ไ ด้ ผัง
ความคิดหรื อแผนภูมิผงั ความคิด (Mind Mapping) นัVนจึงจัดเป็ นการสร้างแผนทีZความคิดทีZอจั ฉริ ยะ เปรี ยบเสมือนลาย
แทงทีZ นํา ไปสู่ การจดจํา การเรี ย บเรี ย ง การจัด ระเบี ย บข้อ มู ล ตามธรรมชาติ การทํา งานของสมองตัVง แต่ ต ้น
นัZน หมายความว่า นัก เรี ยนมี กระบวนการคิ ดอย่า งมี ขV นั ตอนและสามารถสร้ า งสรรค์ผ ลงานในรู ป แบบทีZ มีค วาม
หลากหลายมากยิงZ ขึVน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทชา กิจสมบูรณ์. (2547).ในงานวิจยั เรืZ องผลการแก้ปัญหาการเขียน
อธิ บายความของนักเรี ยนชัVนประถมศึกษาปี ทีZ6โดยการใช้ Mind mapping เพืZอแก้ไขปั ญหาในการเรี ยนพบว่าผลการ
แก้ปัญหาการเขียนอธิบายความของนักเรี ยนระดับชัVนประถมศึกษาปี ทีZ6 โดยการใช้ Mind mapping แล้วทําให้นกั เรี ยน
มีความสามารถในการเขียนอธิบายความในระดับดีมาก 4คน ระดับดี4คน และระดับผ่านเกณฑ์ 6คนโดยได้คะแนนอยู่
ระหว่าง 51.67- 88.33 แสดงว่าการใช้ Mind mapping ในการจัดการเรี ยนรู ้สามารถทําให้นกั เรี ยนมีความสามรถในการ
อธิ บายความเพิZมขึVนได้อีกทัVงการใช้ชุดกิ จกรรมยังส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมีความสุ ขในการเรี ยนเช่น ผ่องพรรณ แก้วหล้า.
(2552). ได้วิจยั เรืZ องการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพืZอส่ งเสริ มการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชัVน
ประถมศึกษาปี ทีZ 5 มีวตั ถุประสงค์เพืZอ สร้างชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพืZอส่งเสริ มการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรี ยนชัVนประถมศึ กษาปี ทีZ 5 เพืZอเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชัVน
ประถมศึกษาปี ทีZ 5 ก่อนและหลังการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ
เพืZอศึกษาพฤติกรรมทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จากการใช้ชุดกิ จกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพืZอส่ งเสริ มการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ ประชากรทีZใช้ในการศึกษาคือนักเรี ยนชัVนประถมศึกษาปี ทีZ 5โดยมีเครืZ องมือทีZใช้ในการศึกษาครัVงนีV
ประกอบด้วย 1) ชุ ดกิ จกรรมพัฒนาความคิ ดสร้างสรรค์เพืZอส่ งเสริ มการเขี ยนเชิ งสร้างสรรค์ จํานวน 10 ชุ ด
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีZย ส่ วนเบีZยงเบนมาตรฐาน
และค่าร้อยละ 3) แบบสังเกตทางพฤติกรรมทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ผลการวิจยั พบว่า ผูว้ ิจยั มีการสร้างชุดกิจกรรม
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพืZอส่ งเสริ มการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จํานวน10 ชุดและนักเรี ยนทีZ ใช้ชุดกิ จกรรมพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์เพืZอส่ งเสริ มการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลีZยทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอีกทัVงนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมทางการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ทีZแสดงออกมามากทีZสุดระหว่างปฏิบตั ิกิจ
กรรรม คือ มีความสนุกสนาน ร่ าเริ ง ในการเขียนและรองลงมาคือ แสดงความรู ้สึกผ่านงานเขียนด้วยอารมณ์ขนั เศร้า
ยินดี พิศวง ซาบซึVง คิดเป็ นร้อยละ 71.85 และ 62.62ตามลําดับและจากการสังเกตพฤติกรรมของผูศ้ ึกษาตลอดระยะเวลา
การใช้ชุดกิจกรรมพบว่า นักเรี ยนได้ใช้ความคิดของตนฝึ กการสังเกตและมีโอกาสได้ปฏิบตั ิงานกล้าคิดกล้าแสดงออก
กล้าพูด มีความตัVงใจ สนใจ กระตือรื อร้นและมีการเรี ยนรู ้อย่างสนุ กสนาน ศิรินารถ อร่ ามศักดิ^ .(2552). ในวิจยั เรืZ อง
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัVนมัธยมศึ กษาปี ทีZ 5 โรงเรี ยนนครนายก
วิทยาคม อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยการใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping)มีวตั ถุประสงค์ (1) เพืZอสร้าง
แบบฝึ กการพัฒนาทักษะอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยการใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping) สําหรับนักเรี ยนชัVน
มัธยมศึกษาปี ทีZ 5 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพืZอเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ^ ทางการเรี ยนการอ่านจับใจความ
ภาษาภาษาอังกฤษ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 5 โรงเรี ยนนครนายกวิทยาคม อําเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ทีZได้รับการสอนโดยการใช้แบบฝึ กการพัฒนาทักษะอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยการ
ใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping) สําหรับนักเรี ยนชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 5 (3) เพืZอศึกษาดัชนี ประสิ ทธิ ผลของกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัVนมัธยมศึ กษาปี ทีZ 5 โรงเรี ยนนครนายก
วิทยาคม อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยการใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping) และ(4) เพืZอเปรี ยบเทียบเจต
คติต่อการเรี ยนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนของนักเรี ยนชัVนมัธยมศึ กษาปี ทีZ 5 โรงเรี ยน
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นครนายกวิทยาคม อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทีZได้รับการสอนโดยการใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping)
ซึZ งผูว้ ิจยั นําแบบฝึ กการพัฒนาทักษะอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยการใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping) ไปทดลอง
ใช้กบั นักเรี ยนชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 5 โรงเรี ยนนครนายกวิทยาคม อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จํานวน 35 คน
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ^ ทางการเรี ยน ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนการอ่านจับใจความภาษา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 5 โรงเรี ยนนครนายกวิทยาคม อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
และแบบวัดเจตคติต่อการเรี ยนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 5 โรงเรี ยนนครนายก
วิทยาคม อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for Windows
Version 14.0 ผลการวิจยั พบว่า1. ผลการประเมินคุณภาพแบบฝึ กการพัฒนาทักษะอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยการ
ใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping) สําหรับนักเรี ยนชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 5 จากผูเ้ ชีZยวชาญ โดยรวม พบว่า คุณภาพแบบฝึ ก
การพัฒนาทักษะอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยการใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping) สําหรับนักเรี ยนชัVนมัธยมศึกษา
ปี ทีZ 5 มี ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก2. การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการพัฒนาทักษะอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษ โดยการใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping) สําหรับนักเรี ยนชัVนมัธยมศึ กษาปี ทีZ 5 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 พบว่า แบบฝึ กการพัฒนาทักษะอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยการใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping)
สําหรับนักเรี ยนชัVนมัธยมศึ กษาปี ทีZ 5 ทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉลีZย 82.28/80.573. คุณภาพแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping) สําหรับนักเรี ยนชัVน
มัธยมศึ กษาปี ทีZ 5 โรงเรี ยนนครนายกวิทยาคมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก 4. ผลสัมฤทธิ^ ทางการเรี ยนก่อนและ
หลังการใช้แบบฝึ กการพัฒนาทักษะอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยการใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping) สําหรับ
นักเรี ยนชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 5ของนักเรี ยนชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 5 ทีZเป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ^ ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติทีZระดับ .05 5.ดัชนี ประสิ ทธิ ผลของของ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ 5 โรงเรี ยน
นครนายกวิทยาคม อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยการใช้ผงั ความคิด (Mind Mapping) ของนักเรี ยนชัVน
มัธยมศึกษาปี ทีZ 5 มีค่าเท่ากับ 0.70 หมายความว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้เพิZมขึVนร้อยละ70 6.เจตคติหลังเรี ยนของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาปี ทีZ 5 โรงเรี ยนนครนายกวิทยาคม อําเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทีZมีต่อการเรี ยนการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษ โดยรวม อยูใ่ นระดับดี ซึZ งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเปรี ยบเจตคติก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีเจตคติ
หลังเรี ยนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสู งกว่าเจตคติก่อนเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีZระดับ .05
จึงสามารถสรุ ปได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กผังภูมิความคิด หรื อ Mind mapping นัVนเป็ นอีก
กิจกรรมหนึZงซึZงสามารถทําให้ผเู ้ รี ยนมีการคิดวิเคราะห์และสามารถคิดสังเคราะห์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ
เรี ยนการสอนซึZ งครู ทีZมีปัญหาด้านการสอนวาดภาพโดยให้วิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดของนักเรี ยนจึ งสามารถ
นําไปใช้สอนนักเรี ยนและนําไปประยุกต์การสอนของตนเองได้ นอกจากการให้ทาํ แบบฝึ กแล้วผูส้ อนเป็ นปั จจัยทีZ มี
ความสําคัญในการแนะนําในด้านการปฏิบตั ิงานรวมถึงเทคนิคในการใช้สีโปสเตอร์เพืZอให้นกั เรี ยนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานและระบายสี ออกมาได้สมบูรณ์ซZ ึ งการสอนระบายสี หรื อใช้เทคนิ คต่างๆนัVนสามารถสอนทัVงภายในคาบเรี ยน
และเวลาอืZน เช่นหลังเลิกเรี ยน เพืZอเป็ นการส่งเสริ มศักยภาพของผูเ้ รี ยนต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
จากการดําเนิ นงานวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ศิลปะไม่ได้มีเพียงการดําเนิ นการสอนในชัVนเรี ยนเท่านัVนแต่
ครู ผสู ้ อนควรคํานึงถึงสิZ งต่างๆดังนีV
1. การจัดบรรยากาศในการเรี ยนการสอนทีZมีความเป็ นกันเองไม่ให้เครี ยดมากจนเกินไป
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2. ครู ผสู ้ อนอาจต้องใช้เวลาหลังเลิกเรี ยนเพืZอแนะนําด้านเทคนิคการวาดภาพให้แก่นกั เรี ยนทีZยงั วาดภาพ
ระบายสี ได้ไม่ดีเท่าทีZควรเพราะเนืZองจากเป็ นนักเรี ยนในระดับชัVนมัธยมศึกษาปี ทีZ1
3. นํานักเรี ยนเข้าชมนิทรรศการศิลปะตามความเหมาะสมเพืZอทําให้นกั เรี ยนมีทศั นะทีZกว้างขึVน
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีJ เป็ นวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ใช้กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research)มุ่งเพืWอ
ศึ กษาแนวทางการสร้างเครื อข่ายของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนผ้าทอพืJนเมืองจังหวัดอุตรดิ ตถ์ ดําเนิ นการวิจยั ศึ กษาบริ บท
ชุมชน ศึกษาบริ บทผลิตภัณฑ์ และจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุ่มข้อมูล (SWOT
Analysis) กระทําการสัมภาษณ์ การสังเกต วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เนืJ อหา(Content Analysis)และสังเคราะห์
เนืJอหา (Content Synthesis) การวิจยั นีJมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพืJนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่ วมโครงการวิจยั จํานวน 4
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรนํJาใสใต้ ตําบลชัยจุมพล และกลุ่มสภาผ้าไทย ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล กลุ่มสตรี
ทอผ้าพืJนเมืองบ้านนํJาริ ด ตําบลนํJาริ ด อําเภอเมือง และกลุ่มทอผ้าบ้านนํJาอ่าง ตําบลนํJาอ่าง อําเภอตรอน
ผลจากการวิจยั พบว่า ศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพืJนเมืองในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มีหลายด้าน ได้แก่
(1) ทุนทางวัฒนธรรมอันเกิดมาจากภูมิปัญญาด้านการทอผ้า (2) ทุนทางสังคมด้านการรวมกลุ่มของคนในชุมชน และ (3)
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในเรืW องของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึW งสมาชิกชุมชนได้นาํ ศักยภาพของตนเองมาบูรณา
การรวมกันก่อให้เกิด “วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพืJนเมือง”
ความสามารถทีWจะพัฒนากลุ่มจะให้มีความเข้มแข็งได้อย่างต่อเนืW องจําเป็ นต้องมีองค์ประกอบดังนีJ มีแกนนําทีW
เข้มแข็ง มีเป้ าหมายทีW ชดั เจน เคารพกฎระเบี ยบ การเรี ยนรู ้ร่วมกัน การแบ่งปั นทรัพยากร การทํากิ จกรรมร่ วมกัน
ความรู ้สึกเป็ นพีWนอ้ ง ความไว้เนืJ อเชืWอใจกัน และจากกระบวนการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ส่ งผลให้เกิด
สัมพันธ์ภาพทีWดีต่อกัน มีความเข้าใจและเอืJออาทรกัน จึงก่อให้เกิด “เครื อข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพืJนเมืองจังหวัด
อุตรดิ ตถ์” จํานวน 4 เครื อข่าย ทีW เป็ นไปตามความต้องการของสมาชิ กได้แก่ เครื อข่ายจัดซืJ อวัตถุดิบ เครื อข่ายข้อมูล
ข่าวสาร เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ และเครื อข่ายการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่ งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถของกลุ่ม
วิสาหกิจผ้าทอพืJนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
Abstract
This research is Participatory Action Research to study network of community enterprise Woven
fabrics in Uttaradit. using Focus Group to Collect data by interviews and observation for SWOT analysis. This
research focused on four Woven fabrics enterprise communities Uttaradit. Housewife group of Nam Sai Tai; Chi
Chumphum and Sapha Phathai; Weaving group traditional of Nam rid; and Weaving group of Ban Nam Ang.
The results of the study showed that there are three potentials of community enterprise in local textile
of Uttaradit: a cultural capital from wisdom of weaving society; a society capital from community in the area; and a
natural capital from biodiversity. The member in their groups integrated their potentials to establish Woven fabrics
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community enterprise. The conditions which encourage their group to be strong are having a good leader, having clear
targets, respecting in rules, learning and working together, sharing resources, feeling as a neighborhood, and trusting in
member group.
After all group worked together, they had a good relationship to share their knowledge and resources to
have networks of Woven fabrics community enterprise group in Uttaradit. There were four networks to contribute their
works; learning network; and product distributive network. All networks enhanced the potential of local textile
enterprises in Uttaradit.
บทนํา
ปั จจุบนั นีJภาครัฐบาลกําลังส่งเสริ มให้ผผู ้ ลิตผ้าทอพืJนเมืองรวมกลุ่มกันภายในชุมชน โดยนํา ภูมิปัญญาท้องถิWน
ของชุ มชนมาผสมผสานกับความรู ้ สากล เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นหัวใจสําคัญโดยให้ชุมชนเป็ นเจ้าของและเป็ น
ผูด้ าํ เนินการเอง การรวมกลุ่มนีJเรี ยกว่า “วิสาหกิจชุมชน” พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชนครอบคลุมการส่ งเสริ ม
อย่างครบวงจร ซึW งการส่ งเสริ มขัJนพืJนฐานของพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิ จคือการให้ความรู ้ดา้ นวิจยั ในการนําทุน
ชุมชนมาใช้อย่างคุ ม้ ค่าเหมาะสม อันได้แก่ ความรู ้ ภูมิปัญญา ทรั พยากร ธรรมชาติ ผลผลิ ต การร่ วมมือกันในชุ มชน
เพืWอให้ชุมชนมีความแข็งแรงพึWงตนเองได้ในระดับสูง (มปป.ออนไลน์) การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถดําเนิ น
กิ จกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความต่อเนืW อง มีศักยภาพช่วยสร้างงานและรายได้แก่ประชากรในท้องถิWน ควรให้
ความสําคัญและมีการพัฒนาต่อยอดการส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่าย (ฉัตรนภา พรหมมา และคณะ.2547) ให้มีการขยาย
เครื อข่ายการตลาด เช่น จัดตัJงเป็ นศูนย์จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์และของฝาก การส่งเสริ มสนับสนุนให้เครื อข่ายเกืJอกูลของกลุ่ม
ผูผ้ ลิตเพืWอให้ขยายผลสู่ การพัฒนาด้านการผลิต และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทีWสนองตอบความต้องการของ
ตลาด ด้วยการพัฒนาตนเองของคนในชุมชนโดยการผสมผสานภูมิปัญญา เทคโนโลยี และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิW งแวดล้อมทีWมีอยูเ่ ข้าด้วยกันอย่างลงตัว
จากการศึกษาในพืJนทีWและสํารวจอย่างต่อเนืW อง พบว่า ปั จจุบนั กลุ่มวิสาหกิจผ้าทอพืJนเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์
ประสบกับปั ญหาหลายด้าน ตัJงแต่การตัดราคาระหว่างกลุ่มทอผ้าพืJนเมืองด้วยกัน การมีตน้ ทุนการผลิตทีWสูง ระบบการ
ผลิตทีW ทาํ ลายสิW งแวดล้อมซึW งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการผลิต (GMP) ช่องทางการจัดจําหน่ายสิ นค้าการแสวงหาตลาด
ใหม่ และประสบกับปั ญหาระบบการจัดการบริ หารของกลุ่ม การสร้างเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนทีWครบวงจร ดังนัJน จึงควร
มีระบบและกลไกการสนับสนุนให้มีเครื อข่ายกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอพืJนเมือง เพืWอพัฒนาระบบการบริ หารจัดการวิสาหกิจผ้า
ทอพืJนเมืองทีWครบวงจร เพืWอเสริ มสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตามยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลใน
เรืW องของการลดรายจ่าย เสริ มรายได้ขยายโอกาส
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพืWอศึกษาแนวทางการสร้างเครื อข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพืJนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
วิธีการดําเนินการวิจยั
ประชากรทีWทาํ การศึกษา เป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพืJนเมืองในพืJนทีWจงั หวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรนํJาใสใต้ ตําบลชัยจุมพล และกลุ่มสภาผ้าไทย ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล กลุ่มสตรี ทอผ้าพืJนเมือง
บ้านนํJาริ ด ตําบลนํJาริ ด อําเภอเมือง และกลุ่มทอผ้าบ้านนํJาอ่าง ตําบลนํJาอ่าง อําเภอตรอน การดําเนิ นการวิจยั กระทําโดย
ศึกษาบริ บทชุมชน ศึกษาบริ บทผลิตภัณฑ์ และการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การวิเคราะห์ศกั ยภาพของ
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กลุ่ม (SWOT Analysis) กระทําโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เนืJ อหา (Content
Analysis) และสังเคราะห์เนืJอหา (Content Synthesis)
ผลการวิจยั
จากการศึกษาแนวทางการสร้างเครื อข่ายกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนผ้าทอพืJนเมืองจังหวัดอุตรดิ ตถ์ พบว่า ก่อนการ
ดําเนินงานพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีWเป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษามีลกั ษณะของความเป็ นวิสาหกิจชุมชน และความ
เป็ นเครื อข่ายวิสาหกิ จชุมชนทีW เหมือนและแตกต่างกัน สรุ ปได้ ดังนีJ ในด้านลักษณะสําคัญของความเป็ นเครื อข่ายของ
วิสาหกิจชุมชนทีWศึกษา พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มต่างมีจุดแข็งทีWชุมชนเป็ นเจ้าของกิจการ มีทรัพยากรและผลผลิต
มาจากชุมชนรวมทัJงมีการพึWงพาตนเอง และในลักษณะของความเป็ นวิสาหกิ จชุมชนยังมีจุดอ่อนคือการผสมผสานภูมิ
ปั ญญาท้องถิWนกับความรู ้สากล การริ เริW มสร้างสรรค์เป็ นนวัตกรรมชุมชน ส่ วนลักษณะสําคัญของความเป็ นวิสาหกิ จ
ชุมชนทีWมีความแตกต่างกัน ได้แก่ การมีกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นหัวใจโดย เฉพาะในด้านการให้ความรู ้เกีWยวกับความเป็ น
เครื อข่ายแก่สมาชิก พบว่า กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรนํJาใสใต้ ตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล มีมากกว่า กลุ่มสตรี ทอผ้าพืJนเมือง
บ้านนํJาริ ด ตําบลนํJาริ ด อําเภอเมือง กลุ่มทอผ้าบ้านนํJาอ่าง ตําบลนํJาอ่าง อําเภอตรอน และกลุ่มสภาผ้าไทย ตําบลฝายหลวง
อําเภอลับแล

ภาพทีW 1-3 แสดงการลงพืJนทีWเพืWอศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพืJนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

ลักษณะสําคัญของความเป็ นวิสาหกิจชุมชนทีWเป็ นจุดอ่อนและจุดแข็งทีWมีความต่างและความเหมือนแสดงในตารางทีW 1
ตารางทีG 1 แสดงความแตกต่างและความเหมือนของลักษณะสําคัญของความเป็ นวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพืJนเมืองจังหวัด
อุตรดิตถ์























6. มีการพึWงพาตนเองและมีการสร้างรายได้
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กลุ่มทอผ้ านํา อ่ าง

กลุ่มแม่ บ้าน
เกษครกรนํา ใสใต้




กลุ่มสตรีทอผ้ า
นํา ริด
กลุ่มสภาผ้ าไทย

ลักษณะสําคัญของความเป็ นวิสาหกิจชุมชน
1. ชุมชนเป็ นเจ้าของและผูด้ าํ เนินการ
2. มีทรัพยากรและผลผลิตมาจากชุมชน
3. มีการริ เริW มสร้างสรรค์เป็ นนวัตกรรมของชุมชน
4. มีการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิWนและ
ภูมิปัญญาสากล
5. มีกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นหัวใจ

กลุ่มทอผ้ านํา อ่ าง

สถานภาพ
วิสาหกิจชุ มชน

จุดแข็ง

กลุ่มสตรีทอผ้ า
นํา ริด
กลุ่มสภาผ้ าไทย

วิสาหกิจชุ มชน

จุดอ่ อน
กลุ่มแม่ บ้าน
เกษครกรนํา ใสใต้

คุณลักษณะ

ตารางทีG 2 ความแตกต่างและความเหมือนของความเป็ นเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพืJนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์









กลุ่มแม่ บ้าน
เกษครกรนํา ใสใต้


















7. เครื อข่ายข้อมูล









8. เครื อข่ายการเรี ยนรู ้









กลุ่มทอผ้ านํา อ่ าง





กลุ่มสตรีทอผ้ า
นํา ริด
กลุ่มสภาผ้ าไทย

ความเป็ นเครือข่ ายวิสาหกิจชุมชน
1. การก่อตัวเป็ นเครื อข่าย
2. การบริ หารเครื อข่าย
3. การพัฒนาความสัมพันธ์ของเครื อข่าย
4. การพึWงตนเองได้
5. การรักษาความต่อเนืWอง
6. เครื อข่ายการตลาด

กลุ่มทอผ้ านํา อ่ าง

สถานภาพ
วิสาหกิจชุ มชน

จุดแข็ง

กลุ่มสตรีทอผ้ า
นํา ริด
กลุ่มสภาผ้ าไทย

วิสาหกิจชุ มชน

จุดอ่ อน
กลุ่มแม่ บ้าน
เกษครกรนํา ใสใต้

คุณลักษณะ







ผูว้ จิ ยั ใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์วสิ าหกิจผ้าทอพืJนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เพืWอหาแนวทางพัฒนาระบบการ
จัดการเครื อข่าย ปรากฏผลดังนีJ
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีภูมิปัญญาท้องถิWนทีWมีความรู ้ ความสามารถ และพร้อมทีWจะถ่ายทอดความรู ้
2. คนในชุมชนมีความต้องการในการพัฒนา ให้ความร่ วมมือกับผูว้ จิ ยั เป็ นอย่างดี
จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เป็ นการดําเนินการภายในกลุ่มคนเล็กๆ ในระบบเครื อญาติ
2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ไม่มีความโดดเด่นในการทีWจะพัฒนาหรื อเอืJอต่อการขยายการตลาดในระดับ
ทีWสูงขึJน
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทีWมีผลผลิตเหมือนกันไม่มีความร่ วมมือกันแต่มีลกั ษณะเป็ นคู่แข่งทางธุรกิจ
โอกาส (Opportunities)
1. ผูน้ ําชุ ม ชน ผูแ้ ทนสภาภาครั ฐ เห็ น ความสํา คัญ เห็ นประโยชน์ ของโครงการวิจัย ทีW มีต่ อ การพัฒ นา
ประชาชนและชุมชุนโดยเฉพาะกับวิสาหกิจชุมชนได้ให้ความสะดวกในการประสานงานและให้ขอ้ มูลเป็ นอย่างดี
2. พืJนทีWใกล้เคียงชุมชนผ้าทอพืJนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มีแหล่งท่องเทีWยวทีWสาํ คัญ มีความเป็ นไปได้ในการ
สร้างเครื อข่ายกับสถานทีWท่องเทีWยวทําให้มีแหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์มากขึJน
ปัญหาอุปสรรค (Threats)
1. กลุ่มผูม้ ีส่วนเกีWยวข้องทัJงภาครัฐ ภาคชุมชน ยังไม่มีการส่งเสริ มสนับสนุนให้มีการพัฒนาเครื อข่ายและมี
การบูรณาการในการส่งเสริ มน้อยมาก
2. ผ้าทอพืJนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มีลกั ษณะกึWงสังคมเมือง
ประชาชนบางส่วนมาจากถิWนอืWนทําให้มีความ
ผูกพันกับท้องถิWนและระหว่างคนในชุมชนเองน้อยในการรวมกลุ่มกันจึงเป็ นไปค่อนข้างยาก
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ภาพทีW 4-8 แสดงลักษณะของความเป็ นวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพืJนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ ายวิสาหกิจชุมชนเพือG เสริมสร้ างขีดความสามารถของคนในท้ องถิGน
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพืJนเมืองให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรค ทีWวเิ คราะห์แล้วประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนา กระบวนการพัฒนา และแผนการ
วิจยั พัฒนาเชิงบูรณาการ
ประเด็นการพัฒนา
1. ระบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิต
1.1 การบริ หารเครื อข่าย
1.2 การพัฒนาความสัมพันธ์ของเครื อข่าย
1.3 เครื อข่ายการตลาด
1.4 เครื อข่ายข้อมูล
1.5 เครื อข่ายการเรี ยนรู ้
2. เครื อข่ายความร่ วมมือขององค์กรเพืWอการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
กระบวนการพัฒนา
เพืWอให้ระบบการจัดการเครื อข่ายวิสาหกิ จชุมชนมีแนวทางการพัฒนา ซึW งต้องเน้นการมีส่วนร่ วม และใช้
กระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นเครืW องมือในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นกิจกรรม 3 ด้านคือ
1. การสนับสนุนส่งเสริ ม
2. การแลกเปลีWยนเรี ยนรู ้
3. การประสานงาน
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ตารางทีG 3 แสดงกิจกรรมการวิจยั และพัฒนาระบบการจัดการเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนเพืWอเสริ มสร้างขีด
ความสามารถของคนในท้องถิWนอย่างเป็ นระบบ
กิจกรรม
1.ศึกษาบริ บทชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผูน้ าํ ชุมชน
2. เจ้าหน้าทีWเทศบาล

จุดประสงค์
1. ศึกษาข้อมูลบริ บทชุมชน

ผลลัพธ์
1. ข้อมูลบริ บทชุมชน

2. ศึกษาบริ บทผลิตภัณฑ์

1. พัฒนาการ
2. ตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์

1. ข้อมูลบริ บทผลิตภัณฑ์
2. จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค
โอกาส
3. ความต้องการพัฒนา

3. การแลกเปลีWยนการเรี ยนรู้

1. ตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์
2. สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง
ๆ
3. ภูมิปัญญาท้องถิWน
1. ตัวแทนภาครัฐ ได้แก่
เจ้าหน้าทีWส่งเสริ ม ฯ
การเกษตร พัฒนากร
2. ตัวแทนองค์การท้องถิWน
3. ตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์

1.ศึกษาบริ บทผลิตภัณฑ์
2.ข้อมูลพืJนฐานผลิตภัณฑ์
3.สภาพปั ญหาการทํางาน
4.ความต้องการได้รับการ
พัฒนา
1. ผูเ้ ข้าร่ วมมีสมั พันธ์ทีWดี
2. มีการแลกเปลีWยน
ประสบการณ์องค์ความรู้
ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
1. ให้ความรู้เกีWยวกับการ
ดําเนิ นการสนับสนุน ส่ งเสริ ม
วิสาหกิจชุมชนขององค์กร
ภาครัฐและองค์กรท้องถิWน
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์มีความรู้
เกีWยวกับแหล่งทีWขอรับการ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ
3. เกิดเครื อข่ายระหว่าง
ภาครัฐท้องถิWนและกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์

4. การประชุมกลุ่มย่อย(Focus
Group)

1. การพัฒนาเครื อข่ายกลุ่ม
ผูผ้ ลิตวิสาหกิจชุมชน
2. การพัฒนาความผูกพัน
ร่ วมกันในกลุ่มผูผ้ ลิต
1. การพัฒนาเครื อข่ายความ
ร่ วมมือระดับองค์กร
2. การขับเคลืWอนเครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็ นระบบ

ผลการพัฒนารู ปแบบวิสาหกิจชุมชน ผ้าทอพืน เมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
การพัฒนารู ปแบบเครื อข่ายวิสาหกิ จชุ มชน โดยกระบวนการวิจัยแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory Action
Research) เน้นการใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึW งผูว้ ิจยั ดําเนิ นการประสานงาน และจัดกิจกรรมแลกเปลีWยนเรี ยนรู ้ให้
เกิดภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากขึJน ส่วนเครื อข่ายภายนอก ได้แก่ กรมส่งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ กรมการพัฒนา
ชุมชนและองค์กรส่ วนท้องถิWนต่างให้ความร่ วมมือดําเนิ นกิ จกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตามบท บาทหน้าทีW และความ
ต้องการของวิสาหกิ จชุมชน การพัฒนาลักษณะสําคัญของความเป็ นวิสาหกิจชุมชนทีWเป็ นจุดแข็ง คือ การทีWชุมชนเป็ น
เจ้าของและเป็ นผูด้ าํ เนิ นงาน การมีทรัพยากรและผลผลิตจากชุมชน มีการริ เริW มสร้าง สรรค์เป็ นนวัตกรรมของชุมชน
คิดค้นวิธีการและเทคโนโลยีเพืWอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และส่ งผลให้เปลีWยน ไปในทางทีWพึงประสงค์มีกระบวนการ
เรี ยนรู ้เป็ นหัวใจ ในด้านความเป็ นเครื อข่ายวิสาหกิ จชุมชนมีการเปลีW ยน แปลงด้านการบริ หารเครื อข่ายทัJงเครื อข่าย
การตลาด เครื อข่ายวัตถุดิบ เครื อข่ายการผลิต ตลอดจนเครื อข่ายข้อมูล
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ภาพทีW 9-11 แสดงการพัฒนาเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน

ผลการพัฒนาเครือข่ ายกลุ่มผู้ผลิต
กลุ่มผูผ้ ลิ ตเกิ ดการเรี ยนรู ้ เห็ นความสําคัญของเครื อข่ายและเรี ยนรู ้ ร่ วมกันโดยการจัด การของเครื อข่า ย
สามารถพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะสําคัญของการเป็ นวิสาหกิจและความเป็ นเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนให้สมบูรณ์ยWงิ ขึJน ทัJง
ระบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายการผลิต เครื อข่ายการตลาด การบริ หารการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบการ
บริ หารเครื อข่ายการเรี ยนรู ้และระบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายข้อมูล

ภาพทีW 12-14 แสดงการประสานงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื อข่ายต่าง ๆ

ผลการพัฒนาเครือข่ ายความร่ วมมือขององค์ กรเพือG การส่ งเสริมวิสาหกิจชุมชน
หน่วยงานทัJงระดับจังหวัดและระดับท้องถิWนเกิดความเคลืWอนไหว มีกิจกรรมของหน่วย งานในองค์กรระดับ
ต่าง ๆ ทีWจดั ขึJนเพืWอสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนทีW มีมากขึJน กระบวนการทีWนาํ ไปสู่ การสร้างความร่ วมมือในองค์กรต่าง ๆ
เพืWอการส่งเสริ มวิสาหกิจได้แก่การประสานงานและกิจกรรมการแลกเปลีWยนเรี ยนรู ้

ภาพทีW 15-17 แสดงการพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือขององค์กรเพืWอการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
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ผลการพัฒนาความผูกพันร่ วมกันของกลุ่มวิสาหกิจและเครือข่ าย
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและเครื อข่ า ยมี ก ระบวนการเรี ยนรู ้ ร่ วมกั น จากกิ จ กรรมการแลกเปลีW ย นเรี ยนรู ้ ซW ึ ง
กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม สามารถสร้างความตระหนักแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพืJนเมืองให้เห็นถึงความสําคัญ
ของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน มีความตัJงใจในการถ่ายทอดความรู ้และข้อมูลของตน แลกเปลีWยนเรี ยนรู ้กบั
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอืWน ในด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างสนใจเข้าร่ วมกิจกรรมทุกครัJง
สําหรับเครื อข่ายภายนอก พบว่าส่งผลให้องค์กรภาครัฐ องค์กรท้องถิWน และประชาชนได้มีกิจกรรมร่ วมกัน
มากขึJ น ด้วยบรรยากาศทีW เ ป็ นกัล ยาณมิ ต รทํา ให้มีก ารแสดงความคิ ด เห็ น ความต้อ งการและปั ญ หาทีW พ บจากการ
ดําเนินการทีWผา่ นมา จากผลดังกล่าวนับว่าเป็ นจุดเริW มต้นในการร่ วมมือกันระหว่างองค์กรทัJงสามโดยไม่มีช่องว่าง มีความ
ไว้วางใจต่อกันเกิดเป็ นความผูกพันทีWจะทําให้การทํางานพัฒนาชุมชนทีWได้ผลและมีประสิ ทธิภาพ
1. จากกิจกรรม “การศึ กษาบริ บทกลุ่มวิสาหกิ จผ้าทอพืJนเมืองทัJง 4 กลุ่ม” ทําให้ทราบว่าศักยภาพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพืJนเมืองในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มีหลายด้านประกอบด้วย
1.ทุนทางวัฒนธรรมอันเกิดมา
จากภูมิปัญญาด้านการทอผ้า 2.ทุนทางสังคมด้านการรวมกลุ่มของคนในชุมชน และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในเรืW อง
ของความหลากหลายทางชี วภาพ รวมทัJงได้นาํ ศักยภาพของตนเองมาบูรณาการรวมกันเพืWอก่อให้เกิ ด “กลุ่มวิสาหกิ จ
ชุมชนผ้าทอพืJนเมือง” โดยมีวตั ถุประสงค์ เพืWอเสริ มสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเป็ นการใช้เวลาว่างหลังการทํานาให้
เกิ ดประโยชน์สู งสุ ด และเป้ าหมายสู งสุ ด คื อ การดํารงรั กษาไว้ซW ึ งเอกลักษณ์ ของภูมิปั ญญาการทอผ้า ให้สืบ ทอดสู่
ลูกหลานต่อไป
2. จากกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอพืJนเมือง” ทําให้กลุ่มวิสาหกิจผ้าทอพืJนบ้านมีความรู ้
ความเข้าใจ แนวคิด “วิสาหกิจชุมชน” ในแนวทางทีWถูกต้อง และสามารถพัฒนากลุ่มวิสาหกิจผ้าทอพืJนเมืองให้เป็ นไปใน
แนวทางทีWเหมาะสมกับกลุ่มผ้าทอของตนเอง
3. จากกิจกรรม “การวิเคราะห์ศกั ยภาพกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอพืJนเมือง” โดยใช้ SWOT Anaiysis ทําให้สมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจฯได้ทราบถึงจุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของกลุ่ม เพืWอนําไปจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของกลุ่มฯ ตนเอง
ให้มีความเข้มแข็งมากขึJนและส่งผลให้เกิดกระบวนการระดมสมองของสมาชิกกลุ่มเพืWอนําไปจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มตนเอง ส่ งผลให้เกิ ดกระบวนการระดมสมองของสมาชิ กกลุ่มเพืWอแก้ไขจุดอ่อนของกลุ่ม และหาแนวทาง
ป้ องกันอุปสรรคทีWกาํ ลังจะเกิดขึJนในอนาคต
4. จากกิ จกรรม “แนวทางการสร้างเครื อข่ายวิสาหกิ จทอพืJนเมือง” โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมในการ
ระดมสมอง การจัดเวที แลกเปลีW ยนเรี ยนรู ้ ทําให้เกิ ดแนวทางการสร้างเครื อข่ายวิสาหกิ จผ้าทอพืJนเมือง คือ การก่อตัJง
เครื อข่ายวิสาหกิ จผ้าทอพืJนเมื องจะมี โครงสร้ างของคณะกรรมเครื อข่ายวิสาหกิ จฯเฉพาะด้านทีW กลุ่มวิสาหกิ จผ้าทอ
พืJนเมืองแต่ละกลุ่มแบ่งกันดูแลรับผิดชอบกันคนละเครื อข่าย เพืWอป้ องกันปั ญหาอันเกิ ดจากการติดต่อประสานงานทีW
ยากลําบาก โดยมีเครื อข่ายวิสาหกิจฯ ทัJงหมด 4 ด้าน ดังนีJ
4.1 เครื อข่ายด้านการจัดซืJอวัตถุดิบ โดยมีกลุ่มทอผ้าบ้านนํJาอ่างดูแล
4.2 เครื อข่ายด้านข้อมูล – ข่าวสาร โดยมีกลุ่มสตรี ทอผ้าพืJนเมืองบ้านนํJาริ ดดูแล
4.3 เครื อข่ายด้านช่องทางจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มสภาผ้าไทยดูแล
4.4 เครื อข่ายด้านการเรี ยนรู ้ โดยมีกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรนํJาใสใต้ดูแล
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ภาพทีW 18-20 แสดงกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอพืJนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพทีW 21-25 แสดงกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอพืJนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

อภิปรายผล
การสร้างเครื อข่ายวิสาหกิจผ้าทอพืJนเมืองแบบประสานพลังทีWมีความเข้มแข็ง จะต้องมาจากศักยภาพทีWมีความ
เข้มแข็งของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอพืJนเมือง โดยประกอบไปด้วย
1. แกนนําทีW เข้มแข็ง ผูซ้ W ึ งเป็ นแกนนําของเครื อข่ายวิสาหกิ จผ้าทอพืJนเมือง ควรมีความรู ้ ภูมิปัญญา ความ
ศรัทธา ความมุ่งมันW ทีWจะพัฒนาองค์กร และสามารถนําพากลุ่มสมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิจผ้าทอพืJนเมืองก้าวไปสู่การเพิWมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
2. เป้ าหมายทีW ชัดเจนการดําเนิ นงาน “เครื อข่ายวิสาหกิ จผ้าทอพืJนเมื อง” ต้องมี เป้ าประสงค์ทีWชัดเจนใน
หลักการทํางานร่ วมกัน เพืWอให้สมาชิกเครื อข่ายผ้าทอฯ เดินทางไปตามเป้ าประสงค์ได้อย่างถูกทางและถูกต้อง อาศัยความ
ร่ วมมือกันโดยทุกคนมีบทบาทและมีความสําคัญ
3. สมาชิกเคารพในกฎระเบียบ กฎระเบียบมีไว้สาํ หรับให้สมาชิกเครื อข่ายฯ ทุกคนปฏิบตั ิเพืWอให้การทํางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมเป็ นไปด้วยความราบรืW น และเรี ยบร้อย
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4. มีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เครื อข่ายสหกิ จผ้าทอพืJนเมืองมีฐานอยู่ทีW “ความรู ้” จึงต้องมีการเรี ยนรู ้ ไม่วา่ จะเป็ น
การประชุมสัมมนา การฝึ กอบรมไปศึกษาดูงานร่ วมกันหรื อไปมาหาสู่เพืWอแลกเปลีWยนกัน การเรี ยนรู ้ตอ้ งทําอย่างต่อเนืW อง
และทําให้สมาชิ กในชุมชนได้ร่วมเรี ยนรู ้ดว้ ยไม่ใช่รู้แต่ผูน้ าํ เท่านัJน จึงต้องมีการจัดการเรี ยนรู ้หลาก หลายรู ปแบบอย่าง
ต่อเนืWอง และเครื อข่ายจะดําเนินการได้ดี หากร่ วมมือกันและแบ่งงานกันทํา
5. การแบ่งปั นทรัพยากร แลกเปลีWยนทรัพยากรทีWตนเองมีให้สมาชิกคนอืWนได้ เป็ นการแสดงออกถึงความเป็ น
สมาชิกเครื อข่ายทีWตอ้ งการเอืJออาทรต่อกัน และอาจพัฒนาไปสู่การแลกเปลีWยนผลผลิตกัน
6. การทํากิจกรรมร่ วมกัน โดยมีกระบวนการผลิตร่ วมกัน จัดจําหน่ายร่ วมกัน และลงทุนร่ วม ซึW งเป็ นอีกก้าว
หนึWงทีWทาํ ให้เครื อข่ายได้ทาํ งานร่ วมกัน
7. ความรู ้ สึ ก เป็ นพีW น้อ งทีW ท ํา ให้อ ยากทํา งานร่ ว มกัน อยากช่ ว ยเหลื อ เกืJ อ กู ล กัน ไม่ ใ ช่ เ พี ย งเพราะมี ผ ล
ประโยชน์ทางวัตถุสWิ งของ เป็ นปั จจัยสําคัญทีWสุดทีWทาํ ให้เครื อข่ายอยูไ่ ด้
การเชืW อมประสานเครื อข่ายในแต่ละด้านจะต้องเป็ นไปตามความต้องการของสมาชิ กกลุ่มวิสาหกิ จผ้าทอ
พืJนเมือง ไม่ใช่เครื อข่ายจัดตัJงโดยหน่วยงานของรัฐ เพืWอสนองตามนโยบายทีWได้กาํ หนดไว้ โดยไม่ได้คาํ นึ งถึงกลุ่มสมาชิก
เครื อข่าย ซึWงเป็ นผูท้ ีWได้รับผลกระทบโดยตรง
ข้ อเสนอแนะ
กลุ่มวิสาหกิ จผ้าทอพืJนเมืองทีW มีอยู่ในจังหวัดอุตรดิ ตถ์ ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มทีW ถูกจัดตัJงขึJนโดยหน่ วยงานทาง
ราชการ ดังนัJน ความพร้อมของกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอพืJนเมืองด้านต่าง ๆ จึงไม่เป็ นไปตามศักยภาพทีWแท้จริ งของกลุ่ม การ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของแต่ละกลุ่มจากหน่ วยงานของรัฐ โดยการนําผูแ้ ทนกลุ่มหรื อประธานกลุ่มเข้าร่ วมอบรมสัมมนา
ความรู ้ในด้านต่างๆมากมาย ซึW งในทางทฤษฎี มีความเป็ นไปได้สูง แต่ในทางปฏิ บตั ินับว่าไม่ประสบผลสําเร็ จ เพราะ
ศักยภาพด้านต่างๆ ของประธานกลุ่ม หรื อผูแ้ ทนกลุ่มทีWเข้าไปเข้าร่ วมประชุมสัมมนามีศกั ยภาพและระดับความรู ้แตกต่าง
กัน รวมทัJงบางกลุ่มมีการสลับส่งตัวแทน เปลีWยนตัวบุคคลไปเรืW อย ๆ เป็ นครัJง ๆไป เมืWอผูแ้ ทนกลับมาถึงกลุ่มก็ไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู ้ทีWได้รับมาให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจได้ ซึW งกระบวนการถ่ายทอดและกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันต้องมีวิธีการ
ถ่ายทอดทีWสามารถปรับไปตามบริ บทของกลุ่มได้ ซึWงไม่สามารถกําหนดเป็ นสูตรสําเร็ จ
ดังนัJน จึ งควรสร้ างกลุ่มต้นแบบวิสาหกิ จผ้าทอพืJนเมื อง โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลีW ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกกลุ่ม,ชุมชน และจากผูว้ จิ ยั ซึWงเป็ นผูเ้ ชืWอมประสานให้เกิดกระบวนการขึJน (Facilitator) โดยแต่ละกลุ่มอาจ
ใช้เทคนิ คและกระบวนการทีWแตกต่างกัน เช่น การจัดการความรู ้ (Knowledge Management : KM) ในด้านต่างๆ ทีWเป็ น
ความต้องการของกลุ่ม ซึW งความต้องการนัJนจะต้องถูกสะท้อนจากสมาชิกและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกลุ่มตามความเป็ นจริ ง
กลุ่มวิสาหกิจผ้าทอพืJนเมืองจะต้องมีการจัดทําข้อมูลด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเป็ นการรวมทัJงข้อมูลทีWเป็ นทุนชุมชน เช่น ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนความรู ้ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็ นพีWเป็ นน้อง และความไว้เนืJ อเชืWอใจกันในชุมชน
และสามารถใช้ภูมิปัญญา รู ้จกั วิเคราะห์ศกั ยภาพของตนเอง เพืWอให้กลุ่มเกิดความเชืWอมันW ในตัวเอง ภูมิใจในรากเหง้า ภูมิ
ปั ญญาท้องถิWนของตนทีWเป็ นศักยภาพแท้จริ งของกลุ่มจนกล้าลงทุนเอง โดยไม่ตอ้ งรอความช่วยเหลือจากภายนอก
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บทสรุป
วัฒนธรรม คือ สิI งทีIบรรพบุรุษสร้างขึOน เพืIอควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม โดยผ่านความเชืIอ ความเกรงกลัว และ
ความต้องการความมันI คงทางจิตใจ แต่ละสังคมจะมีการสร้างวัฒนธรรมทีIเข้มแข็งจนมีอตั ลักษณ์ประจําชุมชน สามารถสื บทอด
กลายเป็ นประเพณี ทีIชุมชนยอมรับ ภาคอี สานเป็ นพืOนทีI ทีIมีประชากรมากซึI งแบ่งเป็ นหลายชนกลุ่ม จึ งมี ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมค่อนข้างมาก ในแต่ละกลุ่มล้วนมีอตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองทีIเด่นชัด แต่โดยรวมแล้วสามารถแบ่งประเภท
ของวัฒนธรรมอีสานได้ 6 ประเภท คือ 1. มุขปาฐะ เช่น นิทานพืOนบ้าน แต่กลุ่มชนในภาคอีสานจะมีเรืI องเล่าหรื อนิทานทีIเล่าสื บต่อ
กันมาซึIงมีความเฉพาะตัวในด้าน รู ปแบบคําประพันธ์ และเนืO อหา 2. ความรู ้เรืI องจักรวาล หรื อความเชืIอในสิI งเหนื อธรรมชาติ 3.
ความรู ้เกีIยวกับธรรมชาติ คือ ความรู ้ทีIใช้ในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน 4. ประเพณี พิธีกรรม ชาวอีสานส่ วนใหญ่มีประเพณี ทีI
เรี ยกว่า ฮีตสิ บสอง คองสิ บสีI ทีIสืบทอดกันมายาวนานและเคร่ งครัด 5. งานช่าง และ
6.ศิลปะการแสดง ในอดีตชาว
อี ส านใช้การสอดแทรกความรู ้ เรืI องวัฒ นธรรมแต่ ละท้อ งถิI น ในสืI อ พืOน บ้า น เพืI อถ่ า ยทอดวัฒ นธรรมด้า นต่ างๆ จากรุ่ นสู่ รุ่ น
เนืIองจากสืI อพืOนบ้านเป็ นสิI งทีIมีผลในการจูงใจ มีความใกล้ชิดกับผูช้ ม ปรับเปลีIยนได้ตามสถานการณ์ นับเป็ นสืI อทีIสามารถใช้ใน
การถ่ายทอดความรู ้ต่างๆ แก่ประชาชนได้เป็ นอย่างดี ซึI งบรรพบุรุษสามารถสอดแทรกเนืO อหาด้านวัฒนธรรมอีสานเข้ากับสืI อ
พืOนบ้าน ในองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 1. เนืOอเรืI อง มักใช้วรรณกรรมหรื อนิทานพืOนบ้านในการแสดง 2. การแต่งกาย ในการแสดง
สืI อพืOนบ้านแต่ละชนิด แม้จะมีการปรับเปลีIยนการแต่งกายตัวละครตามยุคสมัย แต่ยงั คงรู ปแบบพืOนฐานการแต่งกายของคนอีสาน
ไว้ในตัวละครหลัก 3. การแสดงหรื อการเคลืIอนไหว จะสืI อถึงพฤติกรรมในชิวีตประจําวันของคนแต่ละพืOนทีI 4. ดนตรี ประกอบ
และ 5. บทสนทนาหรื อภาษาทีIใช้ คือการใช้ภาษาพืOนบ้านมาใช้ในการสนทนากันในโอกาสต่างๆ
คําสําคัญ : วัฒนธรรม, อีสาน, สือพืน บ้ าน
บทนํา
สืI อพืOนบ้าน หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า สืI อประเพณี (Tradition Media) เป็ นส่ วนหนึI งของวัฒนธรรมอีสาน ทีIได้มีการสะท้อน
สภาพชี วิตความเป็ นอยู่ ปรัชญา ความนึ กคิ ดของชาวอีสานได้อย่างใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากทีI สุด เนืI องจากเป็ นผลผลิตทาง
ความคิดทีIผา่ นกระบวนการกลันI กรองมาแล้วในหลายระดับ ทัOงนีOบรรพบุรุษอีสานได้นาํ เอาความเชืIอดัOงเดิม ความประพฤติทีIควร
ปฏิ บตั ิ หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา การประกอบอาชี พ ความเชืI อ ข้อห้าม มาผสมผสานลงไปในสืI อพืOนบ้าน ซึI งมิได้มี
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จุดมุ่งหมายเพืIอความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่มีจุดหมายอืIนรวมอยูด่ ว้ ย เช่น เพืIออบรมสัIงสอน ตักเตือน แนะนําแนวทางในการ
ดําเนิ นชี วิต การประพฤติ ป ฏิ บัติต นให้อยู่ใ นทํา นองคลองธรรมหรื อแม้แต่ก ารให้ความรู ้ เพืIอให้สามารถนํา ไปแก้ปัญ หาใน
ชีวติ ประจําวันได้เป็ นอย่างดี จึงนับว่าสืI อพืOนบ้านเป็ นมรดกอันลํOาค่าทีIสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความงามทางวัฒนธรรมในแง่มุม
ต่างๆ ทีIบรรพบุรุษอีสานรู ้จกั เลือกสรรมาใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลในสังคม สถานการณ์ หรื อกาลเวลา ในสมัยอดีตนัOนสืI อพืOนบ้าน
ถือได้วา่ เป็ นทีIนิยมและชืIนชอบของคนอีสานได้เป็ นอย่างดีกบั คนทุกรุ่ น ตัวอย่างสืI อพืOนบ้านอีสานทีIได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก
เช่น หมอลํา หนังประโมทัย เป็ นต้น
ในปั จจุ บันสืI อพืOนบ้านอี สานเริI มถูกลื มเลื อนหายไปจากท้องถิI นอี สาน เนืI องจากสืI อสมัยใหม่หลายรู ปแบบได้ขยาย
อิทธิ พลเข้าไปในท้องถิIนอย่างรวดเร็ ว ความเจริ ญแบบสังคมเมือง เครืI องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิ ตยสาร
หนังสื ออิเลคทรอนิกส์ เว็บไซต์ ภาพยนตร์ เกมส์ และอืIนๆ อีกมากมาย ซึI งสืI อเหล่านีO มกั จะมาพร้อมกับวัฒนธรรมต่างชาติทีIแฝง
เข้ามากับสืI อดังกล่าว ทําให้คนอี สานซึI งมีการบริ โภคสืI อเหล่านีO เป็ นบริ เวณกว้าง เริI มยอมรั บวัฒนธรรมต่างชาติ มากขึO น เช่ น
วัฒนธรรมเกาหลี จีน ญีIปุ่น และชาติทางยุโรป ทําวิถีชีวติ ค่านิยมของคนอีสานต่างไปจากเดิมเป็ นอย่างมาก จึงทําให้สืIอพืOนบ้าน
หลายคณะ ไม่สามารถดําเนินงานการแสดงได้ตอ้ งยุบคณะ บางคณะได้ประสบกับปั ญหาค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการทีIค่อนข้าง
สู ง ไม่ค่อยมีการว่าจ้างงานการแสดง ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุ งคณะให้ทนั สมัยอยู่เสมอ เพราะการลงทุนในการ
พัฒนาสืI อให้มีความใหม่ ทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริ โภคสืI อของคนทีIเปลีIยนไปนัOน ยังมีความเสีI ยงทีIสูง ทําให้หลาย
คณะได้ปิดตัวไปอย่างน่าเสี ยดาย การถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็ นอีสานด้านต่างๆ ไปสู่คนรุ่ นหลังจึงเริI มเลือนหายไปเช่นกัน
ในการศึกษาครัOงนีOได้เล็งเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมความเป็ นอีสานทีIอยูใ่ นสืI อพืOนบ้าน ซึIงบรรพบุรุษได้คิดค้นและ
ร่ วมกันสังเคราะห์ขO ึนด้วยความประณี ต ใส่ใจในเรืI องของเนืOอหา กลวิธีในการนําเสนอ และรู ปแบบการแสดงออกของสืI อเพืIอให้มี
ความเหมาะสมกับคนอีสานมากทีIสุด ทัOงนีOเพืIอถ่ายทอดคําสังI สอนคนในสังคม แนวทางการดําเนิ นชีวิตทีIถูกต้องและเหมาะสมกับ
ชุมชน เพืIอให้คนในชุมชนมีความเป็ นอยูท่ ีIดี ทําให้สงั คมอีสานมีความสงบสุขเรืI อยมา จึงกลายเป็ นสืI อทีIมีคุณค่า มีความใกล้ชิดกับ
คนอีสานมาอย่างยาวนาน และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม ความเชืIอ ภูมิปัญญาชาวบ้านจากรุ่ นสู่รุ่นได้เป็ นอย่างดี
วัฒนธรรมอีสานทีIแฝงอยูใ่ นสืI อพืOนบ้านชนิ ดต่างๆ มีคุณค่าอย่างมากในการศึกษาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ไม่วา่
จะเป็ น การแต่งกาย ความเชืIอ พิธีกรรม การละเล่นและการแสดง ข้อห้าม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ประเพณี สิI งเหล่านีO ลว้ นเป็ นสิI งทีI
ช่ วยขัดเกลา หล่อหลอมสังคมอี สานให้อยู่ร่ วมกัน สันติ และดํารงชี วิต อย่า งมี ความสุ ข รวมทัOง เป็ นเสน่ ห์อนั งดงามทีI มี ความ
เฉพาะตัว ฉะนัOน เราจึงควรศึกษาวัฒนธรรมอีสานทีIอยูใ่ นสืI อพืOนบ้านนีOไว้ เพืIอเป็ นทรัพยากรทางความคิดทีIสาํ คัญในการนํามาใช้
พัฒนาสืI อสมัยใหม่สาํ หรับคนอีสานในปั จจุบนั และสื บทอดวัฒนธรรมอันลํOาค่าของคนอีสานต่อไป นอกจากนีO สืIอสมัยใหม่ทีIแฝง
ไปด้วยวัฒนธรรมอีสานนีO ยังมีความสอดคล้องกับความสนใจของคนอีสานเพราะคนในสังคมอีสานนัOนจะสามารถรับรู ้วฒั นธรรม
ของตัวเองได้ดีกว่าวัฒนธรรมอืIน อีกทัOงความใกล้ชิดกับคนอีสานอย่างยาวนาน ยิIงจะช่วยให้คนอีสานสามารถเข้าถึงแก่นของ
วัฒนธรรมของตนได้ดี และช่ วยให้จะเกิ ดความเข้าใจ สนุ ก ซาบซึO งไปกับสืI อสมัยใหม่ทีIได้บริ โภคได้ดีกว่าสืI อทีI แฝงไปด้วย
วัฒนธรรมชนชาติอืIน
1. วัฒนธรรมอีสาน
ศาสนาและความเชืI อ คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับอํานาจสิI งศักดิjสิทธิj เพืIอควบคุมพฤติกรรมของคนใน
สังคม ศาสนาจัดว่า เป็ นวัฒนธรรมทางนามธรรมทีI มีผลกับวัฒนธรรมทีIเป็ นรู ปธรรมทีIมนุ ษย์สร้างขึOน โดยผ่านความเชืIอ ความ
เกรงกลัว ต้องการความมันI คงทางจิตใจ ศาสนาและความเชืIอจึงทําให้เกิดวัฒนธรรมในสังคม ศาสนาและความเชืIอทีIมีอิทธิ พลกับ
วัฒนธรรมไทย คือ ศาสนาพุทธและพราหมณ์ ซึI งมีการผสมผสานกันอยูต่ O งั แต่อดีต จนกลายเป็ นวัฒนธรรมทางศาสนาทีIสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมได้เป็ นอย่างดี ตัวอย่างการผสมผสาน เช่น ความเชืIอเรืI องผีและอํานาจลีOลบั เช่น ผี เทวดา เทพ
ต่างๆ ทางศาสนาพราหมณ์ ความเชืIอผีแถน ผีเจ้าป่ า เจ้าปู่ ตา ผีบรรพบุรุษ ผีเรื อน ของชาวพุทธ เป็ นต้น การเชืIอเรืI องผีเหล่านีO ทําให้
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เกิดวัฒนธรรมชุมชน เช่น การไหว้ปู่ตา การไหว้ผีตาแฮกของชาวอีสาน ความเชืIอเรืI องผีมีทO งั ผีดี และผีร้าย จึงมีการสร้างวัฒนธรรม
โดยผ่านเรืI องของผีมากมาย วัฒนธรรมความเชืIอเหล่านีO ทําให้เกิดประเพณี พิธีกรรมการปฏิบตั ิสืบทอดกันมายาวนาน (ประจวบ
จันทร์หมืIน, 2553)
การเกิดขึOนของคําว่า ประเพณี เป็ นการเกิดขึOนหลังจากสังคมนัOนสร้างวัฒนธรรมทีIเข้มแข็งจนมีอตั ลักษณ์ประจําชุมชน
สามารถสื บทอดกลายเป็ นประเพณี ทีIชุมชนยอมรับ ดังนัOน ประเพณี และวัฒนธรรมก็คือสิI งเดี ยวกัน เช่น ประเพณี ลอยกระทง
เกิดขึOนจากวัฒนธรรมความเชืIอว่า มนุษย์ทุกคน มีความทุกข์ มีบาปทีIเคยกระทํา การลอยกระทง คือ การนําเอาความทุกข์ หรื อบาป
ทีIเคยทํา เอาใส่ กระทง แล้วนําไปลอยนํOา เชืIอว่าเมืIอลอยกระทงแล้วชีวิตจะมีความสุ ข เมืIอมีความเชืIอเช่นนัOน และมีการปฏิบตั ิมา
เรืI อยๆ จนเกิ ดการยอมรั บ ในสังคม จึ ง กลายเป็ นประเพณี และมี การสื บทอดมาจนปั จจุ บัน ซึI งมี หลากหลายนับไม่ถว้ นใน
วัฒนธรรมชุมชน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอีสาน คือความหลากหลายของความเชืIอของกลุ่มคน ซึI งทางสังคมศาสตร์ ใช้คาํ ว่า
“ชาติพนั ธุ์” เพืIอแบ่งแยกความหลากหลายของวัฒนธรรมและกลุ่มคน โดยมีองค์ประกอบ เช่น ภาษา ความเชืIอ ศาสนา เครืI องมือ
เครืI องใช้ เปรี ยบเทียบวัฒนธรรมเพืIอพิจารณาความแตกต่าง ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม และกลุ่มคน
กลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคอีสานมีมากกว่า 10 กลุ่ม กระจายอยูท่ วIั พืOนทีIของภาคอีสาน เช่น กลุ่มชาติพนั ธุ์ลาว ในอีสานกลาง
จังหวัด มหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กลุ่มชาติพนั ธุ์ ญ้อ ภูไท โซ่ บลู แสก ในเขตอีสานเหนื อ จังหวัด กาฬสิ นธุ์ สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร กลุ่มชาติพนั ธุ์ กูย (เดิมเรี ยกส่ วย) ในอีสานใต้ จังหวัดศรี สะเกษ กลุ่มชาติพนั ธุ์เขมร ในจังหวัดสุ รินทร์ กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ฮญั กรู (ชาวบน) ในจังหวัดชัยภูมิ ความแตกต่างของกลุ่มชาติพนั ธุ์นO นั เกิดจากปั จจัยหลัก คือ มีระบบนิ เวศต่างกันจึงเกิด
ความเชืIอ วัฒนธรรมและประเพณี ต่างกันดังกล่าว ชาวอีสานในแต่ละชาติพนั ธุ์ลว้ นมีอตั ลักษณ์ของตนเอง ทีIแบ่งชัดเจนทีIสุดก็คือ
ภาษา การแต่งกาย รวมถึ งโครงสร้ างร่ างกาย แต่ในด้านของประเพณี พิธีกรรม คนอี สานยังคงมี ความคล้ายคลึ งกัน เพราะมี
ประเพณี วฒั นธรรมทีIเหมือนกัน

ภาพทีI 1 – 2 ศิลปะการแสดงของอีสาน ทีIมา: ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทของวัฒนธรรมอีสาน
ประเภทของวัฒนธรรมอีสานมีลกั ษณะคล้ายกันกับภาคอืIนๆ แต่จะมีความต่างกันในเรืI องของความเชืIอ ลักษณะพิธีกรรม
เนืIองจากมีฐานทางความคิดทีIตอ้ งเอาชนะกับสภาพลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพืOนทีIต่างกัน แต่ถา้ จําแนกออกให้ครอบคลุมตาม
แนวคิดของ จิรวัฒน์ พิระสันต์ (2553) จะจําแนกประเภทของวัฒนธรรม ออกเป็ น 6 ประเภท มีความครอบคลุมเนืOอหาทางด้าน
วัฒนธรรม ดังนีO
1.1 มุขปาฐะ เช่ น นิทานพืน บ้ าน ฯลฯ
นิทาน คือเรืI องทีIเล่ากันมาจนถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึI ง เรี ยกว่านิ ทานพืOนบ้านบ้านนิ ทานพืOนเมืองบ้าง
ลักษณะสําคัญทีIสุดของนิทานพืOนบ้านอยูท่ ีIตอ้ งเป็ นเรืI องเล่าสื บทอดกันมา ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าใครเป็ นผูแ้ ต่ง ใครเล่าเป็ นครัOงแรก
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ทราบแต่วา่ เป็ นเรืI องเล่าสื บต่อกันมา อาจถ่ายทอดด้วยปากหรื อด้วยการเขียนก็ได้ นิ ทานพืOนบ้านจําแนกเป็ นหลายประเภท เช่น
นิทานมหัศจรรย์ นิ ทานชีวิต นิ ทานวีรบุรุษ นิ ทานประจําถิIน นิ ทานอธิ บายเหตุ ตํานานปรัมปรา นิ ทานสัตว์ มุขตลก นิ ทาน
ศาสนา นิทานเรืI องผีและนิทานเข้าแบบ (จิรวัฒน์ พิระสันต์, 2553)
นิ ทานพืOนบ้านอีสานมีลกั ษณะรู ปแบบและเนืO อหาทีIแตกต่างไปจากวรรณกรรมของภูมิภาคอืIนของประเทศ ทัOงนีO
เนืIองจากพืOนฐานของสังคม ความเชืIอและขนบธรรมเนียมตลอดจนอุดมการณ์ของสังคมทีIแตกต่างกัน จึงทําให้รูปแบบและเนืO อหา
ของวรรณกรรมอีสานมีลกั ษณะเฉพาะตน ดังนีO
1.1.1 รู ปแบบ
นิ ท านอี ส านจะจดบัน ทึ ก ด้ว ยอัก ษรตัว ธรรม และอัก ษรไทยน้อ ย และใช้สํา นวนภาษาถิI น อี ส านมี ล ัก ษณะ
ฉันทลักษณ์ หรื อรู ปแบบคําประพันธ์มีอยู่ 2 รู ปแบบ คือ โครงสาร และกาพย์ ซึIงโดยปกติแล้ววรรณกรรมส่วนใหญ่นิยมประพันธ์
เป็ นโครงสาร ส่ วนกาพย์นิยมใช้ประพันธ์นิทานคําสอน หรื อนิ ทานทีIใช้ในการเซิOงเพืIอความสะดวกในการจดจํา นิ ทานพืOนบ้าน
อีสานไม่นิยมบอกชืI อผูแ้ ต่ง ผูค้ ดั ลอก หรื อผูเ้ ขี ยน แต่มีความเชืI อกันว่า การสร้ างหนังสื อถวายวัดถื อได้ว่าเป็ นการถวายทีI ได้
อานิสงส์แรง เพราะเป็ นการสื บต่ออายุของพุทธศาสนา ซึIงสมัยก่อนนิยมใช้วดั เป็ นศูนย์กลางในการถ่ายทอด ตลอดจนการอนุรักษ์
นิทานเหล่านีOไปพร้อมๆ กันด้วย
1.1.2 เนือ หา
นิ ทานอี สานจะมีส่วนร่ วมในการควบคุ มสังคม คือ สอนจริ ยธรรม และระเบี ยบจารี ตประเพณี อนั พึงปฏิ บตั ิ แก่
ประชาชน เช่น เรืI องฮิตสิ บสอง คลองสิ บสีI เนืO อหาของนิ ทานอีสานส่ วนใหญ่จะเป็ นเรืI องทีIเกีI ยวกับพุทธศาสนา เพราะวัดเป็ น
สถาบันกลางในการส่ งเสริ ม และการอนุรักษ์ไว้ เช่น เรืI องชาดก จริ ยธรรม คติธรรม ตอบสนองความเชืIอในเรืI อง ภูตผีวิญญาณ
และศาสนาชาวบ้าน เช่น บทบายศรี สู่ขวัญต่างๆ ความเชืIอเกีIยวกับบุญ กรรม นรก สวรรค์ ภพนีO ภพหน้า เป็ นต้น นอกจากนีO เนืO อหา
ของนิทานอีสานยังสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์และค่านิยมทางสังคม ซึIงผูแ้ ต่งได้บนั ทึกความเชืIอ อุดมการณ์เหล่านัOนในรู ปแบบจ
ริ ยวัตรของตัวเอกในเรืI อง ซึI งตัวเอกในนิ ทานนัOน ส่ วนใหญ่มกั จะมีจริ ยาวัตรแบบพระเวสสันดร คือมุ่งแสวงหาธรรมะ สร้างบุญ
บารมี และมีความเก่งกาจ อิทธิฤทธิj เพืIอใช้ในการปราบฝ่ ายอธรรม (ธวัช ปุณโณฑก, 2522)
ประเภทของเนือ เรือง อาจจําแนกออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี
1.นิทานพุทธศาสนา เป็ นนิ ทานทีI เกีI ยวกับศาสนาพุทธ เนืO อหาส่ วนใหญ่เป็ นเรืI องพุทธประวัติ ชาดก ระเบี ยบประเพณี และ
พิธีกรรมต่างๆ เช่น ลําเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก ท้าวสี ทน เสี ยวสวาสดิj ท้าวปาจิต และท้าวโสวัส
2.นิทานประวัตศิ าสตร์ เป็ นนิทานทีIเขียนขึOนโดยอาศัยเค้าโครงเรืI องมาจากพงศาวดาร หรื อตํานาน เช่น ท้าวฮุ่งหรื อเจือง ตํานานขุน
บรมพืOนเวียง ตํานานพระพุทธรู ปต่างๆ ในแต่ละท้องถิIน
3.นิทานแนวนิยาย สมัยก่อนนิทานเปรี ยบเสมือนมหรสพของชาวอีสาน แต่ถา้ พิจารณาทีIจุดมุ่งหมายและสารประโยชน์แล้วพบว่า
ผูแ้ ต่งได้พยายามแทรกคติธรรมไว้ในเนืO อเรืI องพร้ อมกันไป เพืIอเป็ นการสอนศี ลธรรมและจริ ยธรรมแก่สังคม นอกจากนีO ยงั มี
จุดประสงค์เพืIอเป็ นแบบแผนในการดําเนินชีวติ ตามคตินิยมของพุทธศาสนา เช่นเรืI อง กําพร้าผีนอ้ ย ปลาแดกปลาสมอ จําปาสีI ตน้
รางผมหอม การเกด นางอ่อน
4.นิทานคําสอน เป็ นนิทานทีIมีจุดประสงค์เพืIอสัIงสอนให้ผูอ้ ่านหรื อสังคมได้ปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิและงดเว้นในส่ วนงดเว้น ตาม
ข้อห้าม หรื อ คะลํา ตลอดจนด้านจริ ยธรรมต่างๆ โดยยึดคตินิยมของพุทธศาสนา และบางครัOงก็ผสมผสานเข้ากับความเชืIอของ
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สังคม เช่นเรืI องผีวิญญาณ เช่น เรืI องธรรมดาสอนโลก ฮีตสิ บสอง คองสิ บสีI พระยาคํากองสอนไพร่ ท้าวคําสอน ปู่ สอนหลาน
ยอดคําสอน และสิ ริโทวาทคําสอน
5.นิทานพิธีกรรม เป็ นนิ ทานทีIมีจุดประสงค์ทีIจะสร้างเสริ มความเป็ นสิ ริมงคลให้แก่ผูก้ ระทําพิธีกรรมหรื อสังคม เช่น บทสู่ ขวัญ
ต่างๆ
1.2 ความรู้ เรืองจักรวาล
จักรวาลทัศน์ คื อ ปรั มปราคติ หรื อสํานึ กต่อโลกของมนุ ษย์ซI ึ งสืI อด้วยสัญลักษณ์ ภายใต้การพรรณนาเรืI องเล่าเหนื อ
ธรรมดา จักรวาลทัศน์เสนอความจริ งเกีIยวกับการมีอยูข่ องมนุษย์ในจักรวาล การเกิดและการตายของชีวิต การดํารงอยูแ่ ละการ
ดําเนินไปของโลก (จิรวัฒน์ พิระสันต์, 2553)
จักรวาลทัศน์ตามคติพOนื บ้านอีสานนัOนถือว่าสรรพสิI งไม่วา่ จะเป็ นต้นไม้ ป่ าเขา หรื อลําธารล้วนมีผีหรื ออํานาจศักดิjสิทธิj
ดูแลรักษา ชาวบ้านอีสานจึงมีความเคารพยําเกรงต่อธรรมชาติ จะเข้าป่ าหาสมุนไพร หรื อล่าสัตว์ ตัดไม้ ก็ตอ้ งขออนุ ญาตจาก
อํานาจศักดิjสิทธิj ก่อน เมืIอคนอีสานมีความเชืIอเรืI องสิI งเหนื อธรรมชาติ แล้วจึงมีกฎหรื อข้อห้ามทีIสังคมกําหนดขึOนมาเป็ นข้อควร
ปฏิบตั ิในสังคมอีสานนัOน เรี ยกว่า 'คะลํา' ถือว่าเป็ นมรดกทางปั ญญาอย่างหนึIงทีIผลิตออกมาจากองค์ความรู ้ของคนอีสาน ซึI งได้รับ
อิทธิพลทัOงจากความเชืIอ บรรทัดฐาน ค่านิ ยม การทดลอง การปฏิบตั ิทO งั ในแง่ส่วนบุคคลและจากการปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอืIนใน
สังคม ทีIเห็นว่าไม่ควรกระทําหรื อประพฤติปฏิบตั ิออกไป ทัOงนีO คะลําได้ครอบคลุมวิถีการดําเนิ นชีวิต แนวปฏิบตั ิดา้ นต่างๆ ใน
ชีวิตประจําวัน หากจะเปรี ยบฮีตสิ บสองครองสิ บสีI เป็ นรัฐธรรมนูญ คะลําคงจะเปรี ยบกับกฎหมายลูกหรื อพระราชบัญญัติทีIแยก
ย่อยออกมากําหนดชีOเฉพาะ หรื อให้รายละเอียดปลีกย่อยไปในแต่ละเรืI อง
คะลํา ขะลํา หรื อ กะลํา เชืI อว่ามาจากรากศัพท์ของคําว่า กรรม ซึI งหมายถึงการกระทํา อันเป็ นเรืI องใกล้ตวั ใน
ชีวิตประจําวันของคนอีสานในอดี ต เนืI องจากคะลําเป็ นข้อห้ามในการกระทําแสดงออกต่างๆ หรื อสิI งต้องห้าม ต้องเว้น ห้าม
ประพฤติปฏิบตั ิ ไม่สมควรทีIจะกระทํา ทัOงกาย วาจาและใจ หากละเลย หรื อล่วงละเมิดจะเป็ นอัปมงคล เป็ นบาปกรรม ผิดฮีต ผิด
ครอง นําความเสืI อมเสี ย และอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลทีIฝ่าฝื นรวมทัOงมีผลต่อสังคมทีIอยูด่ ว้ ย
1.3 ความรู้ เกีย วกับธรรมชาติ
ความรู ้เกีIยวกับธรรมชาติ หมายถึง ความรู ้เกีIยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ทีIประกอบเป็ นระบบนิเวศในพืOนทีIแต่ละ
แห่ง ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสัมพันธ์กบั ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การศึกษาธรรมชาติในมิติทางวัฒนธรรมเป็ น
การศึกษาระบบนิเวศเกษตร คือ ระบบการผลิตพืช สัตว์ ประมงและป่ าไม้ ทีIมนุษย์ได้กระทําให้เกิดขึOนในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
เพืIอให้ได้มาซึIงปัจจัยพืOนฐานในการดํารงชีพ เพืIอการแลกเปลีIยนและเพืIอการค้าขาย โดยมีองค์ประกอบทีIเป็ นสิI งมีชีวติ ได้แก่
มนุษย์ สัตว์ พืช และองค์ประกอบทีIเป็ นสิI งมีชีวติ ได้แก่ ดิน นํOา อากาศและแสงแดด รวมไปถึงปั จจัยทีIมีผลกระทบทัOงทางตรง
และทางอ้อม ได้แก่ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และการเมือง ทัOงหมดนีOจะมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันทําให้เกิดเป็ นระบบ
นิเวศน์เกษตร
ความรู ้เกีIยวกับธรรมชาติ ได้แก่ พันธุ์พฤกษชาติ สัตว์ปีก สัตว์เลีOยงลูกด้วยนม สัตว์ครึI งบกครึI งนํOา สัตว์เลืOอยคลาน ระบบ
นิเวศนํOาจืด ระบบนิเวศนํOาเค็ม แม่นO าํ ลําธาร ทะเลสาบ แหล่งนํOาท่วม อ่างเก็บนํOา ปากแม่นO าํ ป่ าชายเลน แนวปะการัง หาดหินดิน
ทราย การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านทีIเกีIยวกับธรรมชาติมีนอ้ ยมาก ควรศึกษาถึงเทคนิคการทํานา ทําสวน และบริ บททาง
วัฒนธรรมในการคิดค้นเทคนิคต่างๆ
ควรศึกษาถึงประโยชน์ทีIชุมชนใช้ทรัพยากรในท้องถิIนและความเชืIอมโยงกับความเชืIอ
ประเพณี ในสังคม ตลอดจนแบบแผนการจัดการระบบนิเวศ
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1.4 ประเพณีพธิ ีกรรม
ประเพณี พิธีกรรม คือ กฎเกณฑ์หรื อการควบคุ มทางสังคม ทีI ทาํ หน้าทีI ชO ี นําและควบคุมพฤติกรรมของผูค้ นทีI อยู่ใน
วัฒนธรรมเดียวกัน มีรากเหง้าเดียวกัน ให้อยูร่ ่ วมกันอย่างมีสัมพันธ์ภาพทีIดีและสมศักดิjศรี ความเป็ นคน ศาสนาดัOงเดิมของชาว
ไทยคือความเชืIอเรืI องภูตผีวญ
ิ ญาณ เมืIอศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์เข้ามาสู่ดินแดนสุ วรรณภูมิ จึงผสมกลมกลืนเป็ นศาสนา
ชาวบ้านทีI มีความเชืI อถือทัOงผี พราหมณ์ พุทธ ชาวบ้านจะประกอบพิธีกรรมตามความเชืI อทีI ปฏิ บตั ิสืบทอดกันมาโดย เรี ยกว่า
ประเพณี การทําบุญ (จิรวัฒน์ พิระสันต์; 2553)
ประเพณี ของชาวอีสานมีความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง ทีIแบ่งชัดเจนทีIสุดก็คือ เรืI องของภาษา การแต่งกาย รวมถึง
โครงสร้างร่ างกาย แต่ในด้านของประเพณี พิธีกรรม คนอีสานยังคงมีความคล้ายคลึงกัน เพราะมีประเพณี วฒั นธรรมทีIถือสื บทอด
กันมาตัOงแต่อดีต คือ ฮีตสิ บสอง คองสิ บสีI ซึIงเป็ นประเพณี วฒั นธรรมทีIเข้มแข็งของชาวอีสาน
ฮีตสิบสอง มาจากคําสองคําได้แก่ ฮี ต คือคําว่า จารี ต ซึIงหมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติทีIดี
และ สิ บสอง หมายถึง สิ บสองเดือน ดังนัOนฮีตสิ บสองจึงหมายถึงประเพณี ทีIประชาชนในภาคอีสานปฏิบตั ิกนั มาในโอกาสต่างๆ
ทัOงสิ บสองเดือนของแต่ละปี เป็ นการผสมผสานพิธีกรรมทีIเกีIยวกับเรืI องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา ประเพณี ในฮีตสิ บสองมีดงั นีO
เดือนอ้าย (เดือน1) บุญเข้ากรรม เลีOยงพระ เนืIองในพิธีทีIพระสงฆ์ผตู ้ อ้ งอาบัติสงั ฆาทิเสส มาขอแสดงอาบัติของตนแก่ทีI
ประชุมสงฆ์
เดือนยีI (เดือน2) บุญคูนลาน เป็ นบุญหลังการเก็บเกีIยว เพืIอความเป็ นศิริมงคล โดยการประพรมนํOาพุทธมนต์ยงุ ้ ฉางลาน
ข้าว ทําขวัญข้าว เก็บฟื นไว้ใช้
เดือน 3 บุญข้าวจีI ถวายอาหารพระทีIวดั ฟังเทศน์ ฟังธรรมมีการนําข้าวจีIไปถวายพระ
ั ฑ์หลอน แห่ขา้ วพันก้อน
เดือน 4 บุญพระเวส เป็ นการเลีOยงพระและฟังเทศน์มหาชาติ มีกิจกรรมทีIสาํ คัญ คือ แห่กณ
เทศน์ มาลัยหมืIน มาลัยแสน อ่านสังกาศเทศน์มหาชาติ
เดือน 5 บุญสงกรานต์ ถือว่าเป็ นวันขึOนปี ใหม่ ให้เอาดอกไม้ธูปเทียน ไปวัด เลีOยงภัตตาหารพระสงฆ์ ฟังเทศน์ มีบายศรี สู่
ขวัญ เอานํOาหอมผสมขมิOนรดสรงแก่ผเู ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ผูท้ ีIเคารพนับถือ
เดือน 6 บุญบัOงไฟ ทําพิธีส่งบัOงไฟไปขอฝนจากพญาแถน เป็ นการทําบุญเลีOยงพระก่อนหน้าการทํานา แห่บO งั ไฟเป็ นการ
รืI นเริ งสนุกสนาน
เดือน 7 บุญซําฮะ เป็ นการทําบุญเพืIอล้างสิI งชัวI ร้าย เช่น ผีบา้ นเรื อน หลักเมืองเพืIอความเป็ นศิริมงคลของปี นิมนต์
พระสงฆ์มาสวดมนต์เย็นและตอนเช้ามีการเลีOยงพระ ประพรมนํOาพระพุทธมนต์ ทําความสะอาดบ้าน เช่น ผีประจําหมูบ่ า้ น ผีปู่ย่า
ตายาย ผีไร่ นา ผีหลักเมือง
เดือน 8 บุญเข้าพรรษา เอาข้าวตอกดอกไม้ ขีOผO ึง ธูปเทียนไปรวมกันทีIวดั ฟังเทศน์ หล่อเทียนพรรษาถวายวัด ถวายปั จจัย
เช่น ข้าวสาร อาหารแห้งนํOามันแก่พระเพืIอใช้ในพรรษา
เดือน 9 บุญข้าวประดับดิน เลีOยงภัตตาหารสงฆ์ ทําบังสุกลุ ส่งบุญไปให้ผตู ้ ายฟังสวดพาหุง อาหารเซ่นผีไปวางตามพืOนดิน ตามป่ า
เพืIอผีไม่มีญาติจะได้กิน
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เดือน 10 บุญข้าวสาก เป็ นการถวายสลากภัตรแก่พระสงฆ์ พระเณรรู ปใดจับสลากได้ของ ผู ้ ใดผูน้ O นั ถวายสิI งของแก่
พระสงฆ์ และเอาอาหารสําหรับเปรตไปแขวนไว้ตามต้นไม้ ถวายผ้าอาบนํOา
เดือน 11 บุญออกพรรษา ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ มีพิธีถวายปราสาทผึOง ไหลเรื อไฟ (คล้ายลอยกระทงของภาคกลาง)
ตักบาตรเทโว
เดือน 12 บุญกฐิน ถือว่าเป็ นบุญทีIให้กศุ ลแรง ถวายผ้ากฐิน
คองสิ บสี เป็ นคําและข้อปฏิบตั ิคู่กบั ฮีตสิ บสอง มาจากคําสองคํา ได้แก่ คอง หรื อ คลอง (ภาษาอีสานไม่ออกเสี ยงควบ
กลํOา) คือคําว่า ครรลอง ซึI งหมายถึง ธรรมเนี ยมประเพณี หรื อแนวทาง และ สิ บสีI หมายถึง สิ บสีI ขอ้ ดังนัOนคลองสิ บสีI จึงหมายถึง
แนวทางทีIประชาชนทุกระดับ นับตัOงแต่พระมหากษัตริ ย ์ ผูม้ ีหน้าทีIปกครองบ้านเมือง พระสงฆ์ และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบตั ิ
สิ บสีI ขอ้ ซึIงอาจจัดหมวดหมู่ได้ดงั นีO
1) เป็ นหลักปฏิบตั ิกล่าวถึงครอบครัวในสังคม ตลอดจนผูป้ กครองบ้านเมือง
2) เป็ นหลักปฏิบตั ิของพระมหากษัตริ ยใ์ นการปกครองบ้านเมือง และหลักปฏิบตั ิของประชาชนต่อพระมหากษัตริ ย ์
3) เป็ นหลักปฏิบตั ิทีIเน้นให้ประชาชนปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณี และคนในครอบครัวทีIปฏิบตั ิต่อกัน
4) เป็ นหลักปฏิบตั ิในการปกครองบ้านเมืองให้อยูเ่ ป็ นสุขตามจารี ตประเพณี
คองสิ บสีI ในความหมายดังทีIกล่าวมา เป็ นความหมายของ “พระอริ ยานุวตั ร” บางครัOงเรี ยกว่า คลองเจ้าคลองขุน มีทO งั หมด
สิ บสีI คลอง ซึIงชาวอีสานยึดถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิมาแต่โบราณ แต่คลองสิ บสีI ในปั จจุบนั ชาวบ้านอีสานโดยส่ วนใหญ่รู้จกั กัน
ในความหมายทีIวา่ เป็ นประเพณี ของชาวบ้าน เป็ นวัฒนธรรมและกฎกติกาของชุมชน หรื อวิถีชีวิตของคนในสังคมนัOนๆ เป็ นการ
ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามมารยาทในสังคม ซึIงมีมากกว่าสิ บสีI ขอ้ เช่น
1.เมืIอได้ขา้ วใหม่หรื อผลหมากรากไม้ ให้บริ จาคทานแก่ผมู ้ ีศีลแล้วตนจึงบริ โภคและแจกจ่ายแบ่งญาติพีIนอ้ งด้วย
2.อย่าโลภมาก อย่าจ่ายเงินแดงแปงเงินคว้าง และอย่ากล่าวคําหยาบช้ากล้าแข็ง
3.ให้ทาํ ป้ ายหรื อกําแพงเอือนของตน แล้วปลูกหอบูชาเทวดาไว้ในสีI แจ(มุม)บ้านหรื อแจเฮือน
4.ให้ลา้ งตีนก่อนขึOนเฮือน
5.เมืIอถึงวันศีล 7-8 คํIา 14-15 คํIา ให้สมมา(ไหว้) ก้อนเส้า สมมาคีงไฟ สมมาขัOนบันได สมมาผักตู (ประตู) เฮือนทีI
ตนอาศัยอยู่
6.ให้ลา้ งตีนก่อนเข้านอนตอนกลางคืน
7.ถึงวันศีล ให้เมียเอาดอกไม้ธูปเทียนมาสมมาสามี แล้วให้เอาดอกไม้ไปถวายสังฆเจ้า
8.ถึงวันศีลดับ ศีลเพ็ง ให้นิมนต์พระสงฆ์มาสูดมนต์เฮือน แล้วทําบุญตักบาตร
9.เมืIอภิกษุมาคลุมบาตร อย่าให้เพินI คอย เวลาใส่บาตรอย่าซูน(แตะ)บาตร อย่าซูนภิกษุสามเณร
10.เมืIอภิกษุเข้าปริ วาสกรรม ให้เอาขันขันข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียน และเครืI องอัฐบริ ขารไปถวายเพิIม
11.เมืIอเห็นภิกษุ เดินผ่านมาให้นงIั ลงยกมือไหว้แล้วจึงค่อยเจรจา
12.อย่าเงียบเงาพระสงฆ์
13.อย่าเอาอาหารเงืIอน (อาหารทีIเหลือจากการบริ โภค) ทานแก่สงั ฆเจ้าและอย่าเอาอาหารเงืIอนให้สามีตวั เองกิน
14.อย่าเสพกามคุณในวันศีล วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมหาสงกรานต์และวันเกิดของตน
อย่างไรก็ตาม ชาวอีสานยังมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมความเชืIออยู่ เช่นกัน ผ่านการละเล่น ผ่านการเล่านิทาน คติ
คํากลอน ผญา ซึIงทําให้เห็นวัฒนธรรมชุมชนทีIแตกต่างชัดเจนขึOน
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1.5 งานช่ าง
ช่างในคติของศิลปะไทย หมายถึงผูท้ าํ งานฝี มือ เรี ยกตามลักษณะของวิธีการทําศิลปะแต่ละประเภท ได้แก่ ช่างรัก
ช่างถม ช่างทอง ช่างจักสาน ช่างเขียน ช่างไม้ ช่างหล่อ ดังทีIมีชืIอเรี ยกรวมว่า ช่างสิ บหมู่ อันหมายรวมถึงช่างฝี มือในด้านต่างๆ
ทีIเป็ นช่างหลวง หรื อช่างประจําในสังกัดของเจ้านาย การช่างไทยเป็ นงานศิลปะทีIสร้างด้วยมือด้วยกรรมวิธีต่างๆ เพืIอการใช้สอย
และวัตถุประสงค์อืIนๆ ศิลปหัตถกรรมวิธีการผลิต หรื อจําแนกตามสถานภาพของช่างได้แก่ ช่างหลวง ช่างวัด และช่างชาวบ้าน

ภาพทีI 3 การทอผ้าพืOนบ้านอีสาน ทีIมา: http://web.chiangrai.net

งานช่างของคนอีสานโดยส่ วนใหญ่เป็ นงานหัตถกรรมพืOนบ้านทีIผลิตเพืIอใช้สอยภายในครัวเรื อน ใช้วิธีการฝึ กฝน
จนเกิดความชํานาญมากกว่าการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี ลักษณะผลงานแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ วิธีการผลิตมักจะเป็ นไปตาม
ธรรมชาติทีIสามารถหาได้ในท้องถิIน เช่นไม้ไผ่ กก ฝ่ าย ดินเหนียว และไม้เนืO อแข็งชนิ ดต่างๆ ฝี มือในงานช่างมีความเรี ยบง่ายและ
มีความประสานกลมกลืน ทําให้เกิดความงามทีIมีลกั ษณะเฉพาะถิIนทีIแตกต่างไปจากสิ นค้าอุตสาหกรรม หัตถกรรมพืOนบ้านทีIผลิต
กันอย่างแพร่ หลาย ได้แก่ ผ้าทอ เครืI องปัO นดินเผา งานจักสานลายและไม้ไผ่ งานโลหะ ผลิตภัณฑ์ดนตรี พOืนเมือง และงานเกะสลัก
นอกจากนีOงานช่างไทยยังรวมถึงสถาปั ตยกรรม จิตกรรมและประติมากรรม ด้วยเอกลักษณ์ของงานช่างอีสาน
1.6 ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดงในสังคมไทยมีความสัมพันธ์เกีIยวข้องกับชีวิตชาวบ้านมานับแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ศิลปะการแสดง
แบบดัOงเดิ มเป็ นเรืI องราวเกีI ยวกับปั ญหาต่ างๆ ทีI ม ากระทบกับวิถีชี วิตชาวบ้านและเป็ นเรืI องเกีI ยวกับศาสนา เป็ นพิ ธีกรรมทีI
ศักดิjสิทธิjเพืIอขอพรจากเทพเบืOองบนให้ประทานความสุขความเจริ ญและพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร
ศิลปะการแสดงทีIมหาชนนิยมดูในอดีต ได้แก่ การแสดงในพิธีกรรมและในงานเฉลิมฉลองโดยมีเจ้าภาพเป็ นผูเ้ สี ย
ค่าใช้จ่าย ชาวบ้านทัวI ไปเป็ นผูด้ ู ปั จจุบนั ยังคงมีประเพณี การแสดงเช่นนีO เช่น หมอลํา โนรา หนังตะลุง หนังบักตืOอ ลิเก ลิเกลูกทุ่ง
ลิเกซอ ละครชาตรี หุ่นกระบอก เป็ นต้น ศิลปะการแสดงทีIชาวบ้านมีส่วนในการสร้างสรรค์ ได้แก่ เพลงพืOนบ้าน ดนตรี พOืนบ้าน
และฟ้ อนพืOนบ้าน เพลงพืOนบ้านเป็ นวัฒนธรรมทีIรวมบทร้อยกรองและดนตรี พOนื บ้านเข้าด้วยกัน สื บทอดกันมาด้วยปากเปล่า เช่น
เพลงสวดทางศาสนา เพลงประกอบพิธีกรรม เพลงปฎิพากย์ เพลงในเทศกาลและเพลงพืOนบ้านทีIเป็ นมหรสพ
เพลงพืOนบ้านอีสานมีส่วนสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ แบบเกษตรกรรม มีบทบาทหลายด้าน ได้แก่ บทบาทด้านให้ความ
บันเทิง บทบาทในด้านการสร้างความสามัคคี บทบาทด้านให้การศึกษา ปลูกฝังค่านิยม บทบาทในด้านบันทึกเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ และบทบาทในด้านระบายความคับข้องใจ ปัจจุบนั สภาพสังคมทีIเปลีIยนแปลงทําให้เพลงพืOนบ้านหมดไปหรื อเหลือ
น้อยลง ส่วนดนตรี พOืนบ้านเป็ นวัฒนธรรมทีIสืบทอดกันมาตามประเพณี มุขปาฐะ เรี ยนรู ้จากการฟังและการเล่นตามเทศกาลงาน
บุญ ดนตรี พOนื บ้านแต่งขึOนฉับพลันตามปฏิภาณของผูเ้ ล่น โดยไม่มีการเขียน โน้ต ซึIงต่างจากดนตรี ทีIเล่นบรรเลงทัวI ไป เช่น
ศิลปะการแสดง หมอลํา หนังประโมทัย ฟ้ อน เซิOง ล้วนบอกลักษณะนิสยั ร่ าเริ งกระฉับกระเฉงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
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ภาพทีI 2 ศิลปะการแสดงเซิOงไข่มดแดงของคนอีสาน ทีIมา: www.artsw2.com

ภูมิประเทศภาคอีสานเป็ นทีIราบสูง ค่อนข้างแห้งแล้งเพราะพืOนดินไม่เก็บนํOา ฤดูแล้งจะกันดาร ฤดูฝนนํOาจะท่วม แต่ชาว
อีสานก็มีอาชีพทําไร่ ทาํ นา และเป็ นคนรักสนุกและขยัน อดทน คนอีสานมักไปขายแรงงานในท้องทีIภาคกลางหรื อภาคใต้ เพลง
พืOนเมืองอีสานจึงมักบรรยายความทุกข์ ความยากจน ความเหงา ทีIตอ้ งจากบ้านมาไกล ดนตรี พOนื เมืองแต่ละชิOนเอืOอต่อการเล่นเดีIยว
การจะบรรเลงร่ วมกันเป็ นวงจึงต้องทําการปรับหรื อตัOงเสี ยงเครืI องดนตรี ใหม่ เพืIอให้ได้ระดับเสี ยงทีIเข้ากันได้ทุกครัOง คนอีสานก็
พยายามหาความบันเทิงในทุกโอกาส เพืIอผ่อนคลายความไม่สบายใจหรื อสภาพความทุกข์ยากอันเนืIองจากสภาพธรรมชาติ เครืI อง
ดนตรี พOืนเมืองอีสาน เช่น พิณ แคน โหวด โปงลาง หืน ซอ ปีI ไม้ซาง กลองตุม้ กลองยาว เป็ นต้น ทํานองเพลงพืOนเมืองอีสานมีทO งั
ทํานองทีIเศร้าสร้อยและสนุกสนาน เพลงทีIมีจงั หวะเร็ วนัOนถึงจะสนุกสนานอย่างไรก็ยงั คงเจือความทุกข์ยากลําบาก ในบทเพลงอยู่
เสมอ ทํานองเพลงหรื อทํานองดนตรี เรี ยกว่า “ลาย” เช่น ลายแม่ฮา้ งกล่อมลูก ลายนกไส่บินข้ามท่ง ลายลมพัดพร้าว ลายนํOาโตน
ตาด เป็ นต้น การขับร้องเรี ยกว่า “ลํา” ผูท้ ีIมีความชํานาญในการลําเรี ยกว่า “หมอลํา” ลํามีหลายประเภท เช่น ลํากลอน ลําเพลิน ลํา
เรืI องต่อกลอน ลําผญา(ผะหยา) ลําเต้ย เป็ นต้น ส่วนบทเพลงหรื อลายบรรเลงก็มาจากภูมิปัญญาชาวทีIมีความเชีIยวชาญทางด้าน
ดนตรี
2. สือพืน บ้ าน
สืI อพืOนบ้าน (Folk Media) หมายถึง สืI อทีI อาจเป็ นคณะบุคคล ตลอดจนเครืI องมือ อุปกรณ์ทีIเกีIยวกับการแสดงกิจกรรม
และวัฒนธรรมการดํารงอยูท่ ุกประเภท โดยเป็ นสืI อทีIชาวบ้านสร้างสรรค์ขO ึน และยึดถือปฏิบตั ิสืบเนืI องกันมาแต่โบราณกาล ได้แก่
เพลง ฟ้ อน ละคร การละเล่น (ลิเก งิOว หมอลํา ลําตัด หนังประโมทัย มโนราห์ ฯลฯ) กีฬา ตลอดจนประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ
สืI อพืOนบ้าน เป็ นสืI อทีIมีผลจูงใจ ใกล้ชิดประชาชน ปรับการแสดงได้หลายรู ปแบบ ปรับให้เข้ากับเนืO อหาใหม่ๆ ได้เสมอ
รวมทัOงเป็ นทีIชืIนชอบของบุคคลทุกเพศทุกวัยในแต่ละท้องถิIน ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงเริI มมีการสนใจนําสืI อดัOงเดิมทีIมีอยูใ่ นชุมชน หรื อ
ท้องถิIนชนบท ทีIเรี ยกว่าสืI อพืOนบ้าน มาใช้ในการพัฒนาชนบท ซึI งเป็ นสืI ออีกชนิ ดหนึI งทีIสามารถนํามาใช้ในการเผยแพร่ ข่าวสาร
การให้ความรู ้ดา้ นต่างๆ แก่ประชาชนในชนบทได้เป็ นอย่างดี (กาญจนา แก้วเทพ, 2554)
สืI อพืOนบ้าน นับเป็ นพืOนทีIบ่มเพาะความคิดริ เริI มสร้างสรรค์ในการสืI อสารความหมายของมนุษย์ เช่น การสวมผ้าซิI นหรื อ
ผ้าลายขลิบทอมือในการแสดงพืOนบ้าน อาจเป็ นเอกลักษณ์หรื อ “สืI อ” ทีIแสดงออกถึงความเป็ นตัวตนของคนอีสาน ซึI งมีความเชียว
ชาญในการทอผ้าและมีความเชืI อในการใช้สีของผ้าหรื อใช้ลายผ้าทอสําหรับขับไล่สIิ งชัวI ร้าย ในแง่ของกระบวนการผลิตและ
ขนาดของการผลิต การกระจายและการบริ โภคสืI อพืOนบ้านจะจํากัดวงอยูใ่ นระดับชุมชนท้องถิIน ทัOงนีO สืI อพืOนบ้านเกิดขึOนและดํารง
อยูเ่ พืIอประโยชน์ใช้สอยทีIเหมาะสมสําหรับชุมชน เพืIอแสดงเอกลักษณ์หน้าตาของชุมชนแต่ละแห่ ง เช่น ครกอ่างศิลา เหล็กนํOาพีO
อุตรดิตถ์ มีดอรัญญิกทีIอยุธยา บัOงไฟพญานาคทีIอาํ เภอโพนพิสยั เป็ นต้น
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ภาคอีสานเป็ นภาคทีIมีการละเล่น และการแสดงสืI อพืOนบ้านทีIเป็ นเอกลักษณ์ของตนมากมาย แบ่งออกเป็ นกลุ่มวัฒนธรรม
ได้ 3 กลุ่ม (เจริ ญชัย ชนไพโรจน. 2529) ได้แก่
1.กลุ่มวัฒนธรรมโคราช เป็ นวัฒนธรรมของชาวไทยโคราชทีIอาศัยอยูใ่ นจังหวัดนครราชสี มาอําเภอนางรอง อําเภอหนอง
กีI อําเภอลําปลายมาศ และอําเภอเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ มีการละเล่นและการแสดงทีIเป็ นหลัก คือ ลิเก และเพลงโคราช
2.กลุ่มวัฒนธรรมกันตรึม เป็ นวัฒนธรรมของชาวไทยเขมร และชาวไทยกวยทีIอาศัยอยูใ่ นจังหวัดสุรินทร์ ศรี สะเกษ
อําเภอประโคนชัย อําเภอกระสัง อําเภอบ้านกรวด อําเภอสตึก และอําเภอเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ มีการละเล่น และการแสดงทีI
เป็ นหลัก คือ เจรี ยง กันตรึ ม และปีI พาทย์
3.กลุ่มวัฒนธรรมหมอลํา เป็ นวัฒนธรรมของชาวไทยลาวทีIอาศัยอยูใ่ นจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร นครพนม
หนองคาย เลย ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสิ นธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ อําเภอราศีไศล อําเภอกันทรารมย์ และอําเภอ
เมือง จังหวัดศรี สะเกษ อําเภอรัตนบุรี และอําเภอท่าตูม ของจังหวัดสุรินทร์ อําเภอพุทไธสง อําเภอลําปลายมาศ อําเภอหนองกีI
อําเภอละหานทราย อําเภอสตึก อําเภอคูเมือง และอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อําเภอบัวใหญ่ อําเภอสูงเนิน และอําเภอประทายของ
จังหวัดนครราชสี มา มีการละเล่น และการแสดงทีIเป็ นหลัก คือ หมอลํา หมอแคน
ศิลปะการแสดงพืOนบ้านและสืI อพืOนบ้านของชาวอีสานทีIมีความโดดเดน และถือเป็ นสัญลักษณ์ทีIสาํ คัญของคนในภูมิภาค
นีO คือ ศิลปะการแสดงหมอลํา (ธี ระพงษ โสดาศรี . 2537 : 28) ซึI งถือได้วา่ เป็ นทีIนิยม และรับใช้ชีวิตของชาวอีสาน กล่าวคือ ให้
ความบันเทิงเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดของคนในสังคม ให้การศึกษา ให้ความรู ให้แงคิดศีลธรรมจรรยาแก่ประชาชน และ
ได้นาํ วรรณกรรมท้องถิIนมาแสดงหมอลําโดยมีศิลปิ นเป็ นผูอ้ นุรักษ์ และสื บทอดศิลปะพืOนบ้าน นับได้วา่ หมอลําเป็ นสิI งทีIบ่งบอก
ถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานทีIสะท้อนภาพของสังคม และยังเป็ นความบันเทิง ในเชิงธุ รกิ จอีกด้วย หมอลําแบ่งออกเป็ น 5
ประเภท คือ หมอลําพืOน หมอลําผีฟ้า หมอลํากลอน หมอลําหมู และหมอลําเพลิน กลอนลําทีIหมอลําใช้ลาํ มีทาํ นองหลัก 4 ทํานอง
ได้แก่ ทํานองลําทางสัOน ทํานองลําทางยาว ทํานองลําเต้ย และทํานองลําเพลินลักษณะของกลอนลํา มีกลอนร่ าย กลอนกาพย์ (หรื อ
กลอนตัด) และกลอนเญิIน (เจริ ญชัย ชนไพโรจน, 2529)
หมอลํา มีบทบาททีI สาํ คัญต่อสังคมอีสานสองประการ คือ บทบาทด้านพิธีกรรม ได้แก่ หมอลําผีฟ้า ซึI งเป็ นการลําเพืIอ
รักษาคนเจ็บป่ วย และขอคําทํานายเกีIยวกับ โชคชะตาบ้านเมือง พิธีกรรมทัOงสองลักษณะนีO สัมพันธ์กบั องค์ประกอบของสังคม ใน
ด้านความเชืI อ การผลิตและระบบเศรษฐกิ จ บทบาทด้านมหรสพมี 2 ลักษณะ คือ บทบาทโดยตรง ได้แก่ ให้ความบันเทิ งให้
การศึกษาเผยแพร่ ศาสนาสร้างเอกภาพทางการเมืองความคิด และเป็ นสืI อชาวบ้าน สวนบทบาททีIแฝงเร้น ได้แก่ เป็ นการผ่อนคลาย
ความเก็บกด และความคับข้องใจอันเกิดจากกรอบสังคม และปั ญหาในการดําเนินชีวติ
ในอดีตหมอลําได้รับความนิยมมากในพืOนทีIดินแดนอีสาน และมีบทบาทมากทีIสุดในการให้ความบันเทิงแก่ชุมชนอีสาน
เพราะในกลอนลํานัOนนอกจากจะให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน สามารถเข้าลึกถึงจิตใจของชาวอีสานได้อย่างลึกซึO งแล้ว กลอน
ลํายังแฝงคติให้คิดไมว่าจะเป็ นด้านประเพณี ศีลธรรม การดําเนิ นชีวิต และอืIนๆ อีกมากมายหมอลําก็เช่นเดียวกับมหรสพอืIนๆ มี
ขึOนย่อมมีลงเป็ นเรืI องธรรมดา มีช่วงทีIนิยม และลดความนิ ยมลง ด้วยปั จจัยหลายประการ ในยุคทีI หมอลํายํIาอยูก่ บั ทีIยงั คงใช้การ
แสดงรู ปแบบเดิม ไมมีการพัฒนาให้ทนั สมัยตามสังคมทีIเปลีIยนแปลง การละเล่นอย่างอืIนก็ได้โอกาสแทรกเข้ามามีบทบาทแทนทีI
หมอลําซึIงเป็ นการทดแทนในเรืI องการให้ความบันเทิงเช่นกัน นันI ก็คือ “หนังตะลุง” หรื อ “หนังประโมทัย”
หนังประโมทัยนีO เป็ นสืI อพืOนบ้านอีกชนิดหนึIงทีIปรากฏตัวทีIอีสานและค่อยๆ กระจายสู่ ภูมิภาคอีสานจนโด่งดังเป็ นขวัญ
ใจเด็กอีสาน โดยหนังประโมทัยได้แนวคิดมาจากการดูหนังตะลุงของภาคใต้ หนังประโมทัยถือ เป็ นศิลปะการแสดงทีIถือได้วา่
เป็ นศิลปะชัOนเยียI มของชาวอีสานอีกประเภทหนึIง ทีIมีความงดงามและสนุกสนานโดยการรวมศิลปะในแขนงต่างๆ ทัOงดนตรี การ
ร้อง การเล่น วรรณคดีรวมทัOงภาษาทีIใช้พากย์เจรจายังคงแสดงถึงภาษาทีIเป็ นเอกลักษณ์ของชาวอีสานอย่างแท้จริ ง การแสดงหนัง
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ประโมทัย ถือได้วา่ เป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีกอย่างหนึIงของภาคอีสาน เป็ นศิลปะการแสดงพืOนบ้านทีIสาํ คัญและมีประวัติมา
ช้านาน หนังประโมทัยยังคงสื บต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั แต่มีการแสดงน้อย หาดูได้ยากขึOน แต่ก็ยงั คงเป็ นมหรสพพืOนบ้านอย่าง
หนึIงทีIได้ทาํ หน้าทีIรับใช้สงั คมอีสานมายาวนานคูกับหมอลํา

ภาพทีI 5 – 6 ภาพตัวละครในหนังประโมทัยอีสาน คณะเฉลิมศิลป์ จังหวัดศรี สะเกษ ทีIมา: กิจติพงษ์ ประชาชิ ต, 2553

ด้วยการเปลีIยนแปลงของสังคมทีIได้รับอิทธิพลมาจากการพัฒนาของประเทศ เทคโนโลยีทาํ ให้สังคมให้ความสนใจกับ
สืI อสมัยใหม่เป็ นอย่างยิIง เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การ์ ตูน เกมส์ อินเทอร์ เน็ต และอืI นๆ ทัOงนีO เป็ นเพราะสืI อดังกล่าวเป็ นสืI อทีI
สามารถหาชมได้ง่าย มีความหลากหลายสู ง ทําให้สืIอพืOนบ้านหลายประเภทค่อยๆ เลือนหายไป เช่นหนังประโมทัย ซึI งหนังประ
โมทัยเป็ นการใช้ตวั หนังมาทําเป็ นตัวนักแสดงหรื อตัวละคร และอาศัยดนตรี เสี ยงพากษ์ และการเคลืIอนไหวทีIสนุกสนาน ซึI งหาก
มองอีกในมุมมองหนึI งหนังประโมทัยก็เหมือนภาพยนตร์ การ์ ตูนสมัยก่อนทีI สามารถถ่ายทอดจิ ตนาการของเจ้าของวงลงไปได้
อย่างเต็มทีI มีการเคลืIอนไหวทีIทาํ ให้สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน การสนทนาก็เป็ นภาษาท้องถิIน การใช้ดนตรี เป็ นดนตรี ทีI
ดัดแปลงมาจากหมอลํา เพืIอเพิIมความเพลิดเพลินให้กบั หนังประโมทัย หลังจากทีI สืIอประเภทภาพยนตร์ และสืI อสําหรั บเด็กทีI
เรี ยกว่า “การ์ตูนแอนิเมชันI ” เข้ามามีบทบาทในสังคมอีสาน คนได้ให้ความสนใจกับสืI อเหล่านีOมากกว่าสืI อพืOนบ้าน เนืI องจากมีภาพ
ทีIสวยงาม และสามารถหาชมได้ง่ายกว่า
เราอาจกล่าวได้วา่ สืI อพืOนบ้านเป็ นสืI ออีกชนิ ดหนึI งทีIสามารถนํามาใช้ในการเผยแพร่ ข่าวสารการให้ความรู ้ดา้ นต่างๆ แก่
ประชาชนในชนบทได้เป็ นอย่างดี เนืI องจากสืI อพืOนบ้านเป็ นสืI อทีI มีมาก่อนการเกิดขึOนของสืI อสมัยใหม่ ดังนัOนสืI อพืOนบ้านย่อมมี
บทบาทหน้าทีIในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากเริI มมีสืIอมวลชนสมัยใหม่แทรกเข้าไปในชุมชน
ปรากฏการณ์ก็คือ สืI อพืOนบ้านในหลายพืOนทีIจาํ เป็ นต้องหลีกทางให้แก่สืIอสมัยใหม่ทีIมาทีหลัง แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนืI องจากสืI อแต่
ละประเภทต่างก็มีขอ้ เด่น ข้อด้อย ในตัวเอง ทัOงสืI อพืOนบ้านหรื อสืI อมวลชนเอง ก็เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว ดังนัOน ในท่ามกลาง
หมู่นกั สืI อสารเพืIอพัฒนา จึงมีแนวคิดว่าในยุคปั จจุบนั สืI อพืOนบ้านยังมีความจําเป็ นต่อการพัฒนาสังคม โดยควรปรับปรุ งให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมปั จจุบนั ด้วย
3. ความเป็ นอีสานในสือพืน บ้ าน
สืI อ พืO น บ้า นเป็ นสืI อ ทีI มี ค วามเป็ นพิ เ ศษทางด้า นอัต ลัก ษณ์ ข องคนอี ส าน นอกจากจะได้ค วามซาบซึO ง เพลิ ด เพลิ น
สนุกสนาน คนดูยงั ได้รับความรู ้จากภูมิปัญญาของคนรุ่ นเก่าทีIได้สงั เคราะห์ขO ึนมาอย่างสร้างสรรค์ เพืIอให้สามารถนําไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในการทํามาหากิน แก้ปัญหาในสังคม หลีกเลีIยงข้อห้ามของสังคม ความเชืIอ ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ สิI งเหล่านีO สืIอ
พืOนบ้านเป็ นกลไกในการสืI อสารระหว่างคนเฒ่าคนแก่ไปยังลูกหลานในสังคมนัOนๆ เพืIอสัIงสอนคนในสังคมให้มีทรรศนะคติทีIดี
ร่ วมกัน ความมีเอืOอเฟืO อซึIงกันและกัน มีนO าํ ใจ
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ในปั จจุบนั สืI อพืOนบ้านได้รับความนิ ยมน้อยลง เกิดจากชาวบ้านไม่นิยมชมการแสดงสืI อพืOนบ้าน แต่ไปนิ ยมวัฒนธรรม
บันเทิงรู ปแบบใหม่ เช่น ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชันI ละคร เพลงลูกทุ่ง เพลงสตริ ง และคาราโอเกะ จึงทําให้สืIอพืOนบ้านหลาย
คณะ ไม่สามารถดําเนินงานการแสดงได้ตอ้ งยุบคณะ บางคณะได้ประสบกับปั ญหาค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการทีIค่อนข้างสูง ไม่
ค่อยมีการว่าจ้างงานการแสดง ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุ งคณะให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เพราะการลงทุนในการพัฒนาสืI อ
ให้มีความใหม่ ทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริ โภคสืI อของคนทีIเปลีIยนไปนัOน ยังมีความเสีI ยงทีIสูง ทําให้หลายคณะได้ปิด
ตัวไปอย่างน่าเสี ยดาย
การเปลีIยนแปลงการบริ โภคสืI อทีIเปลีIยนไปจากสืI อพืOนบ้านทีIเคยมีบทบาทในการดูแล สังI สอน อบรมคนในสังคมได้เป็ น
อย่างดี ได้เปลีIยนมาเป็ นสืI อสมัยใหม่เข้ามาแทนทีI เนืIองจากมีความทันสมัยทัOงเรืI องเทคนิ คการนําเสนอทีIน่าสนใจ ค่าใช้จ่ายในการ
เสพสืI อก็มีราคาถูกลง ค่านิ ยมของคนเริI มหันไปให้ความสําคัญกับสืI อดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ทําให้ภูมิปัญญาทีI แฝงอยู่ในสืI อ
พืOนบ้านเหล่านัOนค่อยๆ หายไปทีละน้อย ซึI งจะส่ งผลให้ในอนาคตวัฒนธรรมภูมิปัญญาดีๆ ทีIได้ผ่านการกลันI กรองสังเคราะห์มา
หลายชัวI อายุคน อาจจะถูกลืมจากคนในสังคมไป
ในการศึกษาครัOงนีO เป็ นการศึกษาสืI อพืOนบ้านตามองค์ประกอบต่างๆ เพืIอแยกแยะอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
อีสานทีIเป็ นประโยชน์สาํ หรับคนในสังคม ให้สามารถนําอัตลักษณ์เหล่านีO ไปใช้ในการพัฒนาสืI อสมัยใหม่ทีIมีความเป็ นอัตลักษณ์
ของคนอีสาน เพืIอสื บสานวัฒนธรรมอันดีงามไว้ โดยได้แยกเป็ นองค์ประกอบดังนีO
3.1 เนืOอเรืI อง สืI อพืOนบ้านได้นาํ เอาวรรณกรรมพืOนบ้าน หรื อนิทานพืOนบ้านของอีสานทีIใช้ในการหล่อหลอม สังI สอน
ลูกหลานให้เป็ นคนดีในสังคมนัOนมาใช้ในการเล่าเรืI อง เนืIองจากคนในสังคมมีความคุน้ เคยและผูกพันกับนิทานเรืI องนัOนๆเป็ นอย่าง
ดี นอกจากนีOนิทานพืOนบ้านอีสานยังเต็มไปด้วยความเชืIอ ข้อห้าม คติแง่คิดทีIเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ทําให้คนทีIได้ฟัง หรื อได้ชม
การแสดงพืOนบ้านนัOน เกิดจิตสํานึกทีIดี รู ้ผิดรู ้ถูก เข้าใจหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า รู ้จกั บาปบุญ ทําให้สงั คมอีสานนันI น่าอยู่
3.2 การแต่งกาย คนอีสานมีอาชีพเกษตรกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ การแต่งกายปกติก็จะเป็ นแบบเรี ยบง่ายไม่มีลวดลาย เน้น
ความทนทานของผ้า ส่วนใหญ่เป็ นผ้าฝ้ ายแล้วย้อมสี ตามความต้องการของผูใ้ ส่ ส่วนผ้าทอสําหรับโอกาสพิเศษ เช่น ใช้ในงานบุญ
ประเพณี ต่างๆ งานแต่งงาน งานฟ้ อนรํา มักมีลวดลายทีIสวยงามวิจิตรพิสดาร มีหลากหลายสี สัน ลักษณะของการแต่งกายดังกล่าว
ได้ปรากฏในสืI อพืOนบ้านแต่ละประเภท ซึIงจะช่วยให้คนดูสืIอพืOนบ้านซึIงเป็ นคนในสังคมอีสานนัOนมีความใกล้ชิดผูกพันกับการแต่ง
กายของตัวละครหรื อนักแสดง ทําให้ชาวบ้านเปรี ยบเที ยบตัวเองกับตัวละครได้ง่าย จะช่วยทําให้สืIอพืOนบ้านสามารถถ่ายทอด
เนืOอหาไปยังผูช้ มได้ง่ายมากยิงI ขึOน
3.3 การแสดง สืI อพืOนบ้านอีสานไม่วา่ จะเป็ นการเคลืIอนไหวหรื อการออกท่าทางของตัวละครนัOนล้วนได้รับอิทธิ พลมา
จากประเพณี และการละเล่นของคนอีสานทีI มีความงาม และเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การฟ้ อน การรํา การเซิO ง เป็ นการแสดงทีI
เกิดขึOนเพืIอพิธีกรรมทางศาสนา และความสนุกสนานรืI นเริ งในเทศกาลต่างๆ การร่ ายรําจะมีลกั ษณะเฉพาะของการเคลืIอนไหว
อวัยวะส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย เช่ น ก้าวเท้า การวาดแขน การยกเท้า การส่ ายมือ การส่ ายสะโพก ทีI เกิ ดขึO นจากท่าทางอันเป็ น
ธรรมชาติทีIปรากฏอยูใ่ นชีวติ ประจําวัน แล้วนํามาประดิษฐ์หรื อปรุ งแต่งให้สวยงามตามแบบท้องถิIนอีสานเช่น ทําท่าทางลักษณะ
แอ่นตัวแล้วโยกตัวไปมา เวลาก้าวตามจังหวะก็มีการกระแทกกระทัOนตัว ดีดขา ขยับเอว ขยับไหล่ เน้นความสนุกสนาน
การแสดงพืOนเมืองภาคอีสาน แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของชนพืOนเมืองกับสภาพชีวิตความเป็ นอยู่ การแสดงพืOนเมือง
ภาคอีสานจะมีทO งั การแสดงทีIเป็ นแบบดังI เดิมทีIมีการสื บทอดกันมา และการแสดงทีIเกิดขึOนในแต่ละท้องถิIนเป็ นไปตามความถนัด
หรื อความสามารถของแต่ละคน โดยไม่มีระเบียบแบบแผน ช่วยให้สืIอพืOนบ้านมีความสนุกเพลิดเพลินไปกับการแสดงและการ
เคลืIอนไหวของตัวละครได้เป็ นอย่างดี
3.4 ดนตรี สืI อพืOนบ้านอีสานเป็ นเวทีในการแสดงออกทางดนตรี อีสานได้อย่างเต็มทีI ทําให้การแสดงของสืI อพืOนบ้านนัOน
ได้รับความนิยมและสามารถให้ความสนุกสนานกับคนอีสานได้เป็ นอย่างดี
เนืIองจากดนตรี อีสานนัOนเป็ นดนตรี ระดับพืOนบ้าน
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สามารถเข้าถึงชีวติ ชาวบ้าน สื บทอดพัฒนาโดยชาวบ้าน จนได้ชืIอว่าเป็ นดนตรี พOนื บ้านอีสาน ทีIเข้าถึงชีวติ จิตใจ กล่อมเกลาจิตใจ
ตลอดจน ให้ความบันเทิงแก่ชาวอีสานมาช้านาน เครืI องดนตรี บางอย่างไม่ทราบว่าใครเป็ นผูป้ ระดิษฐ์คิดค้น และกําเนิดขึOนในยุค
สมัยไหน แต่เครืI องดนตรี ทO งั หลายก็ยงั มีการสื บทอด ปรับปรุ ง พัฒนา และเผยแพร่ ให้คงอยูจ่ นถึงปัจจุบนั
3.5 บทสนทนา การสนทนาของตัวละครในสืI อพืOนบ้านนัOนมีการนําเอาภาษาพืOนบ้านในแต่ละท้องถิIนของอีสานมาใช้ใน
การเล่าเรืI อง และสนทนากันระหว่างตัวละครเป็ นหลัก บางครัOงต้องใช้การสนทนาทีIต่างกันตามจังหวะและโอกาสต่างๆ ในเนืOอ
เรืI อง เช่น การพูดแบบพญา เพือI ใช้ในการเกีOยวพาราสี โต้ตอบหนุ่มสาว พูดเป็ นทํานองกลอนลําให้เกิดความสวยงามและเป็ น
ทํานองจังหวะทีIน่าฟัง คําร้องเพืIอให้ความสนุกสนาน และอืIนๆ ทีIปรากฏอยูใ่ นวัฒนธรรมอีสาน
สรุป
การบริ โภคสืI อทีIเปลีIยนแปลงไปตามยุคสมัย จากสืI อพืOนบ้านทีIเคยมีบทบาทในการดูแล สังI สอน อบรมคนในสังคมเป็ น
อย่างดี ได้เปลีIยนมาเป็ นสืI อสมัยใหม่เข้ามาแทนทีI เนืIองจากมีความทันสมัยทัOงเรืI องเทคนิคการนําเสนอทีIน่าสนใจ ค่าใช้จ่ายในการ
บริ โภคสืI อก็มีราคาถูกลง ค่านิยมของคนเริI มหันไปให้ความสําคัญกับสืI อดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ทําให้ภูมิปัญญาทีIแฝงอยูใ่ นสืI อ
พืOนบ้านเหล่านัOนค่อยๆ หายไปทีละน้อย ซึIงจะส่งผลให้ในอนาคตวัฒนธรรมภูมิปัญญาดีๆ ทีIได้ผา่ นการกลันI กรองสังเคราะห์มา
หลายชัวI อายุคน อาจจะถูกลืมจากคนในสังคมไป
จากการแยกอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาทีIอยูใ่ นสืI อพืOนบ้านอีสานจะเห็นได้วา่ ส่วนประกอบต่างๆ
ของสืI อพืOนบ้านนัOนเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอีสาน ไม่วา่ จะเป็ นเนืOอเรืI อง การแต่งกาย การเคลืIอนไหวหรื อการแสดง ดนตรี และบท
สนทนาหรื อภาษาทีIใช้ ซึIงองค์ประกอบเหล่านีOบรรพบุรุษได้ใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาเพืIอให้มีความเหมาะสมกับคนในท้องถิIน
อีสานให้มากทีIสุด ทําให้การสืI อสารระหว่างคนในสังคมนัOนเกิดประสิ ทธิภาพ ซึIงหากสืI อสมัยใหม่ทีIปรากฏในปั จจุบนั นีOได้นาํ
วัฒนธรรมความเป็ นอีสานมาใช้ในการนําเสนอบ้าง ผูเ้ ขียนเชืIอว่าจะช่วยให้สืIอชนิดนัOนมีโอกาสประสบผลสําเร็ จในการสืI อสาร
ระหว่างคนในท้องถิIนอีสานได้เป็ นอย่างดี อีกทัOงการได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมจากสืI อดังกล่าวก็เป็ นเรืI องทีIดีทีIจะช่วยให้คน
ในท้องถิIนเราได้ซึมซับวัฒนธรรมอีสานไปในตัวสร้างจิตสํานึก และตะหนักถึงความผิดชอบชัวI ดีได้ดีกว่าการนําเอาหลักหรื อแนว
ทางการทําสืI อมาจากหนังหรื อสืI อของต่างประเทศ เพราะสืI อเหล่านัOนเขาก็ได้พยายามแทรกความเป็ นวัฒนธรรมของชาตินO นั ๆ ลง
ไปในสืI อนัOนด้วย ทําให้สงั คมไทยในปัจจุบนั ทีIนิยมบริ โภคสืI อต่างชาตินO นั เริI มมีแนวคิด วัฒนธรรม ค่านิยมทีIเปลีIยนไป ซึIงเชืIอได้
ว่าการนําอัตลักษณ์ความเป็ นไทยและความเป็ นท้องถิIนของแต่ละท้องถิIนมาใช้ในการสร้างสืI อ จะสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดความ
น่าสนใจให้กบั สืI อสมัยใหม่ได้เช่นกัน
เอกสารอ้ างอิง
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ .2554.สือพืน บ้ านศึกษาในสายตานิเทศศาสตร์ .พิมพ์ครัOงทีI 1
เจริ ญชัย ชนไพโรจน. 2529. รายงานการวิจยั เรืองดนตรีผู้ไทย.มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาสารคาม
จิรวัฒน์ พิระสันต์.2553. การสืบค้นข้ อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุ โขทัย. โครงการวิจยั สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.)
ประจวบ จันทร์หมืIน.2553.วัฒนธรรมอีสานและภูมปิ ัญญาชาวบ้ าน.เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนวิชาวัฒนธรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
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ั นาการชุ ดประจําชาติไทยบนเวทีประกวดนางงามจักวาล ระหว่ างปี 2547 – 2553
ดนัย เรี ยบสกุล
Evolution of the Thai National Costume on the stage Miss Universe since 1954 to 2010
Danai Reabsakul
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Faculty of Architecture. Naresuan University.
Corresponding author E-mail address: kitdacard@hotmail.comcom
นับตั9งแต่ปี พ.ศ. 2497 ทีBประเทศไทยส่ งสาวงามเข้าประกวดบนเวทีมิสยูนิเวิร์สหรื อนางงามจักรวาลเป็ นครั9ง
แรก ปั จจุบันเป็ นระยะเวลากว่า 47 ปี นอกจากการคัดเลื อกตัวแทนทีB มีบุคลิ กภาพและรู ปร่ างหน้าตาทีB สวยงามแล้ว
ประเทศไทยยังต้องจัดเตรี ยมเครืB องแต่งกายสําหรับวาระต่างๆ ในการประกวด ชุดประจําชาติเป็ นชุดหนึBงทีBใช้เวลาในการ
ออกแบบและคัดสรรอย่า งปราณี ต เนืB องจากชุ ด ประจํา ชาติ ไ ทยสามารถบอกได้ถึ งเรืB องราวภูมิ ประเทศ วัฒ นธรรม
ประเพณี และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาติไทย โดยการออกแบบและการคัดเลือกชุดประจําชาติไทยแต่ละครั9ง ผูอ้ อกแบบจะ
มีการปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชีBยวชาญในด้านเอกลักษณ์ความเป็ นไทยและยังพยายามนําเสนอเอกลักษณ์ความเป็ น ไทยผ่านชุด
ประจําชาติไทยในทุกรายละเอียด ทั9งผ้านุ่ง เครืB องประดับ แม้แต่การแต่งหน้าหรื อการทําผม ล้วนการสนับสนุนให้เครืB อง
แต่งกายมี ความโดดเด่นทั9งสิ9 น ปั จจุบนั หลายเวที เปิ ดกว้างให้คนรุ่ นใหม่ได้มีโอกาสเข้าร่ วมการออกแบบ เพืBอแสดง
แนวคิดการออกแบบเครืB องแต่งกายอีกด้วย นับเป็ นระยะเวลานานพอสมควรสําหรับการนําเสนอความเป็ นชาติไทยผ่าน
ชุดประจําชาติบนเวทีระดับนานาชาติ ซึBงแสดงถึงวิวฒั นาการการออกแบบ ว่ามีการปรับเปลีBยนแนวคิด รู ปแบบและการ
นําเสนอในภาพลักษณ์ทีBแปลกใหม่ โดยสังเกตได้ชดั ว่าชุดประจําชาติไทยชุดแรกบนเวทีระดับนานาชาติกบั ชุดประจําชาติ
ในยุคสมัยนี9มีความแตกต่างกันอย่างสิ9นเชิง หากแต่ชุดประจําชาติทีBเป็ นตัวแทนประเทศไทยในแต่ละปี ต่างแสดงแนวคิด
การออกแบบและยุคสมัยของชาติไว้ได้อย่างงดงาม
ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลและภาพชุดประจําชาติไทยทีBใช้บนเวทีการประกวดนางงามจักรวาลตั9งแต่เริB มต้นจนถึง
ปั จจุบนั รวมระยะเวลา 47 ปี ปรากฏข้อมูลทีBพบเพียง 46 ปี เท่านั9น โดยมีจาํ นวน 1 ปี ทีBผูศ้ ึกษายังไม่ทราบข้อมูล ผูศ้ ึกษา
จําแนกและนําเสนอข้อมูลรู ปแบบเครืB องประดับ ผูอ้ อกแบบชุดประจําชาติไทยในรู ปแบบตารางทีB 1 - 3 พร้อมประมวล
ภาพชุดประจําชาติไทยทีBได้รับรางวัล จํานวน 9 ปี และถอดแบบเป็ นลายเส้นดังภาพทีB 1- 10 เพืBอแสดงความชัดเจนของ
โครงสร้างชุดไทยประจําชาติไทย สรุ ปข้อมูลได้ดงั นี9
1. ชุดประจําชาติไทยทีBนาํ ไปใช้บนเวทีการประกวดนางงามจักรวาลจําแนกได้ท9 งั สิ9น 7 ประเภท ดังนี9 คือชุดไทย
ประยุกต์ จํานวน 15 ปี ซึB งจัดเป็ นรู ปแบบทีBนิยมมากทีBสุด ลําดับรองลงมาคือ ชุดไทยพระราชนิ ยม จํานวน 14 ปี ชุดไทย
สร้างสรรค์ จํานวน 5 ปี ชุดไทยพื9นถิBนนิยมและชุดไทยละครมีจาํ นวนเท่ากันคิอ จํานวน 4 ปี และชุดไทยรัชสมัย จํานวน 3
ปี
2. โทนสี ทีBเลือกใช้กบั ชุดประจําชาติไทยปรากฎ 2 ประเภทคือ โทนสี ทีBใช้ร่วมกัน 2 สี และโทนสี เดียวทั9งชุด
โดยเครืB องแต่งกายทีBใช้โทนสี 2 โทนสี จํานวน 11 ปี และเครืB องแต่งกายทีBใช้โทนสี เดียวทั9งชุดจํานวน 9 ปี ดังนี9 คือ โทนสี
เหลื องเป็ นสี ทีBได้รับความนิ ยมสู งสุ ด จํานวน 8 ปี โทนสี แดงเป็ นสี ลาํ ดับทีB 2 จํานวน 6 ปี โทนสี เขียวและโทนสี ขาว
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นําไปใช้เท่ากันจํานวน 5 ปี โทนสี น9 าํ เงิ นและสี ส้ม จํานวน 3 ปี โทนสี ทองและโทนสี ม่วง นําไปใช้โทนสี ละ 2 ปี ลําดับ
สุดท้ายคือโทนสี ดาํ นําไปใช้เป็ นจํานวน 1 ปี
3. อุปกรณ์ประกอบหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆ ทีBนาํ ไปร่ วมแสดงบนเวทีการประกวดขณะแต่งกายชุดประจําชาติ
ไทย ทีBปรากฎจํานวน 3 ปี คือ พวงมาลัย จํานวน 2 ปี และพัดโบกจํานวน 1 ปี
4.ผูอ้ อกแบบและคัดเลือกชุดประจําชาติไทยสําหรับการประกวดนางงามจักรวาลถือเป็ เกี ยรติยศแก่ผูท้ ีBได้รับ
หน้าทีBน9 ีอย่างมาก โดยมีขอ้ มูลบันทึกไว้จาํ นวน 27 ปี ซึBงห้องเสื9 อระพี โดย ลํายงค์
บุณยรัตพันธุ์ เป็ นผูท้ ีBได้ออกแบบและตัดเย็บมากทีBสุดคือจํานวน 15 ปี โดยทีBห้องเสื9 อกาลวินโดยทัจฐนี ย ์ ศิริเยีBยม กิตติ
กรณ์ นพอุดมพันธุ์และธีรพันธุ์ จันทร์เจริ ญ เป็ นผูอ้ อกแบบจํานวน 2 ปี และชุดประจําชาติออกแบบปี ละ 1 ท่านซึB งได้แก่
มัลลิกา กรแก้วไหมไทย จงกล ธี ระ ฉันทะสวัสดิc สถาปั ตย์ มูลมา ธัชกร ตั9งธนากรกิจ อนุชา ทีรคานนท์ เผ่าทอง
ทองเจือและพลิน อภิญญากุล
ประเทศไทยได้รับรางวัลชุดประจําชาติจากเวทีการประกวดนางงามจักรวาล ซึBงสร้างความภาคภูมิใจต่อคนไทย
ทั9งชาติ รางวัลชนะเลิศจํานวน 9 ปี คือ รางวัลทีB 2 จํานวน 5 ปี และรางวัลทีB 3 จํานวนเท่ากันคือ 2 ปี
ตารางทีA 1 ตารางรวมข้ อมูลชุดประจําชาติไทยเวทีนางงามจักรวาล (Miss Universe) จํานวน 47 ปี
ตัHงแต่ ปี พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2553
ลําดับ

ปี

ชืAอผู้สวมใส่

รู ปแบบ
เครืAองแต่ งกาย

สี

ผู้ออกแบบ/
คัดเลือก

รางวัล

ไทยประยุกต์

สี เขียว / สี ทอง

-

-

1.

2497

อมรา อัศนนท์

2.

2502

สดใส วานิชวัฒนา

ไทยละคร

สี ขาว

มัลลิกา

-

3.

2508

อาภัสรา หงสกุล

ไทยพระราชนิยม

สี สม้

กรแก้วไหมไทย

-

4.

2509

จีรนันท์ เศวตนันท์

ไทยพระราชนิยม

สี ทอง

-

-

5.

2510

ประภัสสร พานิชยกุล

6.

2511

อภันตรี ประยุทธเสนีย ์

7.

2512

8.

ไม่ได้เข้าประกวดนางงามจักรวาลเนืBองจากอายุไม่ถึงเกณฑ์ทีBกาํ หนด
ไทยพระราชนิยม

สี สม้

-

แสงเดือน แม้นวงศ์

ไทยละคร

สี แดง / สี เขียว

จงกล

ชนะเลิศ

2513

วารุ ณี แสงสิ รินวิน

ไทยพระราชนิยม

สี ชมพู

-

-

9.

2514

นิภาภัทร สุดศิริ

ไทยท้องถิBนนิยม

สี ดาํ

-

-

10.
11.

2515
2517

กนกอร บุญมา
เบญจมาศ พรพาศวิจารย์

ไทยละคร
ไทยพระราชนิยม

สี แดง / สี เขียว
สี ชมพู

-

-

88

ตารางทีA 2 ตารางรวมข้ อมูลชุดประจําชาติไทยเวทีนางงามจักรวาล (Miss Universe) จํานวน 47 ปี
ตัHงแต่ ปี พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2553 (ต่ อ)
รู ปแบบ
เครืAองแต่ งกาย

สี

ผู้ออกแบบ/
คัดเลือก

รางวัล

วัลยา โทณวนิก

ไทยพระราชนิยม

สี ชมพู

-

-

2519
2520

แคทรี ยา เอริ กลุ
ลัดดาวรรณ อินทริ ยา

ไทยพระราชนิยม

สี เขียว

-

-

15.

2521

พรพิศ สาครวิจิตร

ไทยประยุกต์

สี ขาว

-

-

16.

2522

วงศ์เดือน เกิดพุม่

ไทยพื9นถิBนนิยม

สี ชมพู

-

-

17.

2523

อาทิตยา พรมกุล

ไทยพระราชนิยม

สี ชมพู

-

-

18.

2524

มาศสุภา กาพย์ประพันธ์

ไทยประยุกต์

สี น9 าํ เงิน

-

-

19.

2525

นิภาพร นาราพาณิ ชย์

ไทยประยุกต์

สี ชมพู

-

-

20.

2526

จินดา นันทแตง

ไทยพระราชนิยม

สี เขียว

-

-

21.

2527

สาวิณี ปะการะนัง

สี ขาวครี ม

ระพี

-

22.
23.

2528
2529

ธารทิพย์ พงศ์สุข
ทวีพร คลังพลอย

ไทยประยุกต์พร้อม
พวงมาลัย
ไทยพระราชนิยม
ไทยประยุกต์

สี ฟ้า / สี ขาว
สี แดงเลือดหมู

ระพี
กาลวิน

-

24.

2530

ชุติมา นัยนา

ไทยพื9นถิBนนิยม

สี สม้ แสด / สี ขาว

กาลวิน

-

25.

2531

ภรทิพย์ นาคหิ รัญกนก

ไทยพระราชนิยม

สี ม่วงเม็ดมะปราง

ระพี

ชนะเลิศ

26.

2532

ยลดา รองหานาม

ไทยประยุกต์

สี น9 าํ เงินเข้ม

ระพี

27.

2533

ภัสราภรณ์ ชัยมงคล

ไทยประยุกต์

สี เขียวเหลือบดํา

ระพี

รองชนะเลิศ
อันดับหนึBง
-

28.

2534

จิรประภา เศวตนันท์

ไทยประยุกต์

สี เขียวมรกต

ระพี

-

29.

2535

อรองค์ ปั ญญาวงค์

ไทยประยุกต์

สี ขาวครี มงาช้าง

ระพี

30.

2536

ฉัตรทริ กา อุบลศิริ

ไทยประยุกต์

สี สม้ แสด

ระพี

รอง
ชนะเลิศ
อันดับหนึBง
-

31.

2537

อารี ยา ศิริโสภา

ไทยท้องถิBนนิยม

สี ทอง / สี แดง

ระพี

-

ลําดับ

ปี

12.

2518

13.
14.

ชืAอผู้สวมใส่
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ตารางทีA 3 ตารางรวมข้ อมูลชุดประจําชาติไทยเวทีนางงามจักรวาล (Miss Universe) จํานวน 47 ปี
ตัHงแต่ ปี พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2553 (ต่ อ)
รู ปแบบ
เครืAองแต่ งกาย

สี

ผู้ออกแบบ/
คัดเลือก

รางวัล

ภาวดี วิเชียรรัตน์

ไทยประยุกต์

สี ม่วงเปลือกมังคุด

ระพี

-

2539

นิรัชยา คํายา

ไทยประยุกต์

สี น9 าํ เงิน

ระพี

-

34.

2540

สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริ ฐ

ไทยประยุกต์

สี แดง

ระพี

-

35.

2541

ชลิดา เถาว์ชาลี

ไทยพระราชนิยม

สี ขาว / สี ฟ้า

ระพี

-

36.

2542

อภิสมัย ศรี รังสรรค์

ไทยพระราชนิยม

สี ชมพูสด

ระพี

-

37.

2543

กุลธิดา เย็นประเสริ ฐ

ไทยพระราชนิยม

สี ขาวครี มงาช้าง

ระพี

-

38.

2544

วริ นทร ผดุงวิถี

ไทยละคร

สี แดงเข้ม

อนุชา ทีรคานนท์

-

39.

2545

จันจิรา จันทร์โฉม

ไทยรัชสมัย

สี แดง

เผ่าทอง ทองเจือ

-

40.

2546

เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์

ไทยสร้างสรรค์

สี ชมพู

-

41.

2547

มรกต กิตติสาระ

ไทยประยุกต์

สี แดง

42.

2548

ชนันภรณ์ รสจันทร์

ไทยรัชสมัย

สี แดง / เขียว

43.

2549

อรวริ นทร์ โอสถานนท์

สี เหลือง / เขียว

44.

2550

ฟ้ ารุ่ ง ยุติธรรม

ไทยรัชสมัย
พร้อมพวงมาลัย
ไทยสร้างสรรค์

กิตติกรณ์
นพอุดพันธุ์
กิตติกรณ์
นพอุดพันธุ์
ธีรพันธ์
จันทร์เจริ ญ
ธีรพันธ์
จันทร์เจริ ญ
ธีระ
ฉันทะสวัสดิc

45.

2551

กวินตรา โพธิจกั ร

ไทยสร้างสรรค์

สี แดงเข้ม

สถาปั ตย์ มูลมา

46.

2552

ชุติมา ดุรงค์เดช

ไทยสร้างสรรค์

สี ทอง

ธัชกร
ตั9งธนกรกิจ

47.

2553

ฝนทิพย์ วัชรตระกูล

ไทยสร้างสรรค์
พร้อมพัดโบก

สี ทอง / สี แดงเข้ม

พลิน
อภิญญากุล

ลําดับ

ปี

32.

2538

33.

ชืAอผู้สวมใส่
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สี ดาํ / สี แดง

ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
อันดับสอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
อันดับสอง
ชนะเลิศ

ภาพทีB 1 ชุดประจําชาติไทย ปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ.1969) ภาพลายเส้นโดย ดนัย เรี ยบสกุล (2553)

แสงเดือน แม้นวงศ์ นําชุดไทยละครแบบดั9งเดิมรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึBง บนเวทีการประกวดมีสยูนิเวิร์ส
เป็ นครั9งแรก เมืBอวันทีB 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2512 ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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ภาพทีB 2 ชุดประจําชาติไทย ปี พ.ศ.2531 (ค.ศ.1988) ภาพลายเส้นโดย ดนัย เรี ยบสกุล (2553)

ภรณ์ทิพย์ นาคหิ รัญกนก สวมชุดไทยพระราชนิยม (ชุดไทยจักรี ) รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึBงเป็ นปี ทีB 2 เมืBอวันทีB
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ณ ประเทศไต้หวัน ห้องเสื9 อระพีเป็ นผูอ้ อกแบบและตัดเย็บชุดประจําชาติในปี นี9

92

ภาพทีB 3 ชุดประจําชาติไทย ปี พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) ภาพลายเส้นโดย ดนัย เรี ยบสกุล (2553)

ยลดา รองหานาม สวมชุดไทยประยุกต์ ออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื9 อระพี โดยได้แนวคิดมาจากชุด
มโนราห์ผสมผสานชุดไทยพระราชนิยมและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึBง เมืBอวันทีB 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ณ
ประเทศเม็กซิโก
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ภาพทีB 4 ชุดประจําชาติไทย ปี พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) ภาพลายเส้นโดย ดนัย เรี ยบสกุล (2553)

อรอนงค์ ปั ญญาวงค์ สวมชุดไทยประยุกต์ โดยประยุกต์จากชุดไทยพระราชนิยมผสมผสานเครืB องประดับทาง
เหนือ ห้องเสื9 อระพีเป็ นผูอ้ อกแบบและดูแลการตัดเย็บ เป็ นชุดทีBได้รับรองชนะเลิศอันดับหนึBง เมืBอวันทีB 8 พฤษภาคม พ.ศ.
2535 ณ ประเทศไทย
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ภาพทีB 5 ชุดประจําชาติไทย ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ภาพลายเส้นโดย ดนัย เรี ยบสกุล (2553)

ชนันภรณ์ รสจันทร์ สวมชุดไทยรัชสมัย ซึB งออกแบบโดยธี รพันธ์ จันทร์ เจริ ญ ได้แนวคิดมากจากเครืB องแต่งกาย
ของสตรี สูงศักดิcสมัยอยุธยา ทั9งพัสตราภรณ์และศิลาภรณ์และสะท้อนให้เห็นความงามของทองคําให้สมกับดินแดนสุ วรรณ
ภูมิของสยามประเทศ ศิลาภรณ์สวมหัวนั9นได้รับแรงบันดาลใจจากศิราภรณ์ทองถักทีBจดั แสดงอยูท่ ีBพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ชุดประจําชาติไทยชุดนี9 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึB ง เมืBอวันทีB 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2548 ณ ประเทศไทย
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ภาพทีB 6 ชุดประจําชาติไทย ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) ภาพลายเส้นโดย ดนัย เรี ยบสกุล (2553)

ฟ้ ารุ่ ง ยุติธรรม สวมชุดไทยแฟนซี ทีBได้รับการออกแบบจาก ธี ระ ฉันทะสวัสดิc ซึB งมีแนวคิดจากวัฒนธรรมของ
แม้วผสานกับความเป็ นแฟชันB สไตล์ Avant-garde ความโดดเด่นของชุดนี9 คือลวดลายการปั ก สี ของชุดมาจากเครืB องแต่ง
กายของชาวเขาเผ่าอาข่า ม้ง กะเหรีB ยง ลาหู่ ลีซู และเมีBยน ชุดนี9 ใช้ผา้ แม้วมากกว่า 20 ผืนมาเลาะและประกอบเป็ น
กระโปรงผืนใหม่ และสําหรับชุดนี9ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับทีBสอง เป็ นการแจ้งผลการประกวดภายในและไม่มีการ
มอบของรางวัล จัดการประกวดเมืBอวันทีB 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ ประเทศเม็กซิโก
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ภาพทีB 7 ชุดประจําชาติไทย ปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008) ภาพลายเส้นโดย ดนัย เรี ยบสกุล (2553)

กวินตรา โพธิจกั ร สวมชุดประจําชาติทีBออกแบบโดย สถาปั ตย์ มูลมา เป็ นชุดไทยแฟนซีทีBนาํ ศิลปะการป้ องกัน
ตัวของไทยทีBเรี ยกว่า มวยไทยมาใช้ประกอบกับลักษณะของหญิงไทยมีบุคลิกเรี ยบร้อยอ่อนหวาน แต่ในคราวทีBบา้ นเมือง
เกิดสงครามหรื อคนทีBรักมีอนั ตราย สตรี ไทยก็สามารถทีBจะลุกขึ9นมาต่อสู ้เพืBอปกป้ องสิB งทีBตนรักได้เช่นกัน สําหรับชุดนี9
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมืBอวันทีB 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ภาพทีB 8 ชุดประจําชาติไทย ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ภาพลายเส้นโดย ดนัย เรี ยบสกุล (2553)

ชุติมา ดุ รงค์เดช สวมชุดไทยแฟนซี ออกแบบโดย ธัชกร ตั9งธนกรกิ จ ได้แนวคิ ดและแรงบันดาลใจจากความ
สวยงามของผูห้ ญิงไทยทีBนอกจากจะมีความงามจากภายนอกแล้วยังงดงามออกมาจากภายในจิ ตใจ มีประกายความสดใส
ผ่องอําไพดุจดังทอง สมกับคําว่า “สุ วรรณภูมิดินแดนแห่ งหญิงงาม” สําหรับชุดนี9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เมืBอ
วันทีB 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 ณ ประเทศบาฮามาส
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ภาพทีB 9 ชุดประจําชาติไทย ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ภาพลายเส้นโดย ดนัย เรี ยบสกุล (2553)

ฝนทิพย์ วัชรตระกูล สวมชุดไทยแฟนซี ออกแบบโดย พลิน อภิญญากุล ได้แนวคิดจาก ช้าง โดยนําเครืB องทรง
ของช้างต้นมาการออกแบบเครืB องประดับ ซึB งได้แก่ ผ้าปกกระพอง พู่หู กระพรวน พระนาศ หรื อ ผ้าคลุมหลัง ในขณะทีB
ทรงผมออกแบบมาในลักษณะของงวงช้าง ชุ ดนี9 ได้รับรางวัลชนะเลิ ศ เมืB อวันทีB 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2553 ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
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จากข้อมูลทั9งหมดจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ชุดประจําชาติไทยมีวิวฒั นาการการออกแบบมาอย่างยาวนาน กระ
ทั9งปั จจุบนั มีนกั ออกแบบรุ่ นใหม่ให้ความสนใจและมีผลงานมากมายทีBประสบความสําเร็ จได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
สร้างความภาคภูมิใจต่อคนไทยทั9งชาติ แต่รางวัลเหล่านั9นมิได้สาํ คัญไปกว่าการได้แสดงออกถึงความเป็ นชาติไทยต่อ
สายตาคนทัวB โลก อีกทั9งยังเป็ นการอนุรักษ์และสื บสานความเป็ นชาติไทยผ่านรู ปแบบของเครืB องแต่งกายอีกด้วย
ปรากฏว่ามีประชาชนจํานวนไม่นอ้ ยทีBคอยติดตามการออกแบบของชุดประจําชาติไทยทีBใช้บนเวทีการประกวด
นางงามต่างๆ ในแต่ละปี ว่ารู ปแบบและแนวความคิดจะเป็ นเช่นไร อีกทั9งยังมีการแลกเปลีBยนความคิดของตนเองและ
ข้อเสนอแนะทีBมีต่อการออกแบบและการตัดเย็บ ความคิดเห็นดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผูอ้ อกแบบและผูม้ ีส่วนเกีBยวข้องกับ
การออกแบบชุดประจําชาติไทยทั9งสิ9 น เนืB องจากคําแนะนําต่างๆ จะก่อให้เกิดการพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบชุดประจําชาติไทยในอนาตค
“แม้ชุดประจําชาติไทยจะเป็ นเพียงอาภรณ์ทีBปกปิ ดร่ างกายของผูส้ วมใส่ แต่เครืB องแต่งกายและเครืB องประดับ
เพียงไม่กีBชิ9น ก็สามารถแสดงพลังอันยิBงใหญ่ทีBจะนําเสนอความเป็ นชาติไทยทั9งหมดไว้ได้ โดยทีBผูส้ วมใส่ ไม่จาํ เป็ นต้อง
เอ่ยปากพูดเลยแม้แต่คาํ พูดเดียว”

ภาพทีB 10 ภาพและภาพลายเส้นรวมชุดประจําชาติไทยทีBเคยได้รับรางวัลบนเวทีเวทีมิสยูนิเวิร์ส
แหล่ งข้ อมูล
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