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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๓ ประการ ได้แก่ ๑)  เพ่ือศึกษากระบวนการสร้าง 

พลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา ๒) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม 
ในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม และ ๓) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะ  
ในการสร้างสุขภาวะทางสังคม  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Action Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ 

 จากการศึกษาพบว่าเรื่องแมงสี่หูห้าตานั้นจากที่กล่าวข้างต้นนั้น เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ  
ประเภทนิทานศาสนา ได้แก่ นิทานชาดก มีจุดมุ่งหมายในการสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน แนะ
แนวทางประพฤติปฏิบัติ สร้างค่านิยมและบรรทัดฐานทางอ้อมให้แก่สังคม และจากการศึกษา 
กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา  ผลการวิจัยพบว่า ๑. การ
จัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. การสร้างสรรค์ใหม่ ๓. การเผยแพร่องค์ความรู้ ๔.การประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างการรับรู้ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการ
สร้างสุขภาวะทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๑. การพัฒนาการ 
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม  ๒. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านผู้น า ๓. การพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม ๔. 
การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์  และการพัฒนาการมีส่วนร่วม   
ประกอบด้วย ๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร ๒. การรับฟังความคิดเห็น ๓. การเกี่ยวข้อง ๔. ความ 
ร่วมมือ ๕. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะ 
ทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม ประกอบด้วย ๑. การ
พัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา “น้องค าสุข” จากงานกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกม 
ครั้งที่ ๔๖  ๒. การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะการสร้างแมงสี่หูห้าตาของอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด 
เชียงราย และ ๓.การพัฒนานวัตกรรมสร้างป้ายแมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะชุมชนดอยเขาควาย อ าเภอ
เมืองจังหวัดเชียงราย เพ่ือปลุกพลังการมีส่วนร่วมความสามัคคี และศิลปะตัวแมงสี่หูห้าตานั้นสามารถ
สร้างเสริมสุขภาพจิตให้มีความเบิกบาน สร้างสุนทรียภาพแก่สังคมได้ เป็นการส่งเสริมให้คนท าความดี  

ค าส าคัญ: The Power of Art,  กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม,  แมงสี่หูห้าตา 
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ABTRACT 

This study aimed to 1) To study the process of creating artistic power by 
using local identity “mang si hu ha ta” (the creature with 4 ears and 5 eyes) 2) To 
develop learning and participation in the use of artistic symbols and social well-being 
and 3) To develop art innovations in creating social well-being. This research is 
Participation Action Research. The data was collected and analyzed based on 
qualitative methods. 

The result of this research showed that “mang si hu ha ta” is an oral 
literature in religious storytelling categories, such as Jataka tales, which has a purpose 
of teaching morals to the people, guiding and practicing, creating values and indirect 
norms for society. The result of creating process of artistic power based on local 
identity “mang si hu ha ta” showed that there were management of local wisdom, 
new creations, knowledge dissemination, and promoting recognition awareness, 
respectively. Furthermore, the result of development of learning and participation in 
the use of art symbols and the creation of social wellbeing consisted of 
development of learning through activities, development of learning through leaders, 
group learning process development, and learning development through creative 
process, respectively. Moreover, the development of participation consisted of 
providing information, listening to opinions, being relevant, cooperation, and 
empowering people. In addition, Art innovation in creating social well-being included, 
firstly,  the development of artistic innovation “mang si hu ha ta” called “Kamsuk” 
from the 46th Chiang Rai National Games. Secondly, the development of artistic 
innovation: the creation of “mang si hu ha ta” in Phaya Mengrai district Chiang Rai 
province. Thirdly, the innovative development of creating “mang si hu ha ta” board 
of Doi Khao Kwai community in Chiang Rai about teaching Dhamma in order to 
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promote unity, cheerful mental health. It created aesthetics for the society and 
promoted people to do good deeds through.   

Keywords: The Power of Art, social well-being process, mang si hu ha ta (Four ears 
Five eyes Monster).  
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๔.๓.๒. การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะการสร้างแมงสี่หูห้าตา           ๑๖๒ 
ของอ าเภอพญาเม็งราย 
๔.๓.๓. การพัฒนานวัตกรรมสร้างป้ายแมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะชุมชนดอยเขาควาย..๑๖๖ 

 
บทที่  ๕  สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ              ๑๗๗ 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย                ๑๗๗ 
๕.๒  องค์ความรู้จากงานวิจัย               ๑๘๗ 
๕.๓. อภิปรายผล                 ๑๘๘ 
๕.๔ ข้อเสนอแนะ                 ๑๘๙ 
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บรรณานุกรม                  ๑๙๐          
ภาคผนวก                             ๑๙๘          

ภาคผนวก ก บทความวิจัย               ๑๙๙                               
ภาคผนวก ข เครื่องมือวิจัย               ๒๑๗                                       
ภาคผนวก ค หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ให้ข้อมูล             ๒๓๓                                       
ภาคผนวก ง รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย             ๒๔๕                                       
ภาคผนวก จ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์             ๒๕๔                                       
ภาคผนวก ฉ ผลผลิต ผลลัพธ ์ผลกระทบจากงานวิจัย            ๒๖๕                                      
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์                       ๒๖๘                                      
ภาคผนวก ซ แบบสรุปโครงการวิจัย                                 ๒๗๓                                      

ประวัติผู้วิจัย                                                                           ๒๘๘                                      
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สารบัญภาพ 

ภาพ ๔.๑ คัมภีร์ใบลานที่มีการจารึก เรื่อง แมงสี่หูห้าตา       ๘๘ 
ภาพ ๔.๒ ลักษณะภูมิประเทศของดอยเขาควาย                   ๘๘ 
ภาพ ๔.๓  รูปปั้นแมงสี่หูห้าตาที่มีลักษณะตามต านาน บนวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว              ๙๑ 
ภาพ ๔.๔ ภาพวาดแมงสี่หูห้าตาตามต านานวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว                      ๙๑ 
ภาพ ๔.๕  แมงสี่หูห้าตาที่ลักษณะเป็นพญาวานร เทพอินแปงแมงสี่หูห้าตา                     ๙๒ 
ภาพ ๔.๖ รูปปั้นวัตถุมงคลแมงสี่หูห้าตาที่มีลักษณะตามต านาน                                  ๙๓ 
ภาพ ๔.๗ รูปปั้นวัตถุมงคลเทพอินแปงแมงสี่หูห้าตา จากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ชามยักษ์                   ๙๓ 
ภาพ ๔.๘ “ปอย” พจวรรณ พันธ์จินดา เจ้าของผลงานงานมาสคอต “ค าสุข”                              ๑๐๒ 
ภาพ ๔.๙ ภาพ น้องค าสุข บางส่วน ในเพจ poypoy                                                    ๑๐๓ 
ภาพ ๔.๑๐ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา                                      ๑๐๕ 
ภาพ ๔.๑๑ การเขียน Wall art แมงสี่หูห้าตาที่สมาคมขัวศิลปะ                                                   ๑๐๕ 
ภาพ ๔.๑๒ งานประติมากรรม แมงสี่หูห้าตา ที่มีลักษณะคล้ายอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์      ๑๐๖ 

ภาพ ๔.๑๓ งานประติมากรรม แมงสี่หูห้าตา ที่มีลักษณะคล้ายการ์ตูนมอลเตอร์……………………………   ๑๐๖                           
ที่สมาคมขัวศิลปะ                                                                                                                            

ภาพ ๔.๑๔ งานประติมากรรม แมงสี่หูห้าตา ที่มีลักษณะคล้ายวานร…………………………………………………    ๑๐๗                                       
ทีส่ถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย                                                                

ภาพ ๔.๑๕ งานประติมากรรม แมงสี่หูห้าตา ที่มีลักษณะเป็นหมีที่มีอิริยาบถท่ายืน กินถ่าน………...  ๑๐๗ 
และถ่ายเป็นทองค า ที่สมาคมขัวศิลปะ                                                                                                             
ภาพ ๔.๑๖ การเขียน Wall art แมงสี่หูห้าตา บริเวณก าแพงสนามกีฬาเชียงราย                         ๑๐๘ 

ภาพ ๔.๑๗ การประชุมเพ่ือแบ่งศิลปินในการช่วยจัดขบวน องค์ประกอบศิลป์ ในแต่ละอ าเภอ      ๑๑๐ 
ภาพ ๔.๑๘ ศิลปินลงพื้นทีใ่นการช่วยเตรียมขบวน องค์ประกอบศิลป์ ในแต่ละอ าเภอ                  ๑๑๑ 
ภาพ ๔.๑๙ การจัดประชุมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน                                                                       ๑๑๒ 
ภาพ ๔.๒๐ การประกวดริ้วขบวนของแต่ละอ าเภอ ซึ่งในขบวนต้องมีการสร้างสรรค์……………………   ๑๑๓                                                             
ของแมงสี่หูห้าตา   
ภาพ ๔.๒๑ มาทคอต แมงสี่หูห้าตา หรือน้องค าสุข ในพิธีเปิดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖……………๑๑๔  
เชียงรายเกมส์   
ภาพ ๔.๒๒ ตุ๊กตาแมงสี่หูห้าตา เพื่อเป็นที่ระลึกแจกนักกีฬาและจ าหน่าย…………………………………………  ๑๑๕ 
ในช่วงงานกีฬาแห่งชาติ                                                                                                               
ภาพ ๔.๒๓ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา บริเวณจุดชมวิวบนพระธาตุดอยเขาควายแก้ว                        ๑๑๖ 
ภาพ ๔.๒๔ ภาพแมงสี่หูห้าตา จากการสร้างสรรค์ใหม่ โดยผู้วิจัย มานิตย์ กันทะสัก                     ๑๒๒ 
ภาพ ๔.๒๕ ระเบียบวาระการประชุมในการแบ่งหน้าทีข่องแต่ละส่วนงาน                                    ๑๒๘ 
 
ภาพ ๔.๒๖ ศิลปินเชียงรายจากสมาคมขัวศิลปะที่ได้รับมอบหมายในการช่วยเป็นพี่เลี้ยง……………….๑๒๙ 
ในการจัดริ้วขบวนอ าเภอพญาเม็งราย                                                                                                             
ภาพ ๔.๒๗ การประชุมการจัดริ้วขบวนระหว่างศิลปินเชียงรายร่วมกับหน่วยงาน……………….………………๑๒๙ 
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ภาครัฐและเอกชนในอ าเภอพญาเม็งราย                                                                                                                   
ภาพ ๔.๒๘ คู่มือประวัติที่มาและความส าคัญของแมงสี่หูห้าตา                                                     ๑๓๐ 
ภาพ ๔.๒๙ สื่อออนไลน์ เพลงต านาน แมงสี่หูห้าตา ขับร้องโดย อ.แดนชัย รีอินทร์                      ๑๓๑ 
ภาพ ๔.๓๐ ตัวอย่างแมงสี่หูห้าตา ที่สร้างสรรค์โดยนิสิตสาขาพุทธศิลปกรรม……………………………………  ๑๓๒  
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
ภาพ ๔.๓๑ การน า Art form และชุดความรู้ ไปน าเสนอในการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน              ๑๓๓ 
ภาพ ๔.๓๒ ภาพการสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาของชุมชนบ้านแม่เปาเหนือ…………………………………………..  ๑๓๔ 
หมู่ ๑๒ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย                                                                                                                        
ภาพ ๔.๓๓ ภาพการสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาของชุมชนบ้านทุ่งเจ้าใต…้……………………………………………….  ๑๓๖ 
หมู่ ๑๘ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย                                                                                                                        
ภาพ ๔.๓๔ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างตัวชุดแมงสี่หูห้าตา…………………………………    ๑๓๗                                   
และภาพแมงสี่หูห้าตาบางส่วน  
ภาพ ๔.๓๕ ภาพหน้ากากแมงสี่หูห้าตาของชุมชนบางส่วนที่มีการสร้างสรรค์…………………………………    ๑๓๘ 

ตามจินตนาการของแต่ละชุมชน                                                                                               
ภาพ ๔.๓๖ บรรยากาศการจัดประกวดการสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาของแต่ละหมู่บ้าน……………………  ๑๔๐ 
ในอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย                                                                                         
ภาพ ๔.๓๗ แมงสี่หูห้าตาที่ได้รับรางวัล ที่มีรูปแบบการสร้างสรรค์ตามเกณฑ์ที่กรรมการตัดสิน     ๑๔๑ 
ภาพ ๔.๓๘ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาของอ าเภอพญาเม็งรายในริ้วขบวนในงานกีฬาแห่งชาติ  ๑๔๒ 
ภาพ ๔.๓๙ ชาวบ้านบางท่านที่ยังไม่เคยเห็นรูปร่างลักษณะของแมงสี่หูห้าตา ตามต านาน         ๑๔๕ 
ภาพ ๔.๔๐ การออกแบบชุดแมงสี่หูห้าตาของชุมชนบ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ ๑๘                           ๑๔๙ 
ภาพ ๔.๔๑ นวัตกรรมด้านศิลปะ มาทคอทแมงสี่หูห้าตา “น้องค าสุข” สร้างสรรค์ใหม่……………...   ๑๕๔ 
จากต านาน  
ภาพ ๔.๔๒ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอเวียงแก่น                                               ๑๕๕ 
ภาพ ๔.๔๓ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอพาน                                                    ๑๕๕ 
ภาพ ๔.๔๔ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอพญาเม็งราย                                           ๑๕๖ 
ภาพ ๔.๔๕ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอเมือง                                                    ๑๕๖ 
ภาพ ๔.๔๖ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอแม่ฟ้าหลวง                                            ๑๕๗ 
ภาพ ๔.๔๗ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอเวียงป่าเป้า                                            ๑๕๗ 
ภาพ ๔.๔๘ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอแม่สาย                                                 ๑๕๘ 
ภาพ ๔.๔๙ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอดอยหลวง                                              ๑๕๘ 
ภาพ ๔.๕๐ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอแม่สรวย                                                ๑๕๙ 
ภาพ ๔.๕๑ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอเชียงของ                                               ๑๕๙ 
ภาพ ๔.๕๒ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอแม่ลาว                                                 ๑๖๐ 
ภาพ ๔.๕๓ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอเวียงชัย                                                 ๑๖๐ 
ภาพ ๔.๕๔ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอเชียงแสน                                               ๑๖๑ 
ภาพ ๔.๕๕ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา อ าเภอแม่จัน                                                   ๑๖๑ 
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ภาพ ๔.๕๖ การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะการสร้างแมงสี่หูห้าตาของอ าเภอพญาเม็งราย         ๑๖๒ 
ภาพ ๔.๕๗ การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะการสร้างแมงสี่หูห้าตาของอ าเภอพญาเม็งราย         ๑๖๓ 
ภาพ ๔.๕๘ การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะการสร้างแมงสี่หูห้าตาของอ าเภอพญาเม็งราย         ๑๖๔  
ภาพ ๔.๕๙ การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะการสร้างแมงสี่หูห้าตาของอ าเภอพญาเม็งราย         ๑๖๕ 
ภาพ ๔.๖๐ การประชุมเพ่ือระดมความคิดการสร้างป้ายชุมชนดอยเขาควาย                         ๑๖๖ 
ภาพ ๔.๖๑ การส ารวจพื้นที่ท่ีจะติดตั้งป้ายบอกทาง “แมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะ”                    ๑๖๗ 
ภาพ ๔.๖๒ ภาพร่างป้ายบอกทาง “แมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะ”                                         ๑๖๘ 
ภาพ ๔.๖๓ กระบวนการท าป้าย “แมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะ”                                           ๑๖๙ 
ภาพ ๔.๖๔ กระบวนการท าป้าย “แมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะ”                                           ๑๗๐ 
ภาพ ๔.๖๕ การติดตั้งป้าย “แมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะ”ร่วมกับชุมชน                                  ๑๗๑ 
ภาพ ๔.๖๖ การติดตั้งป้าย “แมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะ”ร่วมกับชุมชน                                  ๑๗๒ 
ภาพ ๔.๖๗ การติดตั้งป้าย “แมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะ” บอกทางไปพระธาตุดอยเขาควายแก้ว…   ๑๗๓ 
และเขียนปริศนาธรรมที่มาจากแมงสี่หูห้าตา  คือ พรหมวิหาร ๔ และ ศีล ๕                        
ภาพ ๔.๖๘ การติดตั้งป้าย “แมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะ” บอกทางไปพระธาตุดอยเขาควายแก้ว…   ๑๗๔ 
และเขียนปริศนาธรรมที่มาจากแมงสี่หูห้าตา  คือ พรหมวิหาร ๔ และ ศีล ๕                        
ภาพ ๔.๖๙ การน ายางรถยนต์มาใช้ประโยชน์ต่อ คือ สร้างเป็นเกาะก าบัง (Bunker)………………… ……๑๗๕ 
เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 
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สารบัญแผนผัง 

ภาพประกอบที่ ๑: แผนภูมิกระบวนการสืบสานภูมิปัญญา………………………………………………………………………  ๓๘ 
แผนภูมิที ่๓.๑ แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย…………………………………………………………………………………………  ๘๒ 
แผนผังที่ ๔.๑  สรุปข้อมูลของต านานแมงสี่หูห้าตา……………………………………………………………………………………  ๙๙ 
แผนผังที่ ๔.๒ กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา…………….๑๒๓ 
แผนผังที่ ๔.๓ การพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม…………………………………..๑๗๖ 
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สารบัญตาราง 
ตารางที่ ๔.๑ ปริศนาธรรมของแมงสี่หูห้าตา                                                                ๙๘ 
ตารางที่ ๔.๒ ผลจากการประกวดแมงสี่หูห้าตาในริ้วขบวนงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖            ๑๓๙  
เชียงรายเกมส์ อ าเภอพญาเม็งราย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๑ 

บทน า 

 
๑.๑ ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

ชาวล้านนารับเอาพุทธศาสนานิกายเถรวาทลังกาวงศ์ ผสมผสานกับความเชื่อทางไสย
ศาสตร์อันเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับวิถีในการด าเนินชีวิต และความเป็นอยู่อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ าวันตัวอย่างเช่นความเชื่อในการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับภูเขา ป่า แหล่งน้ า  
แม่น้ า หรือพิธีเลี้ยงผี โดยมีการสักการบูชาสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีและถ่ายทอดให้แก่
ลูกหลานปรากฏในรูปแบบคติความเชื่อที่สอดคล้องกับระบบอุดมการณ์ของสังคม และวิถีการด า เนิน
ชีวิตทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้ น ด้วยเหตุนี้
ศิลปกรรมล้านนาที่ปรากฏจึงเกิดจากแรงบันดาลใจ ความเลื่อมใสศรัทธาระหว่างพุทธศาสนิกชนที่มี
ต่อพุทธศาสนา ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตความคิดและ
ความเชื่อของชาวล้านนาในแต่ละช่วงสมัย ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยช่าง 
หรือสล่าล้านนา ผ่านงานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และประณีตศิลป์ ซึ่งล้วนได้รับ
อิทธิพลทางพุทธศาสนาทั้งสิ้น๑ ซึ่งพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์กับแนวคิดความเชื่ อดั้งเดิมที่
ชาวบ้านยังนับถือกันอยู่ คือ นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสาง เทวดา และบรรพบุรุษ ซึ่งลักษณะของการนับถือ
พระพุทธศาสนาในสมัยต้นราชวงศมังรายนั้น มีการนับถือแนวความคิดทั้งสองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผล
ให้การนับถือทัง้สองประเภทนี้ไดรับการถา่ยทอดและสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เช่น การนับถือในเรื่อง
เทวดาอารักษ ที่เปนผสมผสานกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนากับความเชื่อในทองถิ่น เปนตน๒ 

อิทธิพลความเชื่อท้องถิ่นมีบทบาทอย่างสูงในวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งระบบความเชื่อของ
คนไทย ย่อมรวมถึงศาสนา และความเชื่อในลัทธิต่างๆ ศาสนา ในความหมายกว้างๆ คือการบวงสรวง
บูชาหรือการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ านาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ซึ่งมนุษย์เชื่อว่า
สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษย์ ศาสนาตามทัศนะทาง
มานุษยวิทยาจึงบ่งบอกนัยถึงการขยายความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ออกไปสู่ความสัมพันธ์กับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอ านาจเหนือมนุษย์และธรรมชาติ ดังนั้นศาสนาและความเชื่อทางศาสนาจึงเป็นสิ่งสากล
ที่เราพบเห็นได้ในทุกสังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย๓  

                                                           
๑ ณัฐกาญ ธีรบวรกุล, “อิทธิพลของคติชาวบ้านล้านนาที่ปรากฏผ่านประติมากรรมรูปตัวมอมใน

ภาคเหนือของประเทศไทย”, วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, (ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๓ กันยายน - ธันวาคม 
๒๕๕๖) หน้า ๒. 

๒ พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), การศึกษาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเร่ืองอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา “วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาตสตดุษฎีบัณฑิต”, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๔-๕๕. 

๓ ยศ สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๒๑๔.  



๒ 

ความเชื่อของคนในภาคเหนือก็เช่นกัน หรือที่คนทั่วไปมักเรียก "ล้านนา”นั้น นับเป็น
ดินแดนอีกแห่งหนึ่งที่มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดใจให้คนอยากไปเยือนอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพราะวิถีชีวิตที่ ปรากฏ
เป็นรูปธรรมอันโดดเด่นได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างไปจากภูมิภาคอ่ืนๆ จากหน้าบันทึก
ประวัติศาสตร์ในอดีต "ล้านนา” เป็นอาณาจักรหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งทางภาคเหนือตอนบนก่อนที่จะ
มาหลอมรวมกับกรุงรัตนโกสินทร์เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแม้จะผ่านช่วงพัฒนาการที่ยาวนาน
ทั้งการเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระปกครองโดยราชวงศ์มังราย มีความเจริญรุ่งเรืองและเสื่อม จนต่อมา
ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าและสยามนั้น อาณาจักรล้านนาก็ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มี
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชน ภายใต้ระบบความเชื่อแบบผสมผสานทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และ
การนับถือผี โดยสะท้อนให้เห็นจากมรดกวัฒนธรรม อาทิ ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
เอกสารโบราณต่างๆ เช่น คัมภีร์ใบลาน พับสา สมุดไทย และจารึกล้านนาที่มีเป็นจ านวนมาก จาก
จารึกล้านนาอันเป็นเอกสารโบราณ จากการศึกษาวิเคราะห์จารึกข้างต้นพบว่า ชาวล้านนามีความเชื่อ
ในค าสอนทางพุทธศาสนาเป็นส าคัญ โดยมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ และความเชื่อทาง
โหราศาสตร์ผสมผสานอยู่ด้วย กล่าวคือ ชาวล้านนามีความเชื่อในค าสอนของพุทธศาสนาเป็นหลัก
ส าคัญ และใช้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต อีกทั้งใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงส่งผลให้ชาวล้านนา
มุ่งเน้นที่จะประกอบการบุญการกุศล  

ความเชื่อของชาวล้านนาก็ไม่ต่างอะไรกับคนปัจจุบันที่ เชื่อทั้งในเรื่องพุทธศาสนา 
โหราศาสตร์ และสิ่งเหนือธรรมชาติ แต่โดยความเป็นจริงแล้วความเชื่อของชาวล้านนาดังกล่าวเป็น
ความเชื่อสั่งสม ที่ผ่านการสั่งสอน และปลูกฝังจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาด้วย
ระยะเวลาอันยาวนาน จึงปรากฏเป็นหลักฐานให้เห็นเด่นชัดทั้งในโบราณสถาน โบราณวัตถุ และจารึก
ต่างๆตามที่กล่าวข้างต้น และเป็นความเชื่อที่มุ่งเน้นให้คนประกอบคุณงามความดีโดยมีจุดมุ่งหมายให้
เกิดความสุข ความเจริญแก่ตน ครอบครัว ชุมชนและบ้านเมือง อย่างไรก็ดี ในยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกมี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ความเชื่อบางอย่างก็ได้สูญหายไปกับกาลเวลาและข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์ แต่ความเชื่อหลายอย่างก็ยังอยู่ เพ่ือท้าทายให้พิสูจน์ถึงสัจจธรรมความเป็นจริงแห่ง
ชีวิตที่คนทั้งหลายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังเช่น ต านานหรือความเชื่อเรื่องแมงสี่หูห้าตา ที่มักจะพบในวัด
ทางภาคเหนือ ที่เป็นสัญลักษณ์ในการส่งเสริมให้คนเป็นคนดี๔ 

แมงสี่หูห้าตามีลักษณะตัวอ้วนและเตี้ย มีกายภาพอย่างหมี และมีขนยาวสีด าปกคลุม
ร่างกาย เป็นสัตว์ใหญ่ อ้วนและเตี้ย มีกายภาพคล้ายหมี มีหู ๔ หู มีตา ๕ ตา โดยที่ดวงตาของแมงสี่หู
ห้าตาเป็นสีเขียวรับประทานถ่านไฟร้อนเป็นอาหาร และมูลของแมงสี่หูห้าตานี้เป็นทองค า อย่างไรก็ดี 
มิได้ปรากฏว่ามีอุปนิสัยดุร้ายหรืออย่างอ่ืนใด แต่มีเรื่องเล่าในล้านนามาแต่โบราณกาล ไว้ว่า แมงสี่หู
ห้าตา (พระอินทร์จ าแลง กินไฟถ่ายเป็นทอง) สร้างขึ้นจากนิทานพ้ืนของชาวล้านนาเล่าขานกันมาว่า 
กาลครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีชายหนุ่มก าพร้าผู้หนึ่งฐานะยากจนขัดสนมาก มีที่ดินท ากินเพียงน้อย
นิดไว้ส าหรับปลูกข้าว มีอยู่ปีหนึ่งเกิดความแห้งแล้งต้นข้าวที่ปลูกไว้แห้งตายไปมากพอสมควร มีพระ

                                                           
๔ ธนพร แตงขาว, การศึกษาวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวล้านนาจากจารึกล้านนา , “วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต”, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๔๘), หน้า บทคัดย่อ. 
 



๓ 

อินทร์บนสวรรค์องค์หนึ่งซึ่งมองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชายหนุ่มผู้นี้ จึงอยากช่วยเหลือให้พ้นจาก
ความทุกข์ยาก จึงจ าแลงกายมาปรากฏเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่ง ซึ่งมีหูสี่หู มีดวงตาห้าดวง มา
ท าลายต้นข้าวในนา บังเอิญชายหนุ่มได้มาพบเห็น จึงเกิดความโมโห คิดจะฆ่าสัตว์ตัวนี้แต่ก็ไม่มีอาวุธ
ใดท าร้ายได้ จึงคิดหาวิธีดักจับจนกระทั่งจับได้ จึงน ามาผูกติดไว้กับต้นเสากระท่อมที่พัก พอตกเย็น
ชายหนุ่มก็ได้น าอาหารมาให้สัตว์ประหลาดตัวนั้นกิน แต่มันไม่ยอมกินอาหารแต่อย่างใด กลับยืนตัว
สั่นดูเหมือนว่าก าลังหนาวจัด คงต้องการความอบอุ่น ชายหนุ่มจึงหาฟืนมาก่อไฟให้มัน และในขณะที่
ชายหนุ่มจะเข้าพักผ่อนภายในกระท่อมเห็นสัตว์ประหลาดตัวนั้นก าลังจับถ่านไฟก้อนแดงๆ ที่ก าลัง
ร้อนจัดกินเข้าไป อย่างไม่รู้สึกร้อนแต่อย่างใด จนกระทั่งชายหนุ่มเผลอหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็
ต้องตกตะลึง เมื่อพบว่าสัตว์ประหลาดที่กินถ่านไฟก้อนแดงๆ เข้าไปได้ถ่ายออกมาเป็นทองค า ชาย
หนุ่มก าพร้าจึงน าทองค าไปขายจนเกิดความร่ ารวย จึงได้ข้อคิดว่า ถ้าชายหนุ่มก าพร้าใจร้อนฆ่าสัตว์
ประหลาดตายเขาก็คงยากจนเหมือนเดิม คงเป็นเพราะมีความเมตตาที่คิดละเว้นชีวิตต่อสัตว์
ประหลาดตนนั้น ถึงแม้จะเกิดความโมโหที่สัตว์ประหลาดมาท าลายต้นข้าวในนา ดังนั้นอยากให้ทุกคน
หมั่นรักษาศีล ภาวนาให้มากๆ และมีพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถ้าคนเรายึดถือ
สิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตเราจะพบแต่ความสุขตลอดกาล๕ เพราะมนุษย์นั้นประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ 

ร่างกายอาศัยสิ่งที่มีรูปร่างเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ส่วนจิตใจก็มีอาหารเป็นเครื่องบ ารุงเลี้ยง ได้แก่ 
ศาสนา ความรู้ และศิลปะ แต่ศาสนาถ้าขาดความรู้ก็จะเป็นความเชื่อที่งมงาย ความรู้ทางขาดสิ่งค้ าชู
จิตใจก็เชื่อทางวัตถุธรรมว่ามีและเป็นที่สุดเพียงนั้น (โลกายัต) สะพานซึ่งเชื่อมคติความเชื่อทางวัตถุนี้
กับทางจิตใจให้ติดต่อถึงกัน ได้แก่ ศิลปะ เพราะผู้ใดเข้าใจและรู้คุณค่าของศิลปะแล้ว ผู้นั้นก็เข้าถึง
ความเป็นอนันตะ สามารถรู้ได้อย่างแน่แก่ใจ ซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริง (นิรามิสสุข)๖ 

แมงสี่หูห้าตาเป็นสัตว์ในอุดมคติ จะเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความเชื่อที่งมงายหรือเป็น
พลังแห่งความศรัทธาที่แฝงเร้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือจะเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของ
การหลอมรวมอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่น แต่ประเด็นที่ส าคัญคือ แมงสี่หูห้าตาจะส่งคุณประโยชน์ต่อ
คนในสังคมปัจจุบันอย่างไร สามารถน ามาต่อยอดทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ และการ
ท่องเที่ยวได้หรือไม่ ดังที่จังหวัดเชียงรายได้น าแมงสี่หูห้าตามาใช้เป็นตัวมาสคอต ในการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์”ครั้งที่ ๓๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

ด้วยเหตุนั้น เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยอยากทราบว่าเป็นสี่หูห้าตาของแต่ละคนจะมี
หน้าตา รูปร่าง Art Form เป็นอย่างไร ซึ่งอยากให้คนเชียงรายได้คิดและจินตนาการสร้าง Art Form 
ที่ได้จากกระบวนการวิจัยร่วมกันและแมงสี่หูห้าตานี้ยังอาจท าให้คนในสังคมของเมืองเชียงรายเกิด
ปฏิสัมพันธ์กันเกิดกระบวนการคิดร่วมกัน และอาจท าให้เกิดปรากฏการณ์ทางศิลปวัฒนธรรมและการ
ใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมยังสามารถต่อยอดน าไปสู่การท่องเที่ยวการสร้างแบรนด์การสร้างเทศกาล

                                                           
๕  พัน พงศ์พิพัฒน์, วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว วัดแห่งต านาน "แมงสี่หูห้าตา" [ออนไลน์],

แหล่งที่มา :https://phongphiphat1k.blogspot.com/2018/10/WatDoiKaoKwai-CR.html. [๔ ต.ค.๒๕๖๐]. 

๖ ศิลป์ พีระศรี, “พรุ่งนี้ก็ช้าไปเสียแล้ว”, ใน ศิลปะวิชาการ: ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, 
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๕. 



๔ 

และการสร้างรายได้จากต้นทุนทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมนี้ท าให้สังคม มีสุขภาพวะที่ดีและมีการ
ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปะThe City of Art และเกิดความยั่งยืนอย่างผลประโยชน์ใน
ทุกๆ ด้านต่อไป 

ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญจึงได้น า แมงสี่หูห้าตา มาเป็นกรณีศึกษา โดยการเรียนรู้กับ
สังคม ด้วยกระบวนการศิลปะ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางศิลปะ เพ่ือสร้างความยั่งยืน ของวิถี
วัฒนธรรม น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง จากระดับปัจเจกสู่สังคม ด้วยความรู้ กระบวนการ การพัฒนาคน 
และการสร้างพลังสังคมด้วยศิลปะ The Power of Art น าไปสู่สร้างสุขภาวะทางสังคม ส่งผลต่อทั้ง
กาย จิต ปัญญา และยกระดับการใช้งานศิลปะเพ่ือสร้างบริบทของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงรายตามแนวคิดเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ให้กลายเป็นเชียงรายเมือง
ศิลปะ (Chiangrai the city of Art)  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา  
๑.๒.๒ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้าง

สุขภาวะทางสังคม  
๑.๒.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม 

๑.๓ ปัญหาการวิจัย   

๑.๓.๑ กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา เป็น
อย่างไร 

๑.๓.๒ การพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้าง
สุขภาวะทางสังคมควรมีวิธีการและแนวทางอย่างไร  

๑.๓.๓ นวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคมควรเป็นอย่างไร 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action 

Research) โดยใช้วิธีการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์
ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับ
การสร้างสุขภาวะทางสังคม และพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม  

  ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษา การวิเคราะห์ ในเรื่องประวัติศาสตร์ แนวคิดความเชื่อ

เรื่องแมงสี่หูห้าตาที่เป็นมายาคติความเชื่อที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันของชาวล้านนา น าไปสู่การใช้
สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตามาสร้างสรรค์จากศิลปินเชียงราย ตลอดจนน าไปสู่การสร้าง
กระบวนการในสร้างพลังทางศิลปะ และการพัฒนาการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ทางศิลปะร่วมกับสังคม และชุมชน ทั้งนี้แนวคิด มายาคติ ความเชื่อ  ศิลปะจากอัต
ลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตา เป็นกลไกลการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมและชุมชน และยังสามารถพัฒนาเป็น



๕ 

สัญลักษณ์ของเมืองเชียงราย ขยายผลไปสู่การการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว การพัฒนา
เป็นสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังน าไปสู่การสร้างสุขภาวะทางสังคมที่มุ่งไปสู่การพัฒนาด้านกาย จิต 
ปัญญา ของกลุ่มบุคคลและชุมชนตามมา  

๑.๔.๒. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ    
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น ต านานท้องถิ่น  

ผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้สัญลักษณ์จากแมงสี่หูห้าตา และผู้ที่ได้รับผลจากความเชื่อในการเชื่อ  
เรื่องแมงสี่หูห้าตา ได้แก่  

๑. กลุ่มผู้น าท้องถิ่น จ านวน ๑๐ คน  
๒. กลุ่มพระสงฆ์และปราชญ์ท้องถิ่น จ านวน ๑๐ รูป/คน  
๓. กลุ่มผู้น าภาครัฐและเอกชน จ านวน ๑๐ คน   
๔. กลุ่มศิลปินเชียงราย จ านวน ๑๐ คน   
๕. กลุ่มประชาชน/ นักเรียนนักศึกษา  จ านวน ๑๐ คน   
โดยสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การจัดเวทีการเสวนาทั้งเวที

ชุมชน  และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) และผู้ที่ร่วมปฏิบัติกิจกรรม รวม ๕๐ รูป/ท่าน    
๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่  
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ที่มีการใช้อัตลักษณ์ของแมง

สี่หูห้าตาในการเสริมสร้างสังคม จ านวน ๓ พ้ืนที่ ได้แก่ ๑. พ้ืนที่ในระดับจังหวัด (เชียงราย) ๒. พ้ืนที่
ในระดับอ าเภอ (อ าเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย) และ ๓. พ้ืนที่ในระดับชุมชน (ชุมชนดอยเขาควาย 
อ.เมือง จ.เชียงราย) 

๑.๕  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๕.๑ สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การความสุขจากการอยู่ร่วมกันด้วยดีในทุกระดับ  

ตั้งแต่ ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ท างาน ในสังคมใหญ่ โดยมีความสามัคคี มีความเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีการสร้างการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในชุมชน อันเป็นพ้ืนฐานของการด ารงอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในสังคม    

๑.๕.๒ แมงสี่หูห้าตา หมายถึง สัตว์ที่อยู่ในต านานประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะตัวอ้วนและ
เตี้ย มีกายภาพอย่างหมี และมีขนยาวสีด าปกคลุมร่างกาย นอกจากนี้ยังมีหูสองคู่และมีตาห้าดวง โดย
ที่ดวงตาของแมงสี่หูห้าตาเป็นสีเขียว รับประทานถ่านไฟร้อนเป็นอาหาร และมูลของแมงสี่หูห้าตานี้
เป็นทองค า และยังเป็นปริศนาธรรมตามต านานฉบับครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาอธิบายว่า จ านวนสี่หู
และห้าตานั้นแสดงถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาคือ พรหมวิหาร ๔ และศีล ๕ ตามล าดับ เป็นการให้
คติแก่พุทธศาสนิกชนให้พึงรักษาและปฏิบัติหลักธรรมดังกล่าว 

๑.๕.๓ พลังทางศิลปะ หมายถึง การขับเคลื่อนทางสังคม จากการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะ
ของสัตว์ในต านาน คือ แมงสี่หูห้าตา มาสร้างกระบวนการด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการน า



๖ 

ทุนทางสังคมของชุมชนมาใช้เสริมสร้างศักยภาพและน าไปสู่การสร้างสุขภาวะตั้งแต่ระดับบุคคลไปถึง
ระดับชุมชน  
 



๑.๖. กรอบแนวคิดการวิจัย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input 

- กระบวนการศิลปะ 
(การใช้ อัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นของแมงสี่หูห้า)
ตา 

Process 

กระบวนการการสร้าง 
สุขภาวะทางสังคมด้วย
กระบวนการศิลปะ 
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 
๑. การวิเคราะห์ อัต
ลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตา  
๒. การท ากิจกรรม ใน
การใช้ใช้อัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นของแมงสี่หูห้าตา
มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม
ศิลปะ 
๓. การแสดงนวัตกรรม 
(โมเดล)  จากการใช้อัต
ลักษณ์ของท้องถิ่นของ
แมงสี่หูห้าตา มาใช้ใน
ง า น กี ฬ า แ ห่ ง ช า ติ 
จังหวัดเชียงราย 
 

Output 

ผลจากการสร้างสุข
ภาวะทางสังคมด้วย
กระบวนการศิลปะ 
๑. รูปแบบกระบวนการ
สร้างสุขภาวะทางสังคม
ด้วยกระบวนการศิลปะ  
๒. การเรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วมการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน ในการ ใ ช้ ใ ช้อั ต
ลักษณ์ของท้องถิ่นของ
แมงสี่หูห้าตา 
๓ . น วั ต ก ร ร ม ศิ ล ป ะ 
(โมเดล) จากการใช้อัต
ลักษณ์ของท้องถิ่นของ
แมงสี่หูห้าตา 
 
 

 

Outcome 

ผลสัมฤทธิ์จากการสร้าง
สุขภาวะทางสังคมด้วย
กระบวนการศิลปะ  
๑. สร้างพลังทางศิลปะ  
ในจังหวัด/อ าเภอ/ชุมชน 
(การมีส่วนร่วม และความ
สามัคคี และความภูมิใจ 
ในการน านวัตกรรมศิลปะ 
(โมเดล) จากการใช้อัต
ลักษณ์ของท้องถิ่นของ
แมงสี่หูห้าตา มาใช้ในงาน
กีฬ าแห่ ง ช าติ  จั ง ห วั ด
เชียงราย) 
๒. การมีสุขภาวะทาง
สังคมที่สมบูรณ์  
(- การมีความสามัคคีกัน
ในชุมชน  
- การสร้างความเอื้อเฟื้อ 
ช่วยเหลือ เกื้ อกูลกันใน
ชุมชน 
- การสร้างการเรียนรู้ และ
การมีส่วนร่วมในชุมชน ) 
 

Impact 
การน าผลไปประยุกต์ใช้ 
๑. การน าผลของการวิจัยจาก
พื้นที่อ าเภอพญาเม็งราย มา
น าเสนอ และสร้างการเรียนรู้
ใ ห้ แ ก่  ชุ ม ชน ที่ มี วิ ถี แ ล ะ
วัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับเรื่ องราวแมงสี่หูห้ าตา 
ได้แก่ ชุมชนดอยเขาควาย 
๒. การน ารูปแบบของการ
สร้างสุขภาวะทางสังคมด้วย
กระบวนการศิลปะ จากการ
ใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นของแมงสี่
หูห้าตา ไปประยุกต์ ใ ช้กับ
ชุมชนอื่นๆ ต่อไป  
๓. การน านวัตกรรมศิลปะ 
(โมเดล) จากการใช้อัตลักษณ์
ของท้องถิ่นของแมงสี่หูห้าตา 
ไป ประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นๆ 
ท่ีต้องการพัฒนาพ้ืนท่ีของ
ชุมชนให้เป็นงานศิลปะต่อไป  
 
 

 

๗ 



๑.๗  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
ประโยชน์ที่ได้รับด้านปฏิบัติการ 
๑.๗.๑ กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 
๑.๗.๒ การสร้างกระบวนการของการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนจากการใช้อัต

ลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา จากกระบวนการศิลปะ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับด้านนโยบาย 
๑.๗.๓ เพ่ือพัฒนาศิลปิน อาจารย์ นักศึกษา ในด้านการท างานศิลปะสู่ชุมชน 
๑.๗.๔ โรงเรียน วัด สมาคมขัวศิลปะ ชุมชน อ าเภอ สามารถน ารูปแบบกระบวนการสร้าง

พลังทางศิลปะโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา ไปประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กรต่อไปได้  
๑.๗.๕ ภาครัฐสามารถน ากระบวนการศิลปะสร้างสุขภาวะทางสังคม ไปประยุกต์ใช้ให้แก่

เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถมีองค์ความรู้และเครื่องมือกระบวนการ ที่รัฐต้องไปมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในภาคนโยบาย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 

 
  
    
 
 
 

  
  

 

๘ 



บทท่ี ๒ 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง The Power of Art: กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม กรณีศึกษา
แมงสี่หู ห้าตาของเมืองเชียงราย ผู้วิจัยได้มีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้   

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับวรรณกรรมเชิงอุดมคติแบบไทย  
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา  
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับทุนทางสังคม  
๒.๔ ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม  
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการสืบสานภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  
๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ  
๒.๗ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาวะทางสังคมด้วยศิลปะ  
๒.๘ แนวคิดเก่ียวกับสุนทรียศาสตร์  
๒.๙ ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญวิทยา 
๒.๑๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับวรรณกรรมเชิงอุดมคติแบบไทย 

๒.๑.๑ ความหมายของวรรณกรรมและอุดมคติในป่าหิมพานต์ 
ในสมัยก่อน เมื่อครั้งนั้นโลกยังมีลักษณะแบนคล้ายหลังเต่า มีเสาค้้าจุลโลกในยุคนั้นตั้งชี้สูงขึ้น

ไปยังดวงอาทิตย์ พ้ืนโลกเต็มไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิด มีการเข่นฆ่ากันอย่างปกติ ไร้เมตตา ผู้อ่อนแอ
ย่อมเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแกร่ง และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังปกครองด้วยปุา ซึ่งเราเรียกโลกนั้นว่า  “โลกาหิม
พานต์” 

ปุาหิมพานต์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่มากมาย โดยมีการจัดหมวดหมู่ประเภทออกเป็น
กลุ่มๆ สัตว์ปีก สัตว์น้้า และพวกท่ีอยู่บนบก ใจกลางของปุาหิมพานต์ซึ่งเข้าไปในปุาลึกนั้น มีเสาค้้าจุนโลก
อยู่ พ้ืนของเสานั้นมีซากปลาขนาดใหญ่ล้อมพันไว้ มีชื่อว่าปลาอานนท์ซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่ในอดีตเคย
รองรับโลกไว้ ห่างไกลออกไปไม่เท่าไหร่ มีระมาดตัวหนึ่งผู้มีพละก้าลังมหาศาลที่สุดในโลกาหิมพานต์ ซึ่งไม่
มีผู้ใดต่อกรเรื่องก้าลังกับระมาดตัวนี้ได้ แม้แต่ พญานาคผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ หรือพญาครุฑผู้มีอ้านาจ ระมาด
เหลียวมองไปพบกับเทพกินรีผู้เลอโฉม จึงนึกอยากจะเชยชม กินรีจึงรีบบินหนี ระมาดเกิดโทสะ ไล่จับ แต่
กินรีมีความคล่องตัวสูงจึงหลบหลีกได้เรื่อยไป ระมาดหยิบก้อนหิน ต้นไม้ไล่ขว้าง ไล่ล่า จากแรงก้าลังของ
ระมาดท้าให้สั่นสะเทือนไปทั่ว เดือดร้อน พญาครุฑทราบเรื่อง จึงเข้าขวาง ระมาด ยิ่งจับไม่ได้ก็รู้สึก



๑๐ 
 

หงุดหงิดยิ่งขึ้น ซ้้ายังมีคนมาขัดขวาง ระมาดจึงรวบรวมพละก้าลังทั้งหมดพุ่งเข้าต่อกร การต่อสู้ท้าให้พ้ืน
น้้าสั่นสะเทือน ปลาน้อยใหญ่ล้วนเดือดร้อนพญานาคจึงขึ้นไปหมายหยุด  พญาครุฑเมื่อเห็นพญานาคศัตรู 
ก็ตกใจนึกว่าพญานาคหมายสู้รบกับตน จึงเสียท่า ถูกระมาดพุ่งชนประทะกับพญานาค จนสิ้นชีพ แรงประ
ทะทั้ง ๓ และแรงมหาศาลของระมาดชนกับเสาค้้าจุนโลก จนเสาค้้าจุนโลกเอียงและไปกระทบกับดวง
อาทิตย์ ท้าให้ดวงอาทิตย์แตกแยกเป็น ๒ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความร้อนขึ้นเนื่องจากพระอาทิตย์
แยกเป็น ๒ ไม่มีกลางคืน มีแต่ท้องฟูาล้าสีส้ม น้้าระเหยแทบเหือด เหล่าสัตว์หิมพานต์จึงได้พยายาม
หาทางขจัดเภทภัยครั้งนี้ กบิลป๎กษา ผู้มีลักษณะเซ่อซ่า จัดเป็นชนชั้นต่้า ได้แต่เหลียวมองการประชุม 
เนื่องจากแอบหลงชอบกินรี นั่งแกะสลักหินรูปนางกินรีทุกเพลา พร่้าเพ้อถึงนางให้ วเนก้าพู เพ่ือนพ่ีรู้จัก
กันมานานและสัตว์เนรมิตที่กบิลป๎กษาเลี้ยง นาม มนุษาสิงห์ การประชุมไม่มีทีท่าในทางที่ดี ทุกเผ่าพันธุ์ 
ต่างอยากจะแสดงความสามารถ ทั้งลนลาน ทั้งตื่นตระหนก พญานาคผู้ปราดเปรื่องคิดได้ว่า ต้องท้าลาย
เสาเพ่ือที่เสา จะได้ชนพระอาทิตย์อีกดวงดีดไปไกล จึงถอดดวงอิทธิฤทธิ์แล้วซัดเข้าไปที่เสา เพ่ือที่จะพัง
เสา แต่กลับไม่เป็นผลส้าเร็จ นางกินรีพยายามที่จะให้ทุกคนผ่อนคลาย จึงเล่นดนตรีและร่ายร้า เป็นที่
งดงามและสะกดทุกสายตา รวมทั้งกบิลป๎กษาผู้ต้อยต่้า ยิ่งท้าให้กบิลป๎กษาหลงใหล เหล่าคชสีห์ แลสิงห์ 
ต่างใช้พละก้าลังหมายท้าลายเสา แต่ก็ไม่มีใครท้าส้าเร็จ สิ่งมีชีวิตเริ่มสิ้นใจจากความร้อนไปเรื่อยๆ แม้แต่
มนุษาสิงห์สัตว์เลียงของกบิลป๎กษาก็ใกล้จะสิ้นใจ  พญานาคจึงนึกถึงค้ากล่าวว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงทุก
สรรพสิ่งได้นั่นย่อมเกิดจากหัวใจ แต่ไม่มีผู้ใดกล้า พิสูจน์ กล้าที่จะลอง แม้แต่พญานาคผู้ทรงเดช กินรีจึง
เสนอตัวเข้าแลก หากมีใครผู้ใดสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ได้จากความงดงามของนาง ซึ่งเป็นที่หมายปอง
ของทุกผู้ในปุาหิมพานต์ กลับท้าให้เรื่องเลวร้ายขึ้น เมื่อบรรดาสัตว์ต่างเริ่มสู้รบ กับเพ่ือแย่งชิงนาง 
กลายเป็นสงคราม กบิลป๎กษา ก้มหน้า มือกุมหัวใจ และมองที่มือ พร้อมกับกล่าวว่า  “ข้ามีเพียงแค่มือ
เปล่า แต่จะยอมเข้าไปเผชิญความยิ่งใหญ่ เพ่ือจะคอยประคองตัวนางนั้นไว้ ข้ายอมไม่ได้ให้ผู้ใดแย่งชิง ไม่
ว่าจะเป็นสรรพชีวิต แม้นแสงอาทิตย์แผดเผา แม้นต้องสู้กับเหล่าพญาผู้สูงศักดิ์” กบิลป๎กษากล่าวพร้อม
บินขึ้นไปบนนภา เค้าใช้มือควักหัวใจที่อกออกมาพร้อมกับตะโกนว่า”แม้นข้าจะมีเพียงมือเปล่า แต่สิ่งที่คือ
อาวุธของข้า ก็คือ หัวใจ ขอท้าเพ่ือทุกสิ่งบนโลกา ข้าขอเรียกมันว่า ความเสียสละ”  เมื่อกล่าวจบหัวใจใน
มือกบิลป๎กษากลายสภาพเป็นดาบและพุ่งเข้าไปหาเสาค้้าจุนโลก พร้อมๆกับที่ร่างของกบิลป๎กษาร่วงหล่น
สู่พสุธา ดาบแห่งความเสียสละพุ่งเข้าเสียบที่ร่างของปลาอานนท์ เกิดแสงเปล่งประกาย สั่นสะเทือนทั่ว
โลกาหิมพานต์ เสาค้้าจุนล้มลงและกระแทกกับพระอาทิตย์จนถูกดีดลอยไกลออกไป ส่วนดวงอาทิตย์อีก
ดวงที่แยกออกมากลับเริ่มดึงดูดผืนพสุธาเข้าหา แปรเปลี่ยนโลกาจากหลังเต่า กลับกลายเป็นรูปลักษณ์ที่
เป็นวงกลมรี ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มกลับมาปกติอีกครั้ง ร่างของกบิลป๎กษาที่ไร้หัวใจและวิญญาณแล้วในเพลา
นั้น ถูกโอบอุ้มด้วยนางเทพกินรี ตั้งแต่วินาทีนั้น กบิลป๎กษาท้าให้โลกได้รู้จักค้าว่า ความเสียสละ ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นโลกใบใหม่ และกลับกลายเป็นปกติสุข  และส่วนระมาดเกิดความส้านึกผิดในการ
กระท้าของตัวเอง จึงกลับใจผันตัวเองจากกินเนื้อเป็นกินพืชแทน และบ้าเพ็ญจิต และรักสงบนับแต่นั้นมา 
แลเปลี่ยนชื่อเป็นแรด ในป๎จจุบัน 



๑๑ 
 

ต้านานปุาหิมพานต์ ตามต้านานกล่าวไว้ว่าปุาหิมพานต์ตั้งอยู่บนเขา หิมพานต์ หรือหิมาลายา 
(หิมาลัย) ค้าว่า “หิมาลายา” นั้นเป็นค้าท่ี มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าสถานที่ๆ ถูกปกคลุม
ด้วยหิมะ ภูเขาหิมพานต์ประดิษฐานอยู่ในชมพูทวีปมีเนื้อที่ ประมาณ ๓,๐๐๐ โยชน์ (๑ โยชน์ เท่ากับ ๑๐ 
ไมล์ หรือ ๑๖ กิโลเมตร) วัดโดยรอบได้ ๙,๐๐๐ โยชน์ ประดับด้วยยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด มีสระใหญ่ ๗ สระ
คือ ๑ สระอโนดาต ๒ สระกัณณมุณฑะ ๓ สระรถการะ ๔ สระฉัททันตะ ๕ สระกุณาละ ๖ สระมัณฑากิณี 
๗ สระสีหัปปาตะ บรรดาสระใหญ่ทั้ง ๗ นั้น สระอโนดาตแวดล้อมไปด้วยภูเขาทั้ง ๕ ที่จัดเป็นยอดเขาหิม
พานต์ ยอดเขาทุกยอด มีส่วนสูงและสัณฐาน ๒๐๐ โยชน์ กว้างและยาวได้ ๕๐ โยชน์ 
  

๒.๑.๒ สัตว์ในป่าหิมพานต์ 
ช้างแก้ว 
ช้างเป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่มหัศจรรย์ในดินแดนหิมพานต์ คัมภีร์กล่าวว่าช้างแก้วไม่สามารถน้าไป

นับรวมกับสัตว์อ่ืนๆ ได้ ล้าพังช้างแก้วเองเก่ียวข้องกับพระจักรพรรดิราช เป็นสัตว์มงคลของพระจักรพรรดิ
ราช และช้างในปุาหิมพานต์ก็มีพลังมหาศาล คือ สามารถเหาะไปได้ในอากาศ แถมมีถ้้าที่อยู่เป็นทองค้า 
ช้างในปุาหิมพานต์มีทั้งหมด ๑๐ ตระกูล ตระกูลที่ถูกพูดถึงเป็นพิเศษคืออุโบสถตระกูล กับ ช้างฉัททันต์ 
ช้างฉัททันต์นี้เป็นช้างพิเศษ เป็นพญาที่เป็นพระโพธิสัตว์ลงมาบ้าเพ็ญบารมี ช้างทั้งหลายยามว่างก็จะไป
เล่นน้้ากันที่ฉัททันตสระ เป็นสระท่ีมีภูเขาใหญ่ ๗ เขาล้อมรอบ ในสระนั้น มีนางช้างมาช่วยกันขัดถูให้พญา
ช้างตัวสะอาดสดใสเหมือนหอยสังข์ขัดใหม่ 

ปลาใหญ่ 
ในสามโลกนี้มีการกล่าวถึงปลาใหญ่ทั้งหมด ๗ ตัว เป็นปลายักษ์ มีชื่อและขนาดตัวต่างกันไป 

เช่น ปลาติรปิงคลก็ตัวเล็กหน่อยมีขนาดล้าตัวยาว ๕๐ โยชน์ โยชน์นึงก็ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร สิริรวมก็
ยาวประมาณ ๖๔๐ กิโลเมตรได้ ส่วนปลาชื่ออานนท์ นิรย อชนาโรหน มหาติ สี่ตัวนี้ขนาดตัว ๑,๐๐๐ 
โยชน์ ส่วนที่ใหญ่สุดชื่อ มรปิงคล ไซส์ประมาณ ๕,๐๐๐ โยชน์ ต้าราระบุว่าปลาตัวยิ่งใหญ่ ยิ่งมีก้าลัง
มหาศาล ตีฟองทีสะเทือนไกลได้อย่างน้อยๆ ๗๐๐ โยชน์ ปลาใหญ่เหล่านี้อยู่นอกปุาหิมพานต์อาศัยอยู่ใน
ทะเลสีทันดร คือแม่น้้า ๗ สายที่ไหลคั่นภูเขาท้ัง ๗ ที่รายล้อมเขาพระสุเมรุศูนย์กลางของจักรวาล 

ครุฑ 
ครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพที่มีฤทธิ์สูง ที่อาศัยของครุฑจริงๆ อยู่นอกเขตปุาหิมพานต์ มีศักดิ์ใกล้เคียง

กับเทพยดาในสวรรค์ อาศัยบริเวณตีนเขาพระสุเมรุ (ยอดเขาพระสุเมรุคือดาวดึงสวรรค์) ที่ตีนเขาถิ่นที่อยู่
ของครุฑเป็นวิมานชื่อสิมพลี เป็นปุางิ้วที่ไม่ใช่จะขึ้นรกๆ แต่ขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม อาหารของ
ครุฑก็คือนาคแต่ก็ใช่ว่าจะจับกินตามอ้าเภอใจได้ ครุฑและนาควัดกันด้วยการก้าเนิด คือจับได้แค่พวกที่มี
ก้าเนิดต่้ากว่า คือการเกิดด้วยชลาพุชโยนิและอัณฑชโยนิ (คลอดออกมาเป็นตัวหรือเป็นไข่) จะมีชาติ
ก้าเนิดต่้าว่าพวกที่เกิดแบบมหัศจรรย์ คือ สังเสชโยนิและอุปปาติกโยนิ (คือผุดออกมาจากไคล หรือแบบ
หลังคือเกิดพรึ่บเป็นตัวเป็นตนเลย) 



๑๒ 
 

นาค 
นาคเป็นศัตรูของครุฑ ถิ่นที่อยู่ของนาคอาศัยอยู่บริเวณบาดาลใต้เขาหิมพานต์ นาคพิภพมี

ความวิจิตรเป็นวิมาน ปราสาทเงิน ปราสาททอง มีดอกบัวสวยงามตระการตา นาคและดินแดนนาคนี้ก็
ไม่ใช่กระจอก แต่เป็นเลเวลใกล้ๆ กับพวกเทวดา ฤทธิ์พิเศษของนาคคือสามารถแปลงตน จ้าแลงกายได้ 
นาคมีสองประเภทย่อย เป็นสองประเภทที่จะมาก้าหนดพลังในการแปลงกาย ถลชะ คือเกิดบนบก และ 
ชลชะ คือเกิดในน้้า นาคที่เกิดบนบกจะแปลงกายได้แต่ตอนที่อยู่บนบก ส่วนนาคที่เกิดในน้้าจะแปลงกาย
ได้แต่ในน้้า 

นกกรวิก 
นกกรวิกเป็นนกที่มีแหล่งอาศัยอยู่ในปุาหิมพานต์ พลังพิเศษของนกตัวนี้คือเสียงที่ไพเราะ

ระดับเหนือโลก คือไพเราะระดับท้าให้ไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ที่ได้ยินก็พากันตะลึงงัน กล่าวว่าขนาดเสือก้าลัง
ไล่เนื้อ หรือเด็กที่ถูกไล่ตี พอได้ยินเสียงกรวิกก็จะตกอยู่ในภาวะหยุดนิ่ง เสียงของนกกรวิกมีผลถึงทั้งในน้้า
จนในอากาศ ปลา นก หรือสัตว์ทั้งหลายที่ได้ต่างก็ต้องตกอยู่ในภาวะงงงวย 

กินรี 
กินรีหรือกินนร ร่างท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก ในไตรภูมิพูดถึงกินรี แต่ไม่ได้อธิบาย

ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร ถิ่นที่อยู่ของกินรีอยู่ที่ภูเขาไกลาศ (สะกดตามต้นฉบับ) เป็นบริวารของพระอิศวร 
เขาไกลาศนี้เป็นหนึ่งในภูเขา ๕ ลูกที่ล้อมสระอโนดาตไว้ สระอโนดาตนี่เรียกได้ว่าดังที่สุดในพ้ืนที่หิมพานต์ 
ภูเขาห้าลูกที่ล้อมสระก็ไม่ธรรมดาคือโน้มเข้าหากัน น้้าในสระเลยไม่ต้องแสงพระอาทิตย์หรือพระจันทร์
โดยตรง สระนี้จึงเย็นอยู่เสมอ โดยสระอโนดาตนี้ยังเป็นต้นก้าเนิดของป๎ญจมหานที คือ คงคา ยมุนา อจิร
วดี มหิและสรภู 

นารีผล 
ต้นไม้ประหลาดในปุาหิมพานต์ ในปุาหิมพานต์มีโซนหนึ่งเรียกว่าปุาไม้นารีผล มีลักษณะเป็น

ต้นไม้ที่ออกผลหน้าตาเหมือนหญิงสาววัยแรกแย้มอายุ ๑๖ ปี พวกชายหนุ่มวัยกลัดมันทั้งหลายก็รักชอบ
ในผลไม้พิศวาสนี้ ว่ากันว่าพวกฤาษี วิทยาธรที่มีตบะแก่กล้า พอเจอก็มักจะตบะแตก แย่งชิงเอานารีผลไป
เสพสังวาส 

กบิลปักษา 
กบิลป๎กษาเป็นสัตว์ประหลาดกึ่งนกกึ่งลิง โดยมีปีกนกติดอยู่ที่หัวไหล่ และ มีหางเหมือนนก 

โดยปกติระบายสีกายเป็นสีด้า ลักษณะครึ่งลิงครึ่งนกศีรษะถึงเอวเป็นลิงจากเอวลงไปเป็นนกมีปีก เป็นลิง
ประหลาดในเรื่องรามเกียรติ์ไม่มี เป็นสัตว์ผสมใหม่ 

 
 
 



๑๓ 
 

กินรี และ กินร 
กินรี และ กินร เป็นสัตว์ในปุาหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบิน

ได้ ตามต้านานเล่าว่าอาศัยอยู่ในปุาหิมพานต์ เชิงเขาไกรลาศ นับเป็นสัตว์ที่มีปรากฏในงานศิลปะของไทย
มาก ส่วนในวรรณคดีไทยก็มีการอ้างถึงกินรีด้วยเช่นกเป็นสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายของทางชมพูทวีปครับ 
พวกสิ่งมีชีวิตแปลก มักถูกก้าหนดให้อาศัยอยู่ในปุาหิมพานต์ ซึ่งต้าแหน่งป๎จจุบันตรงกับ ปุาบริเวณเชิง
เทือกเขาหิมาลัย 

ระมาด 
ระมาดในภาษาเขมรแปลว่าแรด ระมาดเป็นสัตว์หิมพานต์ที่ มาจากสัตว์ที่มีตัวตนอยู่จริง  แต่

อาจจะเพ้ียนไปบ้าง เพราะระมาด หรือแรดเป็นสัตว์ ปุาหายาก ศิลปินไทยในสมัยโบราณไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว 
ระมาดหน้าตาเป็นอย่างไร จึงได้แต่วาดตามค้าอธิบาย ระมาดที่ปรากฏในศิลปะไทยจึงดูคล้ายกับตัว
สมเสร็จ ซึ่งมีจมูกเป็นงวงสั้นๆ ที่มีอยู่ในเขตตะวันตกของประเทศไทย 

อัปสรา/วเนก าพู 
วเนก้าพูเป็นสัตว์ผสมระหว่างลิงกับหอยครึ่งบนเป็นลิง ครึ่งล่างเป็นหอย อาศัยอยู่ในน้้า กิน

ผลไม้เป็นอาหาร 

สิงฆ์ 
สิงฆ์ นับได้ว่าสัตว์ในปุาหิมพานต์ส่วนใหญ่จัดอยู่ในหมวดสิงห์ คงเป็นเพราะสิงห์เป็นสัตว์ที่ดู

สง่า และน่าเกรงขาม สิงห์ในต้านานหิมพานต์สามารถจ้าแนกออกได้เป็น ๒ ชนิดหลักๆ คือ ราชสีห์ และ 
สิงห์ผสม ราชสีห์เป็นสัตว์ที่มีพละก้าลังสูง ราชสีห์มีอยู่ด้วยกัน ๔ ชนิดคือ บัณฑุราชสีห์ กาฬสีหะ ไกรสร
ราชสีห์ และ ติณสีหะ ส่วนสิงห์ผสมนั้นมีอยู่มากมาย โดยปกติสิงห์ผสมคือสัตว์ประสมที่มีลักษณะของ 
ราชสีห์กับสัตว์ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากที่มีอธิบายไว้ว่ามีกายสีม่วงอ่อน สิงฆ์มีลักษณะเหมือนราชสีห์
ทั่วไป 

คชสีห์ 
คชสีห์ เป็นสิงห์ผสมที่มีกายเป็นสิงห์ และมีช่วงหัวเป็นช้าง ตามต้ารากล่าวว่าคชสีห์มีพลัง

เทียบเท่าช้างและสิงห์รวมกัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นสัตว์ที่น่าเกรงขาม คชสีห์มีลักษณะคล้ายสัตว์หิมพานต  ์อีก
ชนิดหนึ่งชื่อทักทอ 

 

 

 



๑๔ 
 

สุกรนท ี 
สุกรนที สัตว์ผสมระหว่าง หมูกับปลา ท่อนบนจนถึงเอวเป็นหมูจาเอวลงมาเป็นปลา อาศัยอยู่

ในน้้า 
หงส ์
หงส์ เป็นนกในวรรณคดีไทย มีขนสีเหลืองอร่าม เป็นนกที่สง่างามและมีความสวยงาม มีการ

น้าความงามของหงส์ไปเปรียบกับผู้หญิง 

มัจฉามังกร 
มัจฉามังกร เป็นสัตว์ผสมระหว่างมังกรกับปลา ครึ่งบนจาถึงเอวเป็นมังกรจากเอวลงมามีร่าง

เป็นปลา จะอาศัยอยู่ในน้้า ปลาอานนท์ ในสมัยก่อน คนมีความเชื่อกันว่า ใต้พ้ืนโลกลงไป มีปลาตัวขนาด
ใหญ่มหึมาหนุนรองรับโลกไว้ เรียกชื่อปลานั้นว่า ปลาอานนท์ เวลาที่ปลาอานนท์พลิกตัวแต่ละครั้งก็จะ
เกิดแผ่นดินไหวขึ้น ป๎จจุบันเราทราบแล้วว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมิใช่เพราะปลาอานนท์ แต่เป็นเพราะ
เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ จึงเกิดการสั่นสะเทือน 

๒.๑.๓ องค์ประกอบของศิลปะในวรรณกรรมของไทย 
ไทยเป็นชาติที่มีศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมาช้านาน

แล้ว เริ่มตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะไทยจะวิวัฒนาการและสืบเนื่องเป็นตัวของตัวเองในที่สุด เท่าที่เรา
ทราบราว พ.ศ. ๓๐๐ จนถึง พ.ศ. ๑๑๑๑ พระพุทธศาสนาน้าเข้ามาโดยชาวอินเดีย ครั้งนั้นแสดงให้เห็น
อิทธิพลต่อรูปแบบของศิลปะไทยในทุก ๆ ด้านรวมทั้งภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม โดยกระจายเป็นกลุ่ม
ศิลปะสมัยต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่สมัยทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เมื่อกลุ่มคนไทยตั้งตัวเป็นปึกแผ่นแล้ว ศิลปะ
ดังกล่าวจะตกทอดกลายเป็นศิลปะไทย ช่างไทยพยายามสร้างสรรค์ให้มีลักษณะพิเศษกว่า งานศิลปะของ
ชาติอ่ืน ๆ คือ จะมีลวดลายไทยเป็นเครื่องตกแต่ง ซึ่งท้าให้ลักษณะของศิลปะไทยมีรูปแบบเฉพาะมีความ
อ่อนหวาน ละมุนละไม และได้สอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความรู้สึกของคนไทยไว้
ในงานอย่างลงตัว ดังจะเห็นได้จากภาพฝาผนังตามวัดวาอารามต่าง ๆ ปราสาทราชวัง ตลอดจน
เครื่องประดับและเครื่องใช้ทั่วไป 

ช่างไทยโบราณแบ่งหมวดหมู่ของศิลปะไทยออกได้ ๔ หมวดด้วยกัน คือ หมวดกระหนก 
หมวดนารี หมวดกระบี่ และหมวดคชะ หรือที่ช่างไทยรวมเรียกว่า กระหนก นาง ช้าง ลิง แต่ละหมวดก็จะ
มีรายละเอียดปลีกย่อยลงไป ดังต่อไปนี้ 

กนก ภาษาสันสกฤต แปลว่า “หนาม”ส้าหรับช่างเขียนโบราณ กนก คือ ดงปุาดงไม้ มี
แบบฟอร์มคือเปลวไฟเป็นรูปสามเหลี่ยม การฝึกร่างลวดลาย ให้รู้จักความประสานสัมพันธ์กันของเส้นที่
ผูกรวมกันเป็นลายไทย โดยเฉพาะกนกแบบต่างๆ เช่น กนกสามตัวกนกใบเทศ กนกเปลว ถือเป็นปฐมบท
ที่ต้องฝึกฝนให้ช้านาญก่อนที่จะท้าการช่างอย่างอ่ืนต่อไป 

นารี คือ การเรียนรู้ฝึกฝนเกี่ยวกับการเขียนหน้ามนุษย์ เทวดา นางฟูา พระ และนางทั้ง
ด้านหน้าตรงและด้านหน้าเพล่ ซึ่งถือว่าเป็นภาพหลักของภาพไทย เมื่อเขียนได้คล่องแคล่วดีแล้ว จึงฝึก
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เขียนทั้งตัวในอริยาบถต่าง ๆ ภาพเหล่านี้จะแสดงอารมณ์ด้วย กิริยา ใบหน้าของตัวภาพจะไม่แสดง
อารมณ์ดังนั้นจึงฝึกฝนเขียนตัวภาพไทยให้งดงามถูกต้องตามแบบแผนของศิลปะไทย นอกจากการฝึก
เขียนตัวภาพหลักดังกล่าวแล้ว ยังต้องฝึกการเขียนภาพกากหรือตัวภาพที่เป็นคนธรรมดาและการเขียน
ภาพจับส้าหรับเขียนเรื่องรามเกียรติ์ให้เกิดความช้านาญด้วย 

กระบี่ คือ การฝึกเขียนภาพอมนุษย์ต่าง ๆ ได้แก่ พวกยักษ์ วานร เป็นต้น ในการฝึกจะต้องฝึก
จากภาพลิงหรือกระบี่เป็นอันดับแรก เมื่อเขียนได้แม่นย้าแล้วจึงฝึกเขียนภาพอ่ืนต่อไป การฝึกเขียนภาพ
หมวดนี้จะเป็นประโยชน์ในการเขียนภาพเรื่องรามเกียรต์ิ 

คชะ คือ การฝึกเขียนภาพสัตว์สามัญและภาพสัตว์ประดิษฐ์ต่างๆ โดยเริ่มจากคชะหรือช้างซึ่ง
เป็นสัตว์ใหญ่ก่อน แล้วจึงฝึกเขียนภาพสัตว์เล็กๆ ต่อไป ในหมวดนี้จะแบ่งสัตว์ที่เขียนเป็นสองประเภท 
ประเภทแรกคือสัตว์ที่มีอยู่บนโลกมนุษย์ เช่น ช้าง ม้า วัว นก เป็นต้น ประเภทที่ สอง คือ สัตว์ประดิษฐ์
หรือสัตว์หิมพานต์ เช่น กินรี ราชสิงห์ เป็นต้น  

ปุาหิมพานต์เป็นเหมือนพ้ืนที่ในต้านานที่อยู่ในความรับรู้ของคนไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ใน
วรรณคดีหลายๆ เรื่องเวลาพูดถึงเรื่องความมหัศจรรย์ต่างๆ ก็มักจะอ้างอิงเข้าไปในปุาหิมพานต์แห่งนี้  

ปุาหิมพานต์มาจากคติความเชื่อแบบพุทธ ในไทยเราปรากฏอยู่ใน ‘ไตรภูมิพระร่วง’ หรือ ‘เต
ภูมิกถา’ วรรณกรรมพุทธศาสนาเก่าแก่สมัยสุโขทัย เตภูมิกถาเป็นหนังสือที่พูดถึง ‘จักรวาลวิทยา’ แบบ
พุทธๆ จักรวาลวิทยามีความส้าคัญคือเป็นค้าอธิบายเรื่องความเป็นไปของโลก ที่ส้าคัญคืออธิบายว่าเราอยู่
ตรงไหนของโลก และจะไปทางไหน ในไตรภูมิเองพูดถึงภพทั้งสามคือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ อันเป็นภพ
ภูมิที่เราๆ เวียนว่ายอยู่ นอกจากนี้ยังพูดถึงวงจรก้าเนิดไปจนถึงการสิ้นสุดของโลก โดยรวมแล้วก็ประมาณ
ว่าโลกเรามีที่พิเศษและแสนสุขแค่ไหน แต่สุดท้ายก็ไม่จีรัง นิพพานจึงเป็นปลายทางที่ควรไป นอกจากนี้ยัง
พูดถึงเรื่องการปกครองด้วย เช่น จักรพรรดิราช ที่อธิบายเรื่องบุญญาบารมีและทศพิธราชธรรม เป็นการ
อธิบายสภาวะป๎จจุบันของเราๆ ท่านๆ ของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง 

ในไตรภูมิ ปุาหิมพานต์ไม่เชิงเป็นปุา แต่เป็นภูเขาว่าเรียกเขาพระหิมพานต์  ถ้าเรามองต้นตอ
ที่มาเขาหิมพานต์รากสันสกฤตมาจากหิมาลัย อันแปลว่าสถานที่ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ในคัมภีร์บอกว่าเขา
พระหิมพานต์ตั้งอยู่ในแผ่นดินชมพูทวีป หนึ่งในสี่ทวีปใหญ่ในจักรวาลวิทยาแบบพุทธ บนเขามีสระน้้าใหญ่ 
๗ สระ สระส้าคัญก็เช่น สระฉัททันตะเป็นที่อยู่ของพญาช้าง และสระอโนดาต ที่เป็นยอดเขาของปุาหิม
พานต์ ในปุานี้มีสัตว์และพันธุ์ไม้ประหลาดมากมาย เช่น มีต้นหว้าใหญ่ที่เอามือล้วงเข้าไปสุดแขนจึงจะถึง
เมล็ด ยางของต้นหว้าเมื่อตกลงในน้้าจะกลายเป็นทองค้า นกที่กินลูกหว้าก็มีขนาดเท่าบ้านเรือน ปุาหิม
พานต์จึงเป็นพ้ืนที่ส้าคัญที่จิตรกรและกวีจะสร้างสรรค์เรื่องราวน่าอัศจรรย์ รวมไปถึงสัตว์พิเศษพันธุ์ผสม
ทั้งหลายจากปุาหิมพานต์นี้ อนึ่ง ด้วยความที่ปุาหิมพานต์เป็นเหมือนพ้ืนที่ที่ไม่สิ้นสุดในการสร้างสรรค์ 
ข้อมูลเรื่องสัตว์หิมพานต์จึงขออ้างอิงกับคติแบบพุทธในความเชื่อเรื่องไตรภูมิเป็นหลัก๑ 

                                                           
๑  Vanat  Putnark, สัตว์ป่าหิมพานต์และถิ่นที่อยู่, [ออนไลน์],แหล่งที่มา

https://thematter.co/pulse/himmapan-beast-and-where-to-find-them/๑๒๔๔๔, [๑๔ พศจิกายน ๒๕๖๑]. 

https://thematter.co/pulse/himmapan-beast-and-where-to-find-them/๑๒๔๔๔
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ราชสีห์ 
ในไตรภูมิมีภูมิหนึ่งชื่อติรัจฉานภูมิ อารมณ์ประมาณอธิบายเรื่อง Animal Kingdom คือพูดถึง

สรรพสัตว์อันเป็นภพที่ต่้ากว่ามนุษย์ คือสัตว์ด้ารงชีวิตด้วยการกินกันเป็นทอดๆ เป็นล้าดับชั้น เป็น
สิ่งมีชีวิตที่เอาตัวรอด แต่ไม่ ‘รู้บุญรู้ธรรม’ (คือหายากที่จะรู้บุญรู้ธรรม นอกจากการเอาตัวรอดตาม
สัญชาตญาณ) ค้าว่าติรัจฉาน แปลว่า ‘ไปด้วยอก’ หรือการมีร่างกายขนานกับพ้ืน ราชสีห์ เป็นหนึ่งในสัตว์
หิมพานต์ที่พบได้ปุาหิมพานต์ มีทั้งหมด ๔ ประเภท มีเลเวลและพลังอ้านาจลดหลั่นกันไป ติณะสิงหะมีตัว
เป็นเลื่อมเหมือนปีกนกเขา แต่กินหญ้าเป็นอาหาร (ติณ แปลว่าหญ้า) กาลสีหะตัวสีด้า กินหญ้าเหมือนกัน 
บัณฑูรสิงหะมีกายสีเหลืองแต่กินเนื้อ สุดท้ายคือ ไกรสรสีหะ เป็นราชสีห์ที่เทพที่สุด ลักษณะเด่นคือมีริม
ฝีปากและปลายเท้าเป็นแดงชาด มีรูปลักษณ์สง่างาม และมีแผงคอเหมือนสร้อย ส่วนร่างกายนั้น ขาว
เหมือนหอยสังข์ ระดับความเทพของสัตว์อัศจรรย์นี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะมันมีถ้้าคูหาทอง เงิน หรือแก้ว
ส่วนตัว เลอค่ายิ่งกว่าคอนโดกลางกรุงเทพซะอีก ถึงเวลามันก็ออกจากคูหาขึ้นไปค้ารามพร้อมกับสะบัดขน
บนแท่นหินส่วนตัวที่เรืองเหมือนทอง เจ้าไกรสรสีหะนี้ในยามกลางคืนที่มืดสนิท เวลามันออกมาเดินเที่ยว
เล่นก็จะเจิดจ้าและสง่างามเหมือนกับคนที่มีก้าลังถือคบไฟแกว่งไปมา ว่ากันว่าไกรสรสีหะนี้เป็นเจ้าแห่ง
สัตว์ทั้งปวง พลังพิเศษของมันคือการค้ารามที่ดังไกลไปถึง ๓ โยชน์ สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในรัศมีพอได้ยินเสียง
ของมันก็จะพากันตกใจจนสลบ ส่วนพวกที่ไม่สลบก็พากันหนี แม้แต่พวกช้างก็ยังเกรงกลัวขนาดว่าถูกผูก
ไว้ด้วยโซ่ก็แทบจะดึงโซ่ขาด สิ่งมีชีวิตที่จะทนเสียงของสิงห์เทพตัวนี้ได้มีแค่ ม้าพลา ๖ ตระกูล และผู้มีบุญ
ระดับพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์ รวมถึงไกรสรสิงหะด้วยกันเอง 

กล่าวโดยสรุป ค้าว่า หิมพานต์ หรือ หิมวันต์ หมายถึง ปุาแถบภูเขามิมาลัย ซึ่งเป็นภูเขาที่มี
ยอดสูงสุดในโลก เป็นภูเขาอยู่ในดินแดนอินเดียและเนปาลติดต่อกันมีหิมะปกคลุม ในไตรภูมิกถา อธิบาย
ลักษระ ปุาหิมพานต์ ชมพูทวีปว่า แผ่นดินมีปริมาณได้ ๑๐,๐๐๐ โยชน์ ทั้งด้านยาวและด้านกว้าง แยก
ออกเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่มนุษย์ ๓,๐๐๐ โยชน์ เป็นปุาเขาพระหิมพานต์ ๓,๐๐๐ โยชน์ เป็นทะเล 
๔,๐๐๐ โยชน์ และสูงประมาณ ๕๐๐ โยชน์ กว้าง ๓,๐๐๐ โยชน์ มียอดเขา ๘๔,๐๐๐ ยอด ที่เชิงเขาหิม
พานต์มีต้นหว้าใหญ่ใกล้ฝ๎่งมหานทีสีทันดร ปุาหิมพานต์เป็นที่อยู่ของบรรดานักสิทธิ์ วิทยาธร คนธรรพ์ 
ยักษ์ ฤษี ชีไพร ผู้ทรงอภิญญาทางจิตกล้าแข็งทั้งหลาย อยู่กันอย่างสันติภาพไม่เบียดเบียนกัน มีทั้งสัตว์ 
ตลอดจนแร่ธาตุต่างๆ ล้วนมีพลังอ้านาจมหัศจรรย์ ความเชื่อเรื่องปุาหิมพานต์นั้นมีการถ่ายทอดความเชื่อ
ของผู้คนไว้ในงานวรรณศิลป์ จิตรศิลป์  
 

๒.๒. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา 
ความเชื่อเป็นกลไกทางความคิดอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ด้ารงควบคู่กับมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจน

ตาย เป็นเรื่องของการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของสังคม ผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนา
และความรู้ด้านอ่ืนๆ หรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ระดับความอยู่รอดตลอดไปจนถึงความ
กระจ่างด้านภูมิป๎ญญา ซึ่งจะมีความแตกต่างเปลี่ยนไปได้ตามความแตกต่างของแต่ละสภาพแวดล้อมของ
สังคม แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อยังคงมีอิทธิพล เป็นระบบความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมอยู่
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มากและถือเป็นกลไกท่ีช่วยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมได้ระดับหนึ่ง ดังที่นักวิชาการหลาย ท่าน
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อไว้ดังนี้ 

มนุษย์มีความจ้าเป็นต้องผูกพันอยู่กับความเชื่อโดยมิอาจขาดความเชื่อได้ ชีวิตมนุษย์มีท้ังที่
มองเห็นได้เข้าใจได้และพิสูจน์ได้ ความเชื่อท้าให้มนุษย์เกิดความมั่นใจท้าให้เกิดความสบายใจ และความ
เชื่อท้าให้มนุษย์บรรลุความส้าเร็จได้๒ 

ความเชื่อ มีความสัมพันธ์กลมกลืน เกื้อกูลสนับสนุนควบคู่กับชีวิตมนุษย์มาเป็นเวลานาน แม้
ป๎จจุบันวิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าและมีอิทธิพลต่อชีวิตมากขึ้น แต่มนุษย์ไม่อาจปฏิเสธ ความเชื่อทาง
ไสยศาสตร์และคาถาอาคมที่มีอยู่ได้ จึงยอมรับค่านิยมในการปฏิบัติต่อความเชื่อในรูปแบบต่างๆ ๓ 

กล่าวโดยสรุป ความเชื่อในอ้านาจเวทมนต์และอ้านาจเหนือธรรมชาติของมนุษย์ว่า เป็นการ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์เมื่อมนุษย์เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงปลดภัยจากอ้านาจเหล่านั้น ดังนั้นจึง
คิดเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น บวงสรวงบูชาสิ่งต่างๆ เพ่ือเป็นก้าลังใจและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ การ
กระท้าเช่นนี้ อาจจะได้รับความส้าเร็จและหากขัดแย้งก็อาจจะประสบเคราะห์กรรม จะเห็นได้ว่าความเชื่อ
มีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมเกี่ยวกับความเชื่อจะมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับระดับความรู้สึกไม่มั่นคงที่มีอยู่ การจะแสดงพฤติกรรมตามความเชื่อโดยวิธีใดหรือต่อวัตถุใด ก็
ขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์ว่าสิ่งใดเหมาะสม 

๒.๒.๑. ความหมายของความเชื่อ 
ความเชื่อหรือความศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวบุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่

๔ และความเชื่อนั้นยังเป็นการยอมรับข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความจริง การยอมรับนี้อาจเกิด
จากสติป๎ญญา เหตุผลหรือศรัทธา โดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ รองรับก็ได้๕ หรืออีกนัยหนึ่ง ความเชื่อเป็น
ทัศนคติของแต่ละบุคคลในการที่จะยอมรับสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นโดยไม่ต้องทราบเหตุผลมาอธิบาย และไม่จ้าเป็น
ว่าสิ่งที่เชื่อถือนั้นจะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐาน๖  

พระธรรมปิฎก ได้กล่าวไว้ว่า ศรัทธา คือความเชื่อความซาบซึ้งไม่ใช่ความรู้ แต่อาจเป็นทาง
เชื่อมต่อน้าไปสู่ความรู้ได้เพราะศรัทธามีลักษณะเป็นการยอมรับความรู้ของผู้อ่ืน ฝากความไว้วางใจใน

                                                           
๒ จรัส  พยัคฆราชศักดิ,์ เอกสารการสอนไทยคดีศึกษา ศาสนา และลัทธินิยมในท้องถิ่น, (มหาสารคาม, 

ปรีดาการพิมพ,์ ม.ป.ป.), หน้า ๓๔. 
๓  บุญลือ วันทายนต,์ “ไสยศาสตร์” ใน พุทธจักร. ๓๕(๖): ๔๗; มิถุนายน ๒๕๒๔, หน้า ๔๗. 
๔ แสง จันทร์งาม, ศาสนาวิทยา, (กรุงเทพมหานคร, เจริญรัตน์การพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑๓. 
๕ สถาพร  ศรีสจัจัง, การประสมประสานทางสังคม-วัฒนธรรมและมุสลิมที่ปรากฏในการละเล่นล้อแหง็ง

ของอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง. (ตรัง: ศูนย์วัฒนธรรมประจา้ปีจังหวดั ๒๕๓๓), หน้า ๑๖. 
๖ The New Encylopaedia Britannica, Chicago: The University of Chicago, ๑๙๗๕, pp. ๖๓-

๖๖. 



๑๘ 
 

ป๎ญญาของผู้อ่ืน ยอมพ่ึงและอาศัยความรู้ผู้อ่ืนหรือแหล่งแห่งความรู้นั้นเป็นเครื่องชี้น้าแก่ตนเอง ถ้าผู้มี
ศรัทธารู้จักใช้ป๎ญญาของตนเป็นทุนประกอบไปด้วยศรัทธานั้นกามารถน้าไปสู่ความเจริญป๎ญญาและการรู้
ความจริงได้ เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อผู้อื่นนั้นหรือแหล่งความรู้นี้มีความรู้แท้จริง และมีกัลยาณมิตรช่วยชี้แนะ
ให้รู้จักใช้ป๎ญญา แต่ถ้าเชื่ออย่างงมงายคือไม่รู้จักคิด ไม่ใช่ป๎ญญาของตนเลย และผู้อ่ืนหรือแหแล่งความรู้
นั้นไม่มีความรู้จริงทั้งไม่มีความรู้จริงทั้งที่ไม่มี กัลยาณมิตรที่จะช่วยชี้แนะ หรือมีบาปมิตร ผลอาจกลับ
ตรงกันข้ามน้าไปสู่ความหลงผลิตห่างไกลจากความรู้ยิ่งขึ้น๗ 

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้นิยามความเชื่อ หมายถึง เห็นตามด้วย มั่นใจ ไว้ใจ นับถือ๘ 
สถาพร ศรสัจจัง๙ ได้ให้ความหมายของความเชื่อ สรุปได้ว่า ความเชื่อ คือ การยอมรับ

ข้อเสนอหนึ่งข้อเสนอใดว่าเป็นความจริง ซึ่งการยอมรับนี้อาจเกิดขึ้นจากสติป๎ญญา เหตุผล ความศรัทธา 
โดยไม่จ้าเป็นต้องมีเหตุผลใดมารองรับ 

เช่นเดียวกับธวัช ปุณโณทก๑๐ ที่ให้ความหมายไววา คือ การยอมรับอันเกิดอยูในจิตส้านึกของ
มนุษย์ ต่อพลังอ้านาจเหนือธรรมชาติที่เปนผลดีหรือผลรายตอมนุษย แมวาพลังอ้านาจเหนือธรรมชาตินั้น
จะไมสามารถพิสูจนไดวาเปนความจริง แตมนุษยในสังคมหนึ่งยอมรับ และให้ความเคารพย้าเกรง 

กล่าวโดยสรุป ความเชื่อ คือการยอมรับนับถือเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความคิด เหตุผลที่พิสูจน์ได้หรืออาจตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับศรัทธา โดยปราศจากเหตุผลหรือ
ต้องพิสูจน์ใดๆ ที่เป็นทั้งแนวทางในทางตัดสินใจเชื่อปฏิบัติและละเว้น การปฏิบัติสิ่งใดๆ โดยมีอิทธิพล
เหนือจิตใจของบุคคลและมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ 

๒.๒.๒ ประเภทของความเชื่อ 
ความเชื่อของชาวไทย สามารถจ้าแนกตามมูลฐานที่เกิดไว้ ๔ ประเภทใหญ่ๆ คือ๑๑  
๑. ความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิและศาสนา 

                                                           
๗  พระธรรมปิฎก, (ประยุทธ์ ปยุตโต). พุทธรรม, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๑, หน้า ๔๓-๔๔.  
๘  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๒๕ หน้า 

๒๗๘ 
๙ อ้างแล้ว, การประสมประสานทางสังคม -วัฒนธรรมไทยพุทธ และไทยมุสลมิที ่ปรากฏในการเลน่หล้อ

แหง้งของอ าเภอกันตังจังหวัด, หน้า ๑๖. 
๑๐ ธวัช  ปุณโณทก, ความเชื่อพ้ืนบ้านอันสัมพันธ์กับวิถชีีวิตในสงัคมอีสาน ในวัฒนธรรม พ้ืนบ้าน : คติ

ความเชื่อ. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ม.ป.ป. 
 
๑๑  สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย,์ “ความเชื่อของชาวภาคใต้” ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๒๙ เล่ม 

๒. หน้า ๔๖๗-๔๖๘. (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์การพิมพ,์ ๒๕๒๙). 



๑๙ 
 

๒. ความเชื่อทางไสยศาสตร์ 
๓. ความเชื่อเกี่ยวกับจริยาวัตร 
๔. ความเชื่อเกี่ยวกับยากลางบ้านและการป๎ดเปุารักษาไข้ 
โดยความเชื่อ ๔ ประเภทนี้อาจประสมประวานอยู่ในเรื่องเดียวกันมากกว่า ๑ ประเภท เช่น  

ความเชื่ออันสืบเนื่องมาจากศาสนาอาจมีความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ปนด้วย หรือความเชื่อเกี่ยวกับยา
กลางบ้านมีความเชื่อเก่ียวกับลัทธินิยมดั้งเดิมและไสยศาสตร์ปนอยู่ด้วย 

ภิญโญ  จิตต์ธรรม ได้แบ่งประเภทของความเชื่อออกเป็น ๑๕ หมวด ใหญ่ๆ ดังนี้๑๒ 
๑. การเกิด การตาย 
๒. โชคร้าย โชคดี ลางบอกเหตุร้าย เหตุดี 
๓. ความฝ๎นและการท้านายฝ๎น 
๔. ฤกษ์-ยาม 
๕. เวทมนต์คาถา เครื่องรางของขลัง เสน่ห์ และไสยศาสตร์อื่นๆ  
๖. การดูลักษณะดี-ชั่วของสัตว์ 
๗. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น เทวดา เทพารักษ์ เจ้าพ่อ เจ้าแม่ อมนุษย์ต่างๆ เช่น ผี ยักษ์ เปรต ผีเสื้อ

สมุทร เงือก ฯลฯ 
๘. เคล็ดและการแก้เคล็ดต่างๆ  
๙. มงคลและอัปมงคล 
๑๐. ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติ 
๑๑. ความเชื่อเกี่ยวกับจ้านวนนับ 
๑๒. ความเชื่อเกี่ยวกับยากลางบ้าน 
๑๓. ความเชื่อนรก สวรรค์ ชาติ ภพใหม่ 
๑๔. ความเชื่อเกี่ยวกับ อาชีพ 
๑๕. เบ็ดเตล็ด 

กล่าวโดยสรุป การจัดประเภทความเชื่ออาศัยหลักเกณฑ์การจ้าแนกโดยพิจารณาจากสาเหตุ
ที่มา ดังนี้ เป็นความดั้งเดิมหรือศาสนาลัทธิดั้งเดิมหรืออาจจ้าแนกโดยพิจารณาจากวิธีปฏิบัติใน
ชีวิตประจ้าวันของมนุษย์ หรืออาจพิจารณาในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งอ่ืนๆ เช่น ความเชื่อที่มี
ต่อมนุษย์ ความเชื่อที่มีต่อธรรมชาติ และความเชื่อที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการจัดแบ่งจ้าแนก
ด้วยหลักเกณฑ์ใดก็ตามก็ถือว่าได้มีหลักเกณฑ์และเหตุผลในแต่ละทัศนะมุมมองของผู้ศึกษาขึ้นอยู่กับว่าจะ
เลือกสรรหลักการซึ่งมาจ้าแนกให้เหมาะสมกับประเด็นศึกษาเป็นส้าคัญ 

 

                                                           
๑๒

 ภิญโญ  จิตต์ธรรม, “ความเชื่อ” รามค้าแหง. ๒(๒):๕๗ กรกฎาคม ๒๕๑๘, หน้า ๑๙๐. 



๒๐ 
 

๒.๒.๓ ความเชื่อตามแนวพระพุทธศาสนา 
ความเชื่อเป็นเรื่องของจิตใจ ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม จะรู้ว่าบุคคลใดมีความเชื่อสิ่งใด มาก

น้อยเพียงใดย่อมเป็นเรื่องยาก แต่เราก็พอที่จะหยั่งรู้ได้บ้าง จากพฤติกรรมหรือการกระท้าที่เขาแสดงออก
มาภายนอก โดยอาศัยเหตุผลเทียบเคียงว่าเขามีความเชื่ออย่างไร ดังนั้นความเชื่ อตามหลัก
พระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ ประเภท คือ ความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความมั่นของอารมณ์อย่างหนึ่งและความเชื่อ
ที่เกิดขึ้นจากเหตุผล หรือการใช้ป๎ญญาอีกอย่างหนึ่ง๑๓ จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นพระองค์ทรงชี้น้า
ให้เรามีความเชื่อมั่นในสมรรถภาพแห่งความเป็นมนุษย์ของเราเอง ที่จะหยั่งรู้ความเป็นจริงของโลกและ
ชีวิตและบรรลุความดีงามสูงสุดได้โดยสติป๎ญญา ซึ่งเมื่อบรรลุถึงธรรมนั้นแล้ว ก็จะสามารถขจัดป๎ญหา
ความทุกข์ท้ังปวงในชีวิตได้๑๔ 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าพระพุทธาสนาจะเป็นศาสนาแห่งเหตุผล สอนมิให้พุทธศาสนนิกชนเชื่อ
อะไรง่ายๆ ก็ตาม แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ชาวพุทธมีศรัทธา หรือ ความเชื่อ และให้มี ปสาทะ ความ
เลื่อมใสในสิ่งที่ควรเชื่อ ความเลื่อมใส เพราะความเชื่อเป็นคุณธรรมที่จ้าเป็นเบื้องต้นในการน้าไปสู่
จุดหมายปลายทาง คนเราย่อมท้าอะไรต่างๆ ตามความเชื่อ เช่น ชาวพุทธปฏิบัติตามหลัก ศีล สมาธิ 
ป๎ญญา เพ่ือบรรลุถึงมรรคผลนิพพาน ก็เพราะเชื่อว่านิพพานมีจริงชาวคริสต์เชื่อว่าสวรรค์มีจริงจึงเคารพ
รักพระเจ้าเพ่ือจะได้ไปสวรรค์ ถ้าไม่มีความเชื่อคนก็ไม่ท้าอย่างที่เขาท้า ถึงท้าเพราะถูกบังคับก็ท้าอย่างเสีย
มิได้ ฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นคุณสมบัติอันจ้าเป็นมาก 

จึงกล่าวได้ว่า หลักปฏิบัติเบื้องต้นของชาวพุทธก็คือ สร้างศรัทธาและปสาทะให้เกิดขึ้นในพระ
รัตนตรัย โดยเจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ และสังฆานุสสติ คือหมั่นระลึกถึงและพิจารณาให้เห็นความ
ดีของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จนเกิดศรัทธา แล้วศรัทธานั้นจะเป็นพละ คือเป็นพลังผลักดันให้
ก้าวหน้าต่อไปตามทางปฏิบัติอันถูกต้อง จนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง เพราะฉะนั้นท่านจึงจัด
ศรัทธาเป็นก้าลังอย่างหนึ่งในการปฏิบัติ เรียกว่า สัทธาพล 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม 
๒.๓.๑ ความหมายและองค์ประกอบของทุนทางสังคม 
ประเวศ  วะสี๑๕ ได้ให้ความหมายของทุนทางสังคม คือ การที่คนมารวมกัน เอาความดีมา

รวมกัน เอาความรู้มารวมกัน เรียกว่าเกิดทุนทางสังคม ซึ่งน้าไปสู่พลังทางสังคมที่จะแก้ป๎ญหาต่างๆ ได้ทุก
อย่าง 

                                                           
๑๓

  แสง จันทร์งาม, ศาสนาวิทยา, หน้า ๑๑๓. 
๑๔

 ระวี  ภาวไิล, การศึกษาเพ่ืออยู่เย็นเป็นสุข และบทความอื่นๆ, (เชียงใหม่: ทิพย์เนตรการพิมพ,์ 
๒๕๒๗), หน้า ๖. 

๑๕ ประเวศ  วะสี, “มองย้อนอดีตและอนาคต “ทุนทางสังคม” รากฐานท่ีแท้จริงของการพัฒนา”, 
ฐานเศรษฐกจิ, (มิถุนายน ๒๕๔๑), หน้า ๙. 



๒๑ 
 

อานันท์  กาญจนพันธ์๑๖ มองทุนทางสังคมว่า มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาสังคมในป๎จจุบัน 
ทั้งในด้านการสงเคราะห์ การเพ่ิมโอกาส การพิทักษ์สิทธิ ซึ่งจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การระดมทุน
ทางสังคมจะต้องมองประเด็นพ้ืนฐานหลัก ๓ ประการ คือ ๑) พ้ืนฐานทางความคิดและอุดมการณ์ของ
สวัสดิการไทย ๒) พ้ืนฐานทางความคิดขององค์กรเอกชนอิสระในสังคมไทย และ ๓) สนับสนุนองค์กร
เอกชนอิสระในการปรับเปลี่ยนบทบาทความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สมัยใหม่ กฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางสังคมในการตอบแทนกัน การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่างก็เป็นรูปแบบ
ของทุนทางสังคมซึ่งจะเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้เข้าถึงทรัพยากรตามสิทธิของตนอย่างเท่าเทียม 
ขณะเดียวกัน บัวพันธ์  พรหมพักพิง๑๗ เห็นว่าในการวิเคราะห์ทุนทางสังคมจ้าเป็นต้องวิเคราะห์ควบคู่กับ
ทุนวัฒนธรรม โดยสรุปคร่าวๆ ว่า ทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบและแนวตั้ ง
ระหว่างบุคคล สถาบันและองค์กร ทั้งรูปป๎จเจก กลุ่ม และรูปเครือข่าย ทั้งนี้รวมค่านิยม บรรทัดฐานที่
สังคมยึดถือ ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตและวิธีการผลิตในครอบครัว ชุมชน 

เช่นเดียวกับ อัมมาร สยามวาลา ได้มองเรื่องทุนสังคมที่เป็นความสัมพันธ์ในชุมชน ซึ่งท้าให้
เกิดความไว้วางใจและกลไกที่เป็นบรรทัดฐานการอยู่ร่วมกัน การท้ากิจกรรมร่วมกันเป็นระยะเวลานาน 
ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่เพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชน ซึ่งเพ่ิมหรือลดได้ 

ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้สรุปองค์ประกอบหลัก ๔ ด้าน ที่มี
บทบาทและยึดโยงให้เกิดทุนทางสังคม ดังนี้  

๑. คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ที่ต้องได้รับการพัฒนาในทุกมิติทั้ง ด้านสุขภาพ 
พ่ีหมูให้คนมีร่างกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้ ด้านจิตใจ ให้เป็นคนที่มีจิตใจดี มีน้้าใจ เอ้ืออาทร 
เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม แล้วรักชาติ ด้านสติปัญญา ให้มีศักยภาพและมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  

๒. สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดพลังร่วมของคนในชุมชน สังคม และ
การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดย สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันพ้ืนฐานในสังคมที่หล่อหลอมคนให้รู้จัก
ผิดชอบชั่วดี รู้จักท้าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม สถาบันศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม กล่อม
เกลาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี สถาบันการเมืองการปกครอง ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลให้สังคมอยู่ใน
ระเบียบแบบแผน และให้คนในสังคมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก้าหนดร่วมกัน สถาบันการศึกษาเป็นแหล่ง
สร้างความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการพัฒนาให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม แก่คนในสังคม ภาคธุรกิจเอกชน 
ใช้หลักบรรษัทภิบาลในการด้าเนินธุรกิจที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมซึ่งเป็นทุนทางสังคมในการพัฒนา

                                                           
๑๖ อานันท์  กาญจนพันธ์, มติชุมชน: วิธีท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อ านาจ และการจัดการทรัพยากร, 

(กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๔), ม.ป.ป. 
๑๗ บัวพันธ์  พรหมพักพิง, การก่อเกิด การผลิตซ้ า และการขยายตัวทุนในสังคมในชนบทอสีาน, 

๒๕๔๖), ม.ป.ป. 



๒๒ 
 

ประเทศได้อย่างมหาศาล และสื่อเป็นสถาบันที่สามารถชี้น้าและมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรม ค่านิยมของคน
ในสังคมในวงกว้าง 

๓. วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีความ
หลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ โดยอยู่ในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีที่ดีงาม ค่านิยม ความ
เป็นไทย นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรม เป็นตัวยึดโยง
คนในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าของตน เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาและ
ต่อยอด เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ  

๔. องค์ความรู้ ประกอบด้วยภูมิป๎ญญาท้องถิน่และความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  
เป็นศาสตร์และศิลป์ของการด้าเนินชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นฐานคิดและหลักเกณฑ์การ
ก้าหนดคุณค่าและจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมายาวนาน ท้าให้เกิดความหลากหลายของความรู้ที่  
น้ามาใช้ประโยชน์ได้และสร้างสมดุลในการอยู่รวมกันของคน และธรรมชาติ ส่วนความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่
สามารถน้ามาใช้ในทางปฏิบัติได้ มีความหลากหลายปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนได้  

อเนก  นาคะบุตร๑๘ การกล่าวถึงทุนทางสังคมที่มีอยู่ในสังคมไทยอยู่ ๕ รูปแบบ ที่เป็นมรดก 
ตกทอดในสังคมไทย และเป็นพลังส้าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปสังคมไทย และระบบโครงข่ายความ 
คุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net) ให้กับชุมชนรากฐานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ คือ   

๑. จิตวิญญาณระบบคุณค่า ส้านึกท้องถิ่น ความภาคภูมิใจที่มีต่อบ้านเกิด (Spirit Capital) 
๒. ทุนทางภูมิป๎ญญา 
๓. ทุนทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  
๕. การจัดการกองทุนสาธารณะชุมชน ที่เรียกว่า Social Fund ดังจะเห็นจากการจัดการ

กองทุนทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ธนาคารข้าว สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น  
อาภรณ์  จันทร์สมวงศ์๑๙ ได้แบ่งประเภททุนทางสังคมในลักษณะ ดังนี้  
๑. ทุนทางสังคมที่เกิดจากการมีสิ่งยึดเหนี่ยวเดียวกัน เช่น ความเป็นชาติเดียวกัน การนับถือ

ศาสนาเดียวกัน  
๒. ทุนทางสังคมที่มาจากความสัมพันธ์ของมนุษย์ ก็คือคนที่สนิทกันมากก็จะเอ้ือประโยชน์ต่อ

กันมากกว่าคนที่ไม่ค่อยใกล้ชิดกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล แต่ทุนทางสังคมยังมี
ความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มโดยผ่านความสัมพันธ์แบบเครือข่าย 

                                                           
๑๘

  อเนก  นาคะบุตร, ทุนทางสังคมและประชาสังคมในเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานกองทุน 
เพื่อสังคมธนาคารออมสิน, ๒๕๔๕), ม.ป.ป. 

๑๙  อาภรณ ์ จันทร์สมวงศ์, พลวัตรชุมชนไทยในสมัยโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๔), ม.ป.ป. 



๒๓ 
 

๓. ทุนทางสังคมที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นของส่วนรวมถือว่าเป็นทุนทางสังคม เช่น 
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  

อาจยุทธ  เนติธนากุล และโยธิน  แสวงดี๒๐ ได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของทุนทางสังคม มีดังนี้ 
๑. การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร เช่นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น  

   ๒. บรรทัดฐานการเอ้ือประโยชน์แก่กันและกัน หรือการช่วยเหลือกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเครือข่าย
ทางสังคม มีอยู่ ๒ ลักษณะ ดังนี้  
    ๒.๑ เครือข่ายทางสังคมที่เป็นความสัมพันธ์กันภายในกลุ่มภายในชุมชน ที่ให้ความรู้สึก
ของความเป็นเอกลักษณ์และมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น ในครอบครัวและภายในชุมชน  
    ๒.๒ เครือข่ายความสัมพันธ์นอกชุมชน เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างชุมชนกับชุมชน  

๓. การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายได้  
๔. ความไว้วางใจจะก่อให้เกิดการตกลงใจในการที่จะเข้ารับความเสี่ยง ในภาวการณ์แวดล้อม

ของสังคมบนพ้ืนฐานของความรู้สึกที่เชื่อมั่น ในการที่ผู้อ่ืนจะตอบสนองตามที่คาดหวัง และจะกระท้าการ
สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่มีเจตนาที่เป็นภัยต่อบุคคลนั้น 

โดยสรุปแล้ว ผู้วิจัยมองว่า ทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่เกิดจากความ
ร่วมมือ โดยแสดงออกในรูปแบบของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจกัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและเครือข่ายทางสังคม  

๒.๓.๒ แนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทย 
ส้าหรับทางด้านนักคิด นักวิชาการ ตลอดจนนักพัฒนาของประเทศไทย แม่ส่วนใหญ่จะ

ยอมรับว่าได้รู้จักแนวคิด “ทุนทางสังคม” (Social Capital) นักวิชาการต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่ยืนยัน
ตรงกันว่า “ทุนทางสังคม” ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพ่ิงจะเกิดขึ้นในประเทศไทย หากแต่เป็น “คุณค่าเดิม” ที่
สังคมไทยมีอยู่๒๑ สังคมไทยที่มีคุณค่าเป็นทุนทางสังคมของตัวเองมานานแล้ว และมีอยู่อย่างหลากหลาย
มากมาย เพียงแต่การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาเรามุ่งพัฒนาให้ทันความทันสมัยจนหลงลืมคุณค่าเดิมที่เรามี 
อยู่ ไม่ได้พัฒนาจากรากฐานเดิมของชุมชน และผู้มีป๎ญญาที่สั่งสมถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ท้าให้การพัฒนา 
ประเทศในบางพ้ืนที่ไม่สมบูรณ์อย่างแท้จริง เนื่องจากขัดแย้งกับวิถีวัฒนธรรมชาวบ้าน นอกจากนั้นยัง
พบว่ามีการเรียกชื่อทุนทางสังคมแตกต่างกันไปไปนักวิชาการแต่ละท่าน เช่น ทุนชาวบ้าน ทุนบ้านนอก  
คุณภายในชุมชน ทุนท้องถิ่น เป็นต้น โดยในประเทศไทยมีการใช้ค้าท่ีสับสนระหว่างค้าว่า “ทุนทางสังคม”  
กับ “ต้นทุนทางสังคม” ค้าที่ใช้แพร่หลาย ก็คือทุนทางสังคม ส่วนค้าว่า “ต้นทุนทางสังคม” จากค้าใน
ภาษาอังกฤษว่า “Social Cost” หมายถึง ต้นทุนที่ใช้แล้วไม่สามารถที่จะเรียกคืนมาได้ แต่ทุนทางสังคม  
                                                           

๒๐  อาจยุทธ  เนติธนากุล และโยธิน  แสวงดี, “แนวคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนในมิติพลวัตรทางประชากรทุน
ทางสังคม ทุนมนุษย์ และองค์ความรู้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ใหม่”, สุโขทัยธรรมาธิราช, ปีท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๔๗) : 
๕๖-๖๗. 

๒๑
  ส้านักงานกองทุนเพื่อสังคม, เรียนรู้เพ่ือแผ่นดิน, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงาน, ๒๕๔๕), ม.ป.ป. 



๒๔ 
 

คือว่าเป็นทุนที่มีอยู่หรือสามารถเพ่ิมหรือลดได้ แต่จะไม่ใช่ทุนเมื่อน้าไปลงทุนแล้วหมดไปเหมือนกับต้นทุน
ทางสังคม ซึ่งการให้ความหมายก็มีแตกต่างกันไปตามบริบทและสถานการณ์ที่พูดถึงทุนทางสังคม   

การศึกษาท้าความเข้าใจเรื่องทุนทางสังคมนิยมนี้ นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ์ เสนอว่า ถ้าจะให้ได้ 
ประโยชน์อย่างแท้จริงต้องเริ่มจากสมมุติฐานที่ว่า “สังคมไทยมีทุนทางสังคมอยู่มาก เพียงแต่ไม่มีโอกาสได้
พัฒนาปรับเปลี่ยนให้ก้าวหน้า ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น” ดังนั้นการศึกษาเรื่องทุนทางสังคมนั้นต้อง 
เริ่มจากการมองหาทุนทางสังคมที่มีอยู่แล้ว และหาทางพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้น โดยกล่าวถึงทุนทางสังคมของ
สังคมไทยที่มีความส้าคัญมากและไม่ควรมองข้าม คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเครือญาติ  

การศึกษาและแนวคิดที่อยู่ในแนวเดียวกับทุนทางสังคมของนักวิทยาการตะวันตก มีมานาน 
แล้วเพียงแต่อาจจะไม่ใช้ค้าว่า “ทุนทางสังคม” โดยตรง อาทิเช่น แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนของ ฉัตร
ทิพย์  นาถสุภา และคณะ เป็นแนวที่มุ่งให้ความส้าคัญกับชุมชนและหมู่บ้าน ทางวัฒนธรรมและ 
ประวัติศาสตร์ของชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่ท้าให้ชุมชนด้ารงอยู่ได้ 

อานันท์  กาญจนพันธุ์๒๒เห็นว่าสิทธิของชุมชนเป็นสิทธิของส่วนรวม ซึ่งเป็นสิทธิของระบบคุณ
ค่าที่ชาวบ้านมองและเรื่องการใช้ประโยชน์ ส่วนเรื่องการเชื่อมโยงทุนทางสังคมกับแนวคิดเรื่องสิทธิและ
อ้านาจของชุมชนนั้นนอกจากมี ๓ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องพ้ืนฐานทางความคิดอุดมการณ์ของระบบ
สวัสดิการในสังคมไทย (เช่น การท้าบุญ) เรื่ององค์กรอิสระที่อยู่นอกเหนืออ้านาจรัฐ (เช่น วัดและชุมชน) 
แล้วเรื่องป๎ญหารากฐานในการระดมทุนทางสังคม (ชนชั้นกลาง อุดมการณ์แบบป๎จเจกนิยมและการ
ขยายตัวอย่างมากของภาคราชการ) 

๒.๒.๓ ทุนทางสังคมตามแนวคิดนักวิชาการตะวันตก  
Douglas North เป็นนักคิดที่ส้าคัญคนหนึ่งในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ มองว่าสิ่งที่  

ส้าคัญในการก้าหนดความเจริญเติบโต ก็คือต้นทุนในการโอนย้ายทรัพยากร ซึ่งมีต้นทุนเป็นจ้านวนมาก 
ต้นทุนที่มีความส้าคัญอย่างหนึ่ง คือ ต้นทุนส้าหรับการแสวงหาข้อมูลที่จะน้าไปสู่การตัดสินใจของผู้กระท้า 
ทางเศรษฐกิจ โดย นอร์ท มองว่า สถาบันที่ด้ารงอยู่ในสังคมมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการโอนถ่าย
ทรัพยากร (Transaction Cost)  

ต่อมาแนวคิดนี้ได้แพร่ไปสู่การศึกษาทางสังคมศาสตร์รวมทั้งศึกษาทางสังคมวิทยา นักคิดหลัก 
กลุ่มนี้ คือ Coleman บอกว่าทุนทางสังคมในฐานะที่เป็นตัวเชื่อมประสานจัดระเบียบหรือการจัดตั้ง 
องค์กร สมาคม โดยให้ความส้าคัญในเรื่องโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขึ้นโครงสร้างนี้เป็น
แหล่งที่ท้าให้เกิดความสามารถในการกระท้าการ นอกจากนี้ยังมองเห็นว่าหน้าที่ทุนทางสังคมมีอยู่ ๓  
อย่าง คือ ๑) ทุนทางสังคมจะอยู่ในรูปของความคาดหวัง ภาระหน้าที่ และความไว้เนื้อเชื่อใจต่อโครงสร้าง 
๒) ทุนทางสังคมท้าหน้าที่เป็นช่องทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร และ ๓) ทุนทางสังคมในรูปแบบ 
บรรทัดฐานและประสิทธิภาพของการบังคับให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม 

                                                           
๒๒

  อานันท์  กาญจนพันธุ์, มิติชุมชน: วิธีท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อ านาจ และการจัดการทรัพยากร, 
(กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๔), ม.ป.ป. 



๒๕ 
 

อย่างไรก็ตามยังมีทุนทางสังคมในทัศนะนักรัฐศาสตร์ที่เรารู้จักกันในนามของ Putnam มอง
ว่าทุนทางสังคม ประกอบด้วย ความไว้วางใจ (Trust) บรรทัดฐาน (Norm) และมีเครือข่ายระหว่างคนใน
สังคม (Network) โดยการจะประสบความส้าเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีความร่วมมือ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
และมีความไว้วางใจกัน 

ขณะที่ Mayer๒๓ ได้อธิบายว่าแนวคิดทุนทางสังคมมาจากการดัดแปลงแนวคิดเรื่อง “ทุน” มา
สู่เรื่อง “สังคม” เป็นลักษณะของการรวมตัวทางแนวคิดที่พยายามล้มล้างแนวคิดเศรษฐศาสตร์และกระแส
หลักที่ล้มเหลว การนับเอาตัวแปรที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์มารวมเข้าด้วยกัน การให้ ค้านิยามของ
แนวคิดท่ีว่าความเด่นชัดในเรื่องการฝ๎งตรึงตัวแปรทางเศรษฐกิจและการเมือง ในโครงสร้างทางสังคมที่เป็น
สื่อกลางในการสร้างแนวคิด เช่น เครือญาติ สมาคม โบสถ์ และองค์กรชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นการเหมารวม
ในเรื่องการน้าเอาทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมมารวมกัน ภายใต้ วัฒนธรรมความเชื่อที่เติบโตมา
ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ 

จากการทบทวนแนวคิดทุนทางสังคมที่มาจากนักวิชาการในประเทศไทย และนักวิชาการ
ตะวันตก ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ทุนทางสังคมเกิดจากการค้นหาศักยภาพหรือสิ่งใดๆ ในชุมชนที่มีอยู่ โดยทุนทาง
สังคมที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากทุนในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์ คือ เป็นทุนที่เกิดจากความร่วมมือร่วม
ใจของคนในสังคม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ของคนในสังคมอยู่บนพื้นฐานของความไว้ใจซึ่งกันและกัน ความ
เกื้อกูล ช่วยเหลือกัน และเกิดเครือข่ายทางสังคม โดยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชุมชนมีอยู่มาอย่างยาวนาน 
นับเป็นพลังทางสังคมชื่อส้าคัญในการแก้ไขป๎ญหาต่างๆ โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดนี้เป็นกรอบชี้น้าการศึกษาใน
ประเด็น สภาวะทุนทางสังคมในชุมชนเป็นอย่างไร และทุนทางสังคมที่มีอยู่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุข
ภาวะของคนในชุมชนอย่างไร 

๒.๔ ทฤษฎีเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
การขัดเกลาทางสังคมนั้นเป็นกระบวนการที่ยาวนานต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong process) 

เกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาในสังคม กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ เปลี่ยนสภาพทางชีวภาพ 
(biological being) เป็นมนุษย์ในทางสังคม (social being) ซึ่งท้าให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ หาก
มนุษย์คนใดไม่ได้รับการขัดเกลาทางสังคมมนุษย์คนนั้นจะไม่สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างเช่น
มนุษย์ปกติทั่วไป กระบวน การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการทั้งทางตรงและทางอ้อมในการถ่ายทอด
วัฒนธรรม จากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยมีภาษาเป็นอุปกรณ์ที่ส้าคัญที่ใช้ในการถ่ายทอด 
นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพของคนให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ และเป็น
กระบวนการที่ท้าให้เกิดความเป็นตัวตน (self) ซึ่งท้าให้บุคคลมีลักษณะที่แตกต่างไปจากคนอ่ืนๆ ในสังคม 

                                                           
๒๓

  ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ, วาทกรรมทุนทางสังคม: กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัติการพัฒนาของ
ไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๖), (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), ม.ป.ป. 



๒๖ 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน๒๔ ได้ให้ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) หมายถึง กระบวนการที่คนเรียนรู้การเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือของสังคม โดยการซึมซับ
เอาบรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคมมาเป็นของตนและเรียนรู้ในการปฏิบัติตนตามบทบาทและ
ภาระหน้าที่ทางสังคม 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๒๕ ได้กล่าวไว้ว่า ครูถือเป็นตัวแทนการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization Agent) ที่ส้าคัญในสถานศึกษา ครูมีบทบาทเป็นทั้งผู้จัดการเรียนรู้ และการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในชีวิตประจ้าวันโดยถือหลัก สอนให้รู้ ท้าให้ดู อยู่ให้เห็น นอกจากนี้ ต้องด้าเนินการประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝุายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพแนวคิด
ทางสังคมวิทยามองการขัดเกลาทางสังคมเปนการเตรียมบุคคลเข้ารับบทบาทต่างๆ ในสังคม 

ขวัญฟูา รังสิยานนท์ (๒๕๕๒)๒๖ ได้กล่าวว่า กระบวนการขัดเกลาเด็กที่ส้าคัญที่สุดประการ
หนึ่ง บุคคลนับตั้งแต่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ประกอบอาชีพจนกระทั่งตายจะต้องผ่านกระบวนการ การขัดเกลา
หล่อหลอมหรือท่ีเรียกว่า การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์ทาง
สังคม แก่บุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคม จะหล่อหลอมความเชื่อทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ
ของบุคคลโดยรวม โดยผ่านกระบวนการนี้ บุคคลแต่ละคนจะเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐาน จารีต
ประเพณี และวิถีปฏิบัติต่างๆ ของสังคมที่เขาอาศัยอยู่การขัดเกลาทางสังคมจะหล่อหลอมให้บุคคลมี
ลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมสอดคล้องกับลักษณะที่สังคมปรารถนาและเห็นว่าเหมาะสมกับบทบาท 
ของบุคคล ทั้งบทบาทที่ด้ารงอยู่ในป๎จจุบันและที่มีมาในอนาคต เพ่ือใช้ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ต่อไป 

วัฒนธรรม ถือได้ว่าเป็นมรดกทางสังคมที่ต้องการมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น  
หนึ่ง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และน้าไปปฏิบัติโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่สังคมเห็นว่ามีคุณค่าควรแก่การรักษาไว้ 
เพ่ือให้เป็นวิถีชีวิต และเป็นแบบแผนของการด้ารงชีวิตของสมาชิกในสังคมต่อไป และเป็นการคงไว้ซึ่ง  
สังคม ซึ่งกระบวนการในการถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้นี้ เรียกว่า กระบวรการขัดเกลาทางสังคม  
(Socialization) 

 
 

   

                                                           
๒๔ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจรญิทัศน์,  

๒๕๔๙), หน้า ๒๒๕. 
๒๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา. พิมพ์ครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม,  ๒๕๔๑), หน้า ๗๕. 
๒๖ ขวัญฟูา รังสิยานนท์, การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธส าหรับเด็กปฐมวัย. 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัรามค้าแหง, ๒๕๕๒), หน้า ๖๘. 



๒๗ 
 

๒.๔.๑ ความหมายกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
เมอร์เซอร์ และ เมอร์ตัน๒๗ กล่าวว่า กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการที่ช่วย

ให้บุคคลมีการเรียนรู้และรับวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี บรรทัดฐานทางสังคม อุปนิสัย 
คุณค่าของระบบสังคมที่อยู่ไว้เป็นของตน และยอมท้าตามกฎเกณฑ์ของสังคมในชีวิตประจ้าวันจน
กลายเป็นนิสัย 

เซคคอส และ แบคแมน๒๘ กล่าวเพ่ิมเติมว่า กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการ
ที่กระท้าต่อกันระหว่างบุคคลโดยที่พฤติกรรมของบุคคลจะต้องท้าตามความคาดหวังของกลุ่ม หรือมี
พฤติกรรมเหมาะสมตามความมุ่งหวังของผู้ใหญ่ 

บูม และเซลสนิค๒๙ อธิบายไว้ ๒ ความหมาย ๒ ความหมาย คือ ในมุมมองของสังคม 
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การถ่ายทอดวัฒนธรรมและการท้าให้บุคคลมีวิถีชีวิตที่เป็น
ระเบียบ และในมุมมองของแต่ละบุคคล กระบวนการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง กระบวนการที่ท้าให้คน
เปลี่ยนจากชีวอินทรีย์เป็นมนุษย์ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ และปฏิบัติตามค่านิยม อุดมคติ 
และระดับความทะเยอทะยาน 

นอกจากนี้ สุพัตรา สุภาพ๓๐ กล่าวว่ากระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการทั้ง
ทางตรงคือการสอนหรือบอกโดยตรง และเป็นการเรียนรู้โดยทางอ้อมโดยอาศัยการสังเกต เลียนแบบของ
มนุษย์ในสังคมหนึ่งๆ เพ่ือที่นะพัฒนาบุคลิกภาพของงตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

มงคล หวังสุขใจ และชมพู โกติรัมย์๓๑ กล่าวว่า กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เป็น
กระบวนการน้าสังคมกับวัฒนธรรมไปสร้างรูปแบบของบุคลิกภาพ โดยผ่านการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระบบของสังคมนั้นๆ เปรียบดังเครื่องจักรอันสลับซับซ้อนคอยผลิตสินค้าคือ มนุษย์ให้
ได้มาตรฐาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการแปรรูปจาก
สัญชาตญาณของคนให้มีความเป็นมนุษย์ในสังคม 

กล่าวโดยสรุป กระบวนการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้มนุษย์เกิดการ
เรียนรู้และรับเอาระเบียบ กฎเกณฑ์ ความประพฤติ และค่านิยมต่างๆ ของกลุ่มคนในสังคมมาพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะต่างๆ ตามท่ีสังคมยอมรับ 

                                                           
๒๗ Mercer, Blaime E. And Merton, Robert k., The study of Society. (New York: Harcout and 

World,  1958) , p. 12. 
๒๘ Second, P.F. and Backman, C.W., Social Psychology. (Tokyo: McGraw-Hill, 1967), p. 17 
๒๙ Broom, L. and Selznick, P., Sociology: A text with adapted Readings. Fifthed. (New York: 

Harper and Row, 1973), p. 7. 
๓๐ สุพัตรา สภุาพ, ปัญหาสังคม. (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๘), หน้า ๗๐. 
๓๑ มงคล หวังสุขใจ และชมพู โกติรัมย,์ สังคมวิทยาเบ้ืองต้น. (กรุงเทพมหานคร:ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

ฝุายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๐-๒๒ 



๒๘ 
 

๒.๔.๒ ความมุ่งหมายของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
  ปฬาณี ฐิติวัฒนา๓๒ ได้กล่าวว่า ความมุ่งมายของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมนั้นอยู่ที่
การก่อตัวของบุคลิกภาพของสมาชิกในสังคมครรลองของวัฒนธรรมที่สมาชิกนั้นสังกัดอยู่ กระบวนการขัด
เกลาทางสังคมมีจุดมุ่งหมาย ๔ ประการ คือ 

๑. การปลูกฝ๎งระเบียบวินัยขั้นพ้ืนฐาน (Basic Discipline) การมีระเบียบวินัยถือเป็น
พ้ืนฐานในการด้าเนินชีวิต และกิจกรรมทางสังคมของการอยู่ร่วมกันของกลุ่ม จุดมุ่งหมายข้อนี้ท้าให้บุคคล
ยอมรับกฎเกณฑ์ที่สังคมก้าหนด แม้ว่าอาจะฝืนใจหรือไม่เต็มใจท้า ระเบียบวินัยจึงเป็นพ้ืนฐานที่บุคคลถูก
ขัดเกลาให้ประพฤติปฏิบัติทั้งแต่วัยต้นของชีวิต ในกิจกรรมชีวิตประจ้าวัน เช่น สอนให้รู้จักระเบียบในการ
ขับถ่าย รู้จักท้าความสะอาด มารยาท สังคม ซึ่งผู้ใหญ่ควรท้าเป็นแบบอย่าง มีความสม่้าเสมอ มีความ
ยืดหยุ่น และมีเหตุผล เพราะมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลเป็นอย่างมาก 

๒. การปลูกฝ๎งความมุ่งหวังในชีวิต (Aspiration) โดยปกติบุคคลมักจะไม่อยากปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัย แต่มีความมุ่งหวังจะช่วยให้บุคคลมีความมุ่งมั่น และยอมรับระเบียบวินัยที่จะต้อง
ประพฤติปฏิบัติเพื่อลุล่วงสู่ความต้องการ ในอนาคตความลุล่วงที่ต้องการนั้นคือความมุ่งหวังที่บุคคลได้รับ
จากสังคมหรือกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งได้ถ่ายทอดคุณค่าทางสังคมมาถึงตัวบุคคล 

๓. การก้าหนดบทบาทในสังคม (Social Role) การก้าหนดบทบาทในสังคม รวมทั้ง
ทัศนคติต่างๆ ที่เข้ากับบทบาทนั้นๆ บุคคลจะได้รับการอบรมให้รู้ระเบียบสังคมตั้งแต่วัยต้นของชีวิตใน
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เช่น ลักษณะการวางตัวให้มีพฤติกรรมอย่างไรกับบุคคลอ่ืนๆ ที่ เขามี
ความสัมพันธ์ด้วย และถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 

๔. การสอนให้มีทักษะ (Skills) การสอนให้เกิดทักษะที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมกับ
คนอ่ืนๆ ในสังคมที่มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ วิธีการเรียนรู้มักจะเกิดการเลียนแบบถ่ายทอดกันมานับชั่ว
อายุคน โดยยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีสืบต่อกันมา แต่ในสังคมที่สลับซับซ้อนความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของบุคคลเป็นอย่างมาก วิธีการเรียนรู้ของสังคม
ประเภทหลังนี้ จึงเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นทางการซึ่งใช้ได้ผลมาก เช่น สังคมไทยในอดีต ผู้ชายจะได้รับ
การถ่ายทอดในด้านวิชาความรู้ ศิลปะปูองกันตัว ฯลฯ จากวัด ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้การขัดเกลาทางสังคมได้
เป็นอย่างดี ส้าหรับเด็กผู้ชายในขณะที่เด็กผู้หญิงจะได้รับการถ่ายทอดทางด้านการบ้าน การเรือน 
มารยาททางสังคมต่างๆ ที่กุลสตรีพึงจะมีจากภายในวัง แต่สมัยป๎จจุบันการศึกษาอย่างเป็นทางการ คือ 
โรงเรียนได้เข้ามามีส่วนเสริมสร้างทักษะด้านนี้อย่างมากมาย โดยเฉพาะความรู้ในด้านมนุษย์สัมพันธ์ต่างๆ 
ที่ช่วยให้การปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่น 

  บูมและเซลสนิค๓๓ กล่าวถึงการขัดเกลาทางสังคมว่ามีความมุ่งหมายหลัก ๔ ประการ 
ดังนี้ คือ 

                                                           
๓๒ ปฬาณี ฐิติวัฒนา, การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๕), หน้า ๕๐ 



๒๙ 
 

  ๑. การปลูกฝ๎งระเบียบวินัย การมีระเบียบวินัยถือเป็นพ้ืนฐานส้าคัญในการด้าเนิน
กิจกรรมในสังคมและการอยู่ร่วมกันของกลุ่มการปลูกฝ๎งระเบียบวินัยจะท้าให้บุคคลยอมท้าตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่สังคมก้าหนดถึงแม้ว่าจะมีความยากล้าบากแต่ก็ต้องฝืนใจท้าระเบียบวินัยเป็นสิง่ที่บุคคลได้รับ
นับตั้งแต่วัยต้นของชีวิตจวบจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่บุคคลควรท้าตามระเบียบวินัยอย่างสม่้าเสมอและยืดหยุ่น
อย่างมีเหตุผลเพราะมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลอย่างมาก 

  ๒. การปลูกฝ๎งความมุ่งหวังในชีวิตตามที่กลุ่มยอมรับโดยปกติระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่
บุคคลไม่ค่อยอยากปฏิบัติแต่ความมุ่งหวังจากช่วยให้บุคคลมีความมุ่งมั่นและยอมรับระเบียบวินัยที่จะต้อง
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือลุล่วงสู่ความต้องการในอนาคตความลุล่วงที่ต้องการนั้นคือความมุ่งหวั งที่บุคคลได้รับ
จากสังคมหรือกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ได้ถ่ายทอดค่านิยมทางสังคมนั้นมาถึงตัวบุคคลเช่นคุณค่าของ
สังคมไทยที่ยกย่องให้เกียรติคนที่มีการศึกษาสูงค่านิยมทางสังคมจะได้รับการปลูกฝ๎งถึงทางตรงและ
ทางอ้อมท้าให้บุคคลเกิดความมุ่งหวังในค่านิยมเหล่านี้และยอมล้าบากท้าตามบรรทัดฐานที่กลุ่มวางไว้เพ่ือ
เป็นเปูาหมายในชีวิต 

  ๓. การก้าหนดบทบาทในสังคม บุคคลจะได้รับการก้าหนดบทบาทจากสังคม รวมทั้งรับรู้
ทัศนคติต่างๆที่เกี่ยวกับบทบาทนั้นๆโดยลักษณะของการรับรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นลักษณะการวางตัว
ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมถูกกาลเทศะต่อบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ด้วย  

  ๔. การให้ความช้านาญเฉพาะอย่างหรือทักษะบุคคลจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้เกิด
ความช้านาญหรือทักษะที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมกับคนอ่ืนๆจุดมุ่งหมายในข้อนี้เป็นผลสุดท้ายที่ต่อ
เนื่องมาจากจุดมุ่งหมายแต่ละข้อตามล้าดับในสังคมที่มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ วิธีการเรียนรู้มักเกิดจาก
การเรียนแบบถ่ายทอดกันลงมานับชั่วอายุคนแต่ในสังคมที่สลับซับซ้อนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของบุคคลอย่างมากวิธีการเรียนรู้ในสังคมที่ซับซ้อนนี้จึงต้องเป็นการ
เรียนรู้อย่างเป็นทางการจึงจะได้ผลโดยแหล่งการเรียนรู้ที่ส้าคัญคือโรงเรียนนั่นเอง 

เนื่องจากการที่มนุษย์จะเป็น “คน” ที่สมบูรณ์ได้นั้นนอกจากการมีร่างกายที่ครบสมบูรณ์แล้ว
ยังต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยดังนั้นจิตใจจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่มีผลต่อตนเองและสัมพันธ์กับคนอ่ืน
อ่ืนๆ นักวิชาการนอกจากนักสังคมวิทยาแล้วยังมีนักจิตวิทยาสังคมรวมทั้งด้วยนักพฤติกรรมประสาทก็ได้
ให้นักพฤติกรรมศาสตร์ก็ได้ให้ความส้าคัญกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคมด้วย โดยให้ความส้าคัญกับ
รูปแบบการปติสังสรรค์ระหว่าง บิดา มารดา และบุตรเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดี ถูกต้อง เหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสังคมได้ดี ซึ่งเรียกว่า “วิธีการอบรม
เลี้ยงดูของบิดามาดา” และพยายามแยกรูปแบบการปฏิสังสรรค์ระหว่างบิดา มารดา และบุตรไว้หลาย
ประเภท 

 
 

                                                                                                                                                                             
๓๓ Broom, L. and Selznick, P., Sociology. (Singapore: Harper&Row, 1958), p. 57. 



๓๐ 
 

๒.๔.๓ องค์ประกอบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งแบ่ง

การขัดเกลาออกได้ ๓ ด้าน๓๔ ได้แก่ 
  ๑. การขัดเกลาทางด้านจิตใจ ได้แก่ การถ่ายทอดในเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าทางสังคม 

(Social Value) หมายถึงการถ่ายทอดในเรื่องความคิด ความเชื่อทัศนคติ และค่านิยมที่สังคมเห็นว่ามี
คุณค่าในตัวเอง และมีการบ้ารุงรักษาเพ่ือถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังในสังคม เพ่ือให้คงอยู่ต่อไป โดย
ส่วนมากมักจะเป็นนามธรรมไม่อาจประมาณค่าออกมาเป็นราคาได้ แต่มีคุณค่าต่อมนุษย์ทางด้านจิตใจ 
อาทิ ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติเก่ียวกับ ศีลธรรมจรรยา ศิลปะและขนบธรรมเนียมและประเพณี 

  ๒. การขัดเกลาทางด้านสติป๎ญญา ได้แก่ การถ่ายทอดในเรื่องที่เก่ียวกับ 
   ๒.๑ ความรู้ต่างๆ (Social Knowledge) เป็นการถ่ายทอดทั้งความรู้ที่เป็น

ทางการ อันได้แก่ ความรู้ตามหลักสูตรในต้าราเรียน และความรู้รอบตัวทั่วไป ที่ส้าคัญก็คือภาษา เพราะ
ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของสังคม และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึงการ
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ  

   ๒.๒ ทักษะ ความช้านาญ (Social skill) เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ รวม
ไปถึงสาขาอาชีพ ที่มีความจ้าเป็นต่อการอยู่รอดของมนุษย์ เพ่ือที่ผู้ได้รับการถ่ายทอดจะได้น้าไปใช้ในการ
ด้าเนินชีวิตและเพ่ือสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

  ๓. การขัดเกลาทางด้านพฤติกรรม ได้แก่ การถ่ายทอดในเรื่องที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้ 
   ๓.๑ บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) เป็นการกถ่ายทอดกฎเกณฑ์ 

ระเบียบ แบบแผนหรือคตินิยมที่สังคมสร้างไว้เพ่ือก้าหนดแนวทางให้คนในสังคมยึดถือในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อบอกให้ทราบว่า ในแต่ละสถานการณ์ควรปฏิบัติอย่างไร ท้าให้เกิดความแน่นอน และความเป็น
ระเบียบในสังคม เนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมเป็นตัวก้าหนดแนวพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อมีการติดต่อ
สัมพันธ์กัน 

   ๓.๒ บทบาททางสังคม (Social Role) เป็นการถ่ายทอดสิ่งที่ติดตัวมนุษย์ทุกคน
มาตั้งแต่เกิด โดยที่บทบาทนี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสถานภาพและความเป็นตัวตนของมนุษย์ ท้าให้ทราบถึง
หน้าที่ การวางตัว และสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ มนุษย์ทุกคนล้วนมีบทบาท และแต่ละคนล้วนมีบทบาทที่
หลากหลายในคนเพียงคนเดียว โดยบทบาทนี้จะเป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ และ
จากการที่มนุษย์อยู่ในสังคม ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การแสดงออกซึ่ง
บทบาทจะต้องเปลี่ยนไปตามบุคคลที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เมื่ออยู่ที่บ้านเด็กจะมีบทบาทเป็นลูกแต่เมื่อ
เด็กไปโรงเรียน บทบาทของเด็กจะเปลี่ยนไปเป็นนักเรียน ดังนั้น พฤติกรรมที่เด็กจะแสดงออกเวลาที่อยู่
โรงเรียนกับเวลาที่อยู่บ้านจึงแตกต่างกัน 

                                                           
๓๔ ศศิธร อภิสิทธ์ินิรันทร,์ การขัดเกลาทางสังตมผ่านรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กประเภทรายการ

ปกิณกะบนัเทิง. (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๑), หน้า ๔๐. 



๓๑ 
 

   ๓.๓ พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) เป็นการถ่ายทอดการกระท้า
ต่างๆ ซึ่งพฤติกรรมทางสังคมนี้ สอดคล้องกับบทบาททางสังคมที่มนุษย์แต่ละคน ได้รับในแต่ละ
สถานการณ์โดยการขัดเกลาทางสังคมด้านพฤติกรรมนี้ ก็เพ่ือให้เกิดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สังคม
เห็นว่า ถูกต้องเหมาะสม หรือเปูนพฤติกรรมที่สังคมมุ่งหวังให้เกิดการแสดงออก 

 
๒.๔.๔ วิธีการขัดเกลาทางสังคม 
ปราณี พุ่มบางปุา๓๕ ศึกษาการขัดเกลาทางสังคมสามารถท้าได้ ๒ วิธี คือ 
๑. การขัดเกลาทางสังคมอย่างเป็นทางการ (Formal) เป็นวิธีการขัดเกลาโดยการเรียนรู้จาก

แหล่งการศึกษาโดยตรงหรือสถานการณ์ที่เป็นพิธีการต่างๆ เป็นการบอกว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควร อะไรผิด 
อะไรถูก ฯลฯ เป็นการชี้แนะหรือแนะแนวทางในการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างจงใจ และเจตนา เพ่ือให้บุคคล
สามารถวางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งบุคคลตั้งใจหรือรู้ตัวว่าก้าลังเรียนรู้บางสิ่ง
บางอย่าง การขัดเกลาทางสังคมอย่างเป็นทางการจะพบเห็นอยู่เสมอในหมู่ครอบครัว โรงเรียน วัด เป็นต้น 
เช่น ส่วนโรงเรียนจะบอบรมเป็นทางการมากกว่าครอบครัว เพราะเป็นสถาบันอบรมสั่งสอนคนจ้านวน
มาก จึงจ้าเป็นต้องมีการอบรมและลงโทษอย่างเป็นทางการ เพ่ือที่จะให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ท้าให้
สามารถประพฤติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่กลุ่มสังคมนั้นก้าหนดไว้ 

๒. การขัดเกลาทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ ( Informal) เปูนการขัดเกลาทางสังคมที่ไม่ได้
บอกกันโดยตรง กล่าวคือ บุคคลได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยไม่รู้ตัว แต่ได้รับประสบการณ์
หรือประโยชน์จากการสังเกต หรือการเรียนรู้จากการกระท้าของผู้ อ่ืน มักเปูนการเรียนรู้จากเพ่ือ 
ครอบครัว และอ่ืนๆ โดยไม่เป็นทางการ 
 

๒.๔.๕ ล าดับขั้นของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในสังคมย่อมจะผ่านล้าดับขั้นต่างๆ ของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม

ด้วยกันทั้งนั้น ล้าดับขั้นต่างๆ นี้ก็คือ วัยต่างๆ นั่นเอง กระบวนการขัดเกลาทางสังคมในแต่ละวัยย่อม
แตกต่างกันออกไปและมีลักษณะเฉพาะ ล้าดับขั้นของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมมี ดังนี้ 

๑. วัยเด็ก เป็นช่วงที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กมากที่สุด การอบรมนี้จะ
เป็นไปตามระยะเวลาของการเจริฐเติบโต ระยะแรกๆ จะเน้นในการตอบสนองความต้องการของทารก 
เช่น การให้อาหาร การให้ความอบอุ่น เมื่อเติบโตขึ้นก็จะเริ่มสอนคลาน นั่ง ยืน เดิน พูด 

๒. วัยหนุ่มสาว เป็นวัยที่ผ่านการอบรมมากพอที่จะรู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งการ
อบรมสั่งสอนส่วนใหญ่จะได้จากลุ่มเพ่ือ โรงเรียน วัยนี้เป็นวัยที่เด็กจะพ้นจากสภาพของความเป็นผู้เยาว์ 
และเริ่มเข้าสู่สภาวะของความเป็นหนุ่มเป็นสาว วัยรุ่นจึงเป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและ

                                                           
๓๕ ปราณี พุ่มบางปุา, การวิเคราะห์เนื้อหาเว็บไซต์วาไรต้ีในด้านสังคมประกิต. (กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๖. 



๓๒ 
 

จิตใจ เพ่ือที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว โดยเฉพาะร่างกายจะเปลี่ยนไปมา ในวัยรุ่นนี้มักจะมีการ
เลียนแบบผู้อ่ืน เช่น บุคคลที่ตนยกย่อมหรือเพ่ือ จากการที่เขาได้สัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆ จะท้าให้เขามี
โอกาสเลือกว่าจะยึดบรรทัดฐานใด คุณค่าเป็นหลักในการด้าเนินชีวิต 

๓. วัยผู้ใหญ่ วัยนี้ยังมีความจ้าเป็นที่จะต้องมีการขัดเกลาทางสังคม แม่จะเป็นผู้มี
ประสบการณ์มากแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากบางโอกาสต้องประสบกับสถานการณ์ใหม่ในสังคมก็ต้อง
เรียนรู้ระเบียบใหม่ หรือการเข้าไปในสังคมอ่ืนก็จ้าเป็นต้องศึกษาวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้นให้ได้ จึง
จ้าเป็นต้องปรับปรุงแนวปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ยิ่งถ้าสังคมเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วด้วยแล้ว ก็มีความจ้าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ระเบียบแบบแผนของสังคมมากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

 
๒.๔.๖ องค์กรที่ให้การขัดเกลาทางสังคม 
ปฬาณี ฐิติวัฒนา๓๖ ได้ศึกษา พบว่า การขัดเกลาทางสังคมมีบทบาทต่อทุกคนตั้งแต่เกิดจน

ตาย องค์กรที่มีบทบาทการขัดเกลาทางสังคมมี ๖ หน่วย คือ 
๑. ครอบครัว นับเป็นหน่วยทางสังคมกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนในการอบรมสั่งสอนครอบครัวใช้

วิธีการอบรมแก่เด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ืออบรมให้เด็กได้รู้ว่าสิ่งใดควรท้าสิ่งใดไม่ควรท้า สิ่งใดถูก 
สิ่งใดผิด ครอบครัวจึงนับเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคมที่มีหน้าที่ถ่ายทอดให้การเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ค่านิยมแก่สมาชิกในครอบครัวรวมทั้งกล่อมเกลาพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพให้เป็นไปตามบทบาทและ
ความคาดหวังของสังคมโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมหรือกล่าวได้ว่าบ้านเป็นศูนย์กลางของการ
ขัดเกลาทางสังคมโดยมีบิดามารดาเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ 

  ๒. กลุ่มเพ่ือนประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุและฐานะทางสังคมทัดเทียมกันกลุ่มเพ่ือนมี
ความส้าคัญทางอ้อมในการขัดเกลาทางสังคมของบุคคลกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับบางอย่างบุคคล
จ้าเป็นต้องท้าเพ่ือให้กลุ่มเพ่ือนยอมรับกลุ่มเพ่ือนท้าให้บุคคลรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลุ่มเพ่ือน
บางครั้งเปรียบเสมือนดาบสองคมกล่าวคือมีผลในการช่วยเหลือถ่ายทอดคุณค่าและวิธีการระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่ต้องการให้ได้ถ้ากลุ่มเพ่ือนสนับสนุนบรรทัดฐานเรานั้นในทางตรงกันข้ามกลุ่มเพ่ือนอาจ
เป็นแรงยั่วยุผลักดันให้บุคคลทดลองหรือรองดีต่อข้อบังคับระเบียบวินัยที่ผู้ใหญ่ตั้งเอาไว้ป๎ จจุบันชีวิตใน
เมืองมีผลท้าให้กลุ่มเพ่ือนมีความส้าคัญมากข้ึนเพราะ  

   ๒.๑ ครอบครัวสมัยใหม่มีขนาดเล็กเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่เล่นกับเพ่ือน  
   ๒.๒ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ท้าให้เกิดช่องว่างระหว่างรุ่นอายุได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองกลายเป็นคนล้าสมัยหัวโบราณในขณะที่เพ่ือนๆ
ทันสมัยกว่า  

                                                           
๓๖ ปฬาณี ฐิติวัฒนา, การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี, หน้า ๒๙. 



๓๓ 
 

   ๒.๓ โอกาสที่บุคคลจะท้าการเคลื่อนย้ายทางสังคมโดยอาศัยการศึกษาใน
ป๎จจุบันมีมากกว่าสมัยก่อนท้าให้เด็กมีความมุมานะในการศึกษาซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถให้ค้าแนะน้าพ่ึงพาได้
ในัที่กลุ่มเพื่อนช่วยเหลือสุขกันได้  

  ๓. โรงเรียนเป็นตัวแทนทางสังคมที่ให้การอบรมศึกษาอย่างเป็นทางการมีแบบแผนและ
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรมจรรยาค่านิยมปรัชญาวัฒนธรรม
รวมถึงการฝึกระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ต่างๆ แบบแผนของสังคมได้มากขึ้นท้าให้รู้จักการปรับตัวรวมทั้ง
ได้รับการถ่ายทอดความเชื่อค่านิยมทัศนคติและเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านต่างๆ นับเป็นการพัฒนาไปสู่
ความส้าเร็จในด้านอารมณ์สังคม และสติป๎ญญาให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมป๎จจุบัน โรงเรียนมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กมากเพราะเด็กใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลานาน 

  ๔. กลุ่มอาชีพเมื่อบุคคลผ่านพ้นจากการศึกษาในโรงเรียนเขาก็จะเริ่มประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวเองต่อไปบุคคลจะพบเพ่ือนร่วมงานต่างแต่อาชีพของตนซึ่งมีระเบียบวิธีการแตกต่างกันออกไป
บุคคลจ้าต้องเรียนรู้และรับไว้หากต้องการอยู่ในกลุ่มนั้นความเป็นสมาชิกในกลุ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็น
เวลานานอาจท้าให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีอุปนิสัยใจคอทัศนคติความต้องการของชีวิตแตกต่างไปจากที่เคยได้รับ
การฝึกอบรมมาในระยะต้นของชีวิตก็ได้  

  ๕. สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญคันและมีส่วนในการขัดเกลาทางสังคมในด้านต่างๆ
ตั้งแต่เรื่องคุณค่าความเชื่อแบบของความประพฤติและอ่ืนๆโดยเฉพาะในสังคมที่เจริญก้าวหน้าถึงมวลชน
จะแพร่ขยายและมีอิทธิพลต่อครอบครัว ท้าให้บุคคลได้รับค่านิยมและวิธีการปฏิบัติทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบมากขึ้นสื่อมวลชนมีบทบาทอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่าวัฒนธรรมและความเป็นไปใน
สังคมและนับวันจะเป็นหน่วยที่ท้าหน้าที่ขัดเกลาทางสังคมที่ส้าคัญมากเพราะสื่อเข้าถึงตัวบุคคลได้ดีที่สุด
และถึงตัวคนบ่อยที่สุดพร้อมทั้งถึงคนจ้านวนมากลมพร้อมกันการแทรกแนวคิดค่านิยมต่างๆจึงท้าได้ง่าย
และได้ผลดังนั้นบทบาทของสื่อมวลชนในการขัดเกลาทางสังคม๓๗ ได้สรุปไว้ดังนี้ 

   ๕.๑ สื่อมวลชนสอนบทบาทการอยู่ในสังคมมนุษย์จะต้องมีบทบาทต่างๆเช่น
บทบาทของความเป็นแม่เป็นพ่อเป็นครูเป็นนักเรียนฯลฯการเรียนรู้บทบาทอันได้แก่การรู้จักสิทธิและ
หน้าที่นั้นป๎จจุบันเราสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อมวลชน  

   ๕.๒ สื่อมวลชนสร้างค่านิยมในขณะที่เราก้าลังเรียนรู้บทบาทของการเป็น
สมาชิกสังคมต่างๆจากสื่อมวลชนนั้นเราก็เรียนรู้ค่านิยมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นค่านิยมเรื่องการสะสมทรัพย์สิน
การด้าเนินชีวิตความทะเยอ ทะยานจุดหมายปลายทางของชีวิตหรือค่านิยมทางเพศก็ตาม  

   ๕.๓ สื่อมวลชนสร้างทัศนคติคือความพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติกรอบด้วย
ความรู้ความรู้สึกและแนวโน้มของพฤติกรรมสื่อมวลชนจะเป็นผู้ให้ข่าวสารแก่เราให้ความรู้แก่เราและจะ
สอนวิธีการประเมินสิ่งต่างๆรอบตัวเราตลอดจนชี้แนวทางที่จะเลือกอ้านวยต่อการปฏิบัติซึ่งท้าให้ทัศนคติ
ของคนเราเปลี่ยนไป  

                                                           
๓๗ ปราณี พุ่มบางปุา, การวิเคราะห์เนื้อหาเว็บไซต์วาไรต้ีในด้านสังคมประกิต, หน้า ๒๖. 



๓๔ 
 

   ๕.๔ สื่อมวลชนก้าหนดบรรทัดฐานของพฤติกรรมซึ่งการก้าหนดบรรทัดฐานของ
พฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิงที่ตนสร้างขึ้นมาท้าให้คนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการด้าเนิน
ชีวิต  

๖. องค์กรศาสนาการขัดเกลาทางสังคมโดยผ่านองค์กรทางศาสนาในสังคมไทยมีมาช้านาน
แล้วในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเด็กผู้ชายจะมีโอกาสเข้าไปศึกษาหาความรู้ทั้งในลักษณะเป็นครั้งเป็นคราว
หรืออาศัยอยู่ในวัดที่เรียกว่าเด็กวัดโดยคอยปรนนิบัติพระและศึกษาเล่าเรียนอ่านเขียนทั้งภาษาบาลีและ
ภาษาไทยตามสติป๎ญญาและความสามารถของแต่ละคนอีกทั้งยังฝึกฝนวิชาชีพที่สามารถเป็นความรู้ติดตัว
ไปเช่นยุทธวิธีปูองกันตัวกระบี่กระบองวิชาอาคมและอ่ืนๆ ขนาดที่ใช้ชีวิตในวัดก็จะได้รับการขัดเกลาทาง
สังคมทางวิชาความรู้ศีลธรรมจรรยามารยาทควบคู่กันไป 

กล่าวโดยสรุปแนวคิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นแนวคิดที่ ให้ความส้าคัญกับ
กระบวนการถ่ายทอดระเบียบกฎเกณฑ์ความประพฤติและค่านิยมต่างๆของสังคมให้บุคคลมีคุณลักษณะที่
สังคมต้องการผ่านตัวแทนต่างๆของสังคมได้แก่ครอบครัวกลุ่มเพ่ือนโรงเรียนกลุ่มอาชีพและองค์กรศาสนา 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม Social Learning theory ที่กล่าวว่ามนุษย์จะ
เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆและน้าไปยึดถือปฏิบัติจากประกอบด้วย ๓ กระบวนการคือการสังเกต 
observation โดยสังเกตจากตัวแบบที่มีอยู่ในสังคมซึ่งอาจจะเป็นคนเช่นพ่อแม่ครูเพ่ือนหรืออาจจะสังเกต
จากตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์เช่นหนังสือ โทรทัศน์ วิทยุหลังจากสังเกตติดตามจากตัวแบบแล้ว มนุษย์ก็
มักจะมีการเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบและน้าพฤติกรรมเหล่านั้นไปปฏิบัติถ้าพฤติกรรมนั้นได้รับการ
เสริมแรงทางบวกเช่นการได้รับค้าชมหรือยกย่องก็จะส่งผลให้มนุษย์นั้นยังคงประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมนั้น
ต่อไปแต่ถ้าพฤติกรรมนั้นได้รับการเสริมแรงทางลบเช่นการถูกลงโทษการประนามจากสังคมก็จะส่งผลให้
พฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับการปฏิบัติน้อยลงเป็นรากฐานที่ส้าคัญของแนวคิดกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมที่กล่าวว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมเม่ือมนุษย์เกิดมาย่อมได้รับการอบรมสั่งสอนจากบุคคลหรือสิ่ง
ต่างๆที่อยู่รอบตัวที่ท้าให้มนุษย์นั้นมีลักษณะเหมือนมนุษย์ทั่วทั่วไป 

 
๒.๔.๗ ลักษณะพื้นฐานทางชีวภาพของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Biological Basis 

of Socialization) 
๑. มนุษย์ปราศจากสัญชาติญาณ (absence of instincts) มนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่มี 

สัญชาตญาณในการเรียนรู้รูปแบบทางพฤติกรรมเหมือนสัตว์ชนิดอ่ืนๆ มนุษย์มีแรงขับ (drive) มากกว่า
สัญชาติญาณ เช่น ความหิว ความรู้สึกทางเพศ เป็นต้น 

๒. มนุษย์ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (interactional needs) ในการด้าเนินชีวิต ของมนุษย์
ในสังคมนั้น มนุษย์ไม่อาจจะอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวหรือตามล้าพัง มนุษย์จ้าเป็น จะต้องมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนตลอดเวลานับตั้งแต่มนุษย์เกิดมา ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์นั้นจะมีลักษณะที่
แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆ เพราะความ สัมพันธ์ของมนุษย์นั้นยาวนานต่อเนื่องตลอดชีวิต 



๓๕ 
 

๓. มนุษย์ต้องมีการพ่ึงพาผู้อ่ืนตั้งแต่เกิด (childhood dependence) วัยทารกและวัย เด็ก
ต้องการมีการพึ่งพาผู้อื่นยาวนานมากกว่าสัตว์อ่ืน เพราะในช่วงวัยดังกล่าวนั้น มนุษย์ ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ และเพ่ือความอยู่รอด 

๔. มนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้ (capacity to learn) มนุษย์จะมีความสามารถ ในการ
เรียนรู้ที่ยาวนานกว่าสัตว์อ่ืน ทั้งนี้เพราะมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์อ่ืน 

๕. มนุษย์มีภาษา (language) ภาษาถือเป็นป๎จจัยที่ส้าคัญที่สุดในการถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึก ค่านิยม ทัศนคติ ถ่ายทอดความรู้ใช้ในการสื่อสาร ใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์ และนอกจากนี้ยังมี
การใช้เป็นระบบสัญลักษณ์ในสังคมด้วย 

๖. จุดมุ่งหมายในการขัดเกลาทางสังคม๓๘ (Aims of Socialization) 
๑) การปลูกฝ๎งระเบียบวินัย (basic disciplines) 
๒) การปลูกฝ๎งความมุ่งหวัง (aspirations) 
๓) การสอนให้รู้จักบทบาททางสังคมและทัศนคติ (social roles and attitudes) การสอนให้

เกิดทักษะ (skills) 
 

๒.๔.๘ ความเป็นตัวตน (Self) 
ความเป็นตัวตน เกิดขึ้นจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและเกิดจากการที่ มนุษย์มี

ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การสัมพันธ์กับผู้อ่ืนนั้นก็จะมีส่วนที่จะช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของคนด้วย  
ในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๐ ได้มีผู้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องความเป็นตัวตน ไว้ ๓ ท่าน ดังนี้ 

๑. Charles Horton Cooley๓๙ ได้เสนอใช้หลัก Looking-glass self หมายถึงการที่เรา
จะรู้ว่าความเป็นตัวตนของเรานั้นเป็นอย่างไร เราจะรู้จากความรู้สึก- นึกคิดของผู้อ่ืน ความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้อื่นนั้นเปรียบเสมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เรารู้ว่าตัวตนของเราเป็นอย่างไร อาจกล่าวได้ว่าความเป็น
ตัวตนของเรานั้นเกิดจากที่ผู้อ่ืน เป็นผู้ประเมินเรา ไม่ใช่เกิดจากการที่เราประเมินตัวเราเอง 

๒. George Herbert Mead (๑๘๖๓-๑๙๓๑) Mead เสนอว่าการที่มนุษย์จะมี
ปฏิสัมพันธ์ กับใครนั้น จ้าเป็นต้องอาศัยสัญลักษณ์ในการมีปฏิสัมพันธ์กัน สัญลักษณ์ที่ ส้าคัญก็คือ 
“ภาษา” Mead ได้ชื่อว่า “Symbolic Interactionist”  Mead ได้อธิบายถึงขั้นตอนในการ พัฒนาความ
เป็นตัวตน (Stages of Self) ไว้ว่ามีอยู่ ๓ ขั้นตอนดังต่อไปนี้๔๐ 

๑) The play Stage ในช่วงขั้นตอนนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่เด็กจะลอกเลียน 
แบบบทบาทจากบุคคลที่เขามีความใกล้ชิดผูกพัน และเป็นบุคคลที่มีความส้าคัญต่อตัว เขา (Significant 

                                                           
๓๘ Broom, L., & Selznick, P., Sociology (4th ed.). (New York:Harper&Row, 1971), p. 84-87. 
๓๙ Cooley, C.H. Human nature and social order.  (New York: Scribner’s, 1964), p.1864-1929. 

 ๔๐  James, W., & Zanden, V. Sociology (๓rd ed.), (New York: Mcgraw-hill, 1993), pp. 77-78. 
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others) เช่น พ่อ แม่ เป็นต้น แต่ในช่วงขั้นตอนนี้เขาจะมีความเข้าใจใน แต่ละบทบาทเท่านั้น ยังไม่มี
ความสามารถในการที่จะเชื่อมโยงในแต่ละบทบาทได้ 

๒) The Game Stage ในขั้นตอนนี้เด็กจะเริ่มเรียนรู้และเข้าใจในความหมาย 
ของแต่ละบทบาทมากขึ้น เช่นการเล่นเบสบอล ผู้เล่นแต่ละคนจะเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของตนเอง
และผู้เล่นคนอ่ืนๆ เริ่มรู้จักการเชื่อมโยงบทบาทของคนอ่ืนๆ เข้า ด้วยกัน 

๓) The Generalized Other Stage ในขั้นตอนนี้ เด็กจะเกิดความเข้าใจและ
จดจ้าบทบาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือในสังคม และเรียนรู้ว่าอะไร คือ พฤติกรรมที่ เหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมอย่างไร การเรียนรู้ในขั้นตอนนี้เขาจะเรียนรู้และสังเกตจากบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคมทั่วไป 
(Generalized other) 

 นอกจากนี้Mead ได้แบ่งส่วนของความเป็นตัวตนไว้ ๒ ส่วน คือ 
 ๑. I คือ ส่วนที่เป็นความคิดของตนเอง ไม่ใช่ความคิดของสังคม 
 ๒. Me คือ ส่วนที่เป็นความคิดเห็นของสังคม ความต้องการของสังคม เป็นสิ่งที่มีคุณค่า 

เป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นกฎข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ของสังคม เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ระเบียบ ประเพณี 
Me เป็นสิ่งที่ท้าได้ยากกว่า I และคนในสังคมมักจะฝุาฝืน ไม่ยอมปฏิบัติตาม 

 ๓. Sigmund Freud๔๑ อธิบายเรื่องความเป็นตัวตน โดยการเสนอว่า บุคลิกภาพของ
คนเรานั้นสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนดังนี้ 

   ๓.๑ Id เป็นตัวตนที่เกิดขึ้นเองโดยสัญชาตญาณ บุคคลจะแสดงพฤติกรรรมที่มี 
แรงขับดันออกมาตามธรรมชาติ โดยไม่มีการคิดพิจารณาใคร่ครวญถึงเหตุผลแต่อย่างใด อยากท้าอะไรก็
ท้าทันที 

   ๓.๒ Ego เป็นส่วนที่มีเหตุผล หรือเป็นตัวประสานระหว่าง Id และ Superego 
และเป็นตัวที่คอยคุม Id 

   ๓.๓ Superego เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ระเบียบ ประเพณี กฎ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม ซึ่งเป็นความรู้สึกใฝุสูง รู้จักพิจารณาว่าอะไรดี อะไรควร อะไรไม่ควร 
ฯลฯ Superego ของ Freud นั้นเป็นสิ่งที่คล้ายกับ Me ของ Mead 
 

๕.๙ ตัวแทนในการขัดเกลาทางสังคม (Agents of Socialization) 
๑) ครอบครัว 
๒) กลุ่มเพ่ือน 
๓) โรงเรียน 
๔) กลุ่มอาชีพ 
๕) ตัวแทนทางศาสนา 

                                                           
๔๑ Ibid, pp. 77-78. 
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๖) สื่อมวลชน 
 

๒.๔.๑๐ การขัดเกลาทางสังคมในวัยผู้ใหญ่ (Adult Socialization) 
Thio๔๒ ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการขัดเกลาทางสังคมนั้นจะไม่สิ้นสุด เฉพาะในวัยเด็กหรือ

วัยรุ่นเท่านั้น วัยผู้ใหญ่ก็มีการขัดเกลาด้วยเช่นกัน เพราะต้องมีการ เรียนรู้บทบาทใหม่ๆ บางครั้งผู้ใหญ่ก็
ต้องมีการขัดเกลาทางสังคมที่เฉพาะด้านมากกว่าวัยเด็กหรือวัยรุ่น การขัดเกลาทางสังคมในวัยผู้ใหญ่มี ๓ 
รูปแบบ ดังนี้ 

๑) Anticipatory Socialization หมายถึง กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่บุคคลต้อง
เรียนรู้ถึงบทบาทในอนาคต 

๒) Developmental Socialization หมายถึง กระบวนการพัฒนาบทบาทใหม่ที่จะ 
เกิดขึ้น เช่นการพัฒนาบทบาทจากลูกสาวหรือลูกชาย เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือ การเป็นสมาชิก
ของกลุ่มเพื่อน เป็นต้น 

๓) Resocialization หมายถึง กระบวนการขัดเกลาทางสังคมใหม่อีกครั้งหนึ่งในวัย
ผู้ใหญ่ ทั้งนี้เพราะว่าบุคคลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาท หรือเปลี่ยน แปลงวิถีชีวิตใหม่ 
(new way of life) เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสถานภาพหรือวิถี ชีวิตนั้นๆ ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องมี 
“การปรับตัว (adaptation)” ให้ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งมีความแตกต่างไปจากวิถีชีวิตเดิมๆ 

แนวคิดทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคมนั้น จะท้าให้ผู้ที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมได้ เกิดความ
เข้าใจถึงกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม และกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคคลในสังคม ตลอดจนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นตัวตน (self) ที่แท้จริงของ
ตนเองด้วย 
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ค้าว่า “สืบ” หมายถึง การย้อนลงไปในความเป็นมาเพ่ือหาเหตุป๎จจัยในอดีตว่า วัฒนธรรมนี้
เกิดสืบเนื่องมาจากอะไร ต้นตออยู่ที่ไหน และสืบต่อกันอย่างไร ส่วนค้าว่า “สาน” คือ การจัดสรรปรุงแต่ง
วัฒนธรรมที่สืบมาจากเดิมให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับยุคกับสมัยในสภาพป๎จจุบันให้เป็นประโยชน์แก่คนที่
ด้าเนินชีวิตอยู่ ดังนั้น ค้าว่า “สาน” เป็นการท้าให้สิ่งที่สืบมาเกิดผลประโยชน์๔๓ 

กระบวนการสืบสาน นั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆ แต่ได้มีการสืบทอดต่อกันมา และมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่ด้ารงอยู่ ซึ่งกระบวนการในการสืบสานจะแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่
ซึ่งเปน็ไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ กระบวนการสืบสานเป็นเช่นเดียวกันกับการเรียนรู้ในระบบ
                                                           

๔๒ Thio, A., Socialogy: A brief introduction (4th ed.), (Boston: Allyn and Bacon, 2000), p. 
87. 

๔๓ จารุวรรณ   ธรรมวตัร, ภูมิปัญญาอีสาน. (อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท, ๒๕๔๓), 
หน้า, ๑๕-๑๗. 
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การสืบทอดถ่ายทอด 

การสืบทอดไม่จ าเป็นต้อง
เป็นลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งอาจจะสืบทอดโดยเป็น
ลายลักษณ์อักษรและไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรอักษรหรือ
ผสมผสานกันไป 

อ่ืนๆ นั้นคือ มีผู้ส่งสาร ตัวสาร และผู้รับสาร ค้าว่า “ สาร” นั้นคือ เนื้อหา สื่อ/ วัสดุ อุปกรณ์  กิจกรรม 
และวิธีการเรียนรู้โดยทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ก็จะถูกจ้ากัดในเรื่ องของ สถานที่ บรรยากาศ  และ
สภาพแวดล้อม ซึ่งอาจจะเป็นครอบครัว วัดหรือชุมชน ทั้งนี้ผู้ส่งสารจะถูกเรียกว่าครู และผู้รับสารจะถูก
เรียกว่าลูกศิษย์ ป๎จจัยพ้ืนฐานสนการสืบสาน มีทั้ง วิธีการ บุคคลและ ความรู้ ความรู้ที่ได้จะมีทั้งแบบที่
เป็นลายลักษณ์อักษรมี หนังสือ ใบลาน แผ่นไม้ ศิลาจารึก จดหมายเหตุ พงศาวดารและที่ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรมีมุขปาฐะ เช่นนิทาน ส้านวน ค้าพังเพย เพลงกล่อมเด็ก ปริศนาค้าทาย สุภาษิต และการสืบ
ทอดไม่จ้าเป็นต้องเป็นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะสืบทอดโดยเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอักษรหรือผสมผสานกันไป และมีทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่สิ่งที่ท้าให้กระบวนการสืบสาน
แตกต่างไปจากการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทั่วๆ ไป คือ การเรียนรู้ตามธรรมชาติ   ผู้ส่งสารอาจไม่ได้ส่ง
สารไปยังผู้รับสารโดยตรง แต่เกิดจากการกระท้าร่วมกัน เช่น การลองผิดลองถูก  การลงมือกระท้าจริง 
การแลกเปลี่ยนความรู้ หรือแม้แต่ครูพักลักจ้าก็เป็นกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิป๎ญญาได้และ
ที่ไม่อาจมองข้ามความส้าคัญไปได้ คือ ในส่วนของพิธีกรรมและศาสนาเพราะนี่เป็นส่วนส้าคัญในการ
เรียนรู้การสืบสานตามแนวเชิงจิตวิทยา เพราะพิธีกรรมทางศาสนาจะปลูกฝ๎งความเชื่อในการด้ารงชีวิต
ของชุมชนและเมื่อชุมชนยอมรับก็จะกลายเป็นการผลิตซ้้าทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) ซึ่ง
ถือว่าเป็นกระบวนการสืบสานอีกลักษณะหนึ่งที่ เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมไทยมักต้องการแสวงหาความ
มั่นคงทางจิตใจ 

 
 
 
 
 
 

-หนังสือ   -มุขปาฐะ    
-ใบลาน   -นิทาน    
-จดหมายเหตุ  -ส้านวน             
-ศิลาจารึก  -ค้าพังเพย   
-แผ่นไม ้  -สุภาษิต   

  -พงศาวดาร  -ปริศนาค้าทาย   
     -เพลงกล่อมเด็ก 

ภาพประกอบที่ ๑: แผนภูมิกระบวนการสืบสานภูมิป๎ญญา๔๔ 

                                                           
๔๔ จารุวรรณ  ธรรมวตัร, ภูมิปัญญาอีสาน, หน้า ๑๕-๑๗. 

ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นลายลักษณ์อักษร 



๓๙ 
 

ป๎ญหาของกระบวนการสืบสานในยุคป๎จจุบัน  พบว่ามีป๎ญหา หน่วยราชการในท้องถิ่นมักจะท้า
กิจกรรมพัฒนาเฉพาะทางของหน่วยงานโดยไม่ค้านึงถึงพ้ืนฐานของชาวบ้าน ทั้งยังใช้บทบาทเฉพาะในการ
น้าความรู้ใหม่ๆ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้พัฒนาตามแบบของตนเอง  
โดยไม่สนใจว่าชาวบ้านจะคิดอย่างไร หรือมีความต้องการอย่างไร จึงเป็นสิ่งที่ทวนกระแสกับการเก็บรักษา
แบบอย่างประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้าน นอกจากนี้องค์กรชาวบ้านไม่ได้รับการยอมรับจากทางราชการ
เท่าท่ีควร ซึ่งอาจเป็นผลมาจากชุมชนก้าลังกลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยม  ท้าให้
ขาดแนวทางและขาดความเชื่อมั่นในการพ่ึงตนเองโดยเฉพาะการคิดถึง “มูลค่า”  มากกว่า “คุณค่า” 
ขณะเดียวกันผู้ถ่ายทอดก็ไม่มีเวลาถ่ายทอดภูมิป๎ญญาของตนเอง เนื่องจากตนองต้องประกอบอาชีพ
ประจ้าตามกระแสทุนนิยม  นอกจากนี้ทัศนะคติก็มีผลส้าคัญในการสืบสานของภูมิป๎ญญาไทย เช่น การยึด
มั่นความรู้เดิมจนไม่ผสานไปกับความรู้ใหม่ได้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  กระบวนการสืบสานนั้น เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลแล้วมีการถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น  แต่การถ่ายทอดก็ยังคงต้องใช้หลัก “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” โดยมีการสืบทอดภายใต้เงื่อนไขของ
สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันและแนวทางในการแก้ป๎ญหาในการเรียนรู้และการถ่ายทอด
ภูมิป๎ญญามีทางออกโดยการใช้สติป๎ญญาในการจัดการในการ สืบสานภูมิป๎ญญาที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมโดยการสืบทอดมีทั้งที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นลายลักษณ์อักษร 

ป๎จจุบันมีการมีการน้าค้าว่า “ภูมิป๎ญญา”มาใช้แทบทุกด้านจนกลายเป็นกระแสที่ให้ความหมาย
ท่ามกลางความคลุมเครือของการน้าไปใช้ เพ่ือผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นผลมาจากกระแส
ต่อต้านโลกาภิวัตน์แล้วหันกลับมาเน้นความส้าคัญและยกย่องความรู้และวิถีชีวิตแบบท้องถิ่น แต่ส่วนใหญ่
กลับไม่ได้ลงลึกถึงความหมายและความส้าคัญอย่างแท้จริง เพราะมีการน้าค้านี้ไปใช้อย่างหลากหลายโดย
มีรายได้เป็นตัวตั้ง ทั้งในชีวิตประจ้าวันและการน้าไปใช้ในการเคลื่อนไหวทางสังคมบางทีก็ใช้กับผลิตภัณฑ์
หรือเทคนิควิธี เช่น การท่องเที่ยว และการค้า 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภูมิป๎ญญายังไม่มีความหมายที่แท้จริงและความหมายก็คลุกเครือเพราะมี
การน้าไปใช้อย่างหลากหลายโดยไม่ได้ลงลึกถึงความหมายที่แท้จริง ฉะนั้นจึงจ้าเป็นต้องศึกษาให้ทราบถึง 
ความหมาย ความส้าคัญ ลักษณะและขอบข่ายของภูมิป๎ญญาอย่างชัดเจน ดังนี้ 

 
๒.๕.๑ ความหมายของภูมิปัญญา 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค้าว่า “ภูมิป๎ญญา” ไปในทิศทางเดียวกัน  โดยได้

แยกความหมายของค้าว่า ภูมิ คือ แผ่นดิน หรือ พ้ืนที่  สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ส่วนค้าว่า ป๎ญญา คือความรู้
ที่ได้รับการสืบทอดแล้วน้ามาปฏิบัติ เพราะฉะนั้นภูมิป๎ญญา (Wisdom) จึงหมายถึงความรู้ที่เราน้ามา
ปฏิบัติภายในกรอบของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่และมีการสืบทอดสะสมต่อกันมาเป็นทอดๆ ตาม
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศ
และป๎จจัยภายนอกและภายในก็ย่อมท้าให้ภูมิป๎ญญามีกระบวนการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม
                                                                                                                                                                             

 



๔๐ 
 

เพราะสิ่งแวดล้อมมีทั้งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นและธรรมชาติสร้างขึ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือการด้ารงชีวิตให้อยู่รอดท่ามกลาง
เงื่อนไขของสภาวะของสังคมในแต่ละช่วง  

ภูมิป๎ญญา๔๕ หมายถึง ความรู้ ความคิดความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน ที่กลุ่มชนได้
จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและด้ารงชีพในระบบนิเวศน์ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมทางสังคม-วัฒนธรรมที่ได้พัฒนาการสืบสานกันมา ภูมิป๎ญญาเป็นความรู้ ความคิด ความ
เชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่เป็นผลของการใช้สติป๎ญญาปรับตัวกับสภาวะต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่กลุ่มชน
นั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่และได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน จากพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมอ่ืนที่ได้มี
การติดต่อสัมพันธ์กันแล้วรับเอาหรือปรับเปลี่ยนน้ามาสร้างประโยชน์ หรือแก้ป๎ญหาได้สนสิ่งแวดล้อมและ
บริบททางสังคม-วัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น 

ภูมิป๎ญญา๔๖ หมายถึง ความรู้ ความสามารถความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม 
ความสามารถในการแก้ไขป๎ญหาและพัฒนาชีวิตของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม สามารถด้ารงชีวิตอยู่อย่างมี
ความสุขได้สั่งสมสืบทอดกันมาเป็นเวลานานจนได้รับการยอมรับในสังคมนั้น ๆ 

ภูมิป๎ญญา๔๗ หมายถึงความรู้ที่เกิดจากการสะสมสิ่งที่เป็นองค์ประกอบ ทั้งในด้านของศิลปะ 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่การผลิต ที่มีการสืบสานและสืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานในแต่ละสังคม
ทางด้าน ศิราพร ณ ถลาง๔๘ กล่าวว่า ภูมิป๎ญญาเป็นความรู้ทัศนคติเก่ียวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และภูมิป๎ญญาเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์สั่งสมของคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น
หนึ่ง 

สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว(๒๕๕๐) 
ได้อธิบายว่า ภูมิป๎ญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากปูุ ย่า ตา ยาย ญาติพ่ีน้อง 
และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ภูมิป๎ญญาชาวบ้านเป็น
เรื่องการท้ามาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การท้าเครื่องมือ
การเกษตร ภูมิป๎ญญาไทยสามารถสะท้อนออกมาใน๓ ลักษณะที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกัน คือ 

 

                                                           
๔๕ เอกวิทย ์ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภมูิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย. 

(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๙๑. 
๔๖ สิริกร ไชยมา, ภูมิปัญญาในวถิีชีวิตล้านนา. (แพร:่ โครงการพฒันาหลักสตูรท้องถิ่นจังหวัดแพร,่ ๒๕๔๔), 

หน้า ๕๘. 
๔๗ กฤษฏา เชาว์วาทิน, รายงานการวิจัยเร่ือง การถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชุนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑภ์มูิปัญญา

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย. (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕), หน้า ๖๖-๖๗. 
๔๘ ศิราพร ณ ถลาง, เพลง ดนตรีปริศนาผ้าทอ ภูมิปัญญาด้านการละเล่นและการช่าง. (กรุงเทพมหานคร: 

โรงเรียนส่งเสริมภูมิปญ๎ญา, ๒๕๔๘), หน้า ๖๕. 
 



๔๑ 
 

๑. ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันระหว่างคนกับโลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช และธรรมชาติ 
๒. ความสัมพันธ์ของคนกับคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคม หรือในชุมชน 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติ ตลอดทั้งสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัส

ได้ทั้งหลาย 
ทั้ง ๓ ลักษณะนี้คือสามมิติของเรื่องเดียวกัน หมายถึง ชีวิตชุมชน สะท้อนออกมาถึงภูมิป๎ญญา

ในการด้าเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ เหมือนสามมุมของรูปสามเหลี่ยม ภูมิป๎ญญาจึงเป็นรากฐานในการ
ด้าเนินชีวิตของคนไทย 

อย่างไรก็ตาม ภูมิป๎ญญา ยังมีความหมายที่คาบเกี่ยวค้าอ่ืนๆ ด้วย เช่น ความรู้ท้องถิ่น  
ความรู้ของชาวบ้าน ภูมิป๎ญญาชาวบ้าน ความรู้พ้ืนบ้าน ซึ่งในการให้ความหมายของภูมิป๎ญญาของ
นักวิชาการนั้น อาจจะมีการเรียกว่า ภูมิป๎ญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
(Local  Wisdom) การที่มีค้าว่า “ชาวบ้าน” หรือ “ท้องถิ่น” มาต่อท้ายค้าว่า ภูมิป๎ญญา แม้จะเป็นการ
ใช้ค้าที่ไม่เหมือนกันแต่ก็ใช้ในความหมายที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งก็คือความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ้าวันในการเอาชนะธรรมชาติ เพ่ือให้ชีวิตด้ารงอยู่แล้วมีการถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆ  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภูมิป๎ญญาคือการเอาชนะสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีแนวคิดของคนในชุมชน
เพ่ือให้การด้าเนินชีวิตของตนเองและคนในชุมชนอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้น ซึ่งจะต้อง
ใช้การปรับเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดยมีคนเป็นตัวกลางของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน หรือ  
สังคม  คนกับสิ่งแวดล้อม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

 
๒.๕.๒ ความส าคัญและลักษณะของภูมิปัญญา 
ภูมิป๎ญญาเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น อันจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติ

โดยรวม ภูมิป๎ญญามีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของชาวบ้านและชุมชน เพราะนี่คือรากฐานของการ
พัฒนาประเทศ หากไม่มีภูมิป๎ญญาก็ไม่สามารถอยู่รอดด้วยตนเอง ภูมิป๎ญญาจึงมีความส้าคัญที่จะท้าให้
ชาวบ้านสามารถพ่ึงพาตนเองได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้วยความคิด ความสามารถของชาวบ้าน 
ท่ามกลางสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาใดๆ ก็ตามจึงควรค้านึงถึงความรู้  
ความสามารถของชาวบ้านเพื่อให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นอยู่  
ดังนั้นการพัฒนาจึงต้องค้านึงถึงภูมิป๎ญญาอันเป็นความรู้ดั้งเดิม นอกจากนี้ตัวภูมิป๎ญญาเองยังมีความ
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นความเจริญงอกงามของชุมชน ซึ่งต้องใช้ป๎ญญาค้นหาสิ่งที่
มีอยู่แล้วมาฟ้ืนฟู ประยุกต์ และสร้างเสริมสิ่งใหม่บนรากฐานความรู้ที่ค้นพบ   

ภูมิป๎ญญาในฐานะที่เป็นความรู้ประเภทหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง และนักวิชาการจ้าแนก
ภูมิป๎ญญาออกไปตามความแตกต่างของลักษณะที่พบ หากแท้ที่จริงแล้วภูมิป๎ญญามีลักษณะของการ
ผสมผสานปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา นั้นเพราะภูมิป๎ญญาที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นผลผลิตที่ถูกสังคมสร้างขึ้น
ด้วยเงื่อนไขทางจริยธรรมมมากกว่าวัตถุและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต เพราะมีการถ่ายทอดและต่อยอด
ทางความคิดอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือ



๔๒ 
 

ธรรมชาติ หรืออาจจะแบ่งลักษณะของภูมิป๎ญญาที่สามารถท้าความเข้าใจได้ง่ายก็คื อภูมิป๎ญญาที่เป็น
นามธรรมและรูปธรรม ภูมิป๎ญญาแบบนามธรรม เช่น ความรู้สึกนึกคิด และความเชื่อ  ส่วนภูมิป๎ญญาที่
เป็นรูปธรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ วัตถุที่จับต้องได้ ซึ่งภูมิป๎ญญาทั้ง ๒ แบบนี้ จะต้องมีการเชื่อมโยงใน
ความสัมพันธ์ของชุมชนทั้งภายในและภายนอกจนเกิดการเรียนรู้สั่งสมและปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย๔๙  

ส้าหรับ สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์๕๐ ได้แบ่งประเภทลักษณะภูมิป๎ญญาชาวบ้าน ๓ ประการ ดังนี้ 
๑. ภูมิป๎ญญาเกี่ยวกับระบบการผลิต หรือการประกอบอาชีพซึ่งมีลักษณะการประกอบอาชีพ

แบบพุทธเกษตรกรรมหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะจัดความสมดุล สอดคล้องกับธรรมชาติมุ่งการ
พ่ึงพาตนเองเป็นกระแสหลักมากกว่าการพ่ึงป๎จจัยการผลิตจากภายนอก ได้แก่ การท้าวนเกษตร การท้า
เกษตรผสมผสาน และการท้าเกษตรแบบธรรมชาติ 

๒. ภูมิป๎ญญาเกี่ยวกับระบบสังคม หรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ซึ่งได้แก่ 
ความเชื่อ ค้าสั่งสอน ค่านิยม ประเพณ ีที่แสดงออกในแบบแผนการด้าเนินชีวิต 

๓. ภูมิป๎ญญาเก่ียวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
การรักษาปุาไม้ชุมชน การรักษาโรคด้วยสมุนไพร 

สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๓๕๑ อธิบายว่า การก้าหนดสาขาภูมิป๎ญญาไทยได้
ก้าหนดไว้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่หน่วยงาน องค์กร และ
นักวิชาการแต่ละท่านน้ามาก้าหนด ในภาพรวมภูมิป๎ญญาไทยสามารถ แบ่งได้เป็น ๑๐ สาขา ดังนี้ 

๑. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิค
ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพา ตนเองใน
ภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ 

๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ในการแปรรูปผลิตผล เพ่ือชะลอการน้าเข้าตลาด เพ่ือแก้ป๎ญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัยประหยัด 
และเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการที่ท้าให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ 

๓. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันและรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 

                                                           
๔๙ สุรยี์   พันธุ์พงศ์, ภูมิปัญญาไทย. (นครสวรรค:์ สถาบันราชภัฎนครสวรรค,์ ๒๕๔๖), หน้า ๗-๘. 
๕๐ สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์, ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภมูิปญ๎ญา, 

๒๕๔๒), หน้า ๗๒. 
๕๑ สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๓. (๒๕๕๐). ภูมิปัญญาไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ จาก http://www.kanchanapisek.or.th/kp๖/BOOK๒๓/chapter๑/chap๑.htm. 
 

http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK23/chapter1/chap1.htm
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๔. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสม
และบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในชุมชน 

๖. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของ
คน ให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

๗. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น 
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น 

๘. สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้าเนินงานขององค์กร
ชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาท และหน้าที่ขององค์การ เช่น 
การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

๙. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษาทั้งภาษา
ถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่นการจัดท้า
สารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรต หนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่าง ๆ 
เป็นต้น 

๑๐. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค้าสอน
ทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อ
บุคคลและสิ่งแวดล้อม 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภูมิป๎ญญาของชุมชนสอดคล้องไปกับการพัฒนาประเทศของแต่ละช่วง
ของการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมและลักษณะของภูมิป๎ญญามุ่งเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
ของภูมิป๎ญญาชาวบ้านที่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกของชุมชนอันเป็นลักษณะของ
ภูมิป๎ญญาที่เข้ากับยุคสมัยได้อย่างดียิ่ง 
 

๒.๕.๓ ขอบข่ายของภูมิปัญญา 
ภูมิป๎ญญามีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและนักวิชาการได้จ้าแนก

ประเภทของภูมิป๎ญญาไว้เพ่ือสะดวกในการหาข้อมูล โดยหลักแล้วภูมิป๎ญญาจะเกี่ยวข้องกับการด้าเนิน
ชีวิต  ซึ่งส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติได้ก้าหนดขอบข่ายของภูมิป๎ญญามีทั้งหมด  ๙ ด้าน 
ดังนี้   ด้านเกษตรกร ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา 
ด้านโภชนาการ ด้านศิลปกรรม  การแยกประเภทดังกล่าวเพ่ือจะน้าไปสู่ระบบการศึกษาให้เห็นถึงขอบเขต
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เฉพาะด้าน แต่ในความจริงแล้ว เรื่องของภูมิป๎ญญานั้นจะมีการผสมผสานหลากหลายด้านและมีความ
เกี่ยวข้องกัน๕๒  

 กล่าวโดยสรุป  ภูมิป๎ญญาเกี่ยวข้องกับการด้าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นและขอบข่ายของภูมิ
ป๎ญญานั้นกว้างขวางมาก ดังนั้นจึงท้าให้ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติได้ก้าหนดขอบข่าย
ของภูมิป๎ญญา ซึ่งจะง่ายแก่การศึกษา 

๒.๕.๔ การถ่ายทอดและการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สังคมสมัยใหม่ของไทยในป๎จจุบันจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

รวดเร็วและสลับซับซ้อน ความรู้ ความคิด วิธีการที่มีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของโลก
ตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลในการจัดการศึกษาและการพัฒนาประเทศ ได้ผลักดันให้คนในสังคมไทยหลุด
ลอยออกมาจากกระบวนทัศน์ในอารยธรรมเดิมที่รู้จักคุ้นเคยมาหลายชั่วคนด้วยความรีบเร่ง คนส่วนใหญ่
ปรับตัวไม่ทัน ท้าให้เกิดป๎ญหาต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะการน้าความคิดความรู้ วัตถ ุวิธีการต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า 
ภูมิป๎ญญาสมัยใหม่ มาใช้กับคนที่อยู่มานานกับภูมิป๎ญญาสั่งสมของตน ไม่ประสานสอดคล้องกัน ความ
สับสน ความขัดแย้ง จึงเกิดข้ึนนานาประการ๕๓  
ภูมิป๎ญญาเป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรามีวิธีการหลายอย่างที่
ท้าให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมป๎จจุบัน คือ การอนุรักษ์ คือ การบ้ารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว้ เช่น 
ประเพณีต่าง ๆ หัตถกรรม และคุณค่าหรือการปฏิบัติตนเพื่อความสัมพันธ์อันดีกับคนและสิ่งแวดล้อม 

การฟ้ืนฟู คือ การรื้อฟ้ืนสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือก้าลังจะเลิก ให้กลับมาเป็นประโยชน์ 
เช่น การรื้อฟ้ืนดนตรีไทย 

การประยุกต์ คือ การปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันให้เหมาะสม
กับสมัยใหม่ เช่น การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม่การท้าพิธีบวชต้นไม้ 
เพ่ือให้เกิดส้านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาปุามากยิ่งขึ้น การประยุกต์ประเพณีการท้าบุญข้าวเปลือกที่
วัด มาเป็นการสร้างธนาคารข้าว เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน 

การสร้างใหม่ คือ การค้นคิดใหม่ท่ีสัมพันธ์กับความรู้ดั้งเดิม เช่น การประดิษฐ์โปงลาง 
การคิดโครงการพัฒนาเพ่ือแก้ไขป๎ญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณค่าความเอ้ืออาทรที่ชาแม่บ้านเยาวชน 
เพ่ือท้ากิจกรรมกันอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น๕๔ 

                                                           
๕๒ สุรีย์   พันธุ์พงศ์, ภูมิปัญญา, หน้า ๙-๑๐. 
๕๓ เอกวิทย ์ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภมูิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย., 

หน้า ๕๖. 
๕๔ สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๓. (๒๕๕๐). ภูมิปัญญาไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ จาก http://www.kanchanapisek.or.th/kp๖/BOOK๒๓/chapter๑/chap๑.htm. 
 

http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK23/chapter1/chap1.htm


๔๕ 
 

สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว 
(๒๕๕๐) อธิบายว่า ภูมิป๎ญญาชาวบ้านได้ก่อเกิดและสืบทอดกันมาในชุมชนหมู่บ้าน เมื่อหมู่บ้าน 
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสังคมสมัยใหม่ ภูมิป๎ญญาชาวบ้านก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกัน ความรู้จ้านวนมาก
ได้สูญหายไปเพราะไม่มีการปฏิบัติสืบทอด เช่น การรักษาพ้ืนบ้านบางอย่าง การใช้ยาสมุนไพรบางชนิด 
เพราะแพทย์เก่ง ๆ ได้เสียชีวิตโดยไม่ได้ถ่ายทอดให้กับคนอ่ืน หรือถ่ายทอดแต่คนต่อมาไม่ได้ปฏิบัติเพราะ
ชาวบ้านไม่นิยมเหมือนสมัยก่อน ใช้ยาสมัยใหม่และไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกง่ายกว่า งาน
หัตถกรรมทอผ้าหรือเครื่องเงิน เครื่องเขิน แม้จะยังเหลืออยู่ไม่น้อย แต่ก็ได้ถูกพัฒนาไปเป็นการค้า ไม่
สามารถรักษาคุณภาพและผีมือแบบดั้งเดิมไว้ได้ ในการประกอบอาชีพมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ใช้รถไถ
นาแทนควาย รถอีแต๋นแทนเกวียน การลงแขก ท้านาปลูกข้าวและปลูกสร้างบ้านเรือนก็เกือบจะหมดไป มี
การจ้างงานมากขึ้น แรงงานก็หายากกว่า แต่ก่อน ผู้คนอพยพย้ายถิ่น บ้างก็เข้าเมือง บ้างก็ไปท้างานที่อ่ืน 
สังคมสมัยใหม่มีระบบการศึกษา ในโรงเรียน มีอนามัยและโรงพยาบาล มีโรงภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ 
และเครื่องบันเทิงต่าง ๆท้าให้ชีวิตทางสังคมของชุมชนหมู่บ้านเปลี่ยนไป มีต้ารวจ มีเจ้าหน้าที่ราชการฝุาย
ปกครองฝุายพัฒนา และอ่ืน ๆ เข้าไปในหมู่บ้าน บทบาทของวัด พระสงฆ์ คนเฒ่าคนแก่เริ่มลดน้อยลงไป
การท้ามาหากินก็เปลี่ยนจากการท้าเพ่ือยังชีพไปเป็นการผลิตเพ่ือการขาย ผู้คนต้องการเงินเพ่ือซื้อเครื่อง
บริโภคต่าง ๆ ท้าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ผลผลิตจากปุาก็หมด สถานการณ์เช่นนี้ท้าให้ผู้น้าการพัฒนา
หลายคนที่มีบทบาทส้าคัญในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เริ่มเห็นความส้าคัญของภูมิ
ป๎ญญาชาวบ้าน หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน และการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ประยุกต์ และค้นคิดสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์สุขของสังคม 
 

๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ 
๒.๖.๑ ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาวะ  
จารุวรรณ  นิพพานนท์๕๕ ได้ให้ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาวะว่าอาจอธิบายได้ ๒ 

ลักษณะ คือ ลักษณะที่ ๑ มองที่ตัวบุคคลซึ่งจะเน้นที่การปฏิบัติตนเอง เพ่ือให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย 
จิตใจ สังคม และป๎ญญา อันได้แก่ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการรับประทานอาหารที่จะส่งเสริมให้สุขภาพ
แข็งแรง การออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ การไม่สูบบุหรี่ การไม่ดื่มสุรา การผ่อนคลายความเครียด และ
แก้ป๎ญหาทางอารมณ์ เป็นต้น ลักษณะที่ ๒ ได้แก่การมองที่กระบวนการที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ท้ังในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

                                                           
๕๕ จารุวรรณ  นิพพานนท์, ส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณล าน้ าพอง, (ขอนแก่น: 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ๒๕๔๗). หน้า ๒๒. 



๔๖ 
 

เอ้ือมพร  ทองกระจาย๕๖ มองว่าการสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นกระบวนการเพ่ิมความสามารถ 
หรือศักยภาพในการควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาวะของตนเองได้ดีขึ้น มีกลยุทธ์ ๓ ประการที่จะน้าไปสู่
การสร้างเสริมสุขภาวะ คือ การชี้น้า การเพ่ิมความสามารถ และการไกล่เกลี่ยประสานประโยชน์ระหว่าง
กลุ่มต่างๆ 

มีความคิดสอดคล้องกับ สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ ได้ให้ความหมายค้าว่า การสร้างเสริมสุข
ภาวะ คือ กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และพัฒนาสุขภาวะของตนเอง  
ในขณะที่ กนกวรรณ  จันทร์แดง ให้แนวคิดเสริมสร้างสุขภาวะเป็นทั้งความพยายามที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลให้เป็นพฤติกรรมที่ปลอดภัย ไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้
เจ็บ นอกจากนี้การเสริมสร้างสุขภาวะยังมีบทบาทที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการด้าเนินชีวิตของบุคคลและ 
สังคมโดยส่วนรวม ซึ่งเป็นการหวังผลในระยะยาว เพ่ือเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะสามารถก้าวไปถึง
สภาวะที่เรียกว่าการมีคุณภาพชีวิตที่แท้จริง  

ส่วน รุจินาถ  อรรถสิษฐ์๕๗ ได้ให้ความหมายของแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ 
(Conception of Health Promotion) โดยโยงมาจากกฎบัตรออตตาวา ความหมายของการสร้างเสริม 
สุขภาวะ คือ กระบวนการเพ่ิมสมรรถนะให้ประชาชนมีความสามารถในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพ 
ตนเอง ซึ่งจะน้าไปสู่ผลต่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม บุคคลและกลุ่มบุคคล
จะต้องมีความสามารถในการจ้าแนกและตระหนักถึงความปรารถนาของตนเอง สามารถตอบสนองความ 
ต้องการของตนเองได้ ตลอดจนการเปลี่ยนหรือเผชิญกับภาวะแวดล้อมได้ สุขภาพเป็นขุมพลังของชีวิต (A 
resoure of erery life) แนวคิดสุขภาพเชิงบวกเน้นขุมพลังทางสังคมกับขุมพลังของบุคคล นอกจากนี้การ
เสริมสร้างสุขภาพไม่ใช่ความรับผิดชอบของภาคสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังคงขยายแนวคิดจาก  “ลีลาชีวิต 
เพ่ือสุขภาพดี” (Healthy Lifestyle) ไปสู่ “สุขภาวะ” (Well-Being หรือ Wellness) 

จากการทบทวนความหมายของการสร้างเสริมสุขภาวะ ผู้วิจัยได้นิยามความหมายของ “การ
สร้างเสริมสุขภาวะ” ว่าหมายถึง การพัฒนาระดับการมีสุขภาวะให้สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยให้ทบทวนพฤติกรรม
ในแต่ละวันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเน้นการให้คุณค่าต่อวิถีการด้ารงชีวิต ให้ความส้าคัญกับ
กระบวนการทางการศึกษา และสร้างความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคลได้พยายามดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่
สมดุลและสมบูรณ์ 

 
 
  

 

                                                           
๕๖  เอื้อมพร  ทองกระจาย, คู่มือการส่งเสริมสุขภาพและสขุภาวะชุมชนส าหรับการบริหารส่วนต าบล, 

(ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๕). หน้า ๒๓. 
๕๗ รุจินา  อรรถสิษฐ์, สู่เสน้ทางสขุภาพชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๘). หน้า ๔๕. 



๔๗ 
 

๒.๖.๒ กลยุทธ์แห่งการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ประเวศ  วะสี กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาวะต้องอาศัยการรวมพลัง อาศัยบทบาทของภาคี

หลายฝุายมาร่วมกันขับเคลื่อน ซึ่งในระดับสังคม ชุมชน และการเมือง มียุทธศาสตร์ที่ส้าคัญในการสร้าง
เสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา ๕ ประการ คือ  

๑. การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ (Buidhing Healthy Pudlic Policy) เนื่องจาก
สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน สิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อมนุษย์มาก คือ สังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาวะทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้มีอ้านาจหรือผู้บริหารมีโอกาสตัดสินใจ
สร้างนโยบาย เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนได้ เช่น นโยบายการออกก้าลังกาย การตรวจ
สุขภาพประจ้าปี เป็นต้น  

๒. การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาวะ (Creating Supportive Environment) 
มนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การท้างาน การพักผ่อน ฯลฯ 
ดังนั้นจึงควรมีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและเอ้ือต่อสุขภาพของประชาชน เช่น ปราศจากมลภาวะ 
ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นต้น 

๓. เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthening Community Action) ชุมชนเป็น
กลไกที่ส้าคัญที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน ในด้าน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน 

๔. การพัฒนาทักษะบุคคล (Development Personal Skill) มีการแนะน้าทักษะชีวิต เพ่ือให้
ประชาชนทราบข้อมูล เหตุผล ความส้าคัญ และทางเลือก ในการควบคุมตนเองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งท้าให้
ประชาชนเรียนรู้เพื่อเตรียมตนเองในการก้าวผ่านระยะต่างๆ ของชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  

๕. การปรับเปลี่ยนการบริการสาธารณสุข (Re-Orientation Health Services) ผู้ที่ให้บริการ
สุขภาพในระดับต่างๆ จ้าเป็นต้องท้างานประสานกัน และท้างานร่วมกับหน่วยงานหรือภาคีต่างๆ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการประสานงาน ร่วมแรง ร่วมใจ และการพัฒนาที่เป็นองค์รวมด้านสุขภาวะ  

ในขณะที่ อติญาณ์  ศรเกษตริน และคณะ ได้จ้าแนกรูปแบบการท้างานด้านสุขภาวะ หรือกล
ยุทธ์ด้านสุขภาวะ จ้าแนกเป็น ๒ รูปแบบ คือ 

๑. รูปแบบการท้างานด้านสุขภาวะในระดับบุคคล  (The Individual Health Approach) 
มุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาวะของระดับบุคคลโดยตรง ท้าให้บุคคลมีความเข้มแข็งและมี
ความสามารถที่จะแก้ไขป๎ญหาสุขภาวะ ตลอดจนสามารถเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ พฤติกรรมในการด้าเนินชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ ดีขึ้น หรือมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาวะ กลยุทธ์การท้างานมีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น 
การเพ่ิมความเข้มแข็งของร่างกายและระบบภูมิคุ้มกัน เพ่ิมแรงจูงใจในการดูแลสุขภาวะ การให้ค้าปรึกษา
และการให้ข้อมูล ตลอดจนสนับสนุนให้บุคคลมีศักยภาพด้านสุขภาวะ โดยผ่านกิจกรรมทางสังคม 
วัฒนธรรมการฝึกอบรม และการจัดหาสถานที่ออกก้าลังกาย 



๔๘ 
 

๒. รูปแบบการท้างานด้านสุขภาวะในชุมชน (The Community Health Approach) มุ่งตรง
ต่อการสร้างและการเพ่ิมศักยภาพของระบบนิเวศสังคม  (Socioecological System) ให้ดีขึ้น อันจะท้า
ให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาวะ  (Health Enviroment) กลยุทธ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะระดับชุมชนมี
ความกว้างมาก ตัวอย่างเช่น การผสมผสานในนโยบายด้านสังคมและเศรษฐกิจ นโยบายด้านการศึกษา
และด้านสาธารณสุข นโยบายการจ้างงานและกฎหมายด้านอาชีวอนามัย นอกจากนี้การท้างานหรือ
กิจกรรมในชุมชนต้องส่งผลดีต่อสุขภาวะ เช่น การสร้างเครือข่ายข้อมูลและเครือข่ายทางสังคมที่สนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาวะ รณรงค์ด้านสุขภาวะ เป็นต้น กล่าวได้ว่ารูปแบบนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสุข
ภาวะของชุมชน พร้อมไปกับการลดอันตรายและลดความเสี่ยงด้านสุขภาวะชุมชน  

๒.๖.๓ แนวคิดและวิธีการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
งานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนจะต้องเกิดขึ้นจากชุมชนและปฏิบัติการในชุมชน เน้นการท้างาน

ที่เน้นหลายยุทธศาสตร์ประกอบกัน อันได้แก่ ป๎จจัยด้านบุคคล ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
ชุมชน ด้านองค์กรและภาครัฐ เพราะป๎จจัยทุกด้านก่อให้เกิดผลต่อสุขภาวะโดยตรง วิธีการท้างานของการ
สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนจ้าแนกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๑. การสร้างเสริมสุขภาวะที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างลีลาชีวิตที่
ดีต่อสุขภาวะ (Healthy Lifestyle) มีเปูาหมายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาวะ และ
สามารถเริ่มจากกลุ่มชุมชนที่มีสุขภาวะไม่ดี หรืออาจพัฒนามาจากสุขภาวะที่ส้าคัญของชุมชนก็ได้ เช่น 
การสร้างกฎระเบียบที่ปกปูองสุขภาวะของสมาชิกในชุมชน การบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาวะ เป็นต้น 

๒. งานสร้างเสริมสุขภาวะที่มุ่งเน้นเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Socio 
Environment Approach) เรื่องการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความเป็นอยู่ บริบททางสังคม และสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะชุมชนต้องการให้สมาชิกชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 
สร้างเปูาหมายร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะน้าไปสู่การเพ่ิมสมรรถนะชุมชนและส่งเสริมการ
พัฒนาด้านสุขภาวะไปอย่างยืนยาว 

อติญาณ ์ ศรเกษตริน และคณะ๕๘ ได้กล่าวว่า แนวคิดและหลักการของการเสริมสร้างสุขภาพ
บนฐานคิดที่ให้ความส้าคัญกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่สามารถบ่งบอกและตระหนักถึงความปรารถนาของ
ตนเองได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง และสามารถปรับตนเองกับสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่ง
คณะท้างานขององค์การอนามัยโลกพ้ืนที่ยุโรป ได้ก่อตั้งชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
และได้พัฒนาหลักการสร้างเสริมสุขภาพมีรายละเอียด ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. การสร้างเสริมสุขภาพที่ปฏิบัติการโดยตรงต่อตัวก้าหนดหรือเงื่อนไขที่หลากหลายที่ส่งผล
ต่อสุขภาพ 
                                                           

๕๘  อติญาณ ์ ศรเกษตริน และคณะ, ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการใช้
บริการสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า, (ขอนแก่น: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และสา้นักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๔๗). หน้า ๖๗-๖๘. 



๔๙ 
 

๒. การเสริมสร้างสุขภาพที่ปฏิบัติการโดยตรงต่อตัวก้าหนดหรือเงื่อนไขที่หลากหลายที่ส่งผล
ต่อสุขภาพ 

๓. การสร้างเสริมสุขภาพมีวิธีและการด้าเนินงานร่วมกันแบบหลากหลาย ประกอบด้วยหลาย
มาตรการ คือ การสื่อสาร การศึกษา กฎหมาย มาตรการคลัง เปลี่ยนแปลงองค์กร การพัฒนาชุมชน และ
กิจกรรมระดับท้องถิ่นท่ีจะขจัดภัยคุกคามต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

๔. การสร้างเสริมสุขภาพมุ่งหมายที่การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
๕. นักวิชาการ (โดยเฉพาะในงานสาธารณสุขมูลฐาน) บทบาทส้าคัญในการหมุนช่วยและเพ่ิม

ความสามารถในการเสริมสร้างสุขภาพ  
Maben and Clark ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะว่ามีความแตกต่างกัน

เป็น ๕ รูปแบบ ได้แก่ 
๑. มุมมองความหมายที่เป็นค้ากว้างๆ หมายถึง กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่กระท้าเพ่ือรักษา

สุขภาพและปูองกันโรค 
๒. ความหมายการให้สุขศึกษา (Heath Education) ให้ ๒ ค้านี้มีความหมายเหมือนกันและ

ใช้แทนกันได้ 
๓. ความหมายในตลาดเชิงสังคม (Social Marketing) โดยเชื่อว่าการที่ตนจะปฏิบัติให้มี

สุขภาพที่ดี ต้องเกิดจากการที่คนมองเห็นประโยชน์ สุขภาวะที่ดีจึงเปรียบเสมือนสินค้าที่เสนอขายเพ่ือให้
คนตัดสินใจเลือกซ้ือ 

๔. เงินดองในความหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิต  (Lifestyle) ระดับป๎จเจก 
๕. เน้นกิจกรรมในระดับกว้าง การให้ข้อมูล รวมถึงการสร้างพลังอ้านาจในตนเอง และการ

สร้างกิจกรรมในระดับสังคม รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย 
จากการทบทวนแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบของการท้างานด้านสุข

ภาวะมี ๒ รูปแบบ คือ ๑) การพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาวะในระดับบุคคล ๒) การพัฒนาศักยภาพด้านสุข
ภาวะในชุมชน โดยมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนที่ส้าคัญ ๕ ประการ คือ 

๑. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะน้าไปสู่สุขภาวะที่ดี 
๒. เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๓. การพัฒนาศักยภาพ ทักษะบุคคลและชุมชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทางเลือกใน

การดูแลตนเองและสิ่งแวดล้อมในสังคม 
๔. การสร้างนโยบายสาธารณะด้านสุขภาวะ 
๕. เกิดการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
ซึ่งการขับเคลื่อนงานเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนนั้นต้องเกิดจากชุมชน และคน

ในชุมชนที่มีความตระหนักถึงความส้าคัญ และมีการประสานงานในการท้างานร่วมกัน ซึ่งจะน้าไปสู่การ
สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 



๕๐ 
 

๒.๖.๔ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวม 
แนวคิดเรื่องสุขภาวะองค์รวม มาจากความคิดพ้ืนฐานที่ว่ามนุษย์แต่ละคนนั้น ประกอบด้วย

กายและใจ ขณะเดียวกันก็มีอาจแยกตัวอยู่โดดๆ ได้ หากยังต้องมีความสัมพันธ์กับผู้คน เริ่มจากพ่อแม่ 
ญาติพ่ีน้อง ไปจนถึงผู้คนในสังคม ด้วยเหตุนี้กายและใจจะต้องสัมพันธ์กันด้วยดีควบคู่ไปกับความสัมพันธ์
ทางสังคม ถึงจะท้าให้ชีวิตมีความเจริญงอกงามหรือมีสุขภาพที่ดีได้ 

แนวคิดนี้จึงมิได้มองว่า สุขภาพหมายถึงความปลอดโรค (Disease) เท่านั้น เพราะแม้จะปลอด
โรคหรือป๎จจัยทางกายภาพที่เป็นตัวก่อโรค (Pathogen) เช่น เชื้อโรค สารพิษ ก็ใช่ว่าทุกคนจะมีสุขภาพ
หรือสุขภาวะที่ดีได้ มีผู้ปุวยไม่น้อยที่รู้สึกอ่อนเพลีย เวียนหัว ทั้งที่อวัยวะทุกอย่างเป็นปกติ บางคนหูหนวก 
ตาบอด หรือเป็นอัมพาต โดยไม่พบรอยโรคหรือความผิดปกติของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อสาวหาสาเหตุ
กลับพบว่าต้นตออยู่ที่จิตใจ เช่น ความเครียด ภาวะกดดันในจิตไร้ส้านึก ซึ่งอาจสืบเนื่องจากป๎ญหา
ความสัมพันธ์กับผู้ใกล้ชิด 

แนวคิดดังกล่าวลงมาสู่ทัศนะเกี่ยวกับโรค แนวคิดแบบสุขภาวะองค์รวม มองว่าโรคนั้นมิได้เกิด
จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดดๆ แม้กระทั่งโรคติดเชื้อก็มีสาเหตุมาจากป๎จจัยอ่ืนนอกจากตัวเชื้อโรคเอง 
กล่าวอีกนัยหนึ่งสุขภาพองค์รวมมีทัศนะว่าโรคแต่ละโรคนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ มีหลายองค์ประกอบเข้า
มาเก่ียวข้อง และองค์ประกอบเหล่านั้นมิได้มีค่าองค์ประกอบทางกายภาพ (เช่น เชื้อโรค สารพิษ) เท่านั้น 
หากมักมีองค์ประกอบทางด้านจิตใจและความสัมพันธ์ทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ อาทิเช่น 
ความเครียด ดังนายแพทย์เฮอเบิร์ต  เบนสัน แห่งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่า “ความเจ็บปวดของผู้ที่ไปหาหมอร้อยละ ๖๐-๙๐ เป็นเรื่องกาย-ใจ และเกี่ยวข้องกับ
ความเครียด”๕๙ 

สุขภาพของบุคคลแม้กระทั่งในทางกายนั้น ผูกพันแนบแน่นกับสุขภาวะทางใจและทางสังคม 
จิตใจที่แจ่มชื่น เป็นสุข ไม่เครียด ความสัมพันธ์ที่ราบรื่น ไม่ร้าวฉาน เป็นป๎จจัยส้าคัญต่อสุขภาพของบุคคล 
หากมีป๎ญหาทางจิตใจและความสัมพันธ์ทางสังคมแล้วบุคคลก็สามารถล้มปุวยได้ โดยพ่ีกานล้มปุวย 
(Illness) นั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับโลก (Disease) เลย ด้วยเหตุนี้การปลอดโรคจึงไม่ใช่หลักประกันแห่ง
สุขภาพอย่างแท้จริง เพราะถึงแม้ไม่เป็นโรคแต่ก็อาจล้มปุวยได้ด้วยสาเหตุทางจิตและความสัมพันธ์ทาง
สังคม ทัศนะที่ว่าสุขภาพหมายถึงการปลอดโรค จึงไม่ครอบคลุมเพียงพอ นอกจากจะเน้นเฉพาะมิติทาง
กายภาพแล้วยังเป็นการมองสุขภาพในเชิงลบ พระสุขภาพที่แท้จริงเกิดจากสภาวะที่เป็นบวกในทางกาย 
ใจ และสังคม คือ ร่างกายแข็งแรง ระบบต่างๆ ในร่างกายท้างานได้ดี ใจเป็นสุข แช่มชื่น รู้จักมองในแง่
บวก ส่วนความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนก็เป็นไปอย่างราบรื่น กลมเกลียว 

                                                           
๕๙

 ทวีทอง  หงส์วิวัฒน์, สิ่งแวดล้อมกับสขุภาพ, (นครปฐม: กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๕), หน้า ๒๓-๔๖. 



๕๑ 
 

นอกจากนี้ โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์๖๐ ได้เสนอแนวทางการรักษาสุขภาวะแบบองค์รวมในแต่
ละด้าน ไว้ดังนี้ 

๑. ด้านกาย ได้แก่ ในการฟ้ืนฟูและรักษาร่างกายทางระบบ โดยอาศัยยา กระบวนการบ้าบัด
ทางกาย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ การกิน การนอน การพักผ่อน การออกก้าลังกาย และ
การท้างาน 

๒. ด้านจิต ได้แก่ การผ่อนคลายจิตท้าให้เกิดความสงบ แช่มชื่น ผ่องใส มีเมตตา และก้าลังใจ 
ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง 

๓. ด้านป๎ญญา ได้แก่ การเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับโรคและชีวิต หน้าระวังความติดยึด และเป็น
อิสระจากความผันผวนปรวนแปรของชีวิต 

๔. ด้านสังคม ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับผู้อ่ืน มีครอบครัว ญาติมิตร หรือชุมชนที่
พร้อมเป็นก้าลังใจให้ความช่วยเหลือ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน  
 

๒.๖.๕ สุขภาพสังคม 
มนุษย์แต่ละคนนั้นมีอย่างน้อย ๒ สถานะ สถานะที่ ๑ คือ การเป็นป๎จเจกบุคคล สถานะที่ ๒ 

คือ การเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม ไม่เฉพาะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หากยังรวมถึง
สภาพแวดล้อมทางสังคม หน้ากากครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน ไปจนถึงประเทศ และโลก ในฐานะที่เป็น
ป๎จเจกบุคคล สุขภาพของแต่ละคนย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการด้าเนินชีวิตของตนเอง แต่ในฐานะที่
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม สุขภาพของแต่ละคนย่อมขึ้นอยู่กับป๎จจัยแวดล้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่
เกื้อกูล เช่น มีน้้าสะอาด อากาศบริสุทธิ์ สังคมมีความเอ้ือเฟ้ือ มีหลักประกันทางสุขภาพและสวัสดิการ ยัง
ช่วยให้สุขภาพบุคคลเป็นไปด้วยดี แต่ถ้าสภาพแวดล้อมเป็นพิษสังคมเสื่อมโทรม สุขภาพของบุคคลย่อม
ยากจะเป็นปกติได้ 

พระไพศาล  วิสาโล๖๑ แนวคิดเรื่องสุขภาวะองค์รวมนั้น ไม่อาจมองสุขภาพของป๎จเจกบุคคล
โดดๆ ได้ หากจะต้องมองหลังเชื่อมโยงกับสุขภาพหรือสุขภาวะของสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและ
ทางสังคม ในป๎จจุบันอาณาบริเวณของสังคมนั้นกว้างขวางจนครอบคลุมไปถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
พูดอีกอย่างหนึ่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปแล้ว ดังนั้นจึงสามารถสรุป
ได้ว่าสุขภาพของบุคคลแยกไม่ออกจากสุขภาพของสังคม เช่นเดียวกับสุขภาพของบุคคล สุขภาพของสังคม
มี ๓ ด้าน ได้แก่  

                                                           
๖๐ โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย,์ คืนสุนทรียภาพ กระบวนทัศน์ใหม่ จิตวิญญาณ สุนทรีภาพ และความเป็น

มนุษย์, (กรุงเทพมหานคร:สวนเงินมีมา, ๒๕๔๕). หน้า ๓๔. 
๖๑ พระไพศาล  วิสาโล, ธรรมเพ่ือสุขภาวะบนวิถีความพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานสุขภาพ

แห่งชาติ, ๒๕๕๒). หน้า ๕๔. 



๕๒ 
 

๑. ด้านกายภาพ ได้แก่ การมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สะอาด ไม่มีมลพิษทางอากาศ น้้า 
และในอาหาร ปราศจากภัยคุกคามทางธรรมชาติ มีทรัพยากรทางธรรมชาติพอเพียงกับการด้า เนินชีวิต
ด้วยดี ประชาชนมีอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย พลังงาน ตลอดจนรายได้เอ้ือให้
ด้ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

๒. ด้านจิตใจ ผู้คนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตาต่อกัน มีจิตใจแช่มชื่น ผ่องใส มี
ศรัทธาในศาสนา มีความนิยมชมชื่นในศิลปวัฒนธรรม มีส้านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีค่านิยมที่
ดีงาม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและโลก มีความสามารถในการแก้ป๎ญหาชีวิตจิตใจ สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ตนเอง สังคม และโลก ได้ 

๓. ด้านสังคม ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ เคารพในสิทธิ
ของกันและกัน ปราศจากอาชญากรรม ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความกลมเกลียวกัน ทุกคนมีส่วน
ร่วมอย่างพร้อมเพรียงในการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม 

สภาพดังกล่าวเกิดขึ้นได้นอกจากจะต้องอาศัยจิตส้านึกและความร่วมมือของประชาชนแล้ว 
ป๎จจัยที่ส้าคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ระบบและกลไกต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างของสังคม ได้แก่ 
ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรมและศาสนา ระบบและกลไกเหล่านี้ควรมี
ลักษณะ ดังนี้ 

๑. ระบบเศรษฐกิจ มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเป็นอยู่แก่ประชาชน โดยไม่เน้น
สร้างความเจริญเติบโตทางวัตถุหรือรายได้ จนท้าลายสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ในสังคม 
ขณะเดียวกันก็มีความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ไม่ขยายช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนให้ถ่าง
กว้างขึ้น 

๒. ระบบการเมือง มีความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ มีการ
กระจายอ้านาจอย่างท่ัวถึง สนับสนุนการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของประชาชน
อย่างเสมอหน้า ไม่ถูกครอบง้าโดยอ้านาจทุนหรือผู้มีอิทธิพล 

๓. ระบบการศึกษาและสื่อสารมวลชน ส่งเสริมความใฝุรู้ยิ่งกว่าใฝุเสพ พัฒนาป๎ญญาควบคู่กับ
คุณธรรม เพ่ือให้ผู้คนมีความรู้และทักษะในการพ่ึงตน สามารถแก้ป๎ญหาของตนเองและของชุมชนได้ 
สนับสนุนให้ศักยภาพของแต่ละคนได้รับการพัฒนา เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างเต็มที่ 
ไม่ผลิตคนให้เป็นเพียงแค่แรงงานในทางเศรษฐกิจ หรือเป็นแค่ผู้บริโภคเท่านั้น 

๔. ระบบบริการสาธารณสุข สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และให้บริการสุขภาพด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เน้นรักษาโรคหรือรวมศูนย์บริการไว้ที่สถาบันแพทย์ หากมุ่งปูองกันโรคโดยส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง 

๕. สถาบันศาสนา เอื้อให้ผู้คนเข้าถึงความสงบภายใน มีสภาวะจิตที่ดีงาม เปี่ยมด้วยคุณธรรม 
มีป๎ญญารู้เท่าทันชีวิตและโลก สามารถลดละความหลงใหลติดยึดในวัตถุ ใฝุชีวิตที่เรียบง่าย สันโดษ และ
เสียสละต่อส่วนรวม  



๕๓ 
 

ระบบเหล่านี้หากท้างานด้วยดีย่อมท้าให้สังคมทั้งประเทศมีความมั่นคงเข้มแข็ง ก่อให้เกิดสุข
ภาวะอย่างทั่วถึงในทางกายภาพ จิตใจ และสังคม แต่หากระบบเหล่านี้พิกลพิการหรือไร้ประสิทธิภาพย่อม
ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ความเจ็บปุวยเกิดขึ้นกับคนไม่กี่คน เราอาจกล่าวว่านั่นเป็นความ
รับผิดชอบของตัวเขาเอง แต่เมื่อเจ็บปุวยเกิดขึ้นกับคนนับหมื่นนับแสนนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องของป๎จเจกบุคคล
เท่านั้น  หากเป็นป๎ญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบในสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นภาพสะท้อนของ
สังคมท่ีอ่อนแอและไร้สุขภาวะ 

จากการทบทวนแนวคิดสุขภาวะองค์รวม ผู้วิจัยพบว่าองค์ประกอบของสุขภาวะองค์รวมมีอยู่ 
๔ มิติ ได้แก่ ๑) สุขภาวะด้านกาย คือ การไม่มีโรค มีร่างกายแข็งแรง ๒) สุขภาวะด้านจิตใจ คือ ไม่มี
ความเครียด ไม่มีเรื่องวิตกกังวล ๓) สุขภาวะทางป๎ญญา คือ รู้เท่าทันเหตุการณ์และสามารถแก้ไขป๎ญหาที่
เกิดขึ้นได้ ๔) สุขภาวะด้านสังคม คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในชุมชน การมีเมตตาต่อเพ่ือน
มนุษย์ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน 

ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับแนวคิดสุขภาวะองค์รวม ที่มองว่าสุขภาวะองค์รวมไม่สามารถแยก
ออกเป็นส่วนส่วนๆ ได้ และไม่ใช่เป็นการมองเพียงเรื่องของการเจ็บปุวยด้านร่างกายเท่านั้น แต่ให้
ความส้าคัญต่อพฤติกรรมหรือการกระท้าที่มีความเกื้อกูลและเกี่ยวข้องกับสุขภาวะทุกด้านอย่างเชื่อมโยง
กัน รวมถึงป๎จจัยสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมก็ยังส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดีต่อชุมชน พฤติกรรมและ
การกระท้าของป๎จเจกย่อมส่งผลต่อครัวเรือนและชุมชนด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากแนวคิดทุนทางสังคมและ
สุขภาวะทางด้านสังคมมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาเฉพาะสุขภาวะด้านกาย ด้านใจ และ
ด้านป๎ญญา เพื่อน้าแนวคิดนี้มาประกอบในการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์สุขภาวะในชุมชนว่าเป็น
อย่างไร ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดสุขภาวะองค์กรสามารถช่วยอธิบายเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  

 
๒.๗ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะทางสังคมด้วยศิลปะ 

๒.๗.๑ ศิลปะกับการพัฒนามนุษย์ 
ศิลปะเพ่ือสังคมถูกปรับเพ่ือน้ามาใช้ให้เหมาะสมกับป๎จจุบันและสถานการณ์ของวงการศิลปะ

ในประเทศไทย ท้าให้เงื่อนไขของศิลปะเพ่ือสังคม มีคุณค่าเนื้อหาหรือเรื่องเป็นไปลักษณะเชิงนามธรรมซึ่ง
ฐานอันส้าคัญของศิลปะเพ่ือสังคม มีเนื้อหาที่แสดงความคิด เรื่องราวที่มีคุณค่าต่อสังคมหนึ่งหรือสังคม
โดยรวม ซึ่งคุณค่านั้นจะต้องเป็นสิ่งที่แสดงออกมาจากความดีงาม, คุณธรรม ศีลธรรม เป็นต้น เพ่ือสังคม
จะได้เกิดสติป๎ญญาและทางออกของป๎ญหาต่าง ๆ ส่วนความแจ่มชัดของรูปแบบเป็นการน้าเสนอที่ชัดเจน
แจ่มชัด ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เชื่อต่อระหว่างผลงานกับผู้เสพ เป็นรูปแบบที่น้าเสนอเนื้อหาที่ท้าให้ผู้เสพเกิดความ
สนใจและเกิดความเข้าใจอย่างไม่อยากเกินไป และส้านึกทางสังคมของศิลปิน เป็นส่วนที่จะบ่งชี้ได้ยากที่
สุดแต่มีความส้าคัญที่สุดเพราะเป็นแรงผลักสู่ผลงาน ของศิลปิน ศิลปินจะต้องมีส้านึกทางสังคมอย่าง
แท้จริง มีอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวต่อป๎ญหาที่มองเห็นในสังคม ในบางครั้งศิลปินอาจสร้างผลงานขึ้นมา
เพียงเพ่ือป๎จจัยภายนอกเท่านั้น สร้างเพราะกระแส สร้างเพ่ือขาย สร้างเพ่ือภาพลักษณ์ ถ้าเป็นเช่นนี้
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ศิลปะก็จะกายเป็นเพียง ผลิตกรรมที่ไร้จิตวิญญาณและความรู้สึก ซึ่งเราจะสามารถรู้สึกได้กับผลงาน
เหล่านั้นว่าจืดชืด กระด่าง ขาดความสดและขาดชีวิตชีวา๖๒ 

ศิลปะแทรกซึมอยู่ในทุกป๎จจัยการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งที่เป็นวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
เพราะศิลปะเป็นการปรุงแต่งเพ่ือการบริโภคทางอารมณ์ที่อยู่เหนือสัญชาตญาณการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต
เผ่าพันธุ์อ่ืน เป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน ศิลปะเป็นผลผลิตอันเกิดจากธรรมชาติ
จิตใจของมนุษย์ในอันที่จะแสดงออกถึงตัวตน ทัศนคติ อารมณ์ ความรู้สึกต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และการน้าเสนอผ่านสื่อที่หลากหลาย แต่กระนั้น แม้ว่าใครจะยกย่องคุณค่าของศิลปะ
ที่มีต่อมนุษยชาติให้สูงเลิศลอยสักเพียงใด ศิลปะก็เป็นเช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาล นั่นคือโดยเนื้อ
แท้แล้วมันก็มิได้เป็นคุณค่าอันใดในตัวเอง หากแต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของมนุษย์ ระดับและประเภท
ของสุนทรียภาพก็ถูกกะเกณฑ์ขึ้นตามรสนิยมความเห็นของมนุษย์ ซึ่งเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของยุคสมัย 
ตามบริบทของสังคมท่ีศิลปะนั้นถูกสร้างข้ึนและรับรู้ การด้ารงอยู่ข้ามยุคสมัยของศิลปะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรม ตั้งอยู่บนเงื่อนไขความต้องการและความพึงพอใจ ทั้งในส่วนของผู้สร้างและผู้เสพ งานศิลปะที่
มีความต้องการการสร้างมากกว่าความต้องการเสพไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ย่อมจะพ่ายแพ้ต่อกาลเวลาไปใน
ที่สุด ศิลปะใดด้ารงตนให้อยู่รอดได้ในยุคสมัยของตัวเอง จึงจัดว่าเป็นศิลปะร่วมสมัยโดยอัตโนมัติ แต่จะ
เป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณค่าต่อสังคมหรือไม่อย่างไรนั้นถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

หากจะตั้งสมมุติฐานว่า เหตุผลที่ท้าให้ศิลปะด้ารงอยู่เพื่อจรรโลงสังคมในสถานะที่พ่ึงพิงตัวเอง
ได้ ไม่ว่าจะเป็นวิจิตรศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์ก็ตาม นั่นคือศิลปะนั้นจะต้องเป็นที่ต้องการหรือต้องรสนิยม
ของผู้เสพ ซึ่งอาจหมายถึงความต้องการทางด้านการใช้สอย หรือความต้องการทางด้านจิตใจ จึงเป็นหน
น้าที่ของศิลปินที่จะต้องแสวงหาความอยู่รอดของตัวเอง ภายใต้เงื่อนไขความเป็นจริงต่างๆ ในสังคม ณ 
ยุคสมัยของตน ซึ่งจะเป็นการต่อสู้ทั้งในเรื่องภาวะเศรษฐกิจ สังคม หรือค่านิยมความเชื่อและความรู้ความ
เข้าใจของประชาชน การวางพ้ืนฐานการรับรู้ที่สังคมจะมีต่องานศิลปะ เพ่ือให้การเปิดรับและหากมองใน
เชิงการตลาด ก็หมายถึงกระบวนการในการการสร้างความต้องการบริโภคให้เกิดขึ้นนั่นเอง แม้ว่าความ
ต้องการบริโภคจะเป็นดาบสองคมที่น้าไปสู่ระบบการผลิตซ้้า เพ่ือให้เกิดงานที่ขายได้ อันจะส่งผลให้ศิลปิน
ขาดแคลนแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์อันบริสุทธิ์ในการสร้างสรรค์งานซึ่งเป็นตัวท้าลายคุณค่า
ของศิลปะในเวลาเดียวกัน แต่ก็ต้องยอมรับว่า หากศิลปินไม่สามารถด้ารงชีพอยู่ได้ งานศิลปะก็จะไม่
เกิดขึ้น และหากมองย้อนไปถึงจุดเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดของการสร้างสรรค์ศิลปะในประเทศไทย อัน
เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการแบ่งแยกศิลปะออกเป็นแบบประเพณีและแบบร่วมสมัย ก็จะพบว่า 
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ อัน
เป็นช่วงเวลาที่การล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในเอเชียอาคเนย์ก้าลังเฟ่ืองฟูเพ่ือเป็นการลบล้าง
ภาพลักษณ์ปุาเถื่อน อันเป็นข้ออ้างส่วนมากในการกลืนประเทศต่างๆ ของตะวันตก พระบาทสมเด็จพระ

                                                           
๖๒ ชวัส  จ้าปาแสน, ศิลปะเพ่ือสงัคม : การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์, ภาควิชาทฤษฏีศิลป์ บัณฑติ

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๕๒. หน้า ๑๓๑ – ๑๓๒. 
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จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงด้าเนินกุศโลบายอันแยบคาย ด้วยการสร้างอารยธรรมใหม่ขึ้นในสยาม ถือเป็น
การเข้ามาอย่าง “เต็มตัว” ของศิลปกรรมตะวันตกและแบ่งตัวออกจากศิลปะดั้งเดิมอย่างชัดเจน 

“ศิลปะใหม่” ในเวลานั้น จึงกลายเป็นสินค้าต้นเค้าของศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาล
ต่อมา จนกระทั่งหยั่งรากลงเสมือนศิลปะเพ่ือความเป็นอารยะของสยามประเทศในที่สุด ก่อนจะมีการ
วางรากฐานครั้งใหญ่ในด้านการศึกษาและเผยแพร่ศิลปะหลังจากการเข้ามาของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรในเวลาต่อมา 

ศิลปะแทบทุกแขนงของไทยในยุคก่อนที่จะก้าวสู่ยุคใหม่ ถูกสร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจทาง
ศาสนา แต่เมื่อมีศิลปะแนวใหม่ที่สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ของป๎จเจกบุคคลเข้า
มาท้าหน้าที่เสมือนโครงสร้างใหม่ให้กับวงการศิลปะในประเทศไทย มุมมองและวิธีคิดในการสร้างสรรค์จึง
เริ่มเปลี่ยนแปลงจากแนวศิลปะแบบประเพณีนิยมเพ่ือศาสนามาเป็นศิลปะของบุคคลแต่ละคน ซึ่งก็เป็น
ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจากการที่จุดหักเหดังกล่าวมีอิทธิพลของศิลปะตะวันตกเข้ามาครอบง้าอย่าง
ชัดเจน 

การเปลี่ยนแปลงทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ ไม่ว่าจะเป็นไปรูปแบบใดก็อยู่ภายใต้วิถี
เดียวกัน สิ่งที่เป็นบ่อเกิดของอ้านาจในยุคสมัยต่างๆ เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ผู้ที่มีอ้านาจมากว่ามีแนวโน้ม
ที่จะมีอิทธิพลในการครอบครองและครอบง้าผู้ที่มีอ้านาจน้อยกว่า รวมถึงการมีอิทธิพลเหนือกว่าในทาง
วัฒนธรรม 

การขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมอาจไม่จ้าเป็นต้องใช้การบังคับด้วยก้าลัง แต่ใช้การชักจูงใจ
หรือการชี้ให้เห็นค่า เห็นดีเห็นงาม เมื่อมีผู้เห็นดีเห็นงาม การเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายถึงการครอบครองพ้ืนที่
ทางวัฒนธรรมก็เป็นไปโดยสมัครใจไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อ ผู้ที่เห็นประโยชน์ในวัฒนธรรมแบบใหม่ก็จะ
ชื่นชมยินดีกับการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ผู้เสียประโยชน์ก็จะต่อต้านและมองความเปลี่ยนแปลงว่าเป็น
ความสูญเสีย 

๒.๗.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ศิลปะร่วมสมัย 
วิเคราะห์สถานการณ์ศิลปะร่วมสมัยในสังคมไทยต่อค้าถามท่ีว่า ศิลปะร่วมสมัยได้ท้าการอันใด

กับสังคมบ้าง นอกเหนือไปจากการสะท้อนภาพป๎จจุบันของสังคมในแง่มุมต่างๆ และท้าหน้าที่หล่อหลอม
สังคมในเวลาเดียวกัน ค้าตอบที่ได้ย่อมหลากหลาย แตกต่างกันไปตามประเภทสาขาของศิลปะ ไม่ว่าจะ
เป็นเสียงดนตรีจากโทรศัพท์มือถือ จากอุปกรณ์ดิจิตอล หรือจากวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า ทุกสิ่งย่อมมี
อิทธิพลต่อชีวิตจิตใจผู้ฟ๎งทั้งด้วยจังหวะ ท้านอง เนื้อหา อันน้าไปสู่การตอบสนองและอารมณ์ที่คล้อยตาม
ในรูปแบบที่คาดไม่ถึง เช่นเดียวกับภาพยนตร์ ละครหลังข่าว หนังโฆษณา ละครเวที ภาพกราฟฟิกที่
ปรากฏอยู่ในทุกแห่งหนแม้แต่ในความฝ๎น อาคารสถานที่ บ้านพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า ส้านักงาน 
หนังสือต้าราเรียน วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ข้อเขียนในเว็บไซต์ ที่ส่งผลทางด้านทัศนคติ ค่านิยม
ของผู้อ่าน เรื่อยไปถึงแฟชั่นการแต่งกาย อย่างไรก็ดีความแตกต่างหลากหลายทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เมื่อ
วิเคราะห์ในภาพรวมก็จะได้ข้อสรุปของสถานการณ์ของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยออกมาได้เป็นแนวทาง
เดียวกัน โดยปรากฏให้เห็นถึงความพยายามที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ดังนี้ 
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๑. ความพยายามที่จะปรับตัวเองให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกระแสหลักที่เชื่อว่าเป็น
ภาพรวมของโลกไร้พรมแดน 

๒. ความพยายามที่จะแสวงหาหรือสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของตัวเอง จากรากเหง้าเดิม แต่มีความ
เป็นป๎จจุบันในด้านวิธีคิดและกลวิธีในการน้าเสนอ 

๓. ความพยายามที่จะสะท้อนความเป็นจริงของสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในช่วงเวลาของตัวเอง
ออกมาให้มากที่สุด โดยในบางครั้งอาจไม่น้าพาต่อกลไกทางสุนทรียภาพ ด้วยความเชื่อว่า ความจริงคือ
ความงาม 

๔. ความพยายามยัดเยียดความจริงอันอัปลักษณ์สู่การรับรู้ของสังคมในนามของศิลปะที่ขาด
แคลนสุนทรียะ โดยเรียกว่าการยกระดับภูมิป๎ญญา 

๕. ความพยายามที่จะยกระดับตัวเองให้เทียบเท่าผู้ที่เชื่อว่าสูงกว่า เจริญกว่าในระดับ
นานาชาติ ทุกวิถีทางโดยตระหนักถึงความเป็นจริงหรือคุณค่าที่แท้จริงของตนเองและผู้อ่ืน 

๖. ความพยายามสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของตน ให้สอดรับกับรสนิยมการบริโภคกระแสหลักที่
เป็นระดับนานาชาติ โดยพิจารณาศิลปะในฐานะที่เป็นต้นทุนหรือทรัพย์สินทางป๎ญญา บนพ้ืนบานความ
เชื่อว่า ศิลปะจะเป็นเครื่องสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ 

๗. ความพยายามที่จะช้าระตัวเองให้บริสุทธิ์และสูงส่งจนสามารถใช้เป็นเบ้าหลอมเพ่ือสร้าง
สังคมในอุดมคติให้เกิดข้ึน บนพื้นฐานความเชื่อว่า ศิลปะคือผลผลิตของอารยชนมีพันธกิจต่อสังคม และใน
ขณะเดียวกัน ศิลปะก็เป็นป๎จจัยการผลิตอารยชนรุ่นใหม่สืบเนื่องกันต่อไป๖๓ 

๒.๗.๓ ศิลปะในเชิงจิตวิญญาณ 
ศิลปะ คือ ความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมต่างๆ ในแง่จิตวิญญาณ ไม่ว่าจะรับรู้ศิลปะในเชิง

ใด ผมมีความรู้สึกว่า มันน่าจะเป็นในระดับเดียวกับศาสนา คือมันมีอุดมคติในตัวมันเอง เรื่องของ
สุนทรียภาพ เรื่องของความงามทั้งหลาย ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับอุดมคติของความเป็นมนุษย์ ถ้า
ความงามไม่ว่าในแง่มุมใดๆ สามารถเชื่อมโยงกับอุดมคติของความเป็นมนุษย์ได้ฉันใด ศิลปะในแง่มุมต่างๆ 
ก็สามารถเชื่อมโยงกับอุดมคติของความเป็นมนุษย์ได้ฉันนั้น หมายความว่า ศิลปะเป็นส่วนที่ท้าให้เกิดการ
รับรู้ที่ไม่แตกต่างไปจากความศรัทธาทางศาสนา ถ้ามองกันในแง่นี้เรื่องต่างๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในชั้น
เชิงนี้ ศิลปะก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคมอย่างแน่นอน ไม่ว่าเราจะตีความชั้นเชิงของศิลปะในระดับใด ไม่ว่า
หยาบหรือละเอียด ค้าถามที่มักถามกันเสมอก็คือ ศิลปะนั้นสร้างขึ้นมาเพ่ือรับใช้สิ่งใด รับใช้ใคร เพ่ือ
อะไร  ส้าหรับผมการถกเถียงกันถึงค้าว่า “เพ่ืออะไร” นั้นมีข้อยุติแล้ว ในภาพรวมกว้างๆ ผมเข้าใจว่า
ศิลปะนั้นมันรับใช้ตัวของมันเอง ในแง่การท้างานของศิลปินแต่ละคน ศิลปะต้องมาจากความพวยพุ่งทาง
วุฒิป๎ญญาและความรู้สึกทางใจของศิลปินเป็นประการแรก ส่วนที่ว่าต่อมาจะไปรับใช้ใคร  หรือเพ่ืออะไร 
ผมว่าเป็นสิ่งที่ตามมาภายหลัง 
                                                           

๖๓ วณิศา  อดัมส์, Self-sufficient Art ศิลปะพึ่งตนเอง, วารสารสยามร่วมสมัย ฉบับท่ี ๙ (ออนไลน์). 
๒๕๕๙. 



๕๗ 
 

ศิลปะจะเพ่ืออะไรก็ตาม ถ้าหากศิลปะนั้นไม่มีชีวิต ศิลปะนั้นก็ไม่มีพ้ืนที่ที่จะรับใช้อะไรทั้งสิ้น 
ประวัติศาสตร์ศิลปะในบ้านเรายังไม่มีภาพรวมที่ท้าให้มองเห็นความเป็นมา และมีบทสรุปชัดเจน เมื่อ
เปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ศิลปะของทางตะวันตกแล้ว เราจะเห็นว่าของเขาจัดเป็นระบบ และมีข้อมูล
ชั้นต้น ชั้นสอง ชั้นสาม ให้ศึกษารับรู้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่ว่าจะเป็นสมัยเก่าหรือสมัยใหม่ แต่ของเรา 
เก่าก็ยังไม่เป็นระบบ ส่วนใหม่ก็กระจัดกระจายกันไปแบบตัวใครตัวมัน โดยมีค้าว่า ใจรัก มาหล่อเลี้ ยงให้
หลอกตัวเองไปเรื่อยๆ เราไม่มีระบบในแง่การจัดหมวดหมู่ที่จะเชื่อมโยงกันให้เห็นภาพรวมทั้งหมด เอาแค่
หอศิลป์ระดับชาติ หรือแม้แต่หอสมุดแห่งชาติก็มีป๎ญหา ทั้งในแง่นโยบายและตัวบุคคล ว่าไปแล้วโรงอาบ
อบนวด หรือร้านคาราโอเกะ ยังมีระดับของการจัดหมวดทางรสนิยมให้เห็นมากกว่าเสียด้วยซ้้า 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เห็นว่าเป็นศิลปะมาแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน ดนตรี หรือวรรณคดี 
ผมเข้าใจว่าศิลปะในอดีตนั้นมีลักษณะที่รับใช้สิ่งที่เรียกว่าอุดมคติมากกว่าศิลปะในป๎จจุบัน อุดมคติในที่นี้ 
อาจหมายถึง สวรรค์ โลกหน้า พระมหากษัตริย์ หรือพุทธศาสนา หรืออะไรก็แล้วแต่ เห็นได้ชัดว่ามันถูก
ตีความเอาไปรับใช้อย่างแน่นอน  ป๎จจุบันก็เช่นเดียวกัน ศิลปะถูกมองว่าเป็นตัวสินค้าที่จะน้าไปบริโภค 
ศิลปะตกอยู่ในวงล้อมของรสนิยมแบบคนชั้นกลาง เหมือนที่ครั้งหนึ่งศิลปะตกอยู่ในวงล้อมของกษัตริย์
หรือบรรดาขุนนางผู้มีอ้านาจ ศิลปะในป๎จจุบันคือการบริโภคทางรสนิยมที่ถูกปลูกฝ๎งด้วยค่านิยมและ
ทัศนคติต่างๆ ร้อยแปด ศิลปะกลายเป็นของโชว์ประเภทหนึ่งที่ข้ึนอยู่กับเงินและการศึกษา๖๔ 

2.๘ แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ 
 ความเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเป็นที่พึงประสงค์ คงมิใช่เพียงแค่
การได้มีความรู้ มีทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพเพียงเท่านั้น หากแต่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มี
ความตระหนักถึงสัจจะความจริง ข้อเท็จจริงต่างๆ การรู้ส านึกในคุณค่าแห่งความดี ความมีสุนทรียภาพ 
ทั้งในตัวตนเอง ตลอดจาสิ่งแวดล้อมและที่ไกลตัวออกไป การศึกษาหรือความพยายามใดๆ ที่จะประสบ
พบหนทางที่จะก้าวไปสู่การรับรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ และได้มีโอกาสสัมผัสกับกลิ่นอายของคุณค่า
สุนทรียภาพ ทั้งจากแหล่งธรรมชาติและจากผลงานศิลปกรรมด้วยแล้ว ถือได้ว่าเป็นหนทางที่ถูกต้องดีงาม
ที่มนุษย์พึงแสวงหาและได้รับ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีความจ าเป็นมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยก็เพ่ือเป็นตัว
สร้างดุลยภาพให้กับความเป็นชีวิตมิให้สุดโต่งไปข้างหนึ่งข้างใดจนเกินไป เพ่ือลดภาวะตึงเครียดที่ต้อง
แข่งขันกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านจนมนุษย์เกือบจะหลงลืมความเป็นอิสรภาพแห่งจิต
และปัญญาไปเสียแล้ว การศึกษาถึงคุณค่าสุนทรียภาพจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมเติมเต็มให้กับดวง
จิตและปัญญาของผู้ศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
 

                                                           
๖๔ สุชาติ  สวสัดิ์ศรี, ศิลปะกับมุมมองทางสังคม, สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑. จากเว็ป

ไซต์ http://www.mediaatyoungstudio.com/home/?p=๖๖๓).  



๕๘ 
 

๒.๘.๑ ความหมายของสุนทรียศาสตร์ 
ค าว่า “สุนทรียศาสตร์” (Aesthetics หรือ Esthetics) เฉพาะค าว่า “Aesthetics” มาจากค า

ว่า “Aisthetikos” ของกรีกที่ขยายมาจากค าว่า “Aisthanomai” มีความหมายว่า “to per ceive by 
the senses” คือรับรู้ด้วยความรู้สึกสัมผัส๖๕   
  สุนทรียาสตร์ หายถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ด้วยสัมผัสหรือทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้สึกใน
เรื่องความงาม๖๖ สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา ซึ่งเก่ียวข้องกับธรรมชาติ การสร้างสรรค์ และ
ความประจักษ์ซาบซึ้งในคุณค่าความงาม๖๗ สุนทรียศาสตร์ จึงเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าความงาม 
ความดี หรือเรียกชื่อเฉพาะทั่วไปว่า “สุนทรียภาพ” 

2.๘.2 ความหมายของสุนทรียภาพ 
สุนทรียภาพ (Aesthetic)๖๘ ได้ให้ความหมายว่า  
1. ความสวยงาม ความน่ายินดี ความน่ารัก เปี่ยมด้วยรสนิยม 
2. เกี่ยวกับศิลปะ ความสละสลวย ความอ่อนไหวและความหยั่งรู้คุณค่า หรือความซาบซึ้ง 
ศิลป์ พีระศรี๖๙ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรู้สึกโดยธรรมดาของคนเราทุกคน ซึ่งรู้จักค่าของ

วัตถุที่งาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเสียงและถ้อยค าที่ไพเราะ และราชบัณฑิตยสถาน๗๐ ได้ให้
ความหมายของสุนทรียภาพว่า เกี่ยวกับความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งงดงาม ไพเราะหรือรื่นรมย์ไม่ว่าจะ
เป็นของธรรมชาติหรือผลงานศิลปะ ความรู้สึกนี้เจริญได้ด้วยประสบการณ์หรือการศึกษาอบรม ฝึกฝน จน
เป็นอุปนิสัย เกิดเป็นรสนิยม (taste) ซึ่งย่อมจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 

จากค ากล่าวข้างต้นนี้ พอที่จะกล่าวได้ว่า สุนทรียภาพเป็นสิ่งที่มีควบคู่มาแล้วกับทุกคนหากจะ
แตกต่างกันก็ตรงที่แต่ละคนจะมีพ้ืนฐานการอบรมสั่งสอน การศึกษา ประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการสังเกตธรรมชาติ ศิลปวัตถุหรือการรู้จักเปรียบเทียบ วิเคราะห์วิจารณ์ สรรสิ่งรอบข้าง
ตัวเองที่กว้างไกลออกไปมากน้อยเพียงใด 

                                                           
๖๕ สุชาติ สุทธิ, สุนทรียศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: มปท.), มปป. 
๖๖ พนิดา เทวกุล, เร่ืองขอบข่ายความรู้และบทบาทของสุนทรียภาพ, (เอกสารแผ่นพับ), ๒๕๓๐. 
๖๗ Merriam Webster, The New Merriam-Webster Dictionary, Spring field, Mass: Merriam-

Webster, 1989. 
๖๘ William, D.L., The Cambridge Thesaurus of Amarican Enlisa, New York: The University of 

cambridge, 1994. 
๖๙ ศิลป์ พีระศร,ี ศิลปะสงเคราะห,์ (แปลโดย พระยาอนุมานราชธน), (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์การทหาร

ราบ), หน้า ๒๔. 
๗๐ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: คุรสุภา, 

๒๕๔๑), หน้า ๒๕. 
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สุนทรียภาพจึงเป็นตัวคุณค่าของสุนทรียะ จากวัตถุและผลงานศิลปกรรมที่ถูกรับรู้โดยการ
สัมผัสทางตรง หรือเรียกว่าประสบการณ์ตรง (Direct experience) เป็นกระบวนการรับรู้คุณค่าเชิง
พฤติกรรมหรือเชิงปฏิบัติการ ในทางทัศนศิลป์ถือเป็นการสัมผัสรับรู้ทางการเห็นโดยตรงเป็นคุณค่าที่
ปรากฏในความรู้สึกอารมณ์ของผู้รับรู้ด้วยอาการลักษณะของความปิติ ความยินดี ความซาบซึ้งตรึงใจ 
เป็นความละเอียดอ่อนของจิตใจและส านึกแห่งความดีงาม 

คุณค่าสุนทรียภาพจึงเป็นคุณค่าที่อิสระเหนือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ การที่เราเกิดความพึง
พอใจ หลงใหลในความงามของดอกไม้ การที่เรายืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจี มีหมู่แมกไม้ ไม้ผล 
ไม้ดอกที่ก าลังบานสะพรั่ง มีทิวเขาเป็นฉากหลังเป็นระยะๆ ลดหลั่นกันไปไกลลิบสุดสายตา มีธารน้ าไหล
เป็นแนวยาว คดเคี้ยวไปมามีปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายทวนน้ าใส ช่างงดงามอะไรเช่นนี้ บรรยากาศ
ภาพรวมดังกล่าวจะกระตุ้นปลุกเร้าให้เราตกอยู่ในภวังค์ชั่วขณะหนึ่ง ในช่วงขณะนี้เองเป็นห้วงแห่งการ
สัมผัสรับรู้ในคุณค่าสุนทรียภาพที่แท้จริง มิเก่ียวพันผูกมัดอยู่กับมูลค่า ราคาหรือผลประโยชน์ทางกายภาพ
เชิงธุรกิจแต่ประการใดคุณค่าสุนทรียภาพจึงเป็นคุณค่าภายในของสิ่งที่ต้องปฏิสัมพันธ์กัน คือ ต้องมีตัว
วัตถุ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีค่าสุนทรีย์ในตัวเอง และมีตัวอัตตาหรือตัวผู้สัมผัสรับรู้ในคุณค่าดังกล่าว การศึกษา
เรียนรู้ในคุณค่าสุนทรียภาพจึงมีความจ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อความจ าเป็นมนุษยชาติ การที่บุคคลหนึ่งมี
ความเก่งฉลาดในการเรียนรู้หรือจดจ าในสิ่งต่างๆ ได้ดีนั้น ยังถือว่าเก่งแบบแง่เดียว ยังทื่อแข็ง ไม่มี
ชีวิตชีวา หรือเป็นบุคคลที่คิดกระท าการใดๆ เป็นไปแบบกลไก ขาดซึ่งชีวิตจิตใจ ลักษณะเช่นนี้ยังมิอาจ
เพียงพอส าหรับการเป็นมนุษย์ที่พึงประสงค์ ยังต้องให้การอบรมบ่มเพาะความเป็นสุนทรีย์  ความเป็นคนดี
เสริมเตมิเข้าไปอีก 

2.๘.3 ประสบการณ์เชิงสุนทรียภาพ 
การที่คนใดคนหนึ่งมีสุนทรียธาตุหรือในความส านึก  เราเรียกว่ามีประสบการณ์ทาง

สุนทรียศาสตร์๗๑ ค าว่า “ประสบการณ”์ เป็นค าที่ใช้เรียกการรับรู้ที่เกิดขึ้นแก่เรา เมื่อเราสัมผัสหรือปะทะ
กับโลกภายนอก โดยจะได้รับการสั่งสมไว้ตามประสิทธิภาพของอวัยวะรับสัมผัสของแต่ละคน  ซึ่งจะ
สัมพันธ์กับความตั้งใจของเราหรือความสนใจของเราด้วย หลังจากที่ได้รับรู้หรือได้มีประสบการณ์แล้วก็
สามารถจ าหรือจ าแนกแยกแยะสิ่งที่รับรู้นั้นได้เก็บสะสมไว้ในสมองเป็นความรู้ซึ่งจะช่วยให้เกิดการรู้ตัว
หรือที่เรียกว่ามีสติอยู่ทุกขณะนั่นเอง ดังนั้น จึงเป็นการเชื่อกันว่าเมื่อเรามีประสบการณ์มากก็จะสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆทีเ่กิดข้ึนภายหลังอย่างมีสติได้๗๒ 

ประสบการณ์เชิงสุนทรียภาพ เป็นประสบการณ์ตรงของมนุษย์ที่ได้ศึกษาสัมผัสรับรู้ในคุณค่า
อันน่าพึงปรารถนาจากโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งธรรมชาติที่มีชีวิตมีความเคลื่อนไหวอย่ างเป็นรูปธรรม 
ที่มนุษย์สามารถรับรู้ในคุณค่าของมันได้ เช่น มนุษย์ด้วยกัน สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนพืชพันธุ์ต่างๆ 
                                                           

๗๑ กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาศิลปะ, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒), หน้า ๓๔ 
๗๒ อารี สุทธิพันธุ,์ 60 Year of AREE SOOTHIPUNT, (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๓๕), หน้า 

๔๕. 
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เป็นต้น หรือสิ่งธรรมชาติที่ปราศจากชีวิต เช่น กรวด หิน ดิน ทราย แม่น้ าล าธาร ตลอดจนประสบการณ์
ตรง อันเกิดจากการสัมผัสรับรู้ในสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันได้คิดค้นประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้น  ดังเช่น ผลิตภัณฑ์ 
งานศิลปกรรม เป็นต้น ซึ่งสามารถท าให้มนุษย์เกิดความเพลิดเพลิน อ่ิมเอิบ ซาบซ่านในใจ เกิดแง่คิดเกิด
การประจักษ์ในหลายแง่หลายทิศทางด้วยการทั้งสิ้น อันถือเป็นประสบการณ์ที่มนุษย์ในฐานะผู้สัมผัสรับรู้ 
ไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆ เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอิสระที่จะเลือกรับหรือปฏิเสธได้ตามใจปรารถนา
ต้องการของตัวเองเป็นส าคัญอยู่แล้ว 

โดยปกติทั่วไป มนุษย์ทุกคนล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อกันและมีความส านึกทาง
สุนทรียภาพในแง่ของความงามอยู่แล้วไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีระดับสติปัญญาต่ ามากน้อยเ พียงใดก็ตาม 
ความนิยมชมชอบในความสวยความงามก็ยังคงมีอยู่ จะสังเกตได้ว่า แม้แต่เด็กหรือผู้มีสติปัญญาต่ าหรือมัก
เรียกกันว่าปัญญาอ่อนนั้น ก็ยังมีความปรารถนามีความรัก ความชอบในความสวยความงาม น่ารักของ
เครื่องเล่นต่างๆ เช่น ตุ๊กตา ตลอดจนเสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่งความรู้สึกชื่นชมหรือชอบในสิ่งดังกล่าวนี้ ผู้มี
สติปัญญาปานกลางทั่วๆ ไปหรือผู้มีสติปัญญาสูงรวมทั้งบุคคลระดับที่เรียกว่าอัจฉริยะก็ยังมีความต้องการ
เช่นเดียวกันจะต่างกันก็ตรงที่เป็นการรับรู้ที่มีความสลับซับซ้อนความมีระบบและความสามารถที่จะ
จ าแนกแยกแยะถึงโครงสร้างตลอดจนรายละเอียดของสิ่งที่ถูกรับรู้ได้มากน้อยต่างกันเท่านั้นความงามอัน
เป็นคุณค่าสุนทรีย์จึงเป็นคุณลักษณะหนึ่งของธรรมชาติอันงดงามหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่จะขาดเสีย
มิได้ 

สุเชาว์ พลอยชุม๗๓ ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องความงามกันมานานพอๆ กับ
วัฒนธรรมของมนุษย์ชาติ และไม่เคยมียุคไหน สมัยไหน ที่มนุษย์มีชีวิตอยู่โดยไม่พูดถึงเรื่องความงามเลย
ประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ได้พยายามศึกษาค้นคว้า เรื่องความงามกันมานักแล้วก็คือ 
ศิลปวัตถุแบบต่างๆ ที่มนุษย์ได้เพียรพยายามสร้างสรรค์กันขึ้นมานั่นเอง 

๒.๘.๔ แหล่งประสบการณ์เชิงสุนทรียภาพ 
แหล่งประสบการณ์เชิงสุนทรียภาพในที่นี้หมายถึง แหล่งที่อยู่ที่ปรากฏของตัวความรู้หรือตัว

คุณค่าสุนทรีย์ที่มนุษย์สามารถศึกษาเรียนรู้และสัมผัสรับรู้ในคุณค่าดังกล่าวได้ด้วยการมองเห็น ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 แหล่งใหญ่ๆ ด้วยกันคือ 
  ๒.๘.๔.1. แหล่งสุนทรียภาพจากธรรมชาติ  

แหล่งสุนทรียภาพจากธรรมชาตินับเป็นแหล่งประสบการณ์ที่มีขอบเขตอันกว้างไกล
ส าหรับมวลมนุษย์ชาติที่สามารถใช้เป็นแหล่งสรรพคุณรู้เพ่ือศึกษาเรียนรู้ สัมผัส ซึมซับเอาความเป็นคุณค่า
สุนทรียะได้อย่างไม่สิ้นสุด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท าให้มนุษย์เกิดอารมณ์ความรู้สึกได้หลายลักษณะ 
ดังเช่น ความเพลิดเพลิน ความพึงพอใจ ความประทับใจ ความหดหู่ใจ และความว้าเหว่  เป็นต้น 

                                                           
๗๓ สุเชาว์ พลอยชุม, ปัญหาสุนทรียศาสตร์: ทฤษฎีศิลปะ, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ ม.ป.ป.), หน้า ๕๖. 
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ความรู้สึกทางอารมณ์ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจเกิดแนวคิดจินตนาการ และเกิดพลังความคิดการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมแก่มนุษย์ชาติมาตลอดทุกยุคทุกสมัย 

ลักษณะสุนทรียภาพทางธรรมชาติ 
อารี สุทธิพันธุ์๗๔ ได้กล่าว ถึงผลอันเกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นมาว่า “มีลักษณะเฉพาะ

เป็นอย่างอย่างไปตามกฎของธรรมชาติ เช่น ผลไม้มีเมล็ด และเมื่อหล่นลงดินเจริญงอกงามเป็นต้นไม้และ
ให้ผลไม้ตามลักษณะของพรรณไม้นั้นๆ หมุนเวียนกันไปไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ธรรมชาติสร้างอย่าง
หนึ่งผลต้องเกิดตามรูปแบบของอย่างนั้น”  

จึงกล่าวได้ว่า ธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นแบบ
ฉบับหรือลักษณะของตนเองขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด สิ่งที่สร้างขึ้นใหม่นี้มิใช่สิ่งแปลกใหม่กล่าวคือ ยัง
เป็นสิ่งเดิม เผ่าพันธุ์พรรณเดิมของมันตามกฎของธรรมชาติ แต่สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนั้นผลอาจเกิดเป็น
อีกอย่างหนึ่งก็ได้ดังที่เรียกกันว่า “ผลิตกรรม” อันเป็นผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ของมนุษย์นั่นเอง 
  ลักษณะสุนทรียภาพในธรรมชาติ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกับผลิตกรรมที่มนุษย์ได้
สร้างสรรค์ขึ้น ทั้งในด้านวิถีทาง กระบวนการและผลผลิตที่ได้รับก็ตาม แต่ธรรมชาติก็ยังมีคุณค่ามีสิ่งดีใน
ตัวเอง (Good in it self) เป็นแหล่งส าคัญยิ่งที่ช่วยให้มนุษย์เกิดพลังความคิดจินตนาการ เกิดแรงบันดาล
ใจในการสร้างการท าให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้น ดังเช่น ผลงานศิลปกรรม ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เป็นต้น  

สุนทรียภาพในธรรมชาติเป็นคุณค่าที่มีอยู่ก่อนแล้ว มนุษย์มิได้เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมนุษย์เป็น
เพียงส่วนหนึ่งหรือผลิตผลหนึ่งของธรรมชาติ เป็นสัตว์โลกที่มีสมองที่ชาญฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไป 
กล่าวคือ มีความสามารถมีศักยภาพในอันที่จะคิดค้นสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ รู้จักปรับปรุงพัฒนา
สิ่งเก่าหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้สิ้นสุด อย่างไรก็ตามมนุษย์ได้พยายามศึกษา
ธรรมชาติเพ่ือเปลี่ยนแปลงธรรมชาตินั้น บางครั้งพฤติกรรมการกระท าของมนุษย์ก็เกินความพอเหมาะ
พอควร บางครั้งมนุษย์ก็ตกอยู่ในฐานะผู้ท าลายธรรมชาติ  ดังเช่น การตัดไม้ท าลายป่าการท าลาย
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น ผลที่ได้จากการกระท าของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดม
หันตภัยขั้นรุนแรงต่อมนุษย์เอง หลายต่อหลายครั้งที่ยากแก่การป้องกันได้  

ธรรมชาติในฐานะแหล่งสุนทรียภาพหนึ่งที่มนุษย์สามารถศึกษาเรียนรู้และสัมผัสซึมซับใน
คุณค่าสุนทรีย์ได้อย่างหลากหลายอย่างนี้สิ้นสุดนั้น มนุษย์จึงต้องตระหนัก ส านึกในคุณค่าและประโยชน์
ของธรรมชาติ ศึกษาเรียนรู้เข้าใจถึงสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งก็เท่ากับว่า 
มนุษย์ได้มีความรักและถนอมตัวของมนุษย์เอง ในฐานะธรรมชาติมหันตภัยต่างๆ อันเกิดจากธรรมชาติก็
จะไม่บังเกิดแก่มนุษย์ในลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเช่นในอดีต และในขณะนี้ นั่นก็หมายความว่ามนุษย์ได้
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีดุลยภาพและเป็นเอกภาพเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 

                                                           
๗๔ อารี สุทธิพันธุ,์ 60 Year of AREE SOOTHIPUNT, หน้า ๔๕. 



๖๒ 
 

  ๒.๘.๔.2. แหล่งสุนทรียภาพจากผลิตตะกรรมเชิงสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
แหล่งสุนทรียภาพจากการผลิตและกรรมเชิงสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์ 

ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นแหล่งที่มีคุณค่ามีความส าคัญยิ่งที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการพัฒนาความ
เป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ น ามาซึ่งความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ชาติในฐานะสัตว์โลกที่มีสมองเป็นเลิศ
ในการจ าการคิดการกระท าและการสร้างสรรค์ใดๆ ผลงานของมนุษย์ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมายังได้มี
ความหมายยิ่งต่อการใช้เป็นแหล่งประสบการณ์ การเรียนรู้ การสัมผัส รับรู้ และการซึมซับเอาความเป็น
คุณค่าสุนทรียะ และคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยจากทางกายภาพได้อย่างไม่สิ้นสุด อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อ
การสร้างสรรค์การประดิษฐ์คิดค้นในด้านต่างๆ ในยุคปัจจุบัน เช่น การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม การ
ประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

ลักษณะสุนทรียภาพจากการผลิตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของมนุษย์ ผลิตกรรมสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นต่างๆ ของมนุษย์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาบนเงื่อนไขใหญ่ๆ สามประการด้วยกัน คือ ประการแรก เพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน ประการที่สอง เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยและสนองความต้องการของ
จิตใจ ด้านความงาม ความเชื่อ เป็นต้น และประการที่สาม คือ เพ่ือแสดงออกถึงคุณค่าแห่งสุนทรียภาพ 
ทั้งในด้านความงาม ความดี ความจริง และพุทธปัญญา 

ลักษณะผลิตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าสุนทรียภาพปรากฏอยู่นั้น พอที่จะกล่าวโดยย่อ
ได้ดังนี้ คือ มีแนวทางวิธีการและกระบวนการในการคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายทิศทาง ผลผลิตที่ได้มักจะ
มีความแตกต่างไปจากของเดิมไม่มากก็น้อย กล่าวคือ ทั้งกระบวนการ และผลผลิตที่ได้รับจะอยู่ใน
ภาวการณ์ปรับเปลี่ยนทุกขณะ ไม่ซ้ าซากจ าเจ ไม่มีสูตร ไม่มีทฤษฎีตายตัว ที่ส าคัญคือ ผลิตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ของมนุษย์นั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของมันเองสูงเป็นที่รวมไว้ซึ่งศักยภาพของบุคคลที่เปี่ยม
ด้วยคุณภาพสามารถก่อให้เกิดพลังความคิดความรู้สึกอารมณ์จินตนาการและสัมผัสรับรู้เป็นอย่างยิ่ง 
  อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่าสุนทรียภาพของมนุษย์ แม้จะมีความเป็น
อิสระในอันที่จะคิดจะกระท าก็ตาม แต่การกระท าหรือการสร้างสรรค์ใดๆ นั้น ควรค านึงถึงผลกระทบที่
มนุษย์ด้วยกันจะได้รับด้วยการได้มาซึ่งสิ่งใหม่ๆ อาจจะได้คุณค่าไร้ประโยชน์ และความหมายหากน ามา
ซึ่งภยันอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวง  
 

๒.๘.๕ คุณค่าสุนทรียภาพกับการพัฒนามนุษย์ 
คุณค่าสุนทรียภาพกับการพัฒนามนุษย์มี ดังนี้  
1) คุณค่าด้านการส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม เป็นการส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แลดู

สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าพึงปรารถนาน่าอยู่อาศัย เป็นคุณค่าที่มีความหมายมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกสังคมในปัจจุบันรูปประธรรมของคุณค่าด้านนี้  เช่น การ
ออกแบบสร้างสรรค์อาคารบ้านเรือน การตกแต่งบริเวณทั้งภายใน และภายนอกอาคารบ้านเรือน 
ตลอดจนการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ เป็นต้น สิ่งแวดล้อมจึงต้องได้รับการดูแล



๖๓ 
 

พัฒนา และสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามทิศทางที่พึงประสงค์เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม
อย่างแท้จริง 

๒) คุณค่าด้านการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็นผลจากธรรมชาติของความเป็น
มนุษย์ที่มีระดับจิตส านึกความคิดที่สูง และสลับซับซ้อนกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไป กล่าวคือ มีความ
ปรารถนาที่จะแสดงออกซ่ึงความคิด ความรู้สึกทางอารมณ์ ความฝัน จินตนาการ รวมทั้งประสบการณ์ใน
แง่มุมต่างๆ อยู่ทุกขณะ ทัศนศิลป์เป็นผลผลิตหรือองค์ความรู้หนึ่งที่มนุษย์ได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม
สามารถรับรู้สัมผัสได้ทางการเห็นเป็นหลัก ก่อให้เกิดความรู้สึกอารมณ์สะเทือนใจ เกิดแง่คิดใหม่ เกิดการ
เห็นแจ้ง เกิดปัญญา และสามารถก่อให้เกิดส านึกในทางที่ดีงามแก่ผู้ชม ผู้สัมผัสรับรู้ได้ 

๓) คุณค่าด้านการเป็นสื่อกลาง เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับจักรวาล ทัศนศิลป์เป็นศิลปกรรมที่มีคุณค่าเป็นภาษาสากลที่สามารถใช้
สื่อสารแก่กันและกันได้ โดยไม่ต้องอาศัยค าพูดเสียง และอักษรใดๆ ภาษาทัศนศิลป์จึงเป็นภาษาที่อาศัย
ภาพลักษณ์ทางการเห็นที่เป็นรูปภาพสามารถรับรู้ได้ตรงกันของทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลก 

4) คุณค่าด้านสมาธิปัญญา ผู้ใฝ่และปฏิบัติในศิลปกรรมย่อมเป็นผู้ที่มีสมาธิ มีปัญญา มีจิตใจ 
ที่แน่วแน่ในการที่จะปฏิบัติการใดๆ ที่ลุล่วงไปด้วยดีผู้ที่ศึกษา ใฝ่รู้ ผู้ปฏิบัติงานทัศนศิลป์อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ จึงมักจะเป็นผู้ที่มีจิตสงบนิ่ง ไม่หวั่นไหว เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาใดๆ ศิลปินที่แท้จริงย่อมรู้สึก
ถึงความมีสมาธิจากการสร้างสรรค์ผลงานพูดชมผลงานก็สามารถพัฒนาตนเอง ในการซึมซับรับเอาคุณค่า
สุนทรียภาพสิ่งดีสิ่งงาม ความสุข ความปิติ ความเป็นสมาธิ ความละเอียดอ่อนในผลงานทัศนศิลป์ได้อย่าง
ไม่รู้จบ 

5) คุณค่าด้านการพัฒนาเชาว์ปัญญาทางศิลปะ กล่าวคือ ให้รู้จักจ าแนกแยกแยะ รู้จัก
เลือกสรรสิ่งที่ดีสิ่งที่งามออกจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่งาม รู้ว่าอะไรคือหลัก อะไรคือรอง อะไรคือจุดเด่น 
จุดส าคัญสุด อะไรเป็นเพียงตัวประกอบที่มีการลดหลั่นลงไป และแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรมี
เอกภาพหรือไม่เพียงใดแต่ถ้าจะเชื่อมโยงแต่ละองค์ประกอบต่างๆ ขึ้นเป็นสิ่งใหม่ น่าจะกระท าได้หรือไม่ 
มากน้อยเพียงใด กล่าวโดยสรุป ก็คือการศึกษาเรียนรู้ และการสัมผัส รับรู้ตลอดจนการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์สามารถน าไปสู่การเป็นผู้มีเชาว์ปัญญาทางศิลปะ สามารถจะวิเคราะห์สังเคราะห์หรือสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ ตลอดจนประดิษฐกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ได้อย่างมากมาย 
การศึกษาทัศนศิลป์เชิงปฏิบัติการโดยตรงยังสามารถหล่อหลอมผู้ศึกษา ผู้ปฏิบัติให้เป็นนักคิดนักปฏิบัติ
หรือปราชญ์ผู้รอบรู้ทางด้านศิลปะ มิใช่เพียงแค่การท่องบทท่องจ าในความรู้ที่มีอยู่แล้ว  

6) คุณค่าด้านวัฒนธรรม ทัศนศิลป์เป็นศิลปวัตถุที่สามารถด ารงอยู่คู่กับกลุ่มชนเผ่าพันธุ์นั้นๆ 
ได้อย่างยาวนานยิ่งกว่าชีวิตมนุษย์ ดังค ากล่าวอันอมตะของศิลป์ พีระศรี ที่ว่า “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” 
ผลิตผล ผลงานของบรรพชนในอดีต และปัจจุบันมีคุณค่าสูงจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนรุ่นหลังต้องตระหนักจัดเก็บ
รักษา ท านุบ ารุงให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน ให้เป็นความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นทรัพย์ทางปัญญา
ทางจิตใจ เป็นวัฒนธรรมที่ต้องสืบสาน และเชื่อมโยงไปสู่อนาคต ตราบเท่าที่มนุษย์ยังศรัทธาในความเป็น



๖๔ 
 

มนุษย์ผู้มีศักยภาพเปี่ยมล้นในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่สามารถบ่งชี้ได้ถึงความมีวัฒนธรรมมีจิตใจอัน
สูงยิ่ง  

7) คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ผลงานทัศนศิลป์ทุกทีมทุกภาพ ล้วนเป็นการบันทึกไว้ซึ่งความมี
อยู่และเป็นอยู่จริงแห่งยุคสมัยหรือช่วงหนึ่ งๆ ของประวัติศาสตร์  การกล่าวถึงข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี จึงจ าเป็นต้องกล่าวถึงผลงานศิลปกรรมโดยเฉพาะงานทัศนศิลป์ได้ด้วยเสมอ 

สุนทรียศาสตร์ เป็นวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดจากการสัมผัสรับรู้ถึงคุณค่า
สุนทรียภาพ การศึกษาเรียนรู้สุนทรียศาสตร์สามารถแบ่งได้ทั้งเชิงประสบการณ์ทางอ้อม เช่น การศึกษา
เชิงปรัชญา และการศึกษาเชิงประสบการณ์ตรง เช่น การได้สัมผัสกับแหล่งธรรมชาติ หรือผลงานที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น สุนทรียภาพจึงเป็นการศึกษาถึงตัวคุณค่าโดยตรง ในทางทัศนศิลป์นับเป็นการเรียนรู้
ทางการเห็นที่จะน าไปสู่การสัมผัสรับรู้ทางความรู้สึกอารมณ์อย่างแท้จริง  ส าหรับผู้ที่ยังเยาว์วัยยังขาด
ประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ทางการเห็นจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้เพ่ือให้เข้าถึง
ตัวคุณค่าโดยการศึกษาเชิงประสบการณ์ตรงเสียก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปสู่ความลุ่มลึกซับซ้อน  ในเชิง
ปรัชญาในโอกาสต่อไป แหล่งประสบการณ์สุนทรียภาพมี 2 แหล่งคือ ธรรมชาติ และผลิตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ทั้งสองแหล่งสามารถใช้ศึกษาเรียนรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด คุณค่าสุนทรียภาพจึงเป็นคุณ
ค่าที่พึงประสงค์ ส าหรับความเป็นชีวิตของมนุษย์ อาทิ คุณค่าด้านส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมให้แลดูดี
ไม่เป็นมลพิษทางสายตา คุณค่าด้านการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ที่มนุษย์สามารถใช้เป็นสื่อหรือเครื่องมือ
เพ่ือแสดงออกซึ่งความรู้สึกอารมณ์ จินตนาการ คุณค่าด้านการเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์กับจักรวาล คุณค่าด้านสมาธิปัญญาเป็นคุณค่าที่ช่วยให้ผู้ใฝ่รู้  ศึกษาและ
ปฏิบัติการได้มีสมาธิมีปัญญาในทิศทางที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น คุณค่าด้านการพัฒนาเชาว์ปัญญาทางศิลปะ
ช่วยให้ผู้ใฝ่รู้ศึกษาได้รู้จักจ าแนกแยกแยะเลือกสรรสิ่งที่ดีสิ่งที่งามออกจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่งาม รู้ว่าอะไรคือ
สาระแก่นแท้ และอะไรคือกระพ้ีที่ปรากฏในสิ่งนั้นๆ คุณค่าด้านวัฒนธรรมผลผลิตอันทรงคุณค่า
สุนทรียภาพของมนุษย์ ย่อมเป็นตัวบ่งบอกถึงความมีศักยภาพพิเศษเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปสามารถ
สั่งสมไว้ซึ่งอารยธรรมของตนเองได้คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์คุณค่าสุนทรียภาพในการผลิตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ล้วนบันทึกไว้ซึ่งความมีอยู่ และเป็นจริงของยุคสมัยหนึ่งหนึ่งในประวัติศาสตร์
กล่าวถึงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะทางโบราณคดี จึงมิอาจที่จะละเลยการกล่าวถึงผลงานสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

๒.๙ ทฤษฎีเกี่ยวกับสญัญวิทยา 
๒.๙.๑ ความหมายของสัญญวิทยา 
กาญจนา  แก้วเทพ๗๕ ได้กล่าวว่า สัญวิทยา เป็นศาสตร์ที่ให้ความส้าคัญกับการสื่อความหมาย 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า สัญวิทยา สนใจว่าความหมายถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ความหมาย (Meaning) 
หมายถึง การแสดงแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้ภาษาหรือระบบการสร้างความหมายอ่ืนๆ มาใช้เป็น
เครื่องมือแสดงแทนในมุมของสัญวิทยา เครื่องมือหรือระบบที่แสดงความหมายนั้น คือ สัญญะ (Sing) 
ดังนั้นการจะหาค้าตอบว่าความหมายถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร เราจะต้องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหมายและสัญญะกับวิถีทางสัญญะ สร้างความหมายขึ้นมาและถ่ายทอดความหมายอย่างไร ทั้งนี้สิ่งที่
จะเป็นสัญญะได้นั้นจะต้องมีความหมายที่มากไปกว่าตัวของมันเอง๗๖  

อย่างไรก็ตามในมุมมองของวิชาสัญวิทยาเกี่ยวกับเรื่องต้นก้าเนิดของสัญญะนั้น มีทัศนะว่า  
“ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสามารถท้าเป็นสัญญะได้ หากมีการ “มอบหมาย” (Assing) ความหมายให้” โดย 
“สัญญะ” จะต้องมีคุณสมบัติที่จ้าเป็น ๓ ประการ ได้แก่ ๑) สัญญะต้องมีรูปธรรม ๒) สัญญะต้องมี
ความหมายที่มีความหมายมากไปกว่าตัวของมันเอง ๓) ใช้สัญญะจะต้องตระหนักว่ารูปธรรมดังกล่าวนั้น
เป็นสัญญะทางเดียวกัน สัญญะ (ที่ เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ ) ซึ่ง เป็นสิ่ งที่ถูกมนุษย์ประกอบสร้า ง 
(Construct) ความหมายขึ้นทั้งสิ้น และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมอง “การประกอบสร้างความหมาย” ผ่านทัศนะ
ของส้านักวัฒนธรรมศึกษาเชิงวิพากษ์ (หรือส้านักเบอร์ม่ิงแฮม) ที่มีพ้ืนฐานแนวคิดแบบเศรษฐกิจการเมือง
ที่สนใจเรื่องโครงสร้างอ้านาจสังคมแล้วนั้น ผู้มีอ้านาจในการประกอบสร้างความหมายให้แก่สัญญะ คือผู้ที่
มีอ้านาจในสังคม ในทางเดียวกันการต่อสู้ช่วงชิงความหมายของสัญญะ จึงหมายถึงการช่วงชิงอ้านาจใน
สังคมด้วย ดังนั้นในมิติทางวัฒนธรรมในทุกการด้ารงอยู่ของมนุษย์จะมีการต่อสู้ทางความหมายเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา เนื่องเพราะมีการรื้อถอนความหมายเก่า (Deconstuct) การปลูกสร้างความหมายใหม่ 
(Reconstuct) แก่สัญญะต่างๆ ผ่านการปฏิบัติทางสังคมรูปแบบต่างๆ (Social Practice) อยู่ตลอดเวลา
เช่นกัน 

และถึงแม้สัญวิทยาจะถูกริเริ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ ๒๐ โดยที่เป็นการพยายามอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ภาษา” และ “ความหมาย” ของมัน โดยนักภาษาศาสตร์ชาวสวิส เฟอร์ดินานด์ 
เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) แต่ต่อมาในภายหลัง โซซูร์ได้ขยายขอบเขตสิ่งที่จะวิเคราะห์
ออกไปจนครอบคลุม “ทุกอย่างมีความหมาย” (Signifying System) แนวคิดสัญวิทยาจึงได้ถูกน้ามาใช้
อย่างกว้างขวาง ในการน้ามาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่นอกเหนือจากภาษา กล่าวคือ การ
ขยายขอบเขตการศึกษา “สัญญะ” ออกไปสู่การวิเคราะห์ทุกอย่างที่มนุษย์สนใจในเรื่องความหมาย ซึ่ง

                                                           
๗๕ กาญจนา  แก้วเทพ และคณะ, สื่อเก่า ใหม่: สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์, (กรุงเทพมหานคร: ภาพ

พิมพ์, ๒๕๕๕). หน้า ๙๒. 
๗๖

  กาญจนา  แก้วเทพ, แนวพินิจใหม่ในการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๓). หน้า ๗๓. 



๖๖ 
 

รวมไปถึงความหมายต่างๆ ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นในสื่อแขนงต่างๆ โดยทุกสิ่งที่น้ามาศึกษาจะเรียกว่า “ตัว
บท” (Text) และเพ่ือให้เห็นถึงแนวคิดของสัญวิทยาอย่างละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงน้าเสนอ
รายละเอียดของทฤษฎีสัญวิทยาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็นที่ส้าคัญ ได้แก่ 
องค์ประกอบของสัญญะ การจัดระบบสัญญะ และระดับความหมาย ดังต่อไปนี้ 

๒.๙.๒ องค์ประกอบของสัญญะ 
การจะตอบค้าถามที่ว่า สัญญะหนึ่งๆ มีความหมายที่มากไปกว่าตัวของมันเองได้อย่างไร โซซูร์ 

เสนอว่า ในสัญญะหนึ่งๆ จะประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบย่อย คือ ตัวหมาย/รูปสัญญะ (Signifier) และ
ตัวหมายถึง/ความหมายสัญญา (Signified) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายและตัวหมายถึงนั้น จะมี
ลักษณะส้าคัญ ๓ ประการ คือ 

๑) เกิดข้ึนโดยไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ (Arbitary) 
๒) เกิดข้ึนโดยมิได้ตั้งใจ (Unmotivated) 
๓) ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Unnatural) 
กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายและตัวหมายถึง เป็นสิ่งที่ต้องใช้การเรียนรู้มิใช่สิ่งที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้นกระบวนการที่ผู้ใช้สัญญะจะทราบได้ว่าสัญญะหนึ่งๆ มีความหมายอย่างไร 
ไม่ได้เกิดจากความเหมือนหรือความเกี่ยวข้องของตัวหมายและตัวหมายถึง ที่ท้าให้เข้าใจความหมายนั้นๆ 
(เช่น ค้าว่าแมว เป็นเพียงรูปสัญญะที่น้ามาแทนตัวแมวจริงๆ มิได้มีความข้องเกี่ยวอย่างมีหลักเกณฑ์ใดๆ 
กับตัวแมวในด้านใดเลย) แต่โซซูร์ได้อธิบายว่ากระบวนการที่ท้าให้สัญญะหนึ่งๆ มีความหมายอย่างใด
อย่างหนึ่งขึ้นมา เกิดจากการที่สัญญะนั้นถูกน้าไปเปรียบเทียบเชิงโครงสร้างกับสัญญะตัวอ่ืนๆ ซึ่งการ
เปรียบเทียบเชิงโครงสร้างของสัญญะในทัศนะของโซซูร์จะมี ๓ มิติ ได้แก ่

๑) การเปรียบเทียบกับคู่ตรงกันข้าม (Binary opposition) 
๒) การเปรียบเทียบสัญญะย่อยกับสัญญะอ่ืนๆ ในโครงสร้างรวมทั้งหมด 
๓) การเข้าใจความหมายของสัญญะย่อยๆ 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ โซซูร์ก้าลังเสนอว่า “ความหมายเกิดขึ้นได้เพราะความแตกต่างกัน

ระหว่างสัญญะต่างๆ ภายในโครงสร้างหนึ่งๆ” อาจมีได้หลายความหมาย แต่ “รหัสในเรื่องความแตกต่าง
ของสัญญะตัวอ่ืนๆ จะเป็นตัวควบคุมความหมายหนึ่งเอาไว้” ยกตัวอย่างเช่น นอกจากที่เราจะทราบว่า 
“แมว” คือ แมว เพราะมันแตกต่างจาก หมา นก วัว กระต่าย กบ ปลาโลมา แล้วการที่ “แมว” หมายถึง 
“ไม่เชื่อง” ก็เพราะถูกน้าไปเปรียบเทียบกันกับ “หมา” แต่หากแมวถูกน้าไปอยู่ในกลุ่ม เสือ สิงโต 
ไดโนเสาร์ “แมว” ก็อาจมีความหมายที่เปลี่ยนไป เป็นต้น ซึ่งโซซูร์มองว่าการจัดกลุ่มของสัญญะในโลกนี้
ล้วนเป็นสิ่งที่มีกลไกควบคุมอยู่ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ในยุคเริ่มแรกของการศึกษา ในขณะที่ โซซูร์ สนใจสัญญะในมิติของภาษาพูดและภาษา
เขียนเป็นส่วนใหญ่ ชาร์ส เพียร์ส (Charles Pierce) นักปราชญ์สังคมชาวอเมริกันซึ่งถือเป็นนักวิชาการรุ่น
บุกเบิก วิชาสัญวิทยาในช่วงเวลาใกล้เคียงกับโซซูร์ ขยายเขตความสนใจไปยังสัญญะที่เป็นภาพด้วย 



๖๗ 
 

(Visual Sign) อีกทั้งยังเห็นแย้งในเรื่องคุณลักษณะของสัญญาที่โซซูร์เสนอว่า เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ 
(Unmotivated) นั้น แท้จริงแล้วสัญญะที่เป็นภาพนั้นเกิดจาก “แรงจูงใจของผู้สร้าง” เสียด้วยซ้้า  

๒.๙.๓ จัดระบบสัญญะ 
ในกระบวนการสร้างความหมาย นอกจากจะมีการเปรียบเทียบเชิงโครงสร้างของสัญญะ

เกิดขึ้นแล้ว ยังมีกระบวนการเลือกสรรสัญญะย่อยๆ เพ่ือสร้างรหัส (Code) อันน้าไปสู่ความหมาย
ปลายทาง โดยวิธีการน้าเอาสัญญะมาจัดระบบรหัสต่างๆ มีอยู่ ๒ รูปแบบ คือ 

๑) Paradigmatic หมายถึง ชุดของสัญญะที่มีลักษณะร่วมบางอย่างร่วมกัน (Units of signs) 
การจัดระบบสัญญาด้วยวิธี Paradigmatic เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการเลือก (Strutural 
relation of choices) กล่าวคือ การเลือกสัญญะย่อตัวใดๆ ในชุดของสัญญะขึ้นมานั้นย่อมส่งผลต่อ
ความหมายของสัญญะ 

๒) Syntagmatic หมายถึง วิธีการประกอบสัญญะย่อยๆ เข้าด้วยกันตามล้าดับขั้นตอน 
เพ่ือให้ได้ความหมายตามที่ต้องการ กล่าวคือ วิธีการเรียงสัญญะย่อยๆ ให้เกิดความหมายอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ทั้ง ๒ วิธีขั้นต้นจะถูกใช้ร่วมกันในการประกอบสร้างความหมายหนึ่งๆ เสมอ กล่าวคือ มีการ
เลือกสรรว่าจะหยิบสัญญะย่อยตัวใดขึ้นมาจากกลุ่มและจะมีการจัดเรียงอย่างไร 

๒.๙.๔ ระดับของความหมาย 
โรลองด์ บารทส์ (Roland Barthes) ได้น้าแนวคิดเรื่องความหมายที่หลากหลายของตัว

หมายถึง (Signified) ของโซซูร์มาผสมผสานกับความสนใจในการวิเคราะห์สัญญะภาพ (Visual Sign) ของ
เพียร์ส และพัฒนาเป็นแนวคิดเรื่องระดับของความหมาย โดยเสนอว่าในสัญญะทุกอย่างจะมีความหมาย
แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ 

๑) ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) หมายถึง “ความหมายตรง” ซึ่งเป็นตัว
หมายถึง (Signified) อุปกรณ์สร้างขึ้นมาอย่างภววิสัย (Objective) กล่าวคือ เป็นความหมายโดยตรงที่
เข้าใจกันตามตัวอักษร เป็นความหมายที่เข้าใจกันโดยส่วนใหญ่และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

๒) ความหมายโดยนัยประหวัด (Connotative Meaning) หมายถึง “ความหมายแฝง” ซึ่ง
เป็นตัวหมายถึง (Signified) ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาอย่างอัตวิสัย (Subjective) ไม่ว่าจะเป็นอัตวิสัย
ระดับบุคคลอันเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคล หรืออัตวิสัยในระดับสังคมอันเกิดจากข้อตกลงของ
กลุ่ม หรือ “ค่านิยม” ของแต่ละสังคมนั่นเอง ดังนั้นความหมายโดยนัยประหวัดจึงมีคุณสมบัติลื่นไหลไม่
ตายตัว และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของกาลเวลา สถานที่ และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง และความหมายใน
ระดับความหมายโดยนัยประหวัดนี่เองที่บารทส์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเสนอว่า  “ไม่มีการ
ใช้สัญญะไหนที่มีเพียงความหมายเช่นเดียว คือความหมายโดยอรรถแม้แต่การให้ความหมายใน
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พจนานุกรม”๗๗ หัวใจขอยกตัวอย่างการให้ความหมายของค้าว่า “หญิง” ในพจนานุกรมไทย เพ่ือ
สนับสนุนแนวคิดของบารทส์ข้างต้น ดังนี้ในพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒๗๘ ได้บัญญัติว่า 
หญิง คือ “คนที่มีมดลูก, ผู้หญิง ก็ว่า.” ในขณะที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔๗๙ ได้
บัญญัติว่า หญิง คือ “มนุษย์เพศเมียซึ่งโดยก้าเนิดมีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์, ผู้หญิง ก็ว่า.” จากตัวอย่าง
การให้ค้านิยามของ “หญิง” ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับต่างปี พ.ศ. จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีการ
เปลี่ยนค้านิยามของหญิงจาก “คนที่มีมดลูก” (ซึ่งการนิยามแบบนี้จะท้าให้ผู้หญิงซึ่งถูกตัดมดลูกกลายเป็น
ผู้หญิงทันที และเป็นการนิยามภายใต้ข้อจ้ากัดทางเทคโนโลยีในสมัยที่ท้าให้สิ่งเดียวที่ “สาวประเภทสอง” 
ไม่สามารถมีได้ คือ “มดลูก”) มาเป็น “มนุษย์เพศเมียซึ่งโดยก้าเนิดมีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์” แต่ทั้งสอง
ค้านิยามได้แอบแฝงความหมายรวมอย่างหนึ่ง คือ เพศคือลักษณะทางชีวภาพซึ่งติดตัวบุคคลหนึ่งๆ  มา
ตั้งแต่ก้าเนิด ดังนั้นในทางกลับกันผู้ชายที่มีจิตใจเป็นหญิงตั้งแต่ก้าเนิดและผ่านการแปลงเพศเป็นหญิงแล้ว 
ก็ไม่สามารถเป็นผู้หญิงได้ไม่ว่าจะใช้ค้านิยามแบบใดก็ตามในทั้ง ๒ แบบดังกล่าว และในขนาดที่
พจนานุกรมฉบับ อ. เปลื้อง ณ นคร ก็ได้บัญญัติความหมายของ หญิง ว่าคือ “สตรี, ๕ ของคนที่ตรงกัน
ข้ามกับเพศชาย.” ก็ได้แฝงความหมายว่าเพศหญิงจะต้องตรงข้ามกับเพศชายเท่านั้น ดังนั้นเพศใน
ความหมายนี้จะจ้าแนกได้ ๒ ประเภท เท่านั้น คือ เพศหญิงและเพศชาย จะหมายความว่า “เพศอ่ืนๆไม่
ถือเป็นเพศ” 

จากตัวอย่างความหมายของ “หญิง” จากพจนานุกรมทั้ง ๓ ฉบับ จะเห็นได้ว่าแม้แต่ค้านิยาม
ที่ดูเหมือนจะเป็นความหมายโดยอรรถต่างก็มีความหมายโดยนัยประหวัดแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้น และค้านิยาม
นั้นจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่า “ใคร” เป็นผู้นิยาม 

ดังนั้น ในทัศนะของบารทส์การต่อสู้ทางความหมาย จึงเป็นการต่อสู้ช่วงชิงอ้านาจในการให้ค้า
นิยามแก่สิ่งต่างๆ ในสังคม โดยการได้มาซึ่งอ้านาจนั้นเกิดจากความสามารถในการควบคุม  “ความหมาย
โดยนัยประหวัด” ของสิ่งหนึ่งๆ เอาไว้ได้ เพ่ือให้ท่ามกลางความหมายโดยนัยประหวัดอีกหลากหลายนั้น 
จะมีเพียงความหมายเดียวที่ถูกติดตั้งให้ถูกถอดรหัสออกมาโดยการปิดบังซ่อนเร้นความหมายโดยนัย
ประวัติอื่นๆ เอาไว้ และยิ่งไปกว่านั้นหากอ้านาจของผู้ติดตั้งรหัสมีสูงมาก มีความสามารถในการปรับระดับ
ความหมายโดยนัยประหวัดให้กลายเป็นความหมายโดยอรรถได้เลย ซึ่งจะท้าให้ความหมายนั้นได้รับการ
ยอมรับโดยปราศจากข้อโต้แย้งได้ในทันที 

 

 

                                                           
๗๗ อ้างถึงแล้ว, แนวพินิจใหม่ในการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๕๓). หน้า 

๗๓. 
๗๘  ราชบัณฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (๒๕๔๒). หน้า ๘๗. 
๗๙  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๗. 
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๒.๑๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร๘๐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้

ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ ๒) 
ศึกษาการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมไทยป๎จจุบัน ๓) ศึกษารูปแบบของ
คณะสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม สาหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการผลักดันให้องค์กรคณะสงฆ์ในจังหวัดกลุ่มตัวอย่าง พัฒนา
โครงการและทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้กระบวนการทางานพัฒนาและเปูาหมายของ
โครงการพัฒนานั้น จะมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในองค์กรทางสังคม อีกทั้งส่งเสริมการบูรณาการองค์
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เกิดการเผยแผ่ในสังคมมากยิ่งข้ึน 

ผลการวิจัยพบว่า ๑) ด้านการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ พบว่า คณะสงฆ์ได้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมบทบาท หน้าที่และการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่กาหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ ๖ ประการ คือ การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ 
และการสาธารณูปการสงเคราะห์ ๒) ด้านการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนา
สังคมไทยป๎จจุบัน พบว่า แนวคิดและวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมเชิงพุทธ สามารถ
นาไปสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพฤติกรรมสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาจิตใจ ป๎ญญา และ
การสร้างพลังทางสังคมได้ ๓) ด้านการพัฒนารูปแบบของคณะสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของสังคม พบว่า รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา สามารถพัฒนา
บุคคลและสังคมตามหลัก “ภาวนา ๔” คือ ประการที่หนึ่ง กายภาวนา มุ่งเน้นการพัฒนากาย การ
ฝึกอบรมกายให้รู้จักเป็นระบบ ระเบียบ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง รวมทั้งเข้าใจระบบ
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เกิดความยั่งยืน 

อุ่นเอื้อ สิงห์ค า๘๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการและผลของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
วิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการและผลของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธโดยมี
ค้าถามวิจัยว่า การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธมีกระบวนการอย่างไร และก่อให้เกิดผลต่อสุขภาวะ
ทางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณอย่างไรใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบแนวทางการศึกษา

                                                           
๘๐ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และสายชล ป๎ญญชิต, รูปแบบการเสรมิสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ

สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา, Veridian-E-Journal, Silpakorn University, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ เดอืนมกราคม-
เมษายน ๒๕๕๘, หน้า ๙๖๓-๘๗๑ 

๘๑ อุ่นเอื้อ สิงห์ค้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้องเล็ก  คุณวราดศิัย, กระบวนการและผลของการสร้าง
เสรมิสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ, Journal of the Association of Research, Vol. ๑๙ No.๑ Lanuary- April 
๒๐๑๔. 
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อัตชีวประวัติ (Autobiography) จากค้าบอกเล่าของผู้ที่มีประสบการณ์เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง ในกลุ่มผู้เข้าร่วมค่ายล้างพิษระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕ ในพ้ืนที่ล้างพิษแบบศีรษะ
อโศกจ้านวน ๑๐ คน สังเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ๑) กระบวนการ
สร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธจัดขึ้นเป็นระยะเวลา ๕ วัน เพ่ือเรียนรู้ทฤษฏีการสร้าง สุขภาพควบคู่
กับการปฏิบัติ โดยบูรณาการองค์ความรู้บนความเชื่อจากวิถีการด้ารงชีวิตของสังคมไทยและวิทยาการ 
ทางวิทยาศาสตร์ เน้นองค์ความรู้เพ่ือการ “พ่ึงตนเองจนเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้”มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กายจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณมีการฟ๎งและสนทนาธรรมจากนักบวชเพ่ือ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณสู่การลด ละ เลิกความโลภ โกรธ หลง ๒) ผลจากกระบวนการสร้าง
เสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธท้าให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นเกิดจิตใจที่ดีงาม มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มี
อารมณ์เบิกบาน แจ่มใส ท้าให้เกิดพลังในการช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ทุกข์ทรมาน เพ่ือให้มีสุขภาพดี และช่วยท้า
ให้สุขภาวะของสังคมดีข้ึน 

ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์๘๒ การวิจัยนี้ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าศิลปกรรมของชุมชนที่ผลิ
เครื่องป๎้นดินเผาและศึกษาเชิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อ
ตนเองและความผูกพันกับชุมชนของชาวบ้านที่ผลิตเครื่องป๎้นดินเผาผลการวิจัยพบว่าคุณค่าศิลปกรรมที่
ปรากฏในชุมชนคือคุณค่าด้านวัฒนธรรมคุณค่าด้านสุนทรียภาพและจริยธรรมคุณค่าด้านบุคลิกภาพและ
อารมณ์คุณค่าด้านการเรียนรู้จากพฤติกรรมทางศิลปกรรมคุณค่าด้านการเรียนรู้จากพฤติกรรมทางสังคม
ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับชุมชน
พบว่าเกิดขึ้นหากชุมชนได้เรียนรู้คุณค่าศิลปกรรมโดยเชื่อมโยงความคิดกับประวัติศาสตร์และความรู้
ดั้งเดิมที่เป็นรากฐานของตนก่อให้เกิดความเข้าใจการตัดสินใจได้เองความมั่นใจความภูมิใจและความมี
เกียรติภูมิจะส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อตนเองในเชิงบวกและหากชุมชนเกิดความคุ้นเคยกับแบบแผนทาง
สังคมก่อให้เกิดความเชื่อม่ันการยอมรับการปรับตัวต่อพฤติกรรมภายในชุมชนได้ความพอใจและความรู้สึก
เป็นเจ้าของชุมชนส่งผลให้เกิดความผูกพันกับชุมชนมากแต่หากชุมชนเรียนรู้คุณค่าศิลปกรรมโดยเชื่อมโยง
ความคิดกับความรู้ใหม่ภายนอกชุมชนก่อให้เกิดความไม่เข้าใจการตัดสินใจเองไม่ได้ความไม่มั่นใจความไม่
ภูมิใจและขาดเกียรติภูมิจะส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อตนเองในเชิงลบและหากชุมชนเกิดความไม่คุ้นเคยกับ
แบบแผนทางสังคมก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นการวางเฉยการปรับตัวไม่ได้ต่อพฤติกรรมภายในชุมชนซึ่ง
ความไม่พอใจและความไม่รู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนนี้ส่งผลให้เกิดความผูกพันกับชุมชนน้อย 

เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์๘๓  ได้ศึกษาเรื่องคุณค่าและเอกลักษณ์ของคลองและชุมชนริมคลอง
บางกอกใหญ่ศึกษาคุณค่าและเอกลักษณ์ของคลองและชุมชนริมคลอง วิเคราะห์บทบาทและศักยภาพใน

                                                           
๘๒ ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร.์ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อคนเองและ

ความผูกพันกับชมุชน. (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๒). หน้า ๑๑๒. 
๘๓ เขมชาติ วงศ์ทิมารตัน,์ แนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนรมิคลองบางกอกใหญ่, คณะ

สถาป๎ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖, หน้า ๑๐๓. 



๗๑ 
 

การอนุรักษ์ของคลองและชุมชนริมคลองและเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลอง
บางกอกใหญ่ผลจากการศึกษาพบว่าคลองบางกอกใหญ่เป็นคลองสายประวัติศาสตร์ที่ยังมีโครงข่ายคลอง
ย่อยที่สมบูรณ์โดยเป็นแม่น้้าเจ้าพระยาสายเดิมก่อนมีการขุดคลองลัดมีชุมชนที่มีรูปแบบการตั้งถิ่น ฐาน
แบบชุมชนริมน้้าที่มีคุณค่าอยู่ตลอดแนวคลองทั้งศาสนสถานบ้านริมคลองสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมซึ่งท้าให้เกิดเป็นโครงสร้างเมืองและองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมีการใช้คลองเป็น
เส้นทางแห่พระในประเพณีชักพระและเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้้าองค์ประกอบที่เป็น เอกลักษณ์ของ
ชุมชนริมคลองคือการมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้้าที่มีรูปแบบสถาป๎ตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ทั้งการวางแนวอาคารหันหน้าเข้าหาคลององค์ประกอบภายในชุมชนที่แสดงความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมริมน้้าแนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ประกอบด้วยการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมของคลองเพ่ือรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการอนุรักษ์รูปแบบการตั้ง
ถิ่นฐานและองค์ประกอบของชุมชนริมคลองโดยใช้มาตรการทางผังเมืองและการอนุรักษ์เอกลักษณ์ทาง
สถาป๎ตยกรรมและสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชนย่อยโดยออกข้อก้าหนดควบคุมความสูงและรูปแบบ
อาคารการฟ้ืนฟูระบบกิจกรรมของชุมชนให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต 

รุ่งโรจน์ ลี้สกุลรักษ์ ๘๔ ได้ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ให้เข้มแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนสวนดอก พบว่า จากการสัมภาษณ์ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
สวนดอกพบป๎จจัยที่ท้าให้ชุมชนสวนดอกประสบความส้าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้แก่
ความสามารถของผู้น้าชุมชนและคณะกรรมการชุมชนสวนดอกมีความซื่อสัตย์จริงใจเสียสละความสามัคคี
และร่วมกันท้าเพ่ือชุมชนการบริหารจัดการด้าเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชนการท้างานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับของชุมชนแก้ไขป๎ญหาของสมาชิกชุมชนรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสมาชิกในชุมชนได้รับความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพการ
ประสานงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐบาลการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องของชุมชนมีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมในชุมชนภายนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ด้านยุทธศาสตร์ที่ชุมชนสวนดอกใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งได้แก่การสร้างผู้น้าที่มีศักยภาพโดยการใช้การศึกษาดูงานการอบรมและการปฏิบัติจริงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยการให้ชุมชนจัดการตนเองการสร้างการเรียนรู้ในชุมชนการใช้พลังชุมชนในการพัฒนา
และแก้ไขป๎ญหาของชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอนของชุมชนโดย
การสนับสนุนประสานงานและร่วมปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมของชุมชนเข้มแข็งสร้างความสามัคคีความเอ้ือ
อาทรและเก้ือกูลในชุมชนสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในชุมชนสวนดอกหน่วยงานราชการและ
เอกชนและให้ความร่วมมือประสานงานกับเครือข่ายภายนอกโรคชุมชน 

                                                           
๘๔ รุ่งโรจน์ ลี้สกลุรักษ,์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง: กรณีศึกษา

ชุมชนสวนดอก. (เชียงใหม่: มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ ๒๕๕๑), หน้า บทคัดย่อ. 



๗๒ 
 

 พระมหาบุญเพียร ปุํฺญวิริโย ๘๕ ศึกษาเรื่อง แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบัน
ครอบครัวตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า ส่วนแรกในด้านแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวพระพุทธศาสนา
เห็นว่าครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความส้าคัญส้าหรับฆราวาสซึ่งเป็นสถานที่ใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคลที่มีอุดม
คติชีวิตเหมือนกันใกล้เคียงกันโดยมีสัมพันธภาพทางกายและทางจิตใจต่อการอันมีเปูาหมายเพ่ือการแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ต่อกันและการผลิตสมาชิกที่มีคุณภาพให้กับสังคมลักษณะครอบครัวที่ดีตามหลัก
พระพุทธศาสนาได้แก่ครอบครัวที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีคุณลักษณะทางธรรมและสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ของตนอย่างถูกต้องด้านแนวคิดเกี่ยวกับการขัดเกลาพระพุทธศาสนาหินหรือว่าการขัดเกลาคือ
กระบวนการพัฒนาชีวิตของบุคคลซึ่งมีความจ้าเป็นที่จะต้องขัดเกลาตนเองให้มีคุณภาพอันเป็น
กระบวนการพัฒนาชีวิตอย่างต่อเนื่องอวบจนการได้บรรลุถึงเปูาหมายสูงสุดของชีวิตคือพระนิพพานซึ่ง
การขัดเกลาเป็นกระบวนการที่บุคคลทุกสถานภาพจะต้องปฏิบัติและส่งเสริมผู้อ่ืนให้ได้รับการขัดเกลาที่
ถูกต้องแนวคิดส้าคัญเกี่ยวกับการขัดเกลาในครอบครัวได้แก่การให้ความส้าคัญแก่เด็กในฐานะที่เป็นผู้สืบ
ทอดอารยธรรมของมนุษย์ที่ผู้ใหญ่จะต้องให้การอบรมสั่งสอนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีงามการเชื่ อมั่นใน
ศักยภาพของเด็กที่สามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองได้การปลูกจิตส้านึกในความกตัญํูวิธีการรู้จักหน้าที่ของ
ตนเองที่พึงปฏิบัติต่อผู้อ่ืนการเข้าใจความแตกต่างของบุคคลและตระหนักถึงกระบวนแห่งเหตุป๎จจัยของ
สรรพสิ่ง 

ส่วนที่ ๒ วิธีการขัดเกลาในสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนาลักษณะส้าคัญคือการ
ให้ความส้าคัญต่อองค์ประกอบต่างๆที่เป็นป๎จจัยต่อการขัดเกลาบุคคลทุกด้านทั้งที่เป็นองค์ประกอบ
ภายในและภายนอกตัวบุคคลซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะต้องขัดเกลาตนเองให้มีคุณสมบัติตามหน้าที่อย่าง
สมบูรณ์ในส่วนของการอบรมสั่งสอนบุตรมีลักษณะส้าคัญคือการปลูกฝ๎งให้บุตรได้พัฒนาตนเองทั้ง
ทางด้านพฤติกรรมจิตใจและสติป๎ญญาอย่างครบส่วนอีกครั้งจะต้องกระท้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เล็กจนเติบ
ใหญ่โดยบุคคลเกี่ยวข้องกับปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรในการส่งเสริมการขัดเกลาให้บรรลุผล 

ส่วนที่ ๓ วิธีการประยุกต์การขัดเกลาทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน้ามาใช้กับสถาบัน
ครอบครัวได้แก่วิธีการขัดเกลาที่พระพุทธองค์ทรงน้าปฏิบัติในสังคมส่งคือการวางระเบียบกฎเกณฑ์การ
ปฏิบัติร่วมกันสมาชิกในครอบครัวการส่งเสริมสนับสนุนให้ก้าลังใจแก่สมาชิกครอบครัวเมื่อปฏิบัติตนถูก
ต้องการลงโทษหรือห้ามปรามเมื่อมีการกระท้าผิดกฎเกณฑ์การเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้
ตรวจสอบและน้าไปตักเตือนกันได้และการเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้ส้านึกตนในกรณีที่ได้เผลอ
พลั้งท้าผิดพลาดไป 

ถวิล  กัลชาญพิเศษ ๘๖ ไดศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการพ่ึงตนเองในชุมชนชนบทมีผล 
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ศักยภาพในการพ่ึงตนเองของชุมชนเกิดขึ้น โดยอาศัยศักยภาพของป๎จเจกชน มา
                                                           

๘๕ พระมหาบุญเพียร ปุํฺญวริิโย (แก้ววงศ์น้อย), แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบันครอบครัว
ตามแนวพระพุทธศาสนา. (พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๔), หน้า บทคัดย่อ. 

๘๖ ถวิล  กัลชาญพิเศษ,  วิเคราะห์ศักยภาพการพึ่งตนเองในชุมชนชนบท.  (เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๓๘), หน้า บทคัดย่อ. 



๗๓ 
 

รวบรวมกันเป็นศักยภาพของชุมชน ภายใตการน้าของผูน้าทองถิ่น วิธีการที่ท้าให้ชุมชนมี ศักยภาพในการ
พ่ึงตนเองสูง คือ ชุมชนให้ความส้าคัญกับการรวมกลุ่มโดยอาศัยพ้ืนฐานด้านอาชีพ เสริมเป็นหลักในการ
รวบรวมในด้านของกระบวนการการพ่ึงตนเองนั้น จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได วา ๑)  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่มีอยู่ค่อนข้างจ้ากักและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าว คือ ชุมชนน้า
นโยบายของราชการเปนแนวทางในการปฏิบัติ ร่วมกับความเชื่อของชุมชนด้าน ผลเสียของการท้าลาย
ทรัพยากรได้อย่างกลมกลืน ๒) การปรับตัวของชุมชน ชุมชนน้านโยบายการ กระจายอ้านาจสูทองถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิป๎ญญาความคิดเห็นของชุดชนไดอย่างสมเหตุผล คณะกรรมการหมูบ้านตาม
กฎหมายหมายก้าหนดยังคงมีอยู่และด้าเนินงานด้วยดี ชุมชนมีการแบ่งเขตการ ปกครองออกเป็น ๑๒ 
กลุ่ม โดยอาศัยหลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มเป็นหลัก ๓) การให้การศึกษาของ
ชุมชนประชาชนในชุมชนมีความกระตือรือร้น และให้การศึกษาแก เยาวชนมากขึ้น เพราะอิทธิพลของ
ชุมชนใกล้เคียง ชุมชนเห็นความเจริญด้านการศึกษาในจังหวัด เชียงใหม่เพ่ิมมากขึ้นผู้ที่มีการศึกษาสูง
สามารถไปประกอบอาชีพที่ถนัดแตชุ่มชนมิไดละเว้น การศึกษาโดยกระบวนการทางสังคม ที่อาศัยพ้ืนฐาน
ครอบครัว อาศัยระบบเครือข่ายในสังคม อาทิ วัด เป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมกลอมเกลาจิตใจ ผลลัพธ์ที่
ไดรับจากการศึกษาดังกล่าวนั้นมีคุณค่า แกสังคมสูงโดยไมเคยปรากฏว่ามีอาชญากรรมใด ๆ ในชุมชนเลย
ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ๔) การ ช่วยเหลือหรือการพ่ึงตนเอง พ้ืนฐานแท้จริงเกิดจากการรวมกลุ่มอาชีพชีพ
เพราะสามารถพ่ึงตนเอง ทางด้านเศรษฐกิจได แตก่็มิไดประสบความส้าเร็จทุกกลุ่มอาชีพเพราะกลุ่มที่ขาด
ความร่วมใจในการ น้าผลประโยชนของกลุม มาพยุงฐานะกลุ่มให้ด้าเนินกิจกรรมไดอย่างต่อเนื่อง ท้าให้
กลุ่มต้องสลายไปร่วมกับกลุ่มที่มีศักยภาพดีกว่าและ ๕) การต่อรองกับชุมชนภายนอกหรือกลุ่มเศรษฐกิจ
ภายนอก ชุมชน แต่ก่อนมักปรากฏว่าชุมชนไมไดรับความเป็นธรรมด้านการขายผลิตผลของชุมชน 
อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มเพ่ือต่อรองของชุมชนยังมีข้อดีอยู่บ้างโดยเฉพาะการไมสร้างเครือข่ายในสังคม 
ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงเพ่ือเพ่ิมอ้านาจต่อรองกับสังคมให้มากยิ่งขึ้น ส้าหรับป๎จจัยที่มีผลกระทบต่อการ
พ่ึงตนเองของชุมชนนั้น พบว่า วัฒนธรรมของชุมชนใน ด้านความสัมพันธ์ในชุมชน หรือการรักษา
วัฒนธรรมความเชื่อพ้ืนฐาน มิไดเปลี่ยนแปลงไป เพียงแต่วัฒนธรรมด้านการผลิตหันไปมุ่งเน้นการผลิตเพ่ือ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยสังเกตไดจาก ในระยะหลังรายไดของประชาชนในชุมชนจะเพ่ิมขึ้น และ
สามารถสร้างฐานะให้แกครอบครัวได เพ่ิมมากข้ึน ส่วนป๎จจัยอ่ืนๆ อาทิ สภาพแวดล้อมของชุมชนนโยบาย
ของรัฐ ชุมชนสามารถ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะไดทุกประการ และการปฏิบัติในส่วนหนึ่งของชุมชนภายใต้
นโยบายรัฐถูกน้าไปสนับสนุนให้กระบวนการส่งเสริมการพ่ึงตนเองของชมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไร
ก็ตามความสามารถพัฒนาชุมชนให้ สามารถพ่ึงตนเองได อย่างมีประสิทธิภาพของชุมชนนี้ อยู่ ที่ 
ความสามารถของผู้น้าท้องถิ่น โดยการชักน้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และพัฒนา
ด้วยความส้านึกรับผิดชอบของตนเองมิไดเกิดข้ึนจากการบังคับให้ปฏิบัติ 
 



บทท่ี ๓ 

           ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัย “The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม กรณีศึกษา 
แมงสี่หูห้าตาของเมืองเชียงราย”  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action 
Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม  และเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
แห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม   

๓.๑ รูปแบบการวิจัย   
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation  

Action Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ  ใช้ระยะเวลา ๑ ปี 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) เพ่ือพัฒนากระบวนการวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีการจัดการกระบวนการ 
ศึกษาวิจัยที่เชื่อมโยงความรู้ทั้งจากทีมวิจัย ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือ
เป็นการผสมผสานความรู้ในด้านวิชาการกับความรู้ท้องถิ่นให้เกิดความรู้ใหม่ เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน  
และการผสมผสานความรู้จากทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary study) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือค้นหา
ข้อมูลความรู้ และวิเคราะห์ เกี่ยวกับกระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น
แมงสี่หูห้าตา การมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะ กับการสร้างสุขภาวะทางสังคมผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยการใช้หลักวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือน าผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน  

๒) การศึกษาโดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐาน ทัศนะคติของความเชื่อเรื่องแมงสี่หูห้าตา กับสังคม และเป็นการ

ระดมความคิดเห็นของกลุ่มคนทุกภาคส่วน ทั้งนักวิจัย นักวิชาการ ประชาชน วัด หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ชุมชน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนมากข้ึนจากผู้มีความรู้ และความเห็นทั้งภาคทฤษฎี 
และความรู้พ้ืนถิ่นนอกเหนือจากการศึกษาจากเอกสาร โดยมีการจัดประชุมกลุ่มดังต่อไปนี้  
   (๑) จัดเวทีชุมชนเพ่ือสืบค้นอัตลักษณ์แมงสี่หูห้าตา ที่มีอิทธิพลต่อมิติทางสังคม เพ่ือ
ได้องค์ความรู้ความเชื่อ แนวคิด ประวัติศาสตร์แมงสี่หูห้าตา    

(๒) จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือสรุปข้อมูลเรื่องแนวคิด ประวัติศาสตร์ แมงสี่หูห้าตา 
ของทีมวิจัย 
   (๓) จัดเวทีอิทธิพลแบบแมงสี่หูห้าตา กับการสร้างศิลปะ กับกลุ่มชาวบ้าน ผู้น าชุมชน 
เครือข่ายศิลปิน พระสงฆ์  



๗๕ 
 

   (๔) จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสรุปข้อมูลความรู้ อิทธิพลแบบแมงสี่หูห้าตา กับการ
สร้างศิลปะของทีมวิจัย 

การศึกษาข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อยนั้น เ พ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการท าวิจัย และยังเสริมสร้างการเรียนรู้ การเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างกลุ่ม
คนทุกภาคส่วน เพ่ือได้ข้อมูลในประเด็น ๑.) องค์ความรู้ความเชื่อ แนวคิด ประวัติศาสตร์แมงสี่หูห้าตา 
และ ๒) สัญลักษณ์ของแมง ๔ หู ๕ ตา เพื่อน าไปพัฒนาชุดความรู้ Art form (รูปแบบศิลปะ)  

๓) การศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เป็นการ

เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล ที่ส าคัญ (Key informant) ภายใต้
บรรยายการของการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ และผู้วิจัย เพ่ือได้ข้อมูลในประเด็น 
๑.) องค์ความรู้ความเชื่อ แนวคิด ประวัติศาสตร์แมงสี่หูห้าตา และ ๒) สัญลักษณ์ของแมง ๔ หู ๕ ตา 
เพ่ือน าไปพัฒนาชุดความรู้ Art form (รูปแบบศิลปะ) เช่นเดียวกัน 

๔) การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research)    
การพัฒนากิจกรรมและโครงการวิจัย การติดตามและประเมินผลการวิจัย ผ่าน 

กระบวนการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์โดยการใช้อัตลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตา สร้างพลัง
ทางศิลปะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การออกแบบและสร้างชุดความรู้รูปแบบศิลปะโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่ 
หูห้าตาร่วมกับชุมชน  

(๑.๑) ผู้วิจัยน าข้อมูลทางการศึกษาเชิงเอกสาร ข้อมูลจากการจัดเวทีประชุม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ให้ได้ Art form (รูปแบบศิลปะ) เพ่ือใช้เป็นต้นแบบ
ร่างแมงสี่หูห้าตา ของเมืองเชียงรายร่วมกับนิสิตคณะพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และให้
นักศึกษาเป็นผู้ออกแบบเพ่ือน าไปเป็นต้นแบบแก่ชุมชนในอ าเภอพญาเม็งราย  

(๒) จัดกิจกรรมปฏิบัติการเพ่ือท า mascot แมงสี่หูห้าตาจากต้นแบบ Art  Form  ในการ
มีส่วนร่วมในการสร้างแมงสี่หูห้าตา ได้มีการจัดท า Art workshop โดยท าการทดลองจากกลุ่ม ศิลปิน 
นักเรียนนักศึกษา พระสงฆ์ และประชาชนผู้สนใจ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล Art   form (รูปแบบ
ศิลปะ)  ของแมงสี่หูห้าตา ร่วมกับประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชน อ าเภอ และจังหวัด  ร่วมกับ นักวิจัย 
ตัวแทนองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย เพ่ือจัดท า mascot แมงสี่หูห้าตาในแบบของแต่
ละชุมชน และร่วมกันสร้างเกณฑ์ประเมินผลของการประกวด mascot แมงสี่หูห้าตา ร่วมกันระหว่าง
นักวิจัย นิสิตและชุมชน พัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะของชุมชน 
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(๓) กิจกรรมการถ่ายทอดนวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม  
(๓.๑) จัดประชุม และกิจกรรมโชว์ผลงานศิลปะ mascot แมงสี่หูห้าตา ของ

หมู่บ้านในอ าเภอพญาเม็งราย ตลอดจนการประกวดคัดเลือก ผลงานศิลปะ mascot แมงสี่หูห้าตา 
ของหมู่บ้านในอ าเภอพญาเม็งราย เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการพัฒนาชุมชนในด้านศิลปะต่อไป 

(๓.๒) กิจกรรมแสดงนวัตกรรมผลงานศิลปะ mascot แมงสี่หูห้าตา ของหมู่บ้าน
ในอ าเภอพญาเม็งราย โดยร่วมขบวนในงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ เจียงฮายเกมส์ 
ร่วมกับทุกอ าเภอในจังหวัดเชียงราย 

 (๓.๓) ถอดบทเรียน ประเมินผลจากการท า Art Workshop,  การแสดงนวัตกรรม
ผลงานศิลปะ mascot แมงสี่หูห้าตา ของหมู่บ้านในอ าเภอพญาเม็งราย จากการร่วมขบวนในงานการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ เจียงฮายเกมส์ และความรู้เกี่ยวกับแมงสี่หูห้าตาที่มีอิทธิพลต่อสังคม
และน าไปสู่การสร้างสุขภาวะทางสังคม ระหว่างนักวิจัยชุมชนในอ าเภอพญาเม็งราย ในประเด็น 
ความส าคัญของการใช้อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์ของแมงสี่หูห้า , การมีส่วนร่วม ความสามัคคีของ
ชุมชนในการสร้าง mascot แมงสี่หูห้าตา, แนวคิด ความเชื่อ การสร้างสรรค์ รวมถึงปริศนาธรรมของ 
แต่ละชุมชนต่อแมงสี่หูห้าตา เป็นต้น เพ่ือการเสริมสร้างสุขภาวะของสังคม และจัดท าเป็นชุดองค์
ความรู้ของอ าเภอพญาเม็งรายต่อไป  

 (๓.๔) กิจกรรมการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบของกระบวนสร้าง
พลังทางสังคมจากกระบวนการศิลปะ, การสร้างสรรค์งานศิลปะเกี่ยวกับแมงสี่หูห้าตา จากการวิจัย
เชิงปฏิบัติการจากอ าเภอพญาเม็งราย เพ่ือเป็นต้นแบบในการสร้างการเรียนรู้ การสร้างสรรค์พ้ืนที่
ศิลปะ หรือ เพ่ือสร้างกระบวนการศิลปะกับชุมชน แก่ชุมชนดอยเขาควาย ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งของวัด
ดอยเขาควายที่มีต านานความเชื่อเรื่องแมงสี่หูห้าตา  

 (๓.๕) เวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน เวทีสาธารณะ เพ่ือเผยแพร่และน าเสนอ
กระบวนการวิจัยทั้งหมดเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

 
๓.๒ พื้นที่ศึกษา และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation 

Action Research) จึงก าหนดให้ผู้วิจัยในนามสาขาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ร่วมกับ
ส่วนงานต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนพ้ืนที่ที่ศึกษาวิจัย ร่วมการศึกษาวิจัย  
ประกอบด้วย อ าเภอพญาเม็งราย และชุมชนดอยเขาควาย เป็นต้น  

พื้นที่ที่ใช้ศึกษา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย อ าเภอพญาเม็งราย และชุมชนดอยเขาควาย 
พื้นที่ที่ใช้ในการปฏิบัติการ ได้แก่ ชุมชนในอ าเภอพญาเม็งราย 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การวิจัยในเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยด าเนินการร่วมกับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาสุภาวะสังคม ดังนั้น  
จึงก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informant)  ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
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วรรณกรรมท้องถิ่น ต านานท้องถิ่น ผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้สัญลักษณ์จากแมงสี่หูห้าตา และผู้
ที่ได้รับผลจากความเชื่อในการเชื่อเรื่องแมงสี่หูห้าตา โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และกลุ่มที่ปฏิบัติกิจกรรม  
จ านวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน รวม ๕๐ คน  ได้แก่  

๑. กลุ่มผู้น าท้องถิ่น จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ ก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอพญาเม็งราย   
๒. กลุ่มพระสงฆ์และปราชญ์ท้องถิ่น จ านวน ๑๐ รูป/คน ได้แก่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

(ไร่เชิญตะวัน), พระครูพิธานพิพัฒนคุณ (เจ้าคณะอ าเภอเวียงชัย),  พระครูวิมลศิลปะกิจ (รองเจ้า
คณะอ าเภอเวียงชัย), พระครูบาสนอง สุมะโน (เจ้าอาวาสวัดดอยเขาควายแก้ว), พ่อชรินทร์ แจ่มจิตต์ 
(นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย) 

    ๓. กลุ่มผู้น าภาครัฐและเอกชน จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  
จ านวน ๒ ท่าน, นายอ าเภอพญาเม็งราย, ปลัดอ าเภอพญาเม็งราย, ตัวแทนสมาคมขัวศิลปะจังหวัด 
เชียงราย จ านวน ๓ ท่าน 

๔. กลุ่มศิลปินเชียงราย จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อาจารย์
พานทอง แสงจันทร์, อาจารย์พรหมมา อินยาศรี, อาจารย์ปรีชา ราชวงศ์, อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม, 
อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง, อาจารย์ชาตะ ใหม่วงศ์, อาจารย์ธัญพิสิฐ แสนจันทร์, อาจารย์ทะนงศักดิ์ 
ปากหวาน  

    ๕. กลุ่มประชาชน/ นักเรียนนักศึกษา  จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ ประชาชนทั่วไปผู้ที่ได้รับผล
จากความเชื่อในการเชื่อเรื่องแมงสี่หูห้าตา นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงรายที่มีความสนใจเรื่อง
แมงสี่หูห้าตา  

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย    
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย   
 ๑. ชุดความรู้ ที่ประกอบด้วยความรู้ที่ได้จากการศึกษาชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติแมง 
สี่หูห้าตาที่มีอิทธิพลต่อสังคม และ Art form (รูปแบบศิลปะ) ของแมงสี่หูห้าตาจากผู้วิจัย จาก
กระบวนการกลุ่มร่วมกับชุมชน 
 ๒. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับผู้ให้ข้อมูล โดยมีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 

๒.๑. กลุ่มผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ แมงสี่หูห้าตาตามความเข้าใจ/ ทัศนคติต่อแมงสี่หูห้า 
ตา/ ความเชื่อเรื่องแมงสี่หูห้าตา/ แนวทางการพัฒนาศิลปะการใช้สัญลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตา/ สุข
ภาวะทางสังคมในความเข้าใจ 

๒.๒. กลุ่มพระสงฆ์และปราชญ์ท้องถิ่น ได้แก่  ประวัติศาสตร์แมงสี่หูห้าตา/ ต านาน
ที่มาของแมงสี่หูห้าตา/ แมงสี่หูห้าตาตามความเข้าใจ/ แมงสี่หูห้าตากับหลักพุทธธรรม/ ความเชื่อเรื่อง
แมงสี่หูห้าตากับการพัฒนาสุขภาวะทางสังคม/ แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมใน
การใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะ กับการสร้างสุขภาวะทางสังคม  

     ๒.๓. กลุ่มผู้น าภาครัฐและเอกชน ได้แก่ แมงสี่หูห้าตาตามความเข้าใจ/ ทัศนคติต่อ
แมงสี่หูห้าตา/ แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะ กับการ
สร้างสุขภาวะทางสังคม/ เหตุผลที่ใช้แมงสี่หูห้าตามาเป็นสัญลักษณ์ของเชียงรายเกม/ รูปแบบการ
สร้างนวัตกรรมศิลปะเกี่ยวกับแมงสี่หูห้าตา/ สุขภาวะทางสังคมในความหมายของท่าน    
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     ๒.๔. กลุ่มศิลปินเชียงราย แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการ 
สร้างสรรค์งานศิลปะจากการใช้สัญลักษณแ์มงสี่หูห้าตา กับการสร้างสุขภาวะทางสังคม ร่วมกับชุมชน
      ๒.๕. ประชาชน/ นักเรียนนักศึกษา ได้แก่ แมงสี่หูห้าตาตามความเข้าใจ/ ทัศนคติ 
ต่อแมงสี่หูห้าตา/ ความเชื่อเรื่องแมงสี่หูห้าตา/ แนวทางการพัฒนาศิลปะการใช้สัญลักษณ์ของแมงสี่หู
ห้าตา กับสุขภาวะทางสังคมในความเข้าใจ 

๓) ภาพถ่ายจากการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือน ามาประกอบในการประชุมถอดบทเรียน 
๔) การสร้างความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัย การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ด้านการวิจัยที่มีผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย การเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาขา และการท างานวิจัยร่วมกันกับ
ฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกว้างขวางมากข้ึน 

๕) การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และการสัมมนา
เชิงวิชาการเพ่ือวิเคราะห์องค์ความรู้ 

๖) การปฏิบัติการ การท ากิจกรรมจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 ๗) การสังเกตการณ์เรียนรู้และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย กระบวนการวิจัย 
ผลการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการปฏิบัติการทดลองการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการ

โดยการน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การศึกษาปัญหา และน าข้อมูลต่างๆ 
มาจัดหมวดหมู่ แยกประเด็น และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ร่วมกับการพิจารณาความ
สอดคล้องกับสถานการณ์พ้ืนที่และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อสรุปและเรียบเรียงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการศึกษาในรูปแบบการบรรยาย และรายงานผลการศึกษาในรูปแบบ
พรรณนาความ และมีการทดลองการวิจัยดังนี้ 

๓.๔.๑. สร้างและพัฒนาชุดองค์ความรู้  
  (๑.) สร้างชุด Art form (รูปแบบศิลปะ) เพ่ือใช้เป็นแบบร่างและเป็น

ต้นแบบแมงสี่หูห้าตาของเมืองเชียงราย แก่ชุมชนพ้ืนที่ที่ปฏิบัติการของผู้วิจัย โดย มีผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านศิลปะเป็นผู้แนะน า 

๓.๔.๒. เผยแพร่ชุดความรู้ น าชุดความรู้ที่สร้างและพัฒนาขึ้น ไปเผยแพร่กลุ่ม
ประชาชนที่สนใจ ได้แก่ วัดดอยเขาควาย ชุมชนดอยเขาควาย เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป เพื่อเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุดความรู้ ที่ได้จากการได้รับของกลุ่มอ าเภอพญาเม็งราย แก่ชุมชนวัดดอย
เขาควาย 

นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 ๑. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะท าควบคู่กับการพัฒนาโครงการวิจัย เพ่ือให้สามารถมองเห็นถึง
กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ 
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 ๒. การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews)  ส าหรับ 
นักวิชาการ นักวิจัย  ผู้น าชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมการวิจัย 
 ๓. การใช้แบบประเมินผลกระทบจากใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 
 ๔. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 
 ๕. การสังเกตและการใช้เทคนิคการภาพถ่ายเพ่ือศึกษาแนวทางและกระบวนการการ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่สร้างพลังน าไปสู่การสร้างสุขภาวะทางสังคม 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้มีการศึกษาในเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลในประเด็น 

มุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ ตามประเด็นดังนี้ 
  ๑) องค์ความรู้ กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หู
ห้าตา 
  ๒) การพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะ กับการ
สร้างสุขภาวะทางสังคม   
  ๓) นวัตกรรมแห่งศิลปะ ในการสร้างสุขภาวะทางสังคม (การมีความสามัคคีกันใน
ชุมชน /การสร้างความเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน/ การสร้างการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
ในชุมชน) 
 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมคือ 
  ๑) ผ่านการตีความ ผู้วิจัยท าความเข้าใจในสถานการณ์และเรื่องราว ผ่านการตีความ
เพ่ือค้นหาความหมายของค าพูด ภาษา วิวาทะ หรือการกระท าจากการปฏิบัติกิจกรรม และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูล เพ่ือเรียงร้อยความสัมพันธ์ของข้อมูล ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
   ๒) การใช้เทคนิคแผนผังความคิด (Concept mapping) ช่วยในการสังเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือเป็นการรวบรวมแนวความคิดซึ่งแสดงในรูปของการเชื่อมโยง ซึ่งอยู่ในรูปของการจัด
หมวดหมู่แสดงความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับหัวข้อหลัก และหัวข้อย่อย โดยใช้แผนผังความคิดแบบ
ล าดับ (List) ในการจัดล าดับและวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อสรุปการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้มี
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยกระบวนการตรวจสอบแบบสามเศร้า (Triangulation) 
ต่อไป 
 

๓.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้งนี้    

   ๑) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
   ๒) ติดต่อประสานงานกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง 
วรรณกรรมท้องถิ่น ต านานท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับแมงสี่หูห้าตากลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น กลุ่มผู้น าภาครัฐ กลุ่มผู้น าท้องถิ่น ประชาชน/ นักเรียนนักศึกษา    
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   ๓) ด าเนินงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัต  
ลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 

๔) ด าเนินการสัมภาษณ์ และจัดสัมมนา กลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย    

๔) ด าเนินการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์
ผลการจัดสัมมนา  

จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
           ๕) สรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการ จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย     

๖) ด าเนินการวิเคราะห์กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะ กับการ
สร้างสุขภาวะทางสังคม 

๗.) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๑ ปี โดย แบ่งเป็น ๕ 
ระยะ   

ระยะที่ ๑ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริบทพ้ืนที่ที่มีการใช้อัตลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตา 
โดยศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย   
และเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ และวิเคราะห์ เกี่ยวกับกระบวนการ
สร้าง  พลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา การมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์
ทางศิลปะ กับการสร้างสุขภาวะทางสังคม รวมไปถึงการศึกษาแนวคิดทฤษฎี สร้างเครื่องมือในการ
วิจัยตามกรอบ  แนวคิดของการวิจัยและรายงานความก้าวหน้าการวิจัย ใช้เวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ 
ตุลาคม-ธันวาคม   ๒๕๖๑ 

ระยะที่ ๒ ลงพื้นที่ที่มีการใช้อัตลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตา เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก และจัดเวที
การเสวนาทั้งเวทีชุมชน และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพ่ือร่วมวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ เพ่ือสืบค้นอัตลักษณ์แมงสี่หูห้าตา ที่มีอิทธิพลต่อมิติทางสังคม เพ่ือได้องค์ความรู้ความเชื่อ 
แนวคิด ประวัติศาสตร์ แมงสี่หูห้าตา ใช้เวลา ๒ เดือน ตั้งแต่ มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ระยะที่ ๓ การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนากิจกรรมและโครงการวิจัย การ
ติดตามและประเมินผลการวิจัย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ
ใช้อัต ลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตาสร้างพลังทางศิลปะ และรายงานความก้าวหน้าการวิจัยฉบับร่าง
สมบูรณ์ ใช้เวลา ๔ เดือน ตั้งแต่ มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ระยะที่ ๔ เรียบเรียงวิเคราะห์ผลและสรุปรายงานวิจัยและปรับแก้ไขงานวิจัยให้สมบูรณ์  
ใช้เวลา ๒ เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ระยะที่ ๕ ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่งานวิจัย ใช้เวลา ๑ เดือน ได้แก่  
กันยายน ๒๕๖๒ 
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๓.๗ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 
  การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบตารางและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐาน
องค์ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการสร้างพลังทางศิลปะโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 
พัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม และ 
นวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม 

 

๓.๘ สรุปกระบวนการวิจัย 
 

กระบวนการวิจัยสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. ท าสัญญาการวิจัย 
๒. ด าเนินการวิจัยส ารวจพ้ืนท่ีและ
ศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
และจัดท าบทที่ ๑-๓ และสร้าง
เครื่องมือการวิจัย 
๓. ส่งรายงานการความกา้วหน้า
การวิจัย 
๔. ปรับปรุงแก้ไขรายงาน
ความก้าวหน้า 
๕. ด าเนินการวิจัยจดักิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ 
๖.ประเมินผลการทดลองจาก
การปฏิบัติการ  
๗. วิเคราะห์ข้อมลู/สรุปผล 
๘. ส่งรายงานการวิจัย (ร่าง
สมบูรณ์) 
๙. ปรับปรุงแก้ไขร่างสมบูรณ ์
๑๐. ส่งรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์
๑๑. ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
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แผนผังที่ ๓.๑  แสดงข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฏี และงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่
หูห้าตา (วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑) 

ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลและประเมินผล 
และประเมินผ 

๑) ออกแบบและร่างชุดความรู ้
(๑.) ชุดความรู้ Art form แมงสี่หูห้าตา 
และข้อมูลความส าคัญของแมงสี่หูห้าตา 
(๒) โมเดล Art form แมงสี่หูห้าตา 
(๓.) เลือกกิจกรรมที่จะใช้ในกระบวนการ
กลุ่ม เช่น การใช้เครื่องมือ ๗ ชิ้น 
 

ขั้นตอนที่ ๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  

ขั้นตอนที่ ๔ ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

ขั้นตอนที่ ๕ น าชุดองค์ความรูไ้ปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงและติดตาม ประเมินผล (น าผลงานไปใช้จริง) 
 

๑.กิจกรรม work shop การ
สร้าง mascot แมงสี่หูห้าตา  
๒. กิจกรมกระบวนการกลุ่ม 
สร้างชุดความรู้ที่ได้จากการ
ถอดบทเรียนจาก mascot  
๓. การให้ความรู้จากชุดความรู้
เร่ืองแมงส่ีหูห้าตา อิทธิพลต่อ
สังคม  
๔. ประเมินกระทบจากการใช้
สัญลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตา 
(การได้ประโยชน์ ส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งนามธรรมและรูปธรรม) 
 

ผลลัพธ์ 
๑.ได้รับความรู้เรื่องประวัติศาสตร์พื้นถิ่นแมง
สี่หูห้าตา/ คิดวิเคราะห์ถึงหลักธรรม 
๒. การมีสุขภาวะทางสังคม คือ การมีส่วน
ร่วมในการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัต
ลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา เป็นตัว
ขับเคลื่อน  
๓. นวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะ
ทางสังคม (mascot แมงสี่หูห้าตา จาก
ชุมชน) 
๔. การด าเนินชีวิตท่ีดีตามหลักธรรมของแมง
สี่หูห้าตา 

การศึกษาข้อมูลจากการจดัเวที
ประชุม โดยการประชุมกลุม่ย่อย 
(Focus group) เพื่อ ให้ได้
ข้อมูลพื้นฐาน ทัศนะคติของ
ความเชื่อเรื่องแมงสี่หู หา้ตา กับ
สังคม (วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑, ๒) 
 

๑.ชุดความรู้ Art form แมงสี่หูห้าตา 
และข้อมูลความส าคัญของแมงส่ีหูห้าตา  
๒. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
๓. แบบประเมินผลกระทบจากการใช้สัญลักษณ์ของ
แมงสี่หูห้าตา (การได้ประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
นามธรรมและรูปธรรม) 
๔. กิจกรรมที่จะใช้ในกระบวนการกลุ่ม เช่น การใช้
เครื่องมือ ๗ ชิ้น 
 

ขั้นตอนที่ ๖ การปฏิบัติการทดลองการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ ๗ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 



บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง The Power of Art : กระบวนการสร๎างสุขภาวะทางสังคม กรณีศึกษา แมง
สี่หูห๎าตาของเมืองเชียงราย โดยได๎กําหนดพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวข๎องและมีการปฏิบัติกิจกรรมกับการ
ใช๎อัตลักษณ๑ของแมงสี่หูห๎าตาในการเสริมสร๎างสุขภาวะทางสังคม และเป็นพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวข๎อง
เรื่องตํานาน ความเชื่อเกี่ยวกับแมงสี่หูห๎าตา จํานวน ๓ พ้ืนที่ ได๎แกํ ๑. พ้ืนที่ในระดับจังหวัด คือ จ.
เชียงราย ๒. พ้ืนที่ในระดับอําเภอ คือ อําเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย และ ๓. พ้ืนที่ในระดับชุมชน 
คือ ชุมชนดอยเขาควาย อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งม ี๓ วัตถุประสงค๑ ทีค่ณะผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูล เรียบ
เรียง และสังเคราะห๑ โดยนําเสนอตามลําดับวัตถุประสงค๑ คือ ๑) เพ่ือศึกษากระบวนการสร๎างพลังทาง
ศิลปะ โดยใช๎อัตลักษณ๑ของท๎องถิ่นแมงสี่หูห๎าตา ๒ ) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎และการมีสํวนรํวมในการ
ใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะกับการสร๎างสุขภาวะทางสังคม และ๓) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแหํงศิลปะในการ
สร๎างสุขภาวะทางสังคม โดยผลการศึกษาวิจัยได๎นําเสนอดังตํอไปนี้ 

๔.๑. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หู
ห้าตา  

  ๔.๑.๑ ข๎อมูลพื้นฐาน ประวัติความเป็นมา อัตลักษณ๑ของท๎องถิ่นแมงสี่หูห๎าตา 
  ๔.๑.๒ กิจกรรมจากการสร๎างพลังทางศิลปะของจังหวัดเชียงราย โดยใช๎อัต

ลักษณ๑ของท๎องถิ่นแมงสี่หูห๎าตา 
  ๔.๑.๓ กระบวนการสร๎างพลังทางศิลปะ โดยใช๎อัตลักษณ๑ของท๎องถิ่นแมงสี่หูห๎า

ตา 
๔.๒ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการ

สร้างสุข ภาวะทางสังคม  
๔.๒.๑ ขั้นตอนในการใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะกับการสร๎างสุขภาวะทางสังคม 
๔.๒.๒ การพัฒนาการเรียนรู๎ในการใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะกับการสร๎างสุขภาวะ

ทางสังคม 
๔.๒.๓ การพัฒนาการมีสํวนรํวมในการใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะกับการสร๎างสุข

ภาวะทางสังคม   
๔.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม 
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๔.๑ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 
๔.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 
(๑) ประวัติแมงสี่หูห้าตา 
แมงสี่หูห๎าตา เป็นสัตว๑ในตํานาน มีต๎นกําเนิดจากประวัติการสร๎างวัดพระธาตุดอยเขา

ควายแก๎ว ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะตัวดําต่ําอ๎วนขนยาวคล๎ายหมี กิน
ถํานไฟแดงร๎อนๆ ถํายมูลเป็นก๎อนทองคํา อาศัยอยูํในถ้ําดอยเขาควายแก๎ว  โดยอ๎ายถูกกะตะนําไป
เลี้ยงได๎ทองคํามามากมายเหลือล๎นจนได๎สร๎างรางรินคําพลาดบ๎านตูบน๎อยของตนออกไปจนถึง
ปราสาทราชวังเจ๎าเมือง แล๎วได๎อภิเษกสมรสกับพระธิดาเจ๎าเมืองพันธุมตินครและได๎เป็นเจ๎าเมือง
ปกครองเมือง ตํอมาเป็นพระราชาทรงพระนามวําพระยาธรรมิกราชปกครองไพรํฟูาประชาชนอยํางมี
ความสงบสุขรํมเย็นพัฒนาบ๎านเมืองและวัดวาอารามให๎เจริญรุํงเรืองงามโดยมาสร๎างวัดพระธาตุดอย
เขาควายแก๎วแหํงนี้ให๎เป็นวัดคูํบ๎านคูํเมืองในองค๑พระเจดีย๑บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนิ้วก๎อยข๎างซ๎าย
ขององค๑สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ๎า๑ 

(๒) เรื่องเล่าเกี่ยวกับแมงสี่หูห้าตา จากต านานและวรรณกรรมจากคัมภีร์ใบลานของ 
ล้านนา๒ 

เรื่องแมงสี่หูห๎าตาจากวรรณกรรม จากคัมภีร๑ใบลานของล๎านนา และจากนิทานมุขปาฐะที่
ชาวบ๎านเลําสืบตํอกันมา มีจํานวนมากมายที่ให๎ทั้งความเพลิดเพลินและได๎สาระจากคติธรรมคําสอน
หรือข๎อคิดที่โบราณาจารย๑ได๎สอดแทรกไว๎ เรื่องแมงสี่หูห๎าตาจึงเป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่แพรํหลายมาก 
เป็นที่รู๎จักกันดี ชาวบ๎านที่เลํามักบอกวําเป็นเรื่องที่แสดงเหตุที่มาวําทําไมผู๎ชายจึงรักเมียน๎อยมากกวํา
เมียหลวง โดยจากการสัมภาษณ๑ของผู๎เชี่ยวชาญด๎านข๎อมูลของตํานานแมงสี่หูห๎าตา พระสงฆ๑ หรือ
กลุํมผู๎สูงอายุในชุมชนดอยเขาควาย และเด็กนักเรียนที่กลําววําครูก็ใช๎นิทานเรื่องนี้เลําในชั้นเรียนเพ่ือ
ใช๎สอนและให๎ข๎อคิดแกํนักเรียน ซึ่งจากการที่สอบถามตํานานเรื่องแมงสี่หูห๎าตานั้น กลุํมผู๎ให๎สัมภาษณ๑
มักจะเลําในเรื่องราวเดียวกัน และทราบวํา เป็นตํานานที่มาจากวัดดอยเขาควายแก๎วของจังหวัด
เชียงราย ซึ่งเป็นเรื่องราวของ "อ๎ายทุกคตะ" มีความวํา๓ 

“ในอดีตกาล ประมาณ ๑,๐๐๐ กวํามีมาแล๎ว มีเมืองหนึ่งที่ชื่อ นครพันธุมติ มีพระเจ๎า
พันธุมติราชปกครองอยํางรํมเย็นเป็นสุข และพระเจ๎าพันธุมติราชนั้นมีพระมเหสีเจ็ดพระองค๑  ในเมือง

                                                           
๑ สัมภาษณ๑, พระอธิการสนอง สมุโน, เจ๎าอาวาสวดัดอยเขาควายแกว๎, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒.  
๒

 เอกสารประวัติแมงสี่หูห๎าตา วัดพระธาตุดอยเขาควายแก๎ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, (ม.ป.ป), 
หน๎า ๒-๖. 

๓ สัมภาษณ๑, พระอธิการสนอง สุมโน, เจ๎าอาวาสวดัดอยเขาควายแกว๎,  พระครูวิมลศิลปกจิ, ปราชญ๑
ด๎านวรรณกรรมท๎องถิ่น วัดพนาลยัเกษม , คุณบรรจง วงค๑ตระกูล, ประธานชุมชนดอยเขาควาย,  ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒. 
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นี้ มีครอบครัวคนจนอยูํ มี ๓ พํอแมํลูก ออกขอทานหาเช๎ากินค่ํา ลูกคนนี้มีชื่อวํา "อ๎ายทุกคตะ" เมื่อ
เขามีอายุ แคํเพียง ๔ ขวบ แมํก็มาดํวนจากเสียชีวิตไป การออกขอทานของอ๎ายทุกคตะนั้น ก็มีทั้ง
ชาวบ๎านที่ใจดีที่ยอมให๎ทานและชาวบ๎านที่ไมํชอบหน๎าได๎ขับไลํไปก็มี เมื่ออ๎ายทุกคตะมีอายุได๎ ๑๒ ปี 
พํอก็ให๎ลูกไปรับจ๎างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายของผู๎ใหญํบ๎านในหมูํบ๎านแหํงหนึ่งของเมืองนี้ แตํไมํกี่ปี พํอก็มา
ปุวยหนัก คิดวําจะไมํรอด จึงอบรมและสั่งเสียให๎อ๎ายทุกคตะเป็นคนดีมีศีลธรรม เชื่อฟังคําสั่งสอนของ
ผู๎ใหญํ เมื่อพํอเสียชีวิต ให๎ฝังศพไว๎ที่ปุา จนกวําหัวกะโหลกของพํอจะหลุด แล๎วนํามาไหว๎สัการะบูชาที่
บ๎าน เมื่ออายุ ๑๗ ปี ก็ให๎ลากหัวขึ้นดอย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ถ๎าหัวติดตรงไหน ก็ให๎ฝั่ง แล๎วทํา
บํวงแร๎วดักจับสัตว๑ตรงนั้น ถ๎าสัตว๑ตัวใดมาติดบํวงแร๎ว ให๎จับมาเลี้ยงไว๎  หลังจากนั้นพํอก็เสียชีวิตลง 
อ๎านทุกคตะทําตามคําสั่งเสียของพํอทุกอยําง จนกระทั่ง เมื่อมาดูศพของพอแล๎ว หัวหลุด จึงทําตาม
คําสั่งเสียของพํอ และเมื่อถึงเวลา อ๎ายทุกคตะลากหัวพํอจนไปติดที่หน๎าถ้ําแหํงหนึ่ง จึงได๎ทําบํวงแร๎ว
ดักจับสัตว๑ที่นั่น และหลังจากนั้น ๒-๓ วัน เมื่ออ๎ายทุกคตะมาดู ปรากฏวํา มีสัตว๑ประหลาดมาติดบํวง
แร๎ว ลักษณะตัวดํา ต่ําอ๎วนเหมือนหมี ขนยาวสีดํา มีหูทั้งหมด ๔ หู และ มีตา ๕ ตา จึงเป็นชื่อเรียก
ของ แมงสี่หูห๎าตานั่นเอง 

อ๎ายทุกคตะได๎เห็นแมงสี่หูห๎าตามาติดบํวงแร๎วนั้น ก็ไหว๎ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์วํา สัตว๑ประหลาด
ตัวนี้ ทําให๎ตนเข๎าใจวํา เป็นพํอได๎กลับมาเกิดเป็นแมงตัวประหลาดตัวนี้ หลังจากนั้น เขาก็นําแมงสี่หู
ห๎าตาไปเลี้ยงที่บ๎าน และล๎อมคอกไว๎โดยไมํให๎ใครเห็น เอาข๎าวเอาน้ําให๎มันกิน แตํมันก็ไมํยอมกินอะไร
ที่เขาให๎เลย และเขาก็ไมํมีเวลามาดูแลหรือให๎ความสนใจกับแมงสี่หูห๎าตามากนัก เพราะต๎องเลี้ยงวัว
เลี้ยงควายตามปกต ิ

ในชํวงนั้นเป็นฤดูหนาว เมื่ออ๎ายทุกคตะกลับมา ก็เอาไม๎มาจุดไฟเพ่ือกํอกองไฟ จนเป็น
ถําน และมีถํานหนึ่งกระเด็นออกไปหาแมงสี่หูห๎าตา ด๎วยความหิวกระหาย มันจึงกินถํานไฟแดงตรง
นั้น อ๎ายทุกคตะเกิดความแปลกใจ จึงกํอกองไฟและเขี่ยถํานให๎แมงสี่หูห๎าตากินอยํางไมํขาด วันตํอมา 
แมงสี่หูห๎าตาได๎ถํายขี้ออกมาเป็นทองคําจํานวนมาก เมื่อคิดได๎เชํนนั้น ในแตํละวัน อ๎ายทุกคตะจึงกํอ
กองไฟแล๎วนําถํานไฟแดงร๎อนๆ มาให๎แมงสี่หูห๎าตากินอยํางไมํขาด และมันก็ขี้ออกมาเป็นทองคําทุก ๆ 
วัน อ๎ายทุกคะก็ขุดดินฝังทองคําจนเต็มไรํเต็มสวน ตํอมาก็มีขําวการเผยโฉมของ "พระนางสีมา" พระ
ราชธิดาของพระเจ๎าพันธุมติราช ซึ่งเป็นพระราชธิดาที่มีรูปโฉมสวยงาม จนเหลําบรรดาเจ๎าเมืองตํางๆ 
หลายร๎อยเมืองมาขอเป็นมเหสี (ขอแตํงงาน) พระเจ๎าพันธุมติราชจึงตัดสินใจวํา ถ๎าต๎องการพระนาง
สีมาเป็นมเหสี ให๎สร๎างรางรับน้ําฝนทองคําจากบ๎านมายังปราสาท ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ไมํนําจะเป็นไปได๎ 
หรือเป็นไปได๎ยาก แทบจะเป็นไปไมํได๎ จึงทําให๎เรื่องนี้เงียบหายไป แตํอ๎ายทุกคตะก็ได๎ทราบถึงเรื่องนี้
ด๎วย จึงไปจ๎างชํางทํารางรับน้ําฝนไปสร๎างด๎วยทองคํา และสร๎างจากบ๎านมายังปราสาท 

หลังจากนั้น ทําให๎ชาวบ๎านในเมืองได๎เห็นสิ่งที่หน๎าประหลาด นั้นคือ รางรินน้ําทองคํา 
กํายพาดตามทางยาวสุดลูกหูลูกตา เมื่อพระเจ๎าพันธุมติราชทรงทราบ จึงให๎เสนาอํามาตย๑ ไปติดตาม 
พบวํา รางน้ํานั้นมาจากบ๎านของอ๎ายทุกคตะ พระเจ๎าพันธุมติราชจึงสั่งการให๎ทําถนนเป็นอยํางดีไป
จนถึงบ๎านของอ๎ายทุกคตะ เมื่อได๎ฤกษ๑ยามที่ดี อ๎ายทุกคตะจึงได๎อภิเษกสมรสกับพระนางสีมา และจัด
แตํงองค๑ให๎กับอ๎ายทุกคตะ 



 

๘๖ 

หลังจากท่ีอ๎ายทุกคตะได๎อภิเษกสมรสมาเป็นบุตรเขยแล๎ว พระเจ๎าพันธุมติราชจึงถามเรื่อง
ทองคําวําได๎มาจากไหน เขาก็ตอบวําได๎มาจากแมงสี่หูห๎าตา พระราชาจึงสั่งให๎ไปขุดทองที่บ๎านในสวน
จนหมด ใช๎เวลา ๗ วัน ๗ คืนกวําจะขุดได๎หมด เพ่ือเอาทองคํามาเป็นทรัพย๑สมบัติ เมื่อถามถึงเรื่องตัว
ของแมงสี่หูห๎าตาแล๎ว จึงขอให๎อ๎ายทุกคตะไปเอาตัวมันมา แตํมันกลัวพระเจ๎าพันธุมติราช จึงหลุดหนี
ออกไป พระราชาจึงสั่งให๎เสนาอํามาตย๑ไปตามจับมา ซึ่งหนีได๎ ๒ ครั้ง และครั้งที่ ๓ จับได๎จึงใสํกรง 

วันหนึ่ง เมื่อพระเจ๎าพันธุมติราชต๎องการจะสัมผัสตัวแมงสี่หูห๎าตา เมื่อเปิดกรงออก มันจึง
หนีออกจากกรง พระราชาจึงวิ่งตาม จนมาถึงหน๎าถ้ําอีกที่หนึ่ง พระราชาคิดวําแมงสี่หูห๎าตาวิ่งหนีเข๎า
ไปในถ้ํา จึงตามเข๎าไป ทําให๎ถ้ําเกิดดินถลํมปิดปากทํา พระเจ๎าพันธุมติราชจึงถูกขังอยูํในถ้ํา พวกเสนา
อํามาตย๑จึงหาไมํเจอ 

พระเจา๎พันธุมติราชที่ถูกขังอยูํในถ้ํานั้น ก็ได๎แตํโทษตัวเองวํา ด๎วยความโลภเพราะอยากได๎
แมงสี่หูห๎าตา จึงถูกกักขังไว๎ในถ้ําแหํงนี้ และคาดวําจะสวรรคต เมื่อถ้ําแตกออกเป็นรูเล็กๆ จึงเรียก
พวกเสนาอํามาตย๑ให๎ไปตามพระมเหสีทั้ง ๗ มา และสั่งให๎ทั้ง ๗ คนพากันสละความอายด๎วยการเปิด
ผ๎าถุงให๎เห็นสรีระและอวัยวะภายในของมเหสีทั้ง ๗ ให๎เห็นเป็นครั้งสุดท๎ายกํอนสวรรคต พระมเหสี
ของพระเจ๎าพันธุมติราชตํางเกี่ยงกันไปเกียงกันมาด๎วยความอาย ไมํกล๎าเปิดผ๎าถุง แตํแล๎วพระมเหสี
เมียน๎อยคนที่ ๗ จึงตัดสละความอาย เปิดผ๎าถุงให๎ดู ทําให๎เห็นอวัยวะเพศหญิง จึงเกิดสิ่งมหัศจรรย๑ มี
เสียงหัวเราะจากถ้ําทําให๎ปากถํ้าเปิด พระเจ๎าพันธุมติราชหนีรอดออกมาได๎ และสวมกอดมเหสีคนที่ ๗ 
วําตํอไปนี้พ่ีจะรักเมียน๎อยมากกวําเมียหลวงตํอไป ด๎วยเหตุการณ๑นี้ ทําให๎ผู๎ชายหลงรักเมียน๎อย
มากกวําเมียหลวงนั่นเอง 

เมื่อทั้งหมดกลับเมือง ก็มีความสงบสุขเหมือนทุกครั้งที่ผํานมา จนกระทั่งพระเจ๎าพันธุมติ
ราชได๎สละราชสมบัติให๎กับอ๎ายทุกคตะซึ่งเป็นบุตรเขยได๎สืบราชวงค๑ตํอไป และได๎เปลี่ยนชื่อใหมํวํา 
"พระยาธรรมมิกะราช" และมีการเฉลิมฉลองนับ ๗ วัน ๗ คืน มีพระสงฆ๑มาเผยแพรํพระพุทธศาสนา 
แล๎วนําพระบรมพุทธสารีริกธาตุนิ้วก๎อยข๎างซ๎ายของพระพุทธเจ๎ามาถวาย ในฐานะที่เป็นเจ๎าเมือง พระ
ยาธรรมมิกะราชจึง โปรดให๎สร๎างวัดวาอารามตํางๆ เพ่ิมขึ้น และได๎สร๎างวัดดอยเขาควายแก๎วโดย
นําเอาพระบรมพุทธสารีริกธาตุนิ้ววก๎อยข๎างซ๎ายของพระพุทธเจ๎าบรรจุใสํไว๎ในเจดีย๑ของวัดดอยเขา
ควายแก๎วอีกด๎วย”  

จากปรากกฎการตํานานความเชื่อ เรื่องเลําของ แมงสี่หูห๎าตา ที่สํงผลตํอความเชื่อของคน 
สืบทอด มารุํนตํอรุนํนั้น ถึงแม๎วําปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยี แตํทําไมความเชื่อในเรื่องนี้ก็ยังคงอยูํ  เป็น
เพราะสังคมไทย ที่ยังนิยมเรื่องความเชื่อ และความศรัทธา จึงให๎ความสําคัญกับเรื่องนี้ หากมอง เรื่อง
แมงสี่หูห๎าตานั้น ก็มีข๎อสังเกตหลักๆ หลายประการ ประการแรกอาจจะเป็นนิทานของชาวบ๎าน 
เรียกวํา “เจี้ย” เลําสืบมาจนได๎รับความนิยม ตํอมาเมื่อมีนักศาสนานํามาเขียนผูกโยงกับคําสอนทาง
ศาสนาเพื่อดึงดูดความสนใจ 



 

๘๗ 

ประการที่สอง เขียนจากใบลานมากํอน แล๎วพระได๎นํามาเทศนาสอนธรรม๔ ชาวบ๎านก็ได๎
จดจํามาเลําสูกันฟัง ทั้งสองประการนี้แสดงถึงความสัมพันธ๑ระหวํางการถํายทอดทั้งมุขปาฐะและลาย
ลักษณ๑ในสังคมพ้ืนบ๎านมาช๎านาน หากมองวําเป็น วรรณกรรมมุขปาฐะ เรื่อง แมงสี่หูห๎าตานั้น จัดอยูํ
ในกลุํมนิทานพ้ืนบ๎านวรรณกรรมมุขปาฐะ ประเภทนิทานศาสนา ได๎แกํ นิทานชาดก และยังถือวําเป็น
เครื่องมืออยํางหนึ่งในการสืบทอดวัฒนธรรมของสังคมที่สะท๎อนความคิด  ความเชื่อ คํานิยม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ตํางๆ ของสังคม เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นพ้ืนบ๎าน และเป็นทุน
ทางสังคมด๎านองค๑ความรู๎ที่สําคัญ  เป็นศาสตร๑และศิลป์ของการดําเนินชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ เป็นฐานคิดและหลักเกณฑ๑การกําหนดคุณคําและจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมายาวนาน 
ทําให๎เกิดความหลากหลายของความรู๎ที่ นํามาใช๎ประโยชน๑ได๎และสร๎าง สมดุลในการอยูํรวมกันของคน 
และธรรมชาติ สํวนความรู๎ที่ เกิดขึ้นใหมํสามารถนํามาใช๎ในทางปฏิบัติได๎ มีความหลากหลาย
ปรับเปลี่ยนให๎สอดคล๎องกับสถานการณ๑ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือตอบสนองความต๎องการของ 
ชุมชนได๎ และยังนําไปสูํการขัดเกลาทางสังคม เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีตั้งแตํวัยเด็ก เพราะวัยเด็ก 
เป็นชํวงที่มีความสําคัญตํอการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กมากที่สุด การอบรมนี้ จะเป็นไปตาม
ระยะเวลาของการ เจริญเติบโต ระยะแรกๆ จะเน๎นในการตอบสนองความต๎องการของทารก เชํน 
การให๎อาหาร การให๎ความ อบอํุน เมื่อเติบโตขึ้นก็จะเริ่มสอนคลาน นั่ง ยืน เดิน พูด ดังนั้นนิทาน 
เรื่องเลําจึงมักจะผํานการถํายทอดมาตั้งแตํวัยเด็ก เพราะเป็นวัยที่รับฟังได๎งําย ดังคําโบราณที่วํา “ 
เด็กเปรียบเสมือนผ๎าขาวบริสุทธิ์ ขึ้นอยูํวําผู๎ใหญํจะเติมแต๎มสีอะไรลงผ๎าเล็กๆ ผืนนั้น” 

และนอกจากนี้ อีกประการที่ให๎ความสําคัญวํา แมงสี่หูห๎าตา เกิดขึ้นที่ดอยเขาควายนั้น 
เป็นลักษณะของการผูกเรื่อง ตามภูมิประเทศของชุมชนดอยเขาควาย และจากชื่อของตํานานเมือง
เชียงราย คือ ดอยเขาควายแก๎วมีพ้ืนที่ลักษณะเป็นภูเขาสูง และมีปากถ้ํายุบอยูํบริเวณลํางดอยเขา
ควาย ประกอบกับ ชื่อ “พันธุมตินคร”* ก็มีความเกี่ยวโยงกับชื่อเกําแกํของเมืองเชียงรายอีกด๎วย จึง
ทําให๎เป็นเหตุผลที่สนับสนุนและตอกย้ําถึงความเชื่อวําวัดพระธาตุดอยเขาควาย ที่เป็นต๎นกําเนินของ
แมงสี่หูห๎าตา ตลอดการนําไปผูกเรื่องเป็นนิทานตามจินตนาการของผู๎เลําตํอไปก็ได๎ และในปัจจุบันก็มี
ผู๎คนเข๎ามาบูชา เพราะความเชื่อ และความศรัทธา จากการสอบถามสํวนใหญํ พบวํา จะมาพรขอโชค
ขอลาภ ให๎เกิดความโชคดี เป็นต๎น 
 “เรื่องแมงสี่หูห้าตา เป็นเรื่องที่ชาวเมืองเชียงรายเล่าขานกันมานานแล้ว และเมือง
เชียงราย เกิดมีสิ่งที่เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ถ้าคนเล้ารู้เรื่องเมืองเชียงรายดีพอ ก็จะเล่าได้
สนุกใส่พริกใส่ไข่ลงไปด้วย ก็ไม่น่าเกลียดเท่าใดนัก อย่างเช่นจะอธิบายว่าดอยเขาควายแก้วอยู่

                                                           
*  ช่ือเดิมของเมืองเชียงราย “พันธุมติรัตนอาณาเขต” ในสมัย ยุค“เก็บผักใสซ๎า เก็บข๎าใสํเมือง” 

อํานเพิ่มเติมทีภ่าคผนวก 
๔ สัมภาษณ๑, พระครูวิมลศิลปกิจ, ปราชญ๑ด๎านวรรณกรรมท๎องถิ่น วัดพนาลัยเกษม,  ๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 
 

 



 

๘๘ 

ตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมือง เป็นแหล่งที่ตุกคตะโพธิสัตว์ไปใส่ “แร้ว” (การใส่บ่วงดักสัตว์ เช่น หนูนา) 
ที่หน้าถ้้าเล็กๆ ตื้นๆ ซึ่งทางตะวันออกของดอยก็มีอีก ครั้งแรกแมงสี่หูห้าตาหนีไปหลบอยู่ถ้้าเล็กๆ 
แห่งนี้ เจ้าของตามไปจูงกลับมาให้เจ้าเมืองดู แต่มาตกใจกับฝูงคนและพญาเจ้าเมืองจะจับถูกตัวมัน 
เลยเตลิดข้ามแม่น้้ากก หนีไปสู่ถ้้ายุบในดอยเทือกเดียวกับถ้้าพระ-ถ้้าล้างล้วง ”๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๔.๑ คัมภีร๑ใบลานที่มีการจารึก เรื่อง แมงสี่หูห๎าตา ซ่ึงพระสงฆ๑มักจะใช๎เทศน๑ 
เพ่ือปลูกจิตสํานึก แกํพุทธศาสนิกชน ในเทศกลางพรรษา งานวันเข๎าพรรษา เป็นต๎น 

ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ ๔.๒ ลักษณะภูมิประเทศของดอยเขาควาย ตอกย้ําถึงความเชื่อวําวัดพระธาตุดอยเขา 
ควายแก๎ว ที่เป็นต๎นกําเนินของแมงสี่หูห๎าตา 

ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

                                                           
๕

  สัมภาษณ๑, พํอชรินทร๑ แจํมจิตต๑, ปราชญ๑ดา๎นภาษาและวรรณกรรมท๎องถิ่น,  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



 

๘๙ 

(๓) ลักษณะของแมงสี่หูห้าตา 
ลักษณะของแมงสี่หูห๎าตา ตามตํานานของวัดพระธาตุดอยเขาควายแก๎ว จังหวัดเชียงราย

เชื่อกันวํา แมงสี่หูห๎าตามีลักษณะตัวอ๎วนและเตี้ย มีกายภาพอยํางหมี และมีขนยาวสีดําปกคลุม
รํางกาย นอกจากนี้ยังมีหูสองคูํและมีตาห๎าดวง โดยที่ดวงตาของแมงสี่หูห๎าตาเป็นสีเขียว รับประทาน
ถํานไฟร๎อนเป็นอาหาร และมูลของแมงสี่หูห๎าตานี้เป็นทองคํา อยํางไรก็ดี มิได๎ปรากฏวํามีอุปนิสัยดุ
ร๎ายหรืออยํางอ่ืนใด 

คําวํา “แมง” นอกจากจะใช๎เป็นคํานําหน๎าสัตว๑เล็กๆ หรือต๎องมี ๘ ขา เชํน แมงมุม 
แมงดา เป็นต๎น แตํวัฒนธรรมการเรียกของชาวล๎านนามักจะเรียกแมลง หรือสัตว๑วํา “แมง” และใน
ความเป็นจริงนั้นยังไมํปรากฏสัตว๑ประเภทแมงสี่หูห๎าตานี้ในโลก แตํจะมีลักษณะที่เกิดจากจินตนาการ
ของผู๎สร๎างที่คล๎ายคลึงกับลักษณะสัตว๑ปุาหิมพานต๑ ซึ่งก็เป็นสัตว๑ที่เกิดในจินตนาการจากกวี หรือจิตร
กร พรรณนาถึง สัตว๑ที่อาศัยอยูํในปุาหิมพานต๑หรือเขาไกรลาส ดังที่ปรากฏในวรรณคดีไตรภูมิพระรํวง 
หรือรามเกียรติ์ เชํน ครุฑ ช๎างแก๎ว กินนร กินรี สิงห๑ เป็นต๎น ตามคติความเชื่อของศาสนาพุทธและ
ศาสนาพพราหมณ๑ ซึ่งรูปปั้นแมงสี่หูห๎าตาที่อยูํบนวัดพระธาตุดอยเขาควายแก๎วนั้น ก็มีการออกแบบ
สร๎างสรรค๑จากพระครูบาคําหล๎า สังวโร  

“แมงสี่หูหน๎าตามีแคํ ๔ ขา และหน๎าตาเหมือนหมี ก็ชวนให๎สงสัยวําจะเป็นแมงได๎อยํางไร 
แตํเนื่องจากชาวล๎านนาหรือชาวเหนือเรานั้น โดยรวมอะไรๆ ก็เรียก “แมง” และเรียกสิ่งมีชีวิตที่
เคลื่อนไหวได๎วํา “แมง”ได๎โดยไมํจําแนกจํานวนขา หรือมีปีก บินได๎หรือบินไมํได๎ รวมไปถึงยังใช๎เป็น
คํานําหน๎าสัตว๑ใหญํๆ ในเชิงตลกขบขันได๎อีกด๎วย”๖ 

บางตํารากลําวถึงลักษณะของ แมงสี่หูห๎าตา คือ พระอินทร๑แปลงกายลงมาเป็นแมงสี่หูห๎า
ตาเพ่ือชํวยคนทุกข๑ยากเดือดร๎อน จึงมีลักษณะ คล๎ายลิงมีหูอยูํ ๔ หู มีตา ๕ ตา เชํน รูปปั้นพญาอิน
แปงแมงสี่หูห๎าตาจาก ครูบาเจ๎าชัยยะวงศาพัฒนา แหํงวัดพระพุทธบาทห๎วยต๎ม อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน โดยทํานได๎ถอดรูปแบบมาจากคัมภีร๑ใบลานชื่อ “ธัมม๑สี่หูห๎าตา” ของวัดแชํช๎าง ตําบลแชํช๎าง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งจารด๎วยอักษรธรรมล๎านนา จํานวน ๑ ผูก (๖๑ หน๎าลาน) ผู๎จาร
คือ “พิมมสารภิกขุ” เมื่อจุลศักราช ๑๒๗๖ (พ.ศ. ๒๔๕๗)๗ และเป็นความเชื่อที่แพรํหลายในจังหวัด
เชียงใหมํ 

                                                           
๖

 สัมภาษณ๑, พํอชรินทร๑ แจํมจิตต๑, ปราชญ๑ด๎านภาษาและวรรณกรรมท๎องถิ่น,  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๗
 เทพอินทร๑แปลง แมง ๔ หู ๕ ตา ครูบาเจ๎าชัยยะวงศา วัดพระพุทธบาทห๎วยต๎ม , [ออนไลน๑], 

แหลํงที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=idjJU6J-fAo>, [๓ พ.ค. ๒๕๖๒]. 
๘ การเสวนากลุํม เรื่อง การสร๎างแนวทางพัฒนานวัตกรรมแหํงศลิปะในการสร๎างศิลปะกับชุมชน  โดย

ใช๎สัญลักษณ๑แมงสี่หูหา๎ตา, ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=idjJU6J-fAo


 

๙๐ 

ทางด๎านข๎อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ๑จากปราชญ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลและจากการเสวนากลุํมใน
เรื่องลักษณะของแมงสี่หูห๎าตานั้น ได๎มีการสรุปข๎อมูลที่ได๎ถึงความคิดเห็นของการบอกถึงลักษณะแมง
สี่หูห๎าตา พบวํา มี ๔ ลักษณะ ดังนี้๘  

๑. การบอกถึงลักษณะที่มีความเชื่อตามต านาน และจากคัมภีร์ใบลานและต้องมี
ลักษณะท่ีมี  โดยคิดวํา แมงสี่หูห๎าตา ต๎องมี ลักษณะตัวอ๎วนและเตี้ย และเป็นหมีเทํานั้น โดยลักษณะ
ที่เป็นหมีมีขนยาวสีดํา ปกคลุมรํางกาย มีหูสองคูํและมีตาห๎าดวง ดวงตาของแมงสี่หูห๎าตาเป็นสี
เขียว  และทํานอนของแมงสี่หูห๎าตา  ต๎องเป็นทําหมอบตามรูปปั้นต๎นแบบที่ตั้งไว๎บนพระธาตุดอยเขา
ควายแก๎วเทํานั้น   

๒. การบอกถึงลักษณะที่มีความเชื่อตามต านาน และจากคัมภีร์ใบลาน แต่มีลักษณะที่
มีการ เคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆ ได้ โดยมีลักษณะที่เป็นหมีมีขนยาวสีดําปกคลุมรํางกาย มีหูสองคูํ
และมีตาห๎าดวง  ดวงตาของแมงสี่หูห๎าตาเป็นสีเขียว เชํนในตํานาน  แตํคิดวําในเมื่อเป็นสัตว๑แล๎ว ก็
ต๎องมีการเคลื่อนไหวและ ทําทางตํางๆ ตามสัญชาติญาณของสัตว๑ เชํน เดิน วิ่ง คลาน หมอบ นอน 
เป็นต๎น 

๓. การบอกถึงลักษณะของแมงสี่หูห้าตา ที่มีลักษณะเป็นวานร เพราะมีความเชื่อวํา 
แมงสี่หูห๎าตา คือ พระอินทร๑แปลงกายลงมาเป็นแมงสี่หูห๎าตา เพ่ือชํวยคนทุกข๑ยากเดือดร๎อน แตํมี
ลักษณะ คล๎ายลิงมีหูอยูํ ๔ หู มีตา ๕ ตา เชํน รูปปั้น พญาอินแปงแมงสี่หูห๎าตา ตามนิมิตรของทํานครู
บาเจ๎าชัยยะวงศาพัฒนา แหํงวัดพระพุทธบาทห๎วยต๎ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และคนในจังหวัดลําพูน 
ก็จะมีความเชื่อถึงลักษณะแมงสี่หูห๎าตาในลักษณะที่เป็น วานร หรือ ลิง 

๔. การบอกถึงลักษณะของแมงสี่หูห้าตา ที่มีลักษณะเป็นสัตว์อ่ืนๆ ได้ ลักษณะของแมง
สี่หูห๎าตา สามารถเป็นสัตว๑อ่ืนๆ ได๎ นอกเหนือจากท่ีมีลักษณะเป็นหมี แตํต๎องมีหน๎าตา ที่มี ๔ หู และมี
ตา ๕ ตา เพราะคิดวํา เป็นสัตว๑ที่อยูํในนิทานหรือตํานาน ดังนั้นจึงไมํจําเป็นที่จะต๎องยึดรูปแบบวําเป็น
เพียงเฉพาะอยํางใดอยํางหนึ่ง และอาจจะเป็นการเพ่ิมเติมความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ด๎วย 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


 

๙๑ 

  

  

 

 

 

 

 
ภาพ ๔.๓  รูปปั้นแมงสี่หูห๎าตาที่มีลักษณะตามตํานาน บนวัดพระธาตุดอยเขาควายแก๎ว 

จังหวัดเชียงราย ที่ออกแบบโดยพระครูบาคําหล๎า สังวโร 
ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
ภาพ ๔.๔ ภาพวาดแมงสี่หูห๎าตาตามตํานานวัดพระธาตุดอยเขาควายแก๎ว จังหวัดเชียงราย โดย พระ
อธิการสนอง สุมโน เจ๎าอาวาสวัดวัดพระธาตุดอยเขาควายแก๎ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ที่มา: พระอธิการสนอง สุมโน 



 

๙๒ 

 
 
 
  

 

 

 

 

ภาพ ๔.๕  แมงสี่หูห๎าตาที่ลักษณะเป็นพญาวานร เทพอินแปงแมงสี่หูห๎าตา 
ตามตํานานของหลวงปูุครูบาเจ๎าชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห๎วยต๎ม อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/แมงสี่หูห๎าตา 
 (๔) การผลิตเป็นรูปวัตถุมงคล  
จากความเชื่อและความศรัทธาของชาล๎านนาตํอแมงสี่หูห๎าตา ตํอมาก็มีการผลิตเป็นรูป

วัตถุมงคลเพ่ือใช๎บูชาตามความเชื่อมีทั้งเป็นรูปบูชา หรือใสํตลับห๎อยคอแบบพระเครื่อง ซึ่งจะมีทั้ง
รูปแบบที่ตามตํานานที่มีลักษณะเป็นหมีอ๎วนดํา หรือเทพวานรเป็นต๎น 

“มีความเชื่อวําเมื่อได๎บูชาเทพวานรสี่หูห๎าตาในร๎าน ทําให๎ทํามาค๎าขายดีขึ้น ซึ่งตนเปิด
ร๎านขายก๐วยเตี๋ยวไกํมาได๎ปีกวําๆ ลูกค๎าเข๎าร๎านตลอด ซึ่งเหตุผลหนึ่งอาจจะทํานเทพวารได๎ประทาน
พรให๎พวกเรา”๙  

 

 

 

 

 

 

                                                           
๙

 สัมภาษณ๑, เจ๎าของร๎านก๐วยเตี๋ยวไกํชามยักษ๑ หลังคํายเม็งรายมหาราช อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย,  
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



 

๙๓ 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๖ รูปปั้นวัตถุมงคลแมงสี่หูห๎าตาที่มีลักษณะตามตํานาน บนวัดพระธาตุดอยเขา
ควายแก๎ว จังหวัดเชียงราย ที่ปั้นขึ้นมาใหมํในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ๔.๗ รูปปั้นวัตถุมงคลเทพอินแปงแมงสี่หูห๎าตา จากร๎านก๐วยเตี๋ยวไกํชามยักษ๑ หลัง

คํายเม็งรายมหาราช อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

 (๕) ปริศนาธรรมของแมงสี่หูห้าตา 
เรื่อง แมงสี่หูห๎าตา นั้น จากที่กลําวข๎างต๎นนั้น เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ประเภทนิทาน

ศาสนา ได๎แกํ นิทานชาดก ดังนั้นนิทานศาสนา จึงมีจุดมุํงหมายในการสั่งสอนศีลธรรมแกํประชาชน 
แนะแนวทางประพฤติปฏิบัติ สร๎างคํานิยมและบรรทัดฐานทางอ๎อมให๎แกํสังคม เรื่องราวเกี่ยวกับนรก
สวรรค๑ หรือเรื่องราวของบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนา โครงเรื่องจะยึดพระพุทธศาสนาเป็นสําคัญ ทําดี
ได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว โดยมีปริศนาธรรมที่แฝงอยูํในตัวแมงหูห๎าตา ซึ่งจากการสัมภาษณ๑พระครูบาสนอง 
สุมะโน๑๐ อธิบายได๎ดังตํอไปนี้ 

                                                           
๑๐

 สัมภาษณ๑, พระอธิการสนอง สมุโน, เจ๎าอาวาสวัดดอยเขาควาย, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551


 

๙๔ 

ตัวแมงสี่หูห้าตา ได้แก่ จิตใจของคนเรา แต่ประกอบไปด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ ๙ 
ประการ  

๔ หู ได้แก่  
๑. หลักธรรมอริยสัจจ์ ๔ เป็นหลักคําสอนหนึ่งของพระโคตมพุทธเจ๎า แปลวํา ความจริง

อันประเสริฐ ความจริงของพระอริยบุคคล หรือความจริงที่ทําให๎ผู๎เข๎าถึงกลายเป็นอริยะ มีอยูํสี่
ประการ ได๎แกํ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได๎ยาก การปรารถนาสิ่งใดแล๎วไมํสมหวังในสิ่งนั้น  

สมุทัย คือ สาเหตุที่ทําให๎เกิดทุกข๑ ได๎แกํ ตัณหา ๓ คือ ๑) กามตัณหา-ความทะยานอยาก
ในกาม ๒) ความอยากได๎ทางกามารมณ๑ ๓) ภวตัณหา-ความทะยานอยากในภพ ความอยากเป็นโนํน
เป็นนี่  

นิโรธ คือ ความดับทุกข๑ ได๎แกํ ดับสาเหตุที่ทําให๎เกิดทุกข๑ กลําวคือ ดับตัณหาทั้ง ๓ ได๎
อยํางสิ้นเชิง 

มรรค คือ แนวปฏิบัติที่นําไปสูํหรือนําไปถึงความดับทุกข๑ มีองค๑ประกอบอยูํแปดประการ 
คือ ๑) สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นชอบ ๒) สัมมาสังกัปปะ-ความดําริชอบ ๓) สัมมาวาจา-เจรจาชอบ 
๔) สัมมากัมมันตะ-ทําการงานชอบ ๕) สัมมาอาชีวะ-เลี้ยงชีพชอบ ๖) สัมมาวายามะ-พยายามชอบ 
๗) สัมมาสติ-ระลึกชอบ และ ๘) สัมมาสมาธิ-ตั้งใจชอบ ซึ่งรวมเรียกอีกชื่อหนึ่งได๎วํา "มัชฌิมาปฏิปทา" 
หรือทางสายกลาง 

๒. หลักพรหมวิหาร ๔ หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจําใจเพ่ือให๎ตน
ดํารงชีวิตได๎อยํางประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเชํนพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู๎ที่ผู๎ปกครอง และการ
อยูํรํวมกับผู๎อ่ืน ประกอบด๎วยหลักปฏิบัติ ๔ ประการ ได๎แกํ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

เมตตา คือ ความรักใครํ ปรารถนาดีอยากให๎เขามีความสุข มีจิตอันแผํไมตรีและคิดทํา
ประโยชน๑แกํมนุษย๑สัตว๑ทั่วหน๎า 

กรุณา คือ ความสงสาร คิดชํวยให๎พ๎นทุกข๑ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข๑ยาก
เดือดร๎อนของปวงสัตว๑ 

มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู๎อ่ืนอยูํดีมีสุข มีจิตผํองใสบันเทิง ประกอบด๎วยอาการแชํม
ชื่นเบิกบานอยูํเสมอ ตํอสัตว๑ทั้งหลายผู๎ดํารงในปกติสุข พลอยยินดีด๎วยเมื่อเขาได๎ดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป 

อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให๎ดํารงอยูํในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด๎วย
ปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไมํเอนเอียงด๎วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว๑
ทั้งหลายกระทําแล๎ว อันควรได๎รับผลดีหรือชั่ว สมควรแกํเหตุอันตนประกอบ พร๎อมที่จะวินิจฉัยและ
ปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู๎จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไมํมีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนได๎
ดีแล๎ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได๎รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2


 

๙๕ 

๕ ตา ได้แก่ 
๑. ศีล ๕ คือ ความตั้งใจ ที่จะงดเว๎นจากความชั่ว ความทุจริต สิ่งที่ไมํดีทุกประการ ซึ่ง

เมื่อรวมกันแล๎วทําให๎ศีล ๕ นั้นมีความหมายที่เกี่ยวข๎องกับมนุษยธรรม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มนุษย๑นั้น
บัญญัติขึ้นเพ่ือการอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข เป็นการกําหนดหลักตํางๆ ขึ้นจากสามัญสํานึกที่รู๎สึกตัววํา 
เมื่อเรามีความรักตัวเอง ต๎องการความสุข รวมถึงความปลอดภัยในชีวิต คนอ่ืนๆ ก็ยํอมต๎องรู๎สึกและมี
ความต๎องการเชํนเดียวกับเรา เหตุนี้เองถึงแม๎วําโลกใบนี้จะไมํมีพุทธศาสนา หรือแม๎แตํองค๑พระ
สัมมาสัมพุทธเจ๎าบังเกิดขึ้น ศีล ๕ ก็มีอยูํในการดําเนินชีวิตของเราอยูํแล๎ว ฉะนั้น มนุษย๑เป็นสัตว๑
ประเสริฐ มีเหตุมีผล รู๎จักยับยั้งชั่งใจ แตํสัตว๑เดียรัจฉานไมํมีสิ่งเหลํานี้ จึงอาจเห็นได๎วํา เมื่อใดที่มนุษย๑
มีศีล ๕ อยํางครบถ๎วน ความเป็นมนุษย๑จึงสมบูรณ๑ กายเป็นปกติ วาจาก็เป็นปกติ เมื่อใดที่มนุษย๑ขาด
ศีล ๕ ไป ความเป็นมนุษย๑ก็ลดลง 

ได๎แกํ ปาณา, อทินฺนา, กาเม, มุสา, สุรา  เช็คบาลี 
ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ เว๎นจากการฆําสัตว๑ตัดชีวิตทั้งปวง รวมถึง

การทําร๎ายสัตว๑ หรือมนุษย๑ด๎วย แม๎แตํคิด หรือวางแผน ก็ถือวําผิดศีลข๎อนี้แล๎ว 
อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ เว๎นจากการลักทรัพย๑ เอาสิ่งของที่เจ๎าของ

ไมํได๎ให๎ รวมถึงการเบียดบัง ฉ๎อราษฎร๑บังหลวง เอาเปรียบคนอ่ืนด๎วย แม๎แตํคิด หรือวางแผน ก็ถือวํา
ผิดศีลข๎อนี้แล๎ว  

กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ เว๎นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย 
ข๎อนี้เพียงแคํคิดก็ผิดแล๎ว  

มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ เว๎นจากการพูดเท็จ คําหยาบ หรือพูดสํอเสียด 
รวมถึงการพูดให๎คนแตกสามัคคีกันด๎วย  

สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ เว๎นจากการดื่มน้ําเมา อันเป็น
ที่ตั้งแหํงความประมาท 

๒. จักษุท้ัง ๕ ได้แก่ มังสจักษุ พุทธจักษุ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ  
มังสจักษุ  นัยน๑ตาเนื้อใช๎มองดูสิ่งตํางๆได๎ เชํน นัยน๑ตาของสัตว๑ทั้งหลาย 
พุทธจักษุ ดวงตาของพระพุทธเจ๎า ซึ่งมองเห็นได๎กว๎างไกลกวําวิสัย ตาคนธรรมดา 
ทิพยจักษุ ดวงตาทิพย๑ สามารถมองเห็นผํานสิ่งกีดขวางทางกั้นมอง ทะลุ ฝา-กําแพง หรือ

ของมีในหีบหํอมิดชิดก็มองเห็นได๎   
ปัญญาจักษุ  ดวงตาคือความเฉลียวฉลาดรอบคอบ  
สมันตจักษุ ดวงตาปัญญา ซึ่งประกอบด๎วย วิชา ความรู๎แจ๎งแทงทะลุปรุโปรํงในอรรถใน

ธรรม 
 
 



 

๙๖ 

ถ่านไฟกองใหญ่ ๓ กอง ที่แมงสี่หูห๎าตากิน ได๎แกํ ราคัคคิไฟ โทสัคคิไฟ โมหัคคิไฟ 

ราคัคคิไฟ คือ ราคะความรักฉันชู๎สาวเป็นกิเลสราคะตัณหา  

โทสัคคิไฟ คือ โทสะความโกรธเกลียดเครียดแค๎นอาฆาตพยาบาทอะไรทํานองนั้น 

โมหัคคิไฟ คือ โมหะความลุํมหลงถ๎าได๎รักใครชอบใครหลงการพนันหรือหลงใหลในสิ่งใด
จนลืมหูลืมตาไมํขึ้น หลงจนหัวปลักหัวปลํา ถลําตัวเข๎าไปแล๎วยากที่จะถอนออกมาได๎ ใครจะแนะนํา
พร่ําสอนตักเตือนอยํางไรก็ไมํเชื่อ ความรักความโกรธและความหลงเป็นไฟร๎อนทั้งใจให๎ร๎อนรนอยูํไมํได๎
บางทีก็ทําลายชีวิตและทรัพย๑สินทั้งสํวนตัวและสํวนรวม  

แมงสี่หูห้าตากินถ่านไฟทั้ง ๓ กองนี้คือ กิเลสตัวไหนเกิดขึ้นก็สงบคมระงับดับซะไมํให๎
ไหม๎ลุกลามไหม๎ตัวเองและผู๎อ่ืน 

นอกจากนี้ นอกจากหลักธรรมที่กลําวข๎างต๎นนั้น สามารถถอดเป็นหลักธรรมอ่ืนๆ และ 
จากนิทาน เรื่องเลํา ก็สามารถนํามาเป็นตัวอยําง และสอนให๎คนเป็นคนดีอีกด๎วย จากการสัมภาษณ๑
จากพระครูวิมลศิลปกิจ กลําววํา๑๑ ปริศนาธรรมจากแมงสี่หูห๎าตานั้น ไมํได๎กลําวถึงในคัมภีร๑ใบลาน  
เพราะคัมภีร๑ใบลานนั้นจะเรื่องเลําเกี่ยวกับอ๎ายทุกคตะ เทํานั้น หากเพียงแตํวํา ได๎มีการวิเคราะห๑และ
นําหลักธรรมมาเชื่อมโยงกับนิทานเพื่อใช๎ในการเตือนสติของคน และปริศนาธรรมจากแมงสี่หูห๎าตาใน
ทัศนะคติของพระครูวิมลศิลปะกิจนั้น กลําววํา เป็นหลักธรรมที่มักจะเกี่ยวกับการครองเรือน ซึ่ง
ยกตัวอยํางทั้งเรื่องราวอ๎ายทุกตะ ที่มี ความเพียรพยายามในการสร้างรินค า เพื่อเป็นแบบอย่างใน
การด าเนินชีวิตของคนไม่ให้เกียจคร้าน ควรจะขยันหม่ันเพียร หรือ เรื่องของเจ๎าเมืองและมเหสีทั้ง 
๗ นั้น ก็เป็นเรื่องที่เตือนใจเกี่ยวกับการครองเรือน แตํไมํได๎สนับสนุนให๎ผู๎ชายมีภรรยาน๎อย แตํเป็นการ
เตือนสติของภรรยา ที่เวลามีสามีก็ควรจะเอาใสํใจในการที่อยูํด๎วยกัน ต้องเมตตาอนุเคราะห์ 
สงเคราะห์แก่กันและกัน ต้องรู้จักเอาใจใส่สามี ก็จะทําให๎สามีไมํต๎องมีภรรยาน๎อย นอกจากนี้ยังสอน
ให๎ผู๎คนเกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ จากการที่ประชาชนในเมืองรํวมแรงรํวมใจกันเพ่ือชํวยเจ๎า
เมืองออกจากถ้ํา และสอนให้รู้จักพอดี ไม่เกิดความโลภ หากโลภมากสุดท๎ายจะไมํได๎อะไรเลย ดั่ง
สุภาษิตโบราณท่ีวํา “โลภมาก ลาภหาย” จากตัวอยํางที่เจ๎าเมืองวิ่งไลํจับแมงสี่หูห๎าตา สุดท๎ายก็ไมํได๎
อะไรเลย และแมงสี่หูห๎าตาได๎หายไปจากถํ้าอีกด๎วย 

ทางด๎านธรรมะ จาก แมงสี่หูห๎าตา นั้น ทํานได๎ถอดหลักธรรม คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ๔ และ 
พละ ๕  ซึ่งอธิบายความหมายได๎ดังนี้  

                                                           
๑๑ สัมภาษณ๑, พระครูวมิลศลิปกิจ, ปราชญ๑ด๎านวรรณกรรมท๎องถิ่น วัดพนาลัยเกษม,  ๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 
 

 



 

๙๗ 

๔ หู ได้แก่ ทิฏฐธัมมิกัตถะ๔ หลักธรรม ๔ ประการที่นําไปใช๎แล๎วได๎ประโยชน๑ใน
ปัจจุบัน ประกอบด๎วย 

๑. อุฏฐานสัมปทา หมายถึง ความถึงพร๎อมด๎วยความหมั่น 
๒. อารักขสัมปทา หมายถึง ความถึงพร๎อมด๎วยการรักษา  
๓. กัลยาณมิตตตา หมายถึง ความถึงพร๎อมด๎วยการมีมิตรดี 
๔. สมชีวิตา หมายถึง ความถึงพร๎อมด๎วยการเลี้ยงชีวิตที่ดี 

๕ ตา ได้แก่ พละ ๕  คือ กําลัง ห๎า ประการ ได๎แกํ 
๑. ศรัทธาพละ ความเชื่อ กําลังการควบคุมความสงสัย 
๒. วิริยะพละ ความเพียร กําลังการควบคุมความเกียจคร๎าน 
๓. สติพละ ความระลึกได๎ กําลังการควบคุมความประมาท การไมํใสํใจ ใจลอย ไร๎สติ 
๔. สมาธิพละ ความตั้งใจมั่น กําลังการควบคุมการวอกแวกเขวํไขวํ ฟุูงซําน 
๕. ปัญญาพละ ความรอบรู๎ กําลังการควบคุมเพิกเฉยไมํสนใจ หลงงมงาย 

นอกจากนี้ หลักธรรมที่เกี่ยวกับการใช๎ชีวิตที่มีจํานวน ๔ หรือ ๕ ข๎อ ก็สามารถนํามาเป็น
หลักธรรมของแมงสี่หูห๎าตาได๎ เชํน อิทธิบาท ๔, ฆราวาสธรรม ๔, กัลยาณธรรม ๕ ประการ เป็นต๎น 
ซึ่งจากการให๎ความหมายของปริศนาธรรมทั้งตามตํานาน จากคัมภีร๑ใบลานล๎านนา หรือการให๎
ความหมายในปัจจุบันนั้นก็ไมํได๎มีความแตกตํางจากกันมาก คือ หลักธรรมที่กลําวมานั้น เป็นธรรมะ 
หรือปริศนาธรรมพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตตั้งแตํระดับครอบครัว เพ่ือสอนให๎คนทําความดี  เป็น
พ้ืนฐานในการสร๎างสังคม ชุมชน ให๎สงบสุข 

จากปรากฏการณ๑เรื่องคติความเชื่อเรื่องราวของ แมงสี่หูห๎าตานั้นหากไมํมีการยึดติดใน
รูปแบบ หรือลักษณะ วําจะเป็นลักษณะเหมือนหมี เหมือนลิง หรือเป็นลักษณะอ่ืนๆ นั้น แกํนแท๎คือ 
เป็นนิทานศาสนา ประเภทชาดก ที่เน๎นสอนให๎คนเป็นคนดี ประพฤติดี ไมํวําการรับรู๎ หรือความสนใจ
ของแตํละคนนั้นจะอยูํในด๎านไหนก็ตาม เชํน การรู๎จักแมงสี่หูห๎าตา จาการเลําตํานาน หรือเป็นนิทาน 
หรือ จากความเชื่อความศรัทธา  ถือวําเป็นกลไกในการจรรโลงสังคมให๎มีความสุข มีความเมตตา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํซึ่งกันและกันได๎ ซึ่งอาจจะเป็นการปลูกฝังในกลุํมคนเล็กๆ แตํเมื่อสังคมมีกลุํมคนที่
ประพฤติชอบดี จํานวนมาก จะนําไปสูํความสงบสุขในสังคมชุมชนตํอไป ปราศจากปัญหาตํางๆ ทั้ง
ทางด๎านอาชญากรรม หรือปัญหาภาวะหนี้สิน เพราะถ๎าทุกคนมีความเพียร ไมํเบียดเบียนผู๎อ่ืน เป็น
ต๎น  

ดังนั้น ทั้งความเชื่อ นิทาน ตํานานเป็นกลไกทางความคิดอยํางหนึ่งของมนุษย๑ที่ดํารง
ควบคูํกับมนุษย๑มาตั้งแตํเกิดจนตาย เป็นเรื่องของการผสมผสานระหวํางความเชื่อดั้งเดิมของสังคม 
ผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนาและความรู๎ด๎านอ่ืนๆ หรือตอบสนองความต๎องการของมนุษย๑ตั้งแตํ
ระดับความอยูํรอดตลอดไปจนถึงความกระจํางด๎านภูมิปัญญา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอยํางหนึ่ง ซึ่ง
จะมีความแตกตํางเปลี่ยนไปได๎ตามความแตกตํางของแตํละสภาพแวดล๎อมของสังคม แตํอยํางไรก็ตาม
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๙๘ 

ความเชื่อยังคงมีอิทธิพล เป็นระบบความคิดและพฤติกรรมของมนุษย๑ในสังคมอยูํมากและถือเป็นกลไก
ที่ชํวยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย๑ในสังคมได๎ระดับหนึ่ง 

ตารางท่ี ๔.๑ ปริศนาธรรมของแมงสี่หูห้าตา 

ปริศนาธรรมของแมงสี่หูห้าตาตามต านาน ตามคติตั้งเดิม ตามคัมภีร์ใบลาน 
๔ หู ๕ ตา อ่ืนๆ 

หลักธรรมอริยสัจจ์ ๔ 
ทุกข๑ สมุทัย นิโรธ มรรค 

หลักพรหมวิหาร ๔  
หรือ พรหมวิหารธรรม  
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

 

ศีล ๕ 
ปาณา  อทินฺนา กาเม มุสา สุรา 

จักษุท้ัง ๕  
มังสจักษุ พุทธจักษุ ทิพยจักษุ 
ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ 

ถ่านไฟกองใหญ่ ๓ กอง ได๎แกํ 
ราคัคคิไฟ โทสัคคิไฟ โมหัคคิไฟ 

ปริศนาธรรมของแมงสี่หูห้าตาจากการตีความในปัจจุบัน 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ๔  
อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา  
กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา 
อิทธิบาท ๔ 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
ฆราวาสธรรม ๔ 
สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ   

พละ ๕ 
ศรัทธาพละ วิริยะพละ  
สติพละ   สมาธิพละ   
ปัญญาพละ 
กัลยาณธรรม ๕ 
เมตตากรุณา สัมมาอาชีวะ 
กามสังวร สัจจะ สติสัมปชัญญะ 

๑.ความเพียรพยายามในการสร้าง
รินค า เพื่อเป็นแบบอยํางในการ
ดําเนินชีวิตของคนไมํให๎เกียจคร๎าน 
ควรจะขยันหมั่นเพียร 
๒ .ค ว า ม มี เ ม ต ต า อ นุ เ ค ร า ะ ห์ 
สงเคราะห์แก่กันและกัน ต๎องรู๎จัก
เอาใจใสํสามี ก็จะทําให๎สามีไมํต๎องมี
ภรรยาน๎อย  
๓. ความสามัคคีกันในหมู่คณะ จาก
การที่ประชาชนในเมืองรํวมแรงรํวม
ใจกันเพื่อชํวยเจ๎าเมืองออกจากถํ้า  
๔.สอนให้ รู้จักพอดี ไม่เกิดความ
โลภ หากโลภมากสุดท๎ายจะไมํได๎
อะไรเลย ดั่ งสุภาษิตโบราณที่วํา 
“โลภมาก ลาภหาย” จากตัวอยํางที่
เ จ๎ า เมื องวิ่ ง ไลํ จั บแมงสี่ หู ห๎ าตา 
สุดท๎ายก็ไมํได๎อะไรเลย  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
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๙๙ 

แผนผังที่ ๔.๑  สรุปข๎อมูลของตํานานแมงสี่หูห๎าตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แมงสี่หูห้าตา 

นิทานพ้ืนบ๎านประเภทมุขปาฐะ 
ประเภทนิทานศาสนา เชํน นิทาน
ชาดก ที่มาจาก คัมภรี๑ใบลานใน

พระพุทธศาสนา 

 

 

แฝงด๎วย ธรรมะ หรือปริศนา
ธรรมในการดําเนินชีวิต เพื่อ
สอนให๎คนทําความดี  เป็น
พื้นฐานในการสร๎างสังคม 
ชุมชน ให๎สงบสุข 

 

 
ในคัมภีร๑กลําวถึง 
เมืองพันธุมตินคร 
ซึ่งคือเมืองเชียงราย
ในอดีต 
 

มีความเชื่อวํา  
มีตํานานจากพระ
ธาตุดอยเขาควาย
แก๎ว อ.เมือง  
จ.เชียงราย  
 

ลักษณะ 

ความเชื่อทั่วไป
บอกวํา ลักษณะ
ถอดมาจากคัมภีร๑
ใบลาน 

เป็นหมีดํา มี ๔ หู 
๕ ตา 
 

ลักษณะ 

บางพื้นที่ เชื่อจาก
ตํานานพระธาตุ
ดอยเขาควายแก๎ว 
เหมือนกัน แตํได๎มี
การนิมิตวําเป็น
พระอินทร๑แปบง
กาย เปน็วานร มี 
๔ หู ๕ ตา 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ดอยเขาควายแก๎ว 
คล๎ายกับท่ีกลาํวใน
คัมภีร๑ใบลาน มีถ้ํา 
มีพระธาต ุ
 



 

๑๐๐ 

๔.๑.๒ กิจกรรมจากการสร้างพลังทางศิลปะของจังหวัดเชียงราย โดยใช้อัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 

ศิลปะเพ่ือสังคมถูกปรับเพ่ือนํามาใช๎ให๎เหมาะสมกับปัจจุบันและสถานการณ๑ของวงการ
ศิลปะในประเทศไทย ทําให๎เงื่อนไขของศิลปะเพ่ือสังคม มีคุณคําเนื้อหาหรือเรื่องเป็นไปลักษณะเชิง
นามธรรมซึ่งฐานอันสําคัญของศิลปะเพ่ือสังคม มีเนื้อหาที่แสดงความคิด เรื่องราวที่มีคุณคําตํอสังคม
หนึ่งหรือสังคมโดยรวม ซึ่งคุณคํานั้นจะต๎องเป็นสิ่งที่แสดงออกมาจากความดีงาม คุณธรรม ศีลธรรม 
เป็นต๎น เพ่ือสังคมจะได๎เกิดสติปัญญาและทางออกของปัญหาตํางๆ สํวนความแจํมชัดของรูปแบบเป็น
การนําเสนอที่ชัดเจนแจํมชัด ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เชื่อมตํอระหวํางผลงานกับผู๎เสพ เป็นรูปแบบที่นําเสนอ
เนื้อหาที่ทําให๎ผู๎เสพเกิดความสนใจและเกิดความเข๎าใจอยํางไมํอยากเกินไป และสํานึกทางสังคมของ
ศิลปินเป็นสํวนที่จะบํงชี้ได๎มากท่ีสุดแตํมีความสําคัญที่สุดเพราะเป็นแรงผลักสูํผลงานของศิลปิน ศิลปิน
จะต๎องมีสํานึกทางสังคมอยํางแท๎จริง มีอารมณ๑ความรู๎สึกตระหนักตํอปัญหาที่มองเห็นในสังคม ใน
บางครั้งศิลปินอาจสร๎างผลงานขึ้นมาเพียงเพ่ือปัจจัยภายนอกเทํานั้น สร๎างเพราะกระแส สร๎างเพ่ือ
ขาย สร๎างเพ่ือภาพลักษณ๑ ถ๎าเป็นเชํนนี้ศิลปะก็จะกลายเป็นเพียงผลิตกรรมที่ไร๎จิตวิญญาณและ
ความรู๎สึก ซึ่งเราจะสามารถรู๎สึกได๎กับผลงานเหลํานั้นวําจืดชืด กระด๎าง ขาดความสดและขาดชีวิตชีวา๑๒ ศิลปะ จึง
เป็นเครื่องมือที่สําคัญ หรือกลไกลที่มีบทบาทอยํางมากในการขับเคลื่อนทางสังคมได๎ในปัจจุบัน 
สามารถสร๎างศรัทธาให๎เกิดขึ้นกับคนในชุมชน ถํายทอดเรื่องราวทางสังคม นอกจากนี้ยังสามารถ
กระตุ๎นนํารายได๎เศรษฐกิจเข๎าสูํชุมชนหรือเมืองได๎ หากมีการพัฒนาไปเป็นนวัตกรรมใหมํๆ เกิดขึ้น 
และยังเป็นปัจจัยสําคัญในการสร๎างพลังทางสังคมได๎ ยกตัวอยําง เชํน การสร๎างพระพุทธรูป การสร๎าง
วัดวาอาราม ก็เป็นการสร๎างพ้ืนที่ศิลปะแขนงหนึ่ง ที่สามารถสร๎างความศรัทธา กํอเกิดเป็นศูนย๑รวม
คน รวมจิตใจ เกิดกลุํม เกิดพลังขับเคลื่อนสร๎างประโยชน๑ตํอสังคมตํอไปได๎  

 การสร๎างพลังทางศิลปะ จึงเป็นการสร๎างสุขภาวะทางสังคม ทั้งการสร๎างการมีสํวนรํวม 
สร๎างความสามัคคี สร๎างจิตสํานึก สร๎างสุนทรียภาพในชุมชนได๎ นําไปสูํการเกิดผลลัพธ๑ในด๎านดีแกํ
สังคม ทั้งในนามธรรม และรูปธรรม และเนื่องจากตํานานเรื่องของ แมงสี่หูห๎าตา นั้น เป็นศิลปะจาก
สัตว๑ในตํานานของชาวล๎านนา จึงได๎นํามาใช๎เป็นสํวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร๎างพลังทางสังคมและ
พลังศิลปะได๎โดยกระบวนการสร๎างพลังทางศิลปะ โดยใช๎อัตลักษณ๑ของท๎องถิ่นแมงสี่หูห๎าตาเป็นตัว
ขับเคลื่อน ผํานกิจกรรมการจัดงานกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส๑ มีรายละเอียดของกิจกรรม
โดยผู๎วิจัยได๎อธิบายถึงกิจกรรมโดยการนําเสนอแบํงเป็นชํวงเวลาดังตํอไปนี้ 

๑. ช่วงก่อนการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส์  
เนื่องจากจังหวัดเชียงราย ได๎เป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬาแหํงชาติครั้งที่ ๔๖ ในปี 

๒๕๖๑ จึงเริ่มเตรียมแผนงานในการเป็นเจ๎าภาพ โดยจังหวัดเชียงราย จึงมีการเชิญหนํวยงาน 
สถาบันการศึกษา ในจังหวัดเชียงราย เชํน องค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย,เทศบาลเมืองเชียงราย
                                                           

๑๒ ชวัส  จําปาแสน, ศิลปะเพ่ือสงัคม : การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์, ภาควิชาทฤษฏีศิลป์ บัณฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๕๒. หน๎า ๑๓๑ – ๑๓๒ 



 

๑๐๑ 

,มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เจ๎าของสนามฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ด , 
ผู๎แทนสวนตุงเฉลิมพระเกียรติ สมาคมขัวศิลปะ รํวมประชุมวางแผนงานเตรียมงานกันทันที เพ่ือ
เตรียมการในการจัดงานกีฬาแหํงชาติ และในการจัดนั้น ก็ปฏิเสธไมํได๎ที่จะไมํมีศิลปะเข๎ามาเกี่ยวข๎อง 
เพราะเป็นสํวนประกอบ และปัจจัยที่สําคัญเชํนกันในการจัดงาน เพราะสัญลักษณ๑ การจัดสถานที่ ก็
ต๎องมีองค๑ประกอบด๎านศิลป์ ดังนั้นจึงเป็นที่มาและเป็นจุดเกิดของการใช๎สัญลักษณ๑ “แมงสี่หูห้าตา” 
ในการแขํงขันกีฬาแหํงชาติครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมชํวงกํอนการจัดงานกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงราย
เกมส๑จากการรวบรวมข๎อมูล มีดังตํอไปนี้๑๓ 

(๑) การประกวดการออกแบบมาสคอตโลโก้ (Logo) เพื่อสร้างสัญลักษณ์ของงานกีฬา 
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส ์  

เริ่มจากอาจารย๑เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน๑ จัดประชุมศิลปินในเชียงรายอยากให๎ศิลปะเข๎าไปมี
สํวนในการออกแบบมาสคอต โลโก๎ กีฬาเจียงฮายเกมส๑ส๑ มีศิลปินหลายคนชํวยกันออกแบบ เชํน รูป
ช๎าง รูปสัตว๑อ่ืนๆ แตํเจ๎าของตัวมาสคอทที่ได๎รับคัดเลือกนั้น กลําววํา  

“คิดเล่นๆว่าเราเคยเห็นที่ญี่ปุ่นน้าเอาเทพเจ้ามาเป็นมาสคอตได้ ที่เชียงใหม่น้าเอาตัว 

ฟาน (เก้งเผือก) มาเป็นมาสคอตในการรณรงค์ให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก ฟานก็เป็นสัตว์เป็น

ต้านานโบราณเชียงใหม่เหมือนกัน ปอยมาคิดว่าเชียงรายมีอะไร เราเคยได้ยินเรื่องแมงสี่หูห้าตา เป็น

เหมือนสัตว์ปุยๆตัวหนึ่ง มีต้านานของครูบาที่อยู่บนดอย มีรูปปั้นอยู่ด้วยเป็นสล่าที่ออกแบบไว้ เด็กๆ

เราได้ยินเรื่องแมงสี่หูห้าตา เพ่ือนฝรั่งก็สนใจเรื่องนี้ เคยคุยกันท้าให้นึกถึงแมงสี่หูห้าตาขึ้นมาเลย

ออกแบบส่งไป  อาจารย์เฉลิมชัยถูกใจแล้วแนะน้าให้ท้าออกมาน่ารักเป็นตัวกลมๆป้อมๆ” แมงสี่หูห้า

ตาในต้านานกล่าวไว้ว่ามี ลักษณะคล้ายหมี รูปร่างอ้วนเตี้ย มีขนยาวๆ สีด้า มีสี่หู ตาสีเขียวห้าตา 

ความพิเศษคือกินถ่านไฟเป็นอาหาร  อุจจาระออกมาเป็นทองค้า ในต้านานครูบาเจ้าชัยยะวงศา

พัฒนา จังหวัดล้าพูน เชื่อมโยงจ้านวนสี่หูและห้าตา เข้ากับหลักค้าสอนทางพุทธศาสนาแสดงถึง

หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ และศีล ๕ ส่วนเรื่องที่แมงสี่หูห้าตากิน ถ่านไฟแล้วอึออกมาเป็นทองค้านั้น

หมายถึง มีความอดทนต่อกิเลสมาร จนผลบุญส่งให้ประสบกับความ เจริญรุ่งเรืองแมงสี่หูห้าตาตัวนี้ 

ได้ชื่อว่า “ค ำสุข” เป็นชื่อของย่ามีความหมายว่าทองค้า อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่า ศิลปินเชียงรายจะใช้

แมงสี่หูห้าตาโปรโมทเชียงรายเมืองศิลปะไปด้วย เป็นอีกหลายๆ เวอร์ชั่น โดยศิลปินท่านอ่ืนๆจะ

น้าเสนอแมงสี่หูห้าตาในแบบของตัวเองในโอกาสต่อๆไป และ “ค ำสุข” เป็นตัวการ์ตูนปอยวาดขึ้น

แล้วแชร์ลงในเพจ poypoy ซึ่งนอกจากจะได้เห็นลายเส้นและท่วงท่าอันน่ารักแล้ว ค้าสุขยังมีผอง

                                                           
๑๓ สัมภาษณ๑, ทรงเดช ทิพย๑ทอง, ศิลปินเชียงราย, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๐๒ 

เพ่ือนที่วิ่งเล่นอยู่ในสวนมากมาย ถ้าลองคลิกเข้าไปดูผลงานในเพจนั้น เราจะพบกับตัวตนของปอย

ผ่านเด็กน้อยที่เต็มไปด้วยความฝัน” ๑๔ 

จากการให๎ข๎อมูลจากพจวรรณ พันธ๑จินดา นั้น ทําให๎ทราบวําเป็นศิลปินที่ยังมีความรู๎ และ
ตระหนักถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ซึ่งการที่ พจวรรณ ใช๎แมงสี่หูห๎าตามาเป็นสัญลักษณ๑นั้น เริ่ม
เป็นการจุดประกายถึงเรื่องการรื้อฟ้ืน และอนุรักษ๑ ถํายทอดวัฒนธรรมท๎องถิ่น ในประเภทวรรณกรรม 
ที่บางทีอาจจะทําให๎สูญหายได๎ หากไมํมีการรักษา นอกจากนี้ยังเป็นการรู๎จักประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เป็นสื่อเครื่องมือในการอนุรักษ๑ เชํน การสร๎าง เพจ poypoy เพ่ือนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
ผลงานศิลปะ โดยเฉพาะ “น๎องคําสุข” หรือ “แมงสี่หูห๎าตา” สัตว๑ในตํานานที่อยูํบนพระธาตุดอยเขา
ควายแก๎ว เข๎ามาโลดแลํนสร๎างความสุนทรี ความนํารัก และรื้อฟ้ืนตํานานท๎องถิ่น ทั่วจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ ๔.๘ “ปอย” พจวรรณ พันธ๑จินดา เจ๎าของผลงานงานมาสคอต “คําสุข” 
ที่มา: https://www.khaosod.co.th/sports/news_1850062 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๔

 พจวรรณ พันธ๑จินดา, เปิดใจ “ปอย” พจวรรณ เจ๎าของลายเส๎น “คําสุข” มาสคอต “เจียงฮาย
เกมส๑ส๑, ขําวสดออนไลน๑, [ออนไลน๑], แหลํงที่มา: https://www.khaosod.co.th/sports/news_1850062, [๓ 
พ.ค. ๒๕๖๒]. 

 



 

๑๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพ ๔.๙ ภาพ น๎องคําสุข บางสํวน ในเพจ poypoy 
       ที่มา: เพจ poypoy 

(๒) การแถลงข่าว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา 
หลังจากท่ีมีการประกวดการออกแบบมาสคอตโลโก๎ (Logo) และได๎คัดเลือกสัญลักษณ๑ 

ของงานกีฬาแหํงชาติ ซึ่งได๎คัดเลือก น๎องคําสุข หรือ แมงสี่หูห๎าตา ในชํวงเวลากํอนที่จะจัดงานกีฬาก็
ได๎มีการประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํงานกีฬาแหํงชาติจากหนํวยงานตํางๆ ที่รับผิดชอบให๎แกํสาธารณะ
ได๎ทราบ เชํน กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สื่อ และสถานีวิทยุและ
โทรทัศน๑ กลุํมเฟสบุ๏คของวัดรํองขุํน รวมถึงหนํวยงานจากเทศบาลนครเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ เป็น
ต๎น โดยมี อาจารย๑ทรงเดช ทิพย๑ทอง นายกสมาคมขัวศิลปะในตอนนั้น ได๎รับมอบหมายจากจังหวัด
เชียงราย ให๎เป็นผู๎รับผิดชอบการจัดสร๎างปูายขบวน ตุง ประกอบขบวน และสร๎างมาสคอต “แมงสี่หู
ห๎าตา” ตามแนวคิดรูปแบบของ น.ส.พจวรรณ พันธ๑จินดา ที่ได๎รับการคัดเลือก และได๎แถลงขําวการ
รับเป็นเจ๎าภาพการแขํงขันกีฬา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีส รีสอร๑ท จ.
สงขลา โดยสมาคมขัวศิลปะและศิลปินเชียงราย ได๎มอบหมายให๎อาจารย๑จักรกริช ฉิมนอก ประธาน
สาขาวิชาศิลปกรรม สํานักวิชาสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)  และเป็นศิลปิน
เชียงรายในสมาคมขัวศิลปะ เป็นผู๎แถลงขําว โดย อาจารย๑จักรกริช ฉิมนอก เปิดเผยวํา  
 “สมาคมขัวศิลปะและศิลปินเชียงราย โดยมี อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง นายกสมาคมฯ 
ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงราย ให้เป็น ผู้รับผิดชอบการจัดสร้างป้ายขบวน ตุงประกอบขบวน 
และสร้าง มาสคอต “แมงสี่หูห้าตา” หรือน้องค้าสุข ตามแนวคิดของ น.ส.พจวรรณ พันธ์จินดา เพ่ือใช้
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส์ส์” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
และต่อด้วยการ แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ “น้้ากกเกมส์ส์” ในปีถัดไป ระหว่างวันที่ 
๑๘ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ส่วนมาสคอตจะใช้ “แมงมันค้า” เป็นสัญลักษณ์ จากแนวคิดของกลุ่ม



 

๑๐๔ 

ศิลปินขัวศิลปะเชียงราย ทั้งนี้ ได้รับค้าปรึกษาและการแนะน้าจาก ศาตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิต
พิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ส่วนตนเองนั้นรับผิดชอบ ในการสร้างแมงสี่หูห้า
ตา ที่ใช้  ประกอบในการแสดง “นาฏกรรมแห่งขุนเขา” และ ตนเองได้รับงบประมาณจัดสร้าง  “แมง
สี่หูห้าตา” จาก ศาตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์แล้ว ก็ได้ออกแบบสร้างให้สง่า น่าเกรงขาม และดู
สวยงาม อ่อนช้อย เพ่ือให้ผู้ชมทั้งประเทศจดจ้าและประทับใจ เป็น   ความภาคภูมิใจ ของชาว
เชียงรายทุกคน ส่วนตัวผมเอง การท้า “แมงมันค้า” ได้แนวคิดมา  เนื่องจากภาคเหนือ โดยเฉพาะ
เชียงราย มีแมงมัน หรือพญามด เป็นสัญลักษณ์ของ ความ  อดทน และมีพละก้าลังที่แข็งแรง และยัง
เป็นอาหารท้องถิ่นเชียงราย ที่เป็นเอกลักษณ์  เฉพาะถิ่นอีกด้วย ซึ่งมีราคาแพง ลักษณะพิเศษของมัน
ก็คือ เป็น สัตว์ที่ ตัวเล็ก ขาเล็ก แต่  มีก้นใหญ่ แต่สามารถท้าอะไรได้ท่ียิ่งใหญ่ เปรียบเสมือนคนพิการ 
แม้จะไม่มีแขนขา หรือ  แขน ขาเล็ก ไม่สมประกอบ แต่มีพลังเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด 
เชียงราย  และคนไทยในระดับโลกได้”๑๕ 

นอกจากนี้ทางสมาคมขัวศิลปะยังมีการสร๎างพ้ืนที่ศิลปะ แมงสี่หูห๎าตา เพ่ือประชาสัมพันธ๑
งานกีฬา  แหํงชาติ เชํน การเขียน Wall art แมงสี่หูห๎าตา ที่สมาคมขัวศิลปะ และกําแพงสนามกีฬา
เชียงราย, การปั้น ตุ๏กตาดินเผารูปแมงสี่หูห๎าตา ที่สมาคมขัวศิลปะ, มาทคอตแมงสี่หูห๎าตา หน๎าสวน
ตุง และโคมเชียงราย, มาทคอตแมงสี่หูห๎าตา หน๎าสมาคมขัวศิลปะ,  มาทคอตแมงสี่หูห๎าตา วัดรํองขุํน 
เป็นต๎น ซึ่งเป็นการเตรียมพร๎อมในสํวนการประชาสัมพันธ๑ในชํวงต๎น นอกจากการประชาสัมพันธ๑ที่เป็น
ทางการ หรือผํานทางสื่อโซเชียลตํางๆ เป็นการสร๎างการรับรู๎แกํสาธารณะโดยการสร๎างสรรค๑งาน
ศิลปะหลายๆ ประเภทจากตํานานความเชื่อเรื่องแมงสี่หูห๎าตา ทั้งงานประติมากรรม งานเพ๎นท๑ งาน
หัตถกรรม เป็นต๎น ซึ่งทําให๎ผู๎พบเห็นนอกจากการที่สนใจในเรื่องการจัดงานกีฬาแหํงชาติครั้งที่ ๔๖ 
แล๎ว ยังเกิดความสนใจในประเด็นคําถามและสงสัยถึงเรื่องสัญลักษณ๑ของงานกีฬาแหํงชาติ นําไปสูํการ
สืบค๎นและอยากทราบเรื่องราวของตํานานแมงสี่หูห๎าตา ให๎กลับมาอีกครั้งในยุคปัจจุบัน๑๖  

 
 
 
 
 

                                                           

๑๕ จักรกริช ฉิมนอก,  ม.ราชภัฏเชียงรายจัดให๎ แมง ๔ หู ๕ ตา ‘แมงมันคํา’เจยีงฮาย-น้ํากกเกมส๑ส๑
สํานักประชาสัมพันธ๑และสื่อสารองค๑กร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย[ออนไลน๑], แหลํงที่มา: 
https://www.crru.ac.th/kanbouplus/read_more.php?newsid=๓๓๙2017-07-10, [๓ พ.ค. ๒๕๖๒]. 

๑๖ สัมภาษณ๑, ทรงเดช ทิพย๑ทอง, ศิลปินเชียงราย, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 



 

๑๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ๔.๑๐ เผยแพรํประชาสัมพันธ๑ การรับเป็นเจ๎าภาพการแขํงขันกีฬา 
ที่มา : สํ า นักประชาสัมพันธ๑ และสื่ อสารองค๑ ก ร  มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เชี ยงราย 

https://www.crru.ac.th/kanbouplus/read_more.php?newsid=๓๓๙2017-07-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพ ๔.๑๑ การเขียน Wall art แมงสี่หูห๎าตาที่สมาคมขัวศิลปะ 
     ที่มา : สมาคมขัวศิลปะ 
 
 
 
 
 



 

๑๐๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ ๔.๑๒ งานประติมากรรม แมงสี่หูห๎าตา ที่มีลักษณะคล๎ายอาจารย๑เฉลิมชัย โฆษิต

พิพัฒน๑ จากการสร๎างสรรค๑ให๎มีรูปแบบศิลปะรํวมสมัย ทีว่ัดรํองขุํน 
       ที่มา : มานิตย๑ กันทะสัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพ ๔.๑๓ งานประติมากรรม แมงสี่หูห๎าตา ที่มีลักษณะคล๎ายการ๑ตูนมอลเตอร๑ 

จากการสร๎างสรรค๑ให๎มีรูปแบบศิลปะรํวมสมัย ทีส่มาคมขัวศิลปะ 
    ที่มา : สยมพล ศรีหนา 
 
 



 

๑๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพ ๔.๑๔ งานประติมากรรม แมงสี่หูห๎าตา ที่มีลักษณะคล๎ายวานร จากการ

สร๎างสรรค๑ให๎มีรูปแบบศิลปะรํวมสมัย ทีส่ถานีขนสํงจังหวัดเชียงราย 
    ที่มา : มานิตย๑ กันทะสัก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพ ๔.๑๕ งานประติมากรรม แมงสี่หูห๎าตา ที่มีลักษณะเป็นหมีที่มีอิริยาบถทํา

ยืน กินถําน และถํายเป็นทองคํา ซึ่งตํางจากรูปแบบในตํานานที่มี รูปแบบอิริยาบถหมอบ จากการ
สร๎างสรรค๑ให๎มีรูปแบบศิลปะรํวมสมัย ทีส่มาคมขัวศิลปะ 

    ที่มา : มานิตย๑ กันทะสัก 
 



 

๑๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ๔.๑๖ การเขียน Wall art แมงสี่หูห๎าตา บริเวณกําแพงสนามกีฬาเชียงราย 
     ที่มา : มานิตย๑ กันทะสัก 
 
(๓) การแบ่งศิลปินในการช่วยจัดขบวนและองค์ประกอบศิลป์ของขบวนในแต่ละ

อ าเภอของจังหวัดเชียงราย 
การแบํงศิลปินในการชํวยจัดขบวนและองค๑ประกอบศิลป์ของขบวนในแตํละอําเภอของ

จังหวัดเชียงรายนั้น เป็นการชํวยเหลือชุมชนในแตํละอําเภอเพ่ือให๎เกิดกระบวนการสร๎างสรรค๑ และ
ศิลปินก็มีสํวนชํวยในการถํายทอดและสอนงานเกี่ยวกับการสร๎างสรรค๑ศิลปะ สร๎างการมีสํวนรํวมใน
ชุมชนทุกกลุํมด๎วย ซึ่งในขั้นตอนนี้นั้นมาจากแนวคิด นโยบายของอาจารย๑เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน๑ ที่มี
ความคิดวํา 

“ศิลปินเชียงรายมีจํานวนที่มากกวําทุกจังหวัด และในแตํละอําเภอในจังหวัดเชียงราย ก็
จะมีศิลปินที่มีพ้ืนเพอยูํในแตํละอําเภออยูํแล๎ว ประกอบกับศิลปินมีความรู๎เรื่องศิลปะองค๑ประกอบของ
ริ้วขบวนรายละเอียดตํางๆ ตลอดจนถึง ศิลปินจะให๎คําแนะนําตํอนายอําเภอทุกอําเภอในแตํละอําเภอ
ที่ตัวศิลปินทํานนั้นได๎รับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษา ชํวยทั้งเรื่องเทคนิคกระบวนการในการสร๎างสรรค๑
ผลงานในแตํละชิ้นให๎ประชาสัมพันธ๑กีฬาแหํงชาติ โดยใช๎สัญลักษณ๑แมงสี่หูห๎าตา นํามาสร๎างสรรค๑ใน
รูปแบบตํางๆ เพ่ือให๎เกิดความตื่นตาตื่นใจ ตํอผู๎พบเห็น และตื่นตาตื่นใจตํอผู๎รํวมเดินขบวนในแตํละ
อําเภอ ที่เหมือนกับเฟสติวัลมาโชว๑ผลงานของตัวเอง ซึ่งการโชว๑ผลงานในครั้งนี้ แตกตําง จากการโชว๑
ผลงานของศิลปิน ที่ผํานมา อันคุ๎นเคยตา ในหอศิลป์ในแกลลอรี่ แตํครั้งนี้การแสดงผลงานของศิลปิน
และผู๎รํวมสร๎างสรรค๑ผลงานในแตํละอําเภอนั้นนํามาแสดงผลงานทํามกลางสาธารณะชนในท๎องถนน
เหมือนตํางประเทศ ให๎ผู๎พบเห็นได๎มีสํวนรํวมกับกีฬาแหํงชาติครั้งที่ ๔๖ ในครั้งนี้ ดังนั้นการเป็นพ่ีเลี้ยง 
ในการสร๎างสรรค๑ริ้วขบวนในอําเภอตํางๆของศิลปินที่ปรึกษา ซึ่งทําให๎ ผลที่ได๎ออกมาสําเร็จอยํางดี
งามโดยศิลปินที่ได๎มีการแบํง ที่แตํละอําเภอได๎จากการแบํงศิลปินในการชํวยจัดขบวน การออกแบบ 
การสร๎างสรรค๑ขบวน นั้น มีศิลปิน เป็นผู๎ออกแบบเป็นหลัก  ทั้ง ๑๘ อําเภอ โดยใช๎เกณฑ๑วํา อําเภอ
ไหนมีศิลปินก็จะให๎ศิลปินในแตํละอําเภอชํวยบ๎านเกิดตัวเอง แตํถ๎าหาอําเภอไหนไมํมีศิลปิน ก็จะมีการ



 

๑๐๙ 

สํงศิลปินจากอําเภออ่ืนๆ ไปชํวย ซึ่งศิลปินที่ประจําอําเภอนั้น มีจํานวนอําเภอละ ๕ ทําน เชํน อําเภอ
แมํสรวยไมํมีศิลปิน ก็จะมีการสํงศิลปินไปชํวย และมีวัฒนธรรมจังหวัด และของแตํละอําเภอ เชื่อม
ประสาน”

๑๗ 
การแบํงศิลปินในการชํวยจัดขบวนและองค๑ประกอบศิลป์ของขบวนในแตํละอําเภอ นั้นมี

การประชุม และมีมติในการจะจัดประกวด เมื่อมีการสํงพ่ีเลี้ยง ศิลปิน ไปชํวยในการจัดริ้วขบวน ๑๘ 
อําเภอ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให๎ศิลปินได๎มีการถํายทอดศิลปะสูํสังคม และชุมชนก็สามารถแสดง
ศักยภาพรํวมกับศิลปินได๎ตามศักยภาพที่มีผนวกเป็นหนึ่งเดียวและในการแบํงศิลปินนั้นได๎มีการ
ประชุมเพ่ือติดตามความพร๎อมและทําความเข๎าใจในขั้นตอนตํางๆ ของการดําเนินงาน โดยมี นายภาส
กร บุญญลักษม๑ รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ จัดประกวดริ้ว
ขบวนศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให๎การจัดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมมีความยิ่งใหญํงดงาม ซึ่งจังหวัดเชียงราย
รํวมกับศิลปินเชียงรายจัดให๎มีการประกวดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรม ๑๘ อําเภอ เพ่ือต๎อนรับการเป็น
เจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส๑ส๑” และมีการกําหนดการประกวดริ้ว
ขบวนฯ วันอาทิตย๑ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ และนโยบายในการจัดริ้วขบวนของ ๑๘ อําเภอนั้น จะต้อง
มี แมงสี่หูห้าตา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานกีฬาอยูํในขบวนด๎วย และจะเน๎นความประณีตสวยงาม 
ความคิดสร๎างสรรค๑ นําเสนอเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมในท๎องถิ่น ใช๎วัสดุในการประดับตกแตํงรถขบวน
ได๎เหมาะสมสงํางาม สื่อถึงอัตลักษณ๑ของแตํละอําเภอ บํงบอกเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมล๎านนา และกีฬาแหํงชาติ “เจียงฮายเกมส๑ส๑” ที่สําคัญเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
ท๎องถิ่น และการแตํงกายที่แสดงถึงเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น ความหลากหลายทางชาติพันธุ๑ ริ้วขบวนแตํ
ละขบวนจะมีความยาวไมํเกิน ๑๐๐ เมตร และผลงานที่นํามาประกอบรูปขบวนบวน จะต๎องนําไป
ติดตั้งพ้ืนที่สําคัญของแตํละอําเภอได๎จริง แตใํนสํวนอําเภอเมืองเชียงรายถือเป็นอําเภอเจ๎าภาพหลักจะ
ไมํเข๎ารํวมประกวด  

นอกจากนี้ยังมีการกระตุ๎นการจัดขบวนด๎วยแรงจูงใจ คือ การให๎เงินรางวัล และประกาศ
เกรียติคุณ และถูกคัดเลือกไปแสดงในวันเปิดและปิดของงานกีฬาแหํงชาติ โดย ภาสกร บุญญลักษม๑ 
รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงราย กลําววํา “อําเภอที่ชนะเลิศการประกวด จะได๎รับเงินรางวัล และ
ประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน๑ ศิลปินแหํงชาติ รางวัล ที่ ๑ ได๎รับเงิน
รางวัล ๑ ล๎านบาท รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๕ แสนบาท และรางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๓ แสนบาท และทั้ง 
๓ รางวัล จะได๎รับถ๎วยรางวัลพิเศษจาก อ.เฉลิมชัยฯ มูลคําสูงถึง ๓ ล๎านบาท ในสํวนของอําเภอ ๑๕ 
อําเภอ จะได๎รับประกาศเกียรติคุณจาก อ.เฉลิมชัยฯ ทุกอําเภอ และเมื่อเสร็จสิ้นการประกวด ทุก
ขบวนจะนําไปจอดแสดงบริเวณลานหน๎าสนามศาลากลางจังหวัดเชียงราย เป็นเวลา ๑ วัน ๑ คืน 
เพ่ือให๎ประชาชน ได๎ชม กํอนนํากลับไปโชว๑หน๎าที่วําการอําเภอของแตํละอําเภอ 

 
 

                                                           
๑๗

 สัมภาษณ๑, ปรีชา ราชวงค๑, ศิลปินเชียงราย, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
 



 

๑๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ๔.๑๗ การประชุมเพ่ือแบํงศิลปินในการชํวยจัดขบวน องค๑ประกอบศิลป์ ในแตํละ

อําเภอ 
    ที่มา : ท๎องถิ่นนิวส๑ 
 
 (๔) การลงพ้ืนที่ของศิลปินในการช่วยเตรียมขบวน องค์ประกอบศิลป์ ในแต่ละอ าเภอ  
เมื่อมีการแบํงศิลปินในการชํวยจัดขบวนและองค๑ประกอบศิลป์ของขบวนในแตํละอําเภอ

ของจังหวัดเชียงรายแล๎ว เริ่มมีการเตรียมพร๎อมการจัดริ้วขบวนของแตํละอําเภอในจังหวัดเชียงราย 
โดยการลงพื้นที่ของศิลปินประจําแตํละอําเภอ  

ทางด๎านงบประมาณนั้นแตํละอําเภอจะมีการสนับสนุนงบประมาณเองสํวนใหญํ และบาง
อําเภอก็จะหาทุนในการสนับสนุนเสริมในการจัดริ้วขบวน เชํน อําเภอแมํจัน มีศิลปินหลักๆ ได๎แกํ 
อาจารย๑ทรงเดช ทิพย๑ทอง ได๎มีการทําผ๎ายันต๑แมงสี่หูห๎าตาจําหนําย ให๎แกํแตํละชุมชน  ประมาณ 
๑๒๐ ชุมชน การทํายันต๑จําหนํายนั้น เนื่องจากเหตุผลความเชื่อและความศรัทธาแล๎วนั้น ยังเป็นการ
กระตุ๎นการมีสํวนรํวมของชุมชนในด๎านการสนับสนุนปัจจัยอีกด๎วย อาจารย๑ทรงเดชกลําว๑๘ เพ่ือหา
ทุนสนับสนุนในการจัดขบวน เป็นต๎น ทางด๎านอาจารย๑ปรีชา ราชวงค๑๑๙ ได๎ชํวยขบวนของอําเภอแมํ
ฟูาหลวง ก็ได๎มีการชํวยออกแบบขบวน โดยการดึงเรื่องวิถีวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นของอําเภอแมํฟูาหลวงมา
สร๎างสรรค๑ในริ้วขบวน แตํอําเภอแมํฟูาหลวงนั้นได๎รับความรํวมมือจาก กศน และชาวบ๎านอยํางดี และ

                                                           
๑๘

 สัมภาษณ๑, ทรงเดช ทิพย๑ทอง, ศิลปินเชียงราย,  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๙

 สัมภาษณ๑, ปรีชา ราชวงค๑, ศิลปินเชียงราย, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
 



 

๑๑๑ 

อาจารย๑ปรีชาก็ได๎สอน และถํายทอดความรู๎ในเรื่องงานศิลปะที่เหมาะศักยภาพของชุมชน เพ่ือให๎
ชุมชนได๎เกิดพลังในการมีสํวนรํวมครั้งนี้ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ๔.๑๘ ศิลปินลงพื้นทีใ่นการชํวยเตรียมขบวน องค๑ประกอบศิลป์ ในแตํละอําเภอ 

ที่มา : สมาคมขัวศิลปะ 
 

๒. ช่วงการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๖ เชียงรายเกมส์  
(๕) การจัดประชุมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน และ

ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ได๎มีการจัดประชุมกับเครือขํายทุกภาคสํวนติดตามความคืบหน๎าการดําเนินงาน และ

ความพร๎อมในการเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬาแหํงชาติ ทั้ง ๒๑ ฝุาย เชํน กระทรวงการทํองเที่ยว
และกีฬา สมาคมขัวศิลปะ วัฒนธรรมจังหวัด เทศบาลจังหวัดเชียงราย อําเภอในจังหวัดเชียงราย ๑๘ 
อําเภอ เป็นต๎น  โดยมีการจัดประชุมเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  ซึ่งมี นายประจญ ปรัชญ๑สกุล ผู๎วํา
ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน และหนํวยงานทั้ง ๒๑ ฝุายได๎รายงานความพร๎อมสําหรับการ
ดําเนินงานและความคืบหน๎าความพร๎อมในแตํละพ้ืนที่ 



 

๑๑๒ 

โดยผู๎วําราชการจังหวัดฯ ได๎ย้ําความรํวมมือของทุกฝุาย รวมถึงชาวเชียงรายที่จะเป็นเจ๎า
บ๎านที่ดีในการต๎อนรับผู๎มาเยือน เพ่ือให๎การเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬาของเชียงรายครั้งนี้เป็นที่
ประทับใจ รวมถึงพิธีเปิดการแขํงขันจะยิ่งใหญํอลังการ โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน๑ 
ศิลปินแหํงชาติ ออกแบบและควบคุมด๎วยตนเอง โดยนําศิลปะมาผสมผสานกับการกีฬา มีความแปลก
ใหมํ ไมํเหมือนที่เคยจัดมากํอน 

นอกจากนั้นกํอนการแขํงขันกีฬาแหํงชาติจะเริ่มขึ้น จังหวัดเชียงรายได๎มีการจัดกีฬาและ
กิจกรรมประเภทตํางๆ เพ่ือสร๎างความตื่นตัวและการมีสํวนรํวมให๎กับทุกภาคสํวน เชํน โดยวันที่ ๖ 
ตุลาคม จัดกิจกรรม NIGHT RUN FOR CHIANGRAI GAMES เดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพ และวิ่งมินิ
มาราธอน วันที่ ๑๔ ตุลาคม กิจกรรม BIKE FOR CHIANGRAI GAMES วันที่ ๒๗ ตุลาคม กิจกรรม 
THAI FIGHT เชียงราย และวันที่ ๒๘ ตุลาคม จะมีการจัดการประกวดขบวนแหํที่ยิ่งใหญํ งดงามด๎วย
วิถีแหํงล๎านนา ของ ๑๘ อําเภอในจังหวัดเชียงราย  

นอกจากนี้ยังได๎มีการสนับสนุนรับผู๎วําราชการจังหวัดเชียงรายได๎รับมอบเงินสนับสนุนการ
จัดการแขํงขันกีฬาแหํงชาติ จากชมรมกอล๑ฟสิงห๑เชียงราย และสนามกอล๑ฟสันติบุรี คันทรีคลับ 
เชียงราย จํานวน ๑,๒๙๙,๙๙๙ บาท จากตํารวจทํองเที่ยวเชียงราย และสมาคมยิงปืนนครเชียงราย 
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพ ๔.๑๙ การจัดประชุมกับเครือขํายทุกภาคสํวน 
        ที่มา : สมาคมขัวศิลปะ 
 
(๖) การประชุมเตรียมการประกวดริ้วขบวนของแต่ละอ าเภอ 
กํอนที่จะประกวดริ้วขบวนของแตํละอําเภอนั้น ทางหนํวยงานราชการในจังหวัดเชียงราย 

ได๎อนุเคราะห๑ สนับสนุนสถานที่ให๎แกํ ๑๘ อําเภอเพ่ือเตรียมขบวนในการประกวดริ้วขบวนในวันที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๒  ได๎แกํ ตามวัดตํางๆ ในอําเภอเมืองเชียงราย๒๑  

                                                           
๒๐ นายเอกชัย ใจมาธิ, สํานักประชาสัมพันธ๑เขต ๓ เชียงใหม ํ
๒๑

 สัมภาษณ๑, ปรีชา ราชวงค๑, ศิลปินเชียงราย, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๑๓ 

(๗) การประกวดริ้วขบวนของแต่ละอ าเภอ 
ค่ําวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒นายประจญ ปรัชญ๑สกุล ผู๎วําราชการจังหวัดเชียงราย ศาสตร

เมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน๑ ศิลปินแหํงชาติ รํวมกันจัดประกวดริ้วขบวนวัฒนธรรมรํวมสมัย และ
มอบรางวัล ณ บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมืองเชียงราย ซึ่งผลการประกวด  

โดยรางวัลชนะเลิศ ได๎แกํ ริ้วขบวนของอําเภอแมํฟูาหลวง ได๎รับเงินรางวัล ๑ ล๎านบาท 
พร๎อมหมูทิพย๑ทองคํา และประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได๎แกํ อําเภอดอยหลวง ได๎รับเงิน
รางวัล ๕ แสนบาท หมูทิพย๑เงิน และประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได๎แกํ 
อําเภอพาน ได๎รับเงินรางวัล ๓ แสนบาท พร๎อมหมูทิพย๑ทองแดง และประกาศเกียรติคุณ  

โดยมีหัวหน๎าสํวนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั้ง ๑๘ อําเภอ และ
นักทํองเที่ยว รํวมงานคึกคัก การจัดริ้วขบวนแหํเริ่มจากห๎าแยกพํอขุนเม็งรายมหาราช ผํานถนนบรรพ
ปราการ สิ้นสุดที่บริเวณหอนาฬิการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ๑การจัดแขํงขันกีฬา
แหํงชาติ  

เจียงฮายเกมส๑ส๑ ครั้งที่ ๔๖ และ กีฬาคนพิการแหํงชาติ #น้ํากกเกมส๑ส๑ ครั้งที่ ๓๖ ซึ่งแตํ
ละอําเภอจัดริ้วขบวนอยํางสวยงาม อลังการ สร๎างความประทับใจให๎กับผู๎เข๎าชมงานอยํางมาก ซึ่งเกิด
จากการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวนอยํางเห็นได๎ชัด๒๒ 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๒๐ การประกวดริ้วขบวนของแตํละอําเภอ ซึ่งในขบวนต๎องมีการสร๎างสรรค๑ของแมงสี่หูห๎าตา 
    ที่มา : มานิตย๑ กันทะสัก 

 

 

                                                           
๒๒

 สัมภาษณ๑, ปรีชา ราชวงค๑, ศิลปินเชียงราย, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๑๔ 

 (๘) พิธีเปิดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส ์ 
วันอาทิตย๑ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได๎มีพิธีเปิดงานกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงราย

เกมส๑ ณ สนามกีฬากลาง องค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ในพิธีเปิดงานกีฬาแหํงชาตินั้น ยังไมํได๎
มีการนําขบวนของแตํลพอําเภอมารํวมในพิธีเปิด แตํจะนําไปรํวมในขบวนพิธีปิด โดยในพิธีเปิดนั้นมี
เพียงตัวมาทคอท แมงสี่หู ห๎าตา หรือน๎องคําสุข ที่ชนะเลิศจากการแขํงขันในการออกแบบสัญลักษณ๑
งานกีฬาแหํงชาติ จากพจวรรณ พันธ๑จินดา รํวมในขบวนเทํานั้น๒๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๔.๒๑ มาทคอต แมงสี่หูห๎าตา หรือน๎องคําสุข ในพิธีเปิดงานกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ ๔๖ 
เชียงรายเกมส๑ 

    ที่มา: สมาคมขัวศิลปะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๓

 สัมภาษณ๑, ปรีชา ราชวงค๑, ศิลปินเชียงราย, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๑๕ 

(๙) สร้างพื้นที่ศิลปะ และการต่อยอดงานศิลปะในการสร้างสรรค์ แมงสี่หูห้าตา ให้มี
มูลค่าในช่วงการแข่งขัน 

มีการสร๎างตัวมาสคอตไว๎ที่ตามจุดตํางๆ ที่สําคัญในจังหวัดเชียงราย เชํน สวนตุงและโคม 
และยังมี มีการพัฒนาสินค๎า จากสมาคมขัวศิลปะ สร๎างตุ๏กตาแมงสี่หูห๎าตา เสื้อที่ระลึกแมงสี่หูห๎าตา 
ทําด๎ายสี่หูห๎าตา จําหนําย เ พ่ือเป็นที่ระลึกในการจัดงานกีฬาแหํงชาติครั้ งนี้  และเป็นการ
ประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย คือ วัดพระธาตุดอยเขาควายแก๎ว อีกด๎วย
๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๔.๒๒ ตุ๏กตาแมงสี่หูห๎าตา เพ่ือเป็นที่ระลึกแจกนักกีฬาและจําหนํายในชํวงงานกีฬาแหํงชาติ 
และการขยายผลถึงการสร๎างมูลคําจากแมงสี่หูห๎าตาเพ่ือสร๎างรายได๎ และอาชีพเสริม  

เชํน พวงกุญแจแมงสี่หูห๎าตา 
ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

                                                           
๒๔

 สัมภาษณ๑, ปรีชา ราชวงค๑, ศิลปินเชียงราย, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๑๖ 

 (๑๐) พิธีปิดงานกีฬาแห่งชาติ 
ได๎มีการจัดขบวน และขบวนที่ได๎เดินในพิธีเปิดนั้น เป็นขบวนที่ได๎รับรางวัล และคัดเลือก

จุดเดํนแตํละอําเภอ เข๎ารํวมพีธีเปิดและพิธีปิดงานกีฬาแหํงชาติ เชํน คัดเลือกแมงสี่หูห๎าตาของอําเภอ
พญาเม็งราย เข๎าเป็นสํวนหนึ่งในขบวน อําเภอดอยหลวง ได๎คัดเลือกดอกไม๎ ๔ หู ๕ ตา เข๎าเป็นสํวน
หนึ่งของขบวน โดยการคัดเลือกนั้น คัดเลือกจากบริษัท เวิร๑คพอยท๑ เอ็นเทอร๑เทนเมนท๑ จํากัด 
มหาชน ซึ่งรับหน๎าที่ในการจัดพิธีปิดในงานกีฬาแหํงชาติ ครั้งนี้๒๕ 

๓. ช่วงหลังการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส์  
(๑๑) สร้างพื้นที่ศิลปะ  การน ารูปปั้นมาสคอตแต่ละอ าเภอ และที่ร่วมแสดงในริ้ว

ขบวน ตั้งแสดงในพื้นที่ที่เป็นจุดส าคัญของแต่ละอ าเภอ เพ่ือให๎แสดงถึงพลัง ศักยภาพ เลําเรื่องราว
เอกลักษณ๑ของแตํละพ้ืนที่ผําน ตัวแมงสี่หูห๎าตา เชํน อําเภอพาน ใช๎มาทคอตสีหูห๎าตาที่สร๎างจากการ
จักรสาน ซึ่งบอกบํองวิถีชีวิต อาชีพและภูมิปัญญาของคนในอําเภอพาน ตั้งไว๎ที่เขตทางเข๎าระหวํา
จังหวัดพะเยาเข๎าสูํอําเภอพาน อําเภอแมํลาว นํามาตคอทแมงสี่หูห๎าตา ที่สร๎างจากการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน ตั้งไว๎ที่ศูนย๑โอทอป อําเภอแมํลาว หรือ วัดพระธาตุดอยเขาควาย ได๎นํามาตคอทแมงสี่หูห๎าตา 
มาตั้งบริเวณจุดชมวิว เพื่อสร๎างจุดเช็คอิน เป็นต๎น๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ ๔.๒๓ มาทคอตแมงสี่หูห๎าตา บริเวณจุดชมวิวบนพระธาตุดอยเขาควายแก๎ว 

ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 

                                                           
๒๕

 สัมภาษณ๑, ทรงเดช ทิพย๑ทอง, ศิลปินเชียงราย,  ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ๑, ทรงเดช ทิพย๑ทอง, ศิลปินเชียงราย,  ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒. 

 
 



 

๑๑๗ 

จากปรากฏการณ๑และกิจกรรมจากการสร๎างพลังทางศิลปะของจังหวัดเชียงราย โดยใช๎อัต
ลักษณ๑ของท๎องถิ่นแมงสี่หูห๎าตา โดยผํานการจัดกิจกรรมงานกีฬาแหํงชาติเชียงรายเกมส๑ ครั้ง ที่ ๔๖ 
นั้น ปฏิเสธไมํได๎วํา เรื่องศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ดํารงอยูํเพ่ือจรรโลงสังคมในสถานะที่พ่ึงพิงตัวเองได๎ ไมํวํา
จะเป็นวิจิตรศิลป์หรือประยุกต๑ศิลป์ก็ตาม นั่นคือศิลปะนั้นจะต๎องเป็นที่ต๎องการหรือต๎องรสนิยมของผู๎
เสพ ซึ่งอาจหมายถึงความต๎องการทางด๎านการใช๎สอย หรือความต๎องการทางด๎านจิตใจ๒๗ กิจกรรม
การจัดงานกีฬาแหํงชาติในครั้งนี้ ศิลปินจึงเป็นผู๎มีบทบาทสูงในการเชื่อม ประสาน เชื่อมโยงงานศิลปะ
สูํชุมชน เกิดพลังและสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม การสร๎างความรู๎แกํชุมชน รวมถึงสร๎างสุนทรียภาพ
ในหลายๆ ด๎านแกํชุมชน ทั้งทางด๎านอารมณ๑ (Emotions) และจิตใจ (Mind) ที่มีตํอการรับรู๎และชื่น
ชมความงดงาม (Beauty) เป็นต๎น ศิลปะจึงเป็นเครื่องมือและวิธีการทางการศึกษาที่ถือเอาการ
สะท๎อนภาวะด๎านในของปัจเจกออกมาสูํการสร๎างสรรค๑สิ่งตํางๆ การประยุกต๑ใช๎ การสื่อแสดง 
แลกเปลี่ยนสื่อสารเพื่อเข๎าถึงจิตใจและความคิดที่ลึกซึ้งระหวํางกันเหนือความเป็นภาษาถ๎อยคํา เข๎าถึง
ความเป็นสากลโดยธรรมชาติของศิลปะนําไปสูํการสํงเสริมการอยูํรํวมกันด๎วยความเคารพตํอผู๎อ่ืนและ
ตํางเห็นความงดงามกันและกันอยํางข๎ามพรมแดนความแตกตํางหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม 

 

๔.๑.๓ กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 
จากการวิเคราะห๑กระบวนการสร๎างพลังทางศิลปะ โดยใช๎อัตลักษณ๑ของท๎องถิ่นแมงสี่หูห๎า

ตา ผํานจากกิจกรรมงานกีฬาแหํงชาติครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส๑ จากการที่ผู๎วิจัยได๎ทําการรวบรวม
ข๎อมูลได๎พบวํา การสร๎างพลังของทางสังคมนั้น เกิดจากกระบวนการดังตํอไปนี้ ๑. การจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ๒. การสร้างสรรค์ใหม่ ๓. การเผยแพร่องค์ความรู้ ๔.การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้  

๑. การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจัดการภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นขั้นตอนที่สําคัญในการสร๎างพลังทางกระบวนการสร๎าง

พลังทางศิลปะ โดยใช๎อัตลักษณ๑ของท๎องถิ่นแมงสี่หูห๎าตา เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากการวางแผน
และการกําหนดเปูาหมาย ซึ่งภูมิปัญญาท๎องถิ่นนั้นมีพ้ืนฐานมาจากความคิด ความเชื่อ ความสามารถ 
ที่ได๎จากสั่งสมประสบการณ๑ไว๎จากบรรพบุรุษถํายทอดและพัฒนาการสืบสานกันมาสํงตํอให๎คนรุํนตํอ
รุํน จนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจึงเป็นความรู๎ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่
เป็นผลของการใช๎สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะตํางๆ ในพ้ืนที่ที่กลุํมชนนั้น โดยตั้งแตํการตั้งหลักแหลํง
ถิ่นฐานอยูํและได๎แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับกลุํมชนอ่ืน จากพ้ืนที่สิ่งแวดล๎อมอ่ืนที่ได๎มีการติดตํอ
สัมพันธ๑กันแล๎ว ได๎มีการรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสร๎างประโยชน๑ตํอได๎ หรือใช๎แก๎ปัญหาตาม
สิ่งแวดล๎อมและบริบททางสังคม-วัฒนธรรมของกลุํมชนนั้นๆ จากการศึกษาอาจกลําวได๎วํา การสร๎าง
พลังศิลปะนั้น เป็นการปลุกพลังและสร๎างความสามัคคีของประชาชนอีกครั้งทั้งในจังหวัดและนอก

                                                           
๒๗ การเรียนรู๎ศิลปะทางสังคมและวัฒนธรรมของโลกตํางๆ, [ออนไลน๑], แหลํงที่มา: 

http://www.arrl-nh.org/tag/ศลิปะ/, [๓ พ.ค. ๒๕๖๒]. 

http://www.arrl-nh.org/19/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87/%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/06/2014/


 

๑๑๘ 

จังหวัดเชียงราย จะเห็นได๎จากจากการทํางานกับทุกภาคสํวนในจังหวัดเชียงรายและภาคีเครือขําย
ตํางๆ เป็นการนําเอาความเชื่อ ความศรัทธา ตํานาน เรื่องเลําของท๎องถิ่นของชาวล๎านนา มาเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเพ่ือทําให๎เกิดกิจกรรมโดยการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คือ เรื่องแมงสี่หูห๎าตา ซึ่งเป็นนิทาน
พ้ืนบ๎านประเภทมุขปาฐะ ประเภทนิทานศาสนา ที่มาจากคัมภีร๑ใบลานในพระพุทธศาสนา เป็นภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นที่มีการสืบถํายทอดอยํางไมํเป็นลายลักษณ๑อักษร เพราะการสืบทอดไม่จ าเป็นต้องเป็น
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะสืบทอดโดยเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอักษร
หรือผสมผสานกันก็ได้ โดยการนําเรื่องเลําตํานานแมงสี่หูห๎าตา ที่ใช๎เป็นสัญลักษณ๑ในการแขํงขันกีฬา
แหํงชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส๑ในครั้งนี้ เป็นการนําเรื่องราวทั้งสัญลักษณ๑ และปริศนาธรรมกลับ
รื้อฟ้ืนให๎ประชาชนเกิดการรับรู๎ และเกิดความสนใจอีครั้งหนึ่งในยุคปัจจุบัน หลังจากท่ีตํานานอาจจะมี
แคํผู๎ที่รู๎จักหรือทราบแคํในบางกลุํมบางวัยเทํานั้น และยังใช๎เป็นตัวประสานในการสร๎างกิจกรรม 
เชื่อมโยง ระหวํางคนทุกกลุํมให๎เกิดพลังทางสังคม และสร๎างสุนทรียภาพทางด๎านจิตใจแกํผู๎พบเห็น 
และใช๎สอนคนขัดเกลาคนทางอ๎อม เป็นต๎น 

และจากการศึกษาจากกิจกรรมสร๎างพลังทางศิลปะ โดยใช๎อัตลักษณ๑ของท๎องถิ่นแมงสี่หู
ห๎าตานั้น ทําให๎เกิดการจัดการภูมิปัญญาท๎องถิ่นในขั้นตอนแรก สามารถวิเคราะห๑และสรุปได๎ตามแนว
ทางการจัดการภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตามหลักการดังตํอไปนี้ 

(๑.) การอนุรักษ์ (Conservation) การอนุรักษ๑เป็นการทําให๎ภูมิปัญญาที่มีคุณคําหรือมี
ความสําคัญตํอสังคมหรือชุมชน ที่กําลังจะหายไป ให๎ดํารงสืบทอดตํอไป ไมํวําจะเป็นการอนุรักษ๑
ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑ของแตํละพ้ืนที่ โดยอนุรักษ๑ภูมิปัญญาจะเกิดขึ้นได๎เมื่อสังคมหรือ
ชุมชนมีความภาคภูมิใจเห็นความสําคัญของการอนุรักษ๑และต๎องการให๎สืบทอดตํอไปโดยไมํให๎มีการ
สูญหาย ซึ่งจากปรากฏการณ๑จากการการแขํงขันกีฬาแหํงชาตินั้น มีการอนุรักษ๑ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คือ 
ตํานานแมงสี่หูห๎าตาเป็นเรื่องเลําที่มีต๎นกําเนิดมาจากพระธาตุดอยเขาควายแก๎ว จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
จากจากสัมภาษณ๑ของปราชญ๑ท๎องถิ่นและครูบาสนองวัดพระธาตุดอยเขาควายนั้นทําให๎ทราบวํา
ตํานานเรื่องของแมงสี่หูห๎าตานั้น ถึงแม๎วําจะมีประวัติอันยาวนานแตํคนรุํนใหมํ หรือแม๎กระทั่งคนใน
ชุมชนดอยเขาควายบางทํานยังไมํทราบถึงแกํนแท๎เรื่องตํานานแมงสี่หูห๎าตาด๎วยซ้ํา เพราะสมัยนี้ผู๎คนก็
หํางจากวัด และการที่สนใจในเรื่องแมงสี่หูห๎าตาสํวนใหญํจะมุํงประเด็นไปที่การเสี่ยงโชค แตํไมํได๎
ทราบถึงแกํนแท๎ของเรื่องปริศนาธรรมที่ขัดเกลาจิตใจและสอนคนให๎ เป็นคนดี การที่มีงานกีฬา
แหํงชาติ และอาจารย๑เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน๑ได๎ดึงตํานานเรื่องราวของแมงสี่หูห๎าตามาสร๎างการรับรู๎ให๎
คนในยุคปัจจุบันอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเป็นการอนุรักษ๑ถึงเอกลักษณ๑ท๎องถิ่น นิทานที่ใช๎
สอนคนในอดีต คนรุํนใหมํในปัจจุบันก็เริ่มตระหนักถึงของดีและคุณคําของท๎องถิ่นอีกด๎วย๒๒  

(๒.) การรื้อฟื้น (Recovery) เพ่ือให๎ภูมิปัญญาที่สําคัญหรือมีคุณคํา แตํหายไปแล๎วถูกนํา
กลับมาใช๎ใหมํ และมีโอกาสประยุกต๑ให๎รํวมสมัยเพ่ือใช๎ประโยชน๑ตํอไปได๎ เชํน เอกลักษณ๑ท๎องถิ่น
หายไป เมื่อทําการค๎นหา รื้อฟ้ืน และสร๎างชิ้นงานใหมํบนฐานภูมิปัญญาเดิม จะทําให๎เกิดมูลคําเพ่ิม
ขึ้นมาได๎ ดังเชํน การรื้อฟ้ืนเอกลักษณ๑และสัญลักษณ๑ของแมงสี่หูห๎าตา มาออกแบบและประยุกต๑ให๎
                                                           

๒๒ สัมภาษณ๑, พระอธิการสนอง สมุโน, เจ๎าอาวาสวัดดอยเขาควาย, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๑๙ 

เกิดความรํวมสมัยในปัจจุบัน และมีการเข๎าถึงข๎อมูลได๎งํายกวําเดิม เชํน จากการออกแบบ น๎องคําสุข 
ของผู๎ที่ชนะการออกแบบสัญลักษณ๑กีฬาแหํงชาติของคุณพจวรรณ พันธ๑จินดา ศิลปินเชียงราย ที่มีการ
นําลักษณะของแมงสี่หูห๎าตามาออกแบบที่เป็นรูปแบบใหมํในอิริยาบถที่หลากหลาย นอกจากแคํเป็น
หมีดําที่ทําทําหมอบเทํานั้น แตํยังคงสัญลักษณ๑ที่โดดเดํนและสําคัญคือ มีสี่หูและห๎าตา ซึ่งสร๎างความ
ประทับใจให๎ผู๎พบเห็นเป็นอยํางมาก เพราะบางครั้งการยึดในรูปแบบเดิมๆ ก็ทําให๎ผู๎คนอาจจะไมํให๎
ความสนใจ และสร๎างความจดจําได๎น๎อย เพราะตามตํานานเป็นสัตว๑ที่มีลักษณะที่คํอนข๎างจะนํากลัว 
แตํเมื่อมีการสร๎างสรรค๑ใหมํ ก็สามารถสร๎างความประทับใจแกํผู๎ที่พบเห็น และสร๎างความจดจําให๎แกํ
คนรุํนใหมํได๎ นอกจากนี้ยังมีศิลปินทํานอ่ืนๆ ที่ได๎มีการสร๎างสรรค๑ในรูปแบบลักษณะที่ตํางจากเดิม 
เชํน การสร๎างเป็นงานประติมากรรมในรูปแบบตํางๆ ซึ่งเป็นการสร๎างการรับรู๎ และนําไปสูํการสืบค๎น
ของผู๎ที่สนใจตํอไป  

(๓.) การประยุกต์ (Modification) เป็นการทําให๎ภูมิปัญญานั้นเหมาะสมกับสภาวะ
แวดล๎อมใหมํ โดยคงไว๎ซึ่งแนวคิดหรือฐานความรู๎เดิม เชํน การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตาโดยใช๎วิธีการ
จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํน จากการประกวดริ้วขบวนของ ๑๘ อําเภอ ในงานกีฬาแหํงชาติ โดยเฉพาะ
ขบวนของของกิ่งอําเภอดอยหลวงที่มีการค๎นถึงทรัพยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาสร๎างสรรค๑แมงสี่หู
ห๎าตา คือ อําเภอดอยหลวงมีทรัพยากรไม๎ไผํจํานวนมาก จึงได๎นํามาประดิษฐ๑เป็นดอกไม๎จากไม๎ไผํที่มี
ลักษณะตํางจากเดิม แตํยังคงสัญลักษณ๑ท่ีโดดเดํนคือ มีสี่หูและห๎าตา หรือในขบวนของอําเภอพานก็ได๎
มีการจักรสานแมงสี่หูห๎าตาโดยใช๎ไม๎ไผํและใช๎จินตนาการจากกลุํมผู๎สูงอายุ ซึ่งเป็นการประยุกต๑ใช๎และ
สืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง  

(๔.) การพัฒนาต่อยอด ( Development ) ทําให๎เกิดการใช๎ประโยชน๑ได๎กว๎างขึ้น โดย
การ ผสมผสานองค๑ความรู๎สากลเข๎ากับ ภูมิปัญญาเดิม อาจเรียกได๎วําเป็นการสร๎างภูมิปัญญาใหมํหรือ
สิ่งใหมํ ( นวัตกรรม : innovation ) เป็นการสร๎างทางเลือกที่ชํวยให๎ใช๎ ประโยชน๑ในสังคมปัจจุบันได๎
สะดวกสบายขึ้นโดยไมํทําลายล๎างคุณคํา หรือรากเหง๎าเดิม พัฒนาตํอยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ๑สินค๎า 
ภาพวาด ของที่ระลึก การสร๎างนิทานการ๑ตูนในแบบฉบับเยาวชน นําไปสูํ เกิดรายได๎ และคุณคําทาง
จิตใจตามมา 

ซึ่งการจัดการภูมิปัญญาท๎องถิ่นนี้ เป็นสํวนหนึ่งที่ทําให๎เกิดพลังศิลปะ เพราะเป็นการ
เสริมสร๎างการเรียนรู๎ของประชาชน โดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นแกนกลาง โดยเฉพาะความเชื่อ ความ
ศรัทธาที่มีตํอแมงสี่หูห๎าตาที่ในตัวบุคคลก็เป็นแรงผลักดัน นําไปสูํการค๎นคว๎าหาความรู๎ ความหมาย 
ของตัวแมงสี่หูห๎าตา ซึ่งในการค๎นคว๎านั้นหากทราบถึงเรื่องปริศนาธรรมแล๎ว ก็นําไปสูํการพัฒนา
ทางด๎านจิตใจได๎  นอกจากนี้นําไปสูํความเสริมสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนในทุกภาค
สํวนที่ได๎มีการรํวมคิด รํวมทํา รํวมสร๎างสรรค๑เกิดข้ึน 

 ๒. การสร้างสรรค์ใหม่ เป็นขั้นตอนที่เกิดหลังจากการจัดการภูมิปัญญาท๎องถิ่น ในการ
สร๎างพลังทางทางศิลปะ เพราะเมื่อมีการได๎รื้อฟ้ืนถึงเรื่องตํานานของแมงสี่หูห๎าตาแล๎ว ก็เป็นการ
นําอัตลักษณ๑ของแมงสี่หูห๎าตามาสร๎างสรรค๑ให๎รํวมสมัยและเข๎ากับยุคสมัยปัจจุบัน เข๎าถึงคนปัจจุบัน
ในหลายๆ วัย ได๎งํายมากขึ้น จากกิจกรรมงานกีฬาแหํงชาตินั้น จะเห็นได๎จากการที่ศิลปินได๎มีการ



 

๑๒๐ 

สร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตาให๎มีลักษณะที่ตํางจากของเดิม คือ เป็นรูปหมีดํานั่งหมอบ มีหู ๔ หู ตา ๕ ตา 
ซึ่งรูปแบบเดิมนั้นทําให๎ผู๎คนรุํนหลังยังมีการยึดติดในลักษณะเดิม แตํถ๎าในทางสร๎างสรรค๑งานจาก
ศิลปินที่มีหน๎าที่เป็นผู๎นําทางความคิดด๎านศิลปะแล๎วคิดวําแมงสี่หู  ห๎าตานําจะมีการสร๎างสรรค๑ใน
รูปแบบใหมํ โดยที่ไมํมีการยึดติดวําจะเป็นเฉพาะรูปหมีดําเทํานั้น นําจะเป็นรูปสัตว๑อ่ืนๆ ได๎ด๎วย และ
สามารถมีหลายอิริยาบถ  เพราะเนื่องจากแกํนแท๎ของแมงสี่หูห๎าตานั้นเป็นเรื่องที่แฝงไป ด๎วย
หลักธรรมในการดําเนินชีวิต ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งและเสริมสร๎างจิตใจของคนมากกวําการที่จะยึด
เพียงรูปลักษณ๑ภายนอกเทํานั้น ซึ่งเราจะเห็นจากกิจกรรมของริ้วขบวนในงานกีฬาแหํงชาติของแตํละ
อําเภอที่มีการสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตาในลักษณะแปลกใหมํที่นําสนใจมากขึ้น ซึ่งการสร๎างสรรค๑ใหมํนี้
เป็นการปลุกพลังศิลปะ ทําให๎เกิด  ความสามารถ ความคิดสร๎างสรรค๑ การรู๎จักประยุกต๑ใช๎ เปิดโอกาส
ให๎คนได๎ใช๎ความสามารถของตนเองอยํางไมํจํากัด เป็นการดึงศักยภาพที่มีอยูํในตัวตนออกมาใช๎  เป็น
การปลุกและเสริมพลังของการสร๎างสรรค๑ ในตัวของประชาชนที่เข๎ามามีสํวนรํวมกับศิลปินในการสร๎าง
แมงสี่หูห๎าตารูปแบบตํางๆ โดยที่ไมํปิดก้ันโอกาสทางความคิด เป็นการกําหนดเปูาหมาย แตํไมํกําหนด
วิธีการโดยให๎อิสระแกํประชาชนในการมีสํวนรํวมในการออกความคิดเห็นสิ่งที่สร๎างสรรค๑ โดยเปิดทาง
ให๎คนกล๎าไมํใชํแคํ การกล๎าออกไอเดียและความคิดเห็นได๎หลากหลาย แตํสิ่งที่ดีที่สุดคือการสร๎างสิ่งที่
คิดออกมากด๎วยตัวเองด๎วยเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและชุมชนได๎  ซึ่งความคิดสร๎างสรรค๑ 
(Creative Thinking) นั้นมีประโยชน๑อยํางมากตํอการพัฒนาตนเอง ทําให๎เกิดความเปลี่ยนแปลง เกิด
แนวทางใหมํๆ หนทางใหมํๆ ในการแก๎ปัญหาชีวิตและการทํางาน และยังกํอให๎เกิดความสนุก และ
เป็นธรรมดาของมนุษย๑ที่ต๎องค๎นหาวิธีการคิดใหมํๆ ขึ้นมาทดแทนความคิดเกําๆ สําหรับโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว การที่มนุษย๑ต๎องคิดอะไรใหมํๆ อยูํเสมอยํอมเป็นเรื่องสนุกเพราะทําให๎ชีวิต
ไมํจําเจ นอกจากนี้ความคิดสร๎างสรรค๑ยังชํวยยกระดับความสามารถ ความอดทนและความคิดริเริ่ม
ของผู๎นําให๎เพิ่มมากข้ึนและยังเป็นการพัฒนาความสนใจในงาน พัฒนาการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑
และพัฒนาชีวิตให๎ทันสมัยมากข้ึน 

 ๓. การเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นขั้นตอนการที่นําองค๑ความรู๎หรือนวัตกรรมที่ได๎รับการ
ยอมรับ และนําไปใช๎โดยกลุํมเปูาหมาย  ฉะนั้นการเผยแพรํองค๑ความรู๎จึงเป็นนวัตกรรม (Innovation) 
จะถูกนําไปถํายทอดผํานชํองทางของการสื่อสาร (Communication)  ในชํวงเวลาหนึ่ง (Time)  กับ
สมาชิกท่ีอยูํในระบบสังคมหนึ่ง  (Social System)  ให๎เกิดการยอมรับ  (Adoption) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ตํอเนื่องและสําคัญที่ตํอเนื่องจากการสร๎างสรรค๑ใหมํ เมื่อเกิดการสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตาในรูปแบบ
ใหมํแล๎ว ก็จะมีการเผยแพรํองค๑ความรู๎ในด๎านตํางๆ เชํน การเผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎านศิลปะ การวาด
รูป การทําหัตกรรมเกี่ยวกับแมงสี่หูห๎าตา โดยเฉพาะสมาคมขัวศิลปะก็ได๎มีการสอนเทคนิค การให๎
ความรู๎แกํประชาชนในการสร๎างสรรค๑งาน เป็นต๎น หรือในขณะการจัดกิจกรรมที่มีการเตรียมความ
พร๎อมของการจัดริ้วขบวนของงานกีฬาแหํงชาตินั้น โดยเฉพาะการสํงศิลปินเข๎าไปชํวยในแตํละอําเภอ
นั้น ก็ยังเป็นการถํายทอด และเผยแพรํความรู๎อีกทางหนึ่งให๎แกํประชาชน ผู๎ที่รํวมสร๎างสรรค๑ในริ้ว
ขบวนของแตํละอําเภอ 



 

๑๒๑ 

การเผยแพรํองค๑ความรู๎ จึงเป็นการสร๎างพลังศิลปะ สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางศิลปินและประชาชน นําไปสูํความมีจิตสํานึกท่ีดีตํอการมีพลังและการมีสํวน
รํวมของภาคีเครือขํายตํางๆ และทําให๎เกิดปรากฏการณ๑ในการเข๎าใจเรื่องของการสร๎างสรรค๑ศิลปะ
มากขึ้น อีกทั้งเมื่อผู๎ที่ได๎รับความรู๎ยังเป็นการได๎รับสุนทรียศาสตร๑ เพราะแหลํงสุนทรียภาพจากการ
ผลิตและกรรมเชิงสร๎างสรรค๑สิ่งประดิษฐ๑คิดค๎นของมนุษย๑ ตั้งแตํยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นแหลํงที่มี
คุณคํามีความสําคัญยิ่งที่บํงบอกถึงวิวัฒนาการพัฒนาความเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญํ นํามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย๑ชาติในฐานะสัตว๑โลกที่มีสมองเป็นเลิศในการจําการคิดการกระทําและ
การสร๎างสรรค๑ใดๆ ผลงานของมนุษย๑ตั้งแตํอดีตเป็นต๎นมายังได๎มีความหมายยิ่งตํอการใช๎เป็นแหลํง
ประสบการณ๑ การเรียนรู๎ การสัมผัส รับรู๎ และการซึมซับเอาความเป็นคุณคําสุนทรียะ และคุณคําด๎าน
ประโยชน๑ใช๎สอยจากทางกายภาพได๎อยํางไมํสิ้นสุด อีกทั้งยังมีอิทธิพลตํอการสร๎างสรรค๑การประดิษฐ๑
คิดค๎นในด๎านตํางๆ ในยุคปัจจุบัน เชํน การสร๎างสรรค๑ทางศิลปกรรม การประดิษฐ๑คิดค๎นด๎าน
วิทยาศาสตร๑ เป็นต๎น  

ลักษณะสุนทรียภาพจากการผลิตกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ของมนุษย๑ ผลิตกรรมสิ่งประดิษฐ๑
คิดค๎นตํางๆ ของมนุษย๑นั้นได๎ถูกสร๎างขึ้นมาบนเงื่อนไขใหญํๆ สามประการด๎วยกัน คือ ประการแรก 
เพ่ือประโยชน๑ใช๎สอยในชีวิตประจําวัน ประการที่สอง เพ่ือประโยชน๑ในการใช๎สอยและสนองความ
ต๎องการของจิตใจ ด๎านความงาม ความเชื่อ เป็นต๎น และประการที่สาม คือ เพ่ือแสดงออกถึงคุณคํา
แหํงสุนทรียภาพ ทั้งในด๎านความงาม ความดี ความจริง และพุทธปัญญา 

๔. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ๑เป็นการปลุกพลังศิลปะ
ให๎แกํประชาชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการทํางานศิลปะ ให๎เกิดจิตสํานึกและทราบถึงของตํานานเกําแกํ
ของเมืองเชียงราย ให๎กลับมามีคุณคําอีกครั้งในยุคนี้ การประชาสัมพันธ๑เผยแพรํขําวสารและกิจกรรม
ไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการสร๎างการรับรู๎ สร๎างความเข๎าใจ ในการสื่อสารสร๎างการรับรู๎ และ
กระบวนการของการมีสํวนรํวมให๎เกิดพลังทางสังคมด๎วยการรํวมมือการสร๎างสรรค๑อันเป็นอัตลักษณ๑ที่
เป็นสัญลักษณ๑ในการสร๎างสังคมศิลปะ สังคมแหํงการนําสัญลักษณ๑ของบรรพบุรุษเพ่ือนําไปใช๎งาน
อยํางไมํสูญเปลํา ให๎อยูํในความทรงจําจากรุํนสูํรุํน และสร๎างสัมพันธภาพระหวํางหนํวยงานและ
ประชาชนชาวเชียงรายอยํางยั่งยืนตํอไป    

จากการศึกษาทําให๎เห็นวําคุณคําของการสร๎างสุนทรียภาพมุํงสํงเสริมให๎พัฒนาสังคมที่ดี
พร๎อมกัน ในทุกๆ ด๎าน นําไปสูํให๎มีความเจริญงอกงามในทางสร๎างสรรค๑อยํางสูงสุด อีกทั้งศิลปะยัง มี
คุณคําในการสํงเสริมพัฒนาการด๎านตําง ๆ ทั้งตัวบุคคลและสังคม ดังตํอไปนี้ คือ ทางด๎านสติปัญญา 
(Intellectual Growth) ศิลปะจะชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ชุมชน โดยการที่ชุมชนได๎เรียนจากการ
กระทํา มีประสบการณ๑ตรงในการสํารวจ ค๎นคว๎า ทดลอง สร๎างสรรค๑แก๎ปัญหา สิ่งเหลํานี้จะเสริมสร๎าง
ให๎ชุมชนเกิดปัญญา ความรู๎  รู๎จักการแก๎ปัญหาตําง ๆ มีความเชื่อมั่นและสามารถคิดสร๎างสรรค๑ในสิ่ง
ตําง ๆ ได๎ด๎วยตนเอง ทางด๎านรํางกาย (physical  Growth) การสร๎างสรรค๑งานศิลปะทุกชนิดจะ
สํงเสริมให๎ผู๎ที่ได๎ทําศิลปะได๎มีการเคลื่อนไหว และการใช๎เครื่องมือออกแรงในการทํากิจกรรมศิลปะ 
ชํวยทําให๎รํางกายและกล๎ามเนื้อสํวนตําง ๆ ได๎เคลื่อนไหว ทํางานประสานสัมพันธ๑กัน อันมีสํวนชํวย



 

๑๒๒ 

พัฒนาให๎รํางกายเจริญเติบโต ทางด๎านสังคม (Social Growth) ศิลปะเป็นสื่อให๎สังคม ชุมชน มีโอกาส
ในการทํางานรํวมกับผู๎อ่ืน เสริมสร๎างความเข๎าใจอันดี  รู๎จักรับผิดชอบรํวมกัน โดยการแบํงหน๎าที่
รับผิดชอบ รู๎จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รู๎จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืนกํอให๎เกิด
ประโยชน๑ในวิถีทางของประชาธิปไตย ทางด๎านอารมณ๑ (Emotional Growth) ศิลปะชํวยสนองความ
ต๎องการที่แสดงออกและการสร๎างสรรค๑สิ่งตําง ๆ เมื่อสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะสําเร็จ จะเกิดความพึง
พอใจ มีอารมณ๑แจํมใส มีการแสดงออกอยํางเสรี มีความมั่นใจในตัวเองอันเป็นพ้ืนฐานของความเจริญ
ทางด๎านอารมณ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๒๔ ภาพแมงสี่หูห๎าตา จากการสร๎างสรรค๑ใหมํ โดยผู๎วิจัย มานิตย๑ กันทะสัก 
ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒๓ 

แผนผังที่ ๔.๒ กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ 
โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้า
ตา 
 

กิจกรรมงาน กีฬาแห่งชาติครั้ งที่  ๔๖
เชียงรายเกมส ์
 

การประกวดการออกแบบมาสคอต
โลโก๎ (Logo) เพื่อสร๎างสญัลักษณ๑
ของงานกีฬา 

ก า ร แ ถ ล ง ขํ า ว  เ ผ ย แ พ รํ
ประชาสัมพันธ๑ การรับเป็นเจ๎าภาพ
การแขํงขันกีฬา 

แบํงศิลปินในการชํวยจัดขบวน 
องค๑ประกอบศิลป์ ในแตํละอําเภอ 
 

การลงพื้นที่ของศิลปินในการชํวย
เตรียมขบวน องค๑ประกอบศิลป์  

การจัดประชุมกับเครือขํายทุกภาค
สํ ว น ติ ด ต า ม ค ว า ม คื บ ห น๎ า ก า ร
ดําเนินงาน 

การประชุมเตรยีมการประกวดริ้ว
ขบวนของแตํละอําเภอ 

หนํวยงานภาครัฐ/เอกชน ใน
จังหวัดเชียงราย/ สมาคมขัวศิลปะ 

/ ภาคประชาชน 
 

การประกวดริ้วขบวนของแตํละ
อําเภอ 

๑. การจดัการภูมิปัญญาท๎องถิ่น   
๒. การสร๎างสรรค๑ใหมํ  
๓. การเผยแพรํองค๑ความรู๎  
๔. การประชาสมัพันธ๑เพื่อสร๎างการรับรู ๎

การประกวดริ้วขบวนของแตํละ
อําเภอ 



 

๑๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดงานกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ ๔๖ 
เชียงรายเกมส๑ 

สร๎างพื้นที่ศิลปะ และการตํอยอด
งานศิลปะในการสร๎างสรรค๑ แมงสี่หู
ห๎าตา  
 

พิธีปิดงานกีฬาแหํงชาติ 

 

สร๎างพื้นที่ศิลปะ  การนํารูปปั้นมาส
คอตแตํละอําเภอ และที่รํวมแสดง
ในริ้วขบวน ตั้งแสดงในพื้นที่ท่ีเป็น
จุดสําคญัของแตํละอําเภอ 



 

๑๒๕ 

๔.๒ พัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุข
ภาวะทางสังคม 

 การพัฒนาการเรียนรู๎และการมีสํวนรํวมในการใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะ เป็นการ
พัฒนาการเรียนรู๎และเสริมสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม เพ่ือเสริมสร๎างให๎ผู๎ที่ได๎รับการเรียนรู๎นั้นมี
ความสมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุณธรรมและมีจริยธรรมได๎ นําไปสูํการสร๎างสุข
ภาวะทางสังคม ซึ่งเรื่องสุขภาวะทางสังคมนั้น๒๓ เป็นเรื่องที่ไมํควรมองข๎ามในปัจจุบัน เพราะเป็น
พ้ืนฐานให๎สังคมมีความสงบสุข สันติสุขได๎ หากจะต๎องมองหลังเชื่อมโยงกับสุขภาพหรือสุขภาวะของ
สภาพแวดล๎อมทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม สุขภาพของบุคคลแยกไมํออกจากสุขภาพของสังคม 
เชํนเดียวกับสุขภาพของบุคคล สุขภาพของสังคมมี ๓ ด๎าน ได๎แกํ ๑. ด๎านกายภาพ ได๎แกํ การมี
สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติที่สะอาด ไมํมีมลพิษทางอากาศ น้ํา และในอาหาร ปราศจากภัยคุกคาม
ทางธรรมชาติ มีทรัพยากรทางธรรมชาติพอเพียงกับการดําเนินชีวิตด๎วยดี ประชาชนมีอาหาร 
เครื่องนุํงหํม ที่อยูํอาศัย สุขภาพอนามัย พลังงาน ตลอดจนรายได๎เอ้ือให๎ดํารงชีวิตได๎อยํางปกติสุข ๒. 
ด๎านจิตใจ ผู๎คนมีคุณธรรม ซื่อสัตย๑สุจริต มีความเมตตาตํอกัน มีจิตใจแชํมชื่น ผํองใส มีศรัทธาใน
ศาสนา มีความนิยมชมชื่นในศิลปวัฒนธรรม มีสํานึกความรับผิดชอบตํอสํวนรวม และมีคํานิยมที่ดีงาม 
มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับชีวิตและโลก มีความสามารถในการแก๎ปัญหาชีวิตจิตใจ สามารถ
สร๎างสรรค๑สิ่งดีงามให๎แกํตนเอง สังคม และโลก ได๎ ๓. ด๎านสังคม ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน 
ไมํมีการเอารัดเอาเปรียบ เคารพในสิทธิของกันและกัน ปราศจากอาชญากรรม ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมมีความกลมเกลียวกัน ทุกคนมีสํวนรํวมอยํางพร๎อมเพรียงในการสร๎างสรรค๑ชุมชนและสังคม 
ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรู๎และการมีสํวนรํวมในการใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะกับการสร๎างสุขภาวะทาง
สังคม ผู๎พัฒนาหรือผู๎ถํายทอดจะต๎องคํานึงถึงกระบวนการ ที่กําหนดในการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาผู๎
เรียนรู๎เป็นสําคัญ คือ ผู๎เรียนจะต๎องเกิดกระบวนการเรียนรู๎ตรงตามเปูาหมายการเรียนรู๎ ดังนั้นการทํา
วิจัยในครั้งนี้ ผู๎ถํายทอดความรู๎และสร๎างกระบวนการจําเป็นจะต๎องบูรณาการศาสตร๑ความรู๎ด๎านการ
สร๎างสรรค๑ศิลปะและการบริหารจัดการ มาใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู๎ ดังจะอธิบายตาม
หัวข๎อตํอไปนี้ 

๔.๒.๑ ขั้นตอนในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม 
ขั้นตอนในการใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะกับการสร๎างสุขภาวะทางสังคม ของทีมคณะผู๎วิจัย

นั้น สืบเนื่องมาจากการที่ ผู๎วิจัยมีบทบาทเป็นศิลปินเชียงรายและเป็นสมาชิกของสมาคมขัวศิลปะ 
ดังนั้นจึงได๎มีสํวนรํวมในการจัดริ้วขบวนงานกีฬาแหํงชาติในครั้งนี้ ตามที่นโยบาย ของการจัดเตรียม
งานตามที่ประชุม ซึ่งผู๎วิจัยมีเหตุผลในการเลือกพ้ืนที่อําเภอพญาเม็งรายนั้น ด๎วยเหตุผลที่วํา ๑. ชื่อ
อําเภอพญาเม็งราย เป็นชื่อของเจ๎าเมืองเชียงราย เป็นที่เคารพและศรัทธาอยูํแล๎ว ๒. เป็นอําเภอที่ยัง
ไมํมี ศิลปินเชียงราย (ตามฐานข๎อมูลของสมาคมขัวศิลปะ) ๓. เป็นพ้ืนที่ที่อยูํใกล๎บ๎านตนเอง และ ๔. 
                                                           

๒๓ พระไพศาล  วสิาโล, ธรรมเพื่อสุขภาวะบนวิถีความพอเพียง, (กรงุเทพมหานคร: สํานักงานสุขภาพ
แหํงชาติ, ๒๕๕๒). หน๎า ๕๔ 



 

๑๒๖ 

เป็นพื้นที่ท่ีเป็นวัฒนธรรมของคนอีสาน อีกทั้งชาวบ๎านยังไมํคํอยมีความรู๎เรื่องแมงสี่หูห๎าตา อีกทั้งเป็น
เรื่องใหมํสําหรับชุมชน จึงคิดวําหากใช๎พ้ืนที่นี้ในการสร๎างสรรค๑งานศิลปะ ก็จะทําให๎เราค๎นพบวิธีการ 
องค๑ความรู๎ และมุมมองใหมํๆ จากกระบวนการสร๎างสรรค๑ศิลปะกับชุมชนได๎ ในบทบาทที่ได๎เข๎ามามี
สํวนรํวมในการปฏิบัติในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎มีความตระหนักถึงการสร๎างความสามัคคี การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ
กันในชุมชน การสร๎างพลังชุมชน จากการมีสํวนรํวมและมีเปูาหมายวําจะต๎องสร๎างการเรียนรู๎ให๎กับ
ชุมชนด๎วย  ซึ่งข้ันตอนนั้นผู๎วิจัยได๎สรุปดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

(๑) การประชุมการจัดริ้วขบวนอ าเภอพญาเม็งราย ได๎มีการประชุมเพ่ือวาง
แผนการจัดขบวนของอําเภอพญาเม็งราย ระหวํางวัฒนธรรมจังหวัด  อําเภอพญาเม็งราย กลุํมศิลปิน
เชียงราย ภาคประชาชน โดยจากนโยบายที่จากทางจังหวัดได๎มีมติในที่ประชุมให๎ศิลปินเชียงรายเข๎าไป
ชํวยในการสร๎างสรรค๑ริ้วขบวน ซึ่งมีการประชุมอยูํหลายครั้งเพ่ือกําหนดการออกแบบขบวน เมื่อมีมติ
กันในที่ประชุมแล๎ว วําขบวนจะจัดในรูปแบบไหน แตํต๎องมีกรอบในการจัดขบวนหลักๆ คือ ในแตํละ
อําเภอต๎องมีการสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตาอยูํในขบวนด๎วย จากนั้นมีการแบํงหน๎าที่กันในการทํางาน 
โดย อําเภอจะรับผิดชอบในสํวนการบริหารจัดการ การประสานงาน กลุํมศิลปินออกแบบขบวนและ
องค๑ประกอบศิลป์ ภาคประชาชนรับผิดชอบในการจัดขบวน ทางกลุํมศิลปินนั้น ซึ่งการออกแบบ
ขบวนนั้นได๎มีการประชุมหารือ ในประเด็นที่เป็นของดีในอําเภอพญาเม็งราย และมีแนวความคิดใน
การออกแบบริ้วขบวนดังนี้๒๔

 

แนวความคิดของริ้วขบวนอ าเภอพญาเม็งราย 
แรงบันดาลใจในการจัดริ้วขบวนเกิดจากประวัติศาสตร๑ของอําเภอพญาเม็งราย  

โดย “พญามังราย”ได๎เสด็จกลับจากการศึก ได๎เสด็จประทับพักค๎างแรมที่บ๎านทับยั้ง และออกไปตั้งไกํ
ปุาเพราะพระองค๑ทรงโปรดการตั้งไกํปุาเป็นอันมาก ริ้วขบวนในครั้งนี้ จึงมีชื่อริ้วขบวนวํา “ไกํปุาพญา
เม็งราย” โดยการออกแบบริ้วขบวนมีดังนี้ สีสันของริ้วขบวนได๎แรงบันดาลใจมาจาก สีสันของไกํปุา 
ปูายอําเภอพญาเม็งราย การออกแบบมีลักษณะเป็นสัญลักษณ๑ตาที่ทอประกายเสมือนแสงพระอาทิตย๑
ในยามเช๎า มีเสียงระฆังเสมือนเสียงแหํงพระธรรมที่หลํอเลี้ยงวิธีชีวิตของผู๎คนอําเภอพญาเม็งราย และ
แสดงความอุดมสมบูรณ๑สื่อสารผํานสัญลักษณ๑ “บูรณฆฏะ” เป็นหม๎อน้ําแหํงความอุดมสมบูรณ๑ทั้ง 
๑๐ หม๎อ หมายถึง การอยูํใต๎พระบรมโพธิสมภาร ทั้ง ๑๐ รัชกาลที่ผํานมา พร๎อม “ริ้วขบวนตุงชัย” 
แสดงสัญลักษณ๑แหํงชัยชนะ ทั้ง ๓๘ ผืน ซึ่งอําเภอพญาเม็งรายได๎สถาปนาตั้งเป็นอําเภอเป็นปีที่ ๓๗ 
และ ๓๘ หมายถึง การเดินหน๎าตํอไป โดยมีพญามังรายผู๎เป็นที่เคารพสักการะของคนอําเภอพญาเม็ง
ราย นั่งอยูํบนสัญลักษ๑ “ไกํปุา” เปรียบเสมือนแผํนดินอําเภอพญาเม็งราย โดยมีนักรบของพระองค๑
ทํานดูแลรักษาอยูํ คือ ข๎าราชการทุกภาคสํวนของอําเภอพญาเม็งราย โดยมีเสียง  “กลองบูชา” เป็น
การบูชาธรรมและใช๎ให๎สัญญาณริ้วขบวน “แมงสี่หูห้าตา” ที่เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ “เชียงรายเกมส์ส์” ผู้ที่สมใส่ชุด คือ ชาวพญาเม็งรายที่คิดประดิษฐ์ 
สร้างสรรค์ แมงสี่หูห้าตา เพื่อแสดงการมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ และเม่ือ

                                                           
๒๔ มานิตย๑ กันทะสัก, ผู๎วิจัยโครงการและศิลปินในการออกแบบขบวนอําเภอพญาเม็งราย 



 

๑๒๗ 

แมงสี่หูห้าตาได้ยินเสียงจากกลองบูชา ก็ต่างพากันเต้นร าแสดงปริศนาธรรมต่อผู้ชมและแสดง
ความยินดี ความรําเริงของการเชื่อมระหวําง “คน ความเชื่อ วัฒนธรรม กีฬา ด้วย ศิลปะ”  ให๎
เชียงรายเป็นเมืองแหํงศิลปะ “The city of art”  ตํอไป ซึ่งการประชุมการจัดริ้วขบวนอําเภอพญา
เม็งรายนั้น มีการประชุมติดตามงานตลอด โดยสํวนใหญํการ ประชุมเรื่องริ้วขบวนนั้น จะมีการประชุม
จากคณะกรรมการภายในอําเภอและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องซึ่งได๎รับ มอบหมายให๎มีสํวนรํวมในการดูแล 
บริหารจัดการเรื่องขบวนเป็นหลัก ตั้งแตํเจ๎าหน๎าที่ในสํวนงานอําเภอพญาเม็งราย ศิลปินเชียงรายที่
เป็นพ่ีเลี้ยง ครู กํานันผู๎ใหญํบ๎าน ที่ได๎รับการแตํงตั้งเป็นคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องขบวนรํวมประชุม
กํอน แล๎วจะมีการนําเรื่องที่ประชุม ไปนําเสนอเพ่ือแจ๎งให๎กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน แตํละหมูํบ๎านในการ
ประชุมประจําเดือน และกํานันหรือผู๎ใหญํบ๎านก็จะมีการแจ๎งให๎ลูกบ๎านทราบอีกตํอไป  เป็นการ
มอบหมายงานแบบกระจายอํานาจไปที่หัวหน๎างาน เพราะเนื่องจากเป็นการควบคลุมจํานวน
ประชากรที่มาก หากไมํมีการมอบหมายงาน ก็จะทําให๎มีการทํางานลําช๎า เป็นต๎น๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๕

 สัมภาษณ๑ ธนกฤต อินทะวงศ๑, เจ๎าหน๎าที่ปกครองปฏิบัติงาน อําเภอพญาเม็งราย, ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๒. 
 



 

๑๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ ๔.๒๕ ระเบียบวาระการประชุมในการแบํงหน๎าที่ของแตํละสํวนงาน 
     ที่มา: ธนกฤต อินทะวงศ๑ 

 
 
 
 
 



 

๑๒๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๔.๒๖ ศิลปินเชียงรายจากสมาคมขัวศิลปะที่ได๎รับมอบหมายในการชํวยเป็นพี่เลี้ยงใน

การจัดริ้วขบวนอําเภอพญาเม็งราย 
  ภาพ: มานิตย๑ กันทะสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ ๔.๒๗ การประชุมการจัดริ้วขบวนระหวํางศิลปินเชียงรายรํวมกับหนํวยงานภาครัฐ

และเอกชนในอําเภอพญาเม็งราย ซึ่งมีการติดตามการประชุมในหลายๆ ครั้ง 
ภาพ: มานิตย๑ กันทะสัก  
 
 



 

๑๓๐ 

(๒) การออกแบบและสร้างชุดความรู้รูปแบบศิลปะโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่ 
หูห้าตาร่วมกับชุมชน 

การออกแบบและสร๎างชุดความรู๎รูปแบบศิลปะโดยใช๎อัตลักษณ๑ของท๎องถิ่นแมงสี่หูห๎าตา
รํวมกับชุมชน ผู๎วิจัยนําข๎อมูลทางการศึกษาเชิงเอกสาร ข๎อมูลจากการจัดเวทีประชุม การสัมภาษณ๑
เชิงลึก มาวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ข๎อมูล ให๎ได๎ Art form (รูปแบบศิลปะ) เพ่ือใช๎เป็นต๎นแบบรํางแมงสี่หู
ห๎าตารํวมกับนิสิตคณะพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ๑เชียงราย โดยมีการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กัน จากนั้นได๎มอบหมายให๎นักศึกษาเป็นผู๎ออกแบบ เนื่องจากนักศึกษาเป็นผู๎ที่มี
พ้ืนฐานในเรื่องศิลปะและต๎องเป็นผู๎ที่ต๎องนําองค๑ความรู๎มาประยุกต๑ใช๎ได๎จริง และถือวําเป็นตัวแทนใน
การถํายทอดและตํอยอดความรู๎จากอาจารย๑ผู๎สอน เมื่อมีการออกแบบโดยนิสิตคณะพุทธศิลปกรรม
แล๎วได๎มีการนําไปเป็นต๎นแบบแกํชุมชนในอําเภอพญาเม็งราย  โดยมีชุดความรู๎อยูํ ๒ รูปแบบ Art 
form (รูปแบบศิลปะ) คือ  

๑.  คู่มือประวัติที่มาและความส าคัญของแมงสี่หูห้าตา เป็นคูํมือที่ใช๎สําหรับในการให๎
ความรู๎ของเรื่องแมงสี่หูห๎าตา ที่เชื่อมโยงกับการแขํงขันงานกีฬาแหํงชาติเชียงรายเกมส๑ เพ่ือสร๎าง
ความเข๎าใจที่ตรงกัน เพราะในอําเภอพญาเม็งรายนั้น สํวนใหญํประชาชนยังไมํคํอยมีความรู๎และทราบ
ถึงเรื่องราวตํานานของแมงสี่หูห๎าตามากนัก บางทํานก็ยังไมํรู๎จักวํามีความเป็นมาอยํางไร ดังนั้นชุด
ความรู๎นี้เป็นการชํวยถํายทอดเรื่องราวของแมงสี่หูห๎าตาและยังเป็นการให๎ความรู๎เรื่องปริศนาธรรมที่
ใช๎ในการดําเนินชีวิตให๎อยูํแบบสันติสุขในสังคมได๎ด๎วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ๔.๒๘ คูํมือประวัติที่มาและความสําคัญของแมงสี่หูห๎าตา 

ภาพ: มานิตย๑ กันทะสัก  



 

๑๓๑ 

๒. สื่อออนไลน์ เพลงต านาน แมงสี่หูห้าตา ใช๎เป็นสื่อในการประกอบการให๎ความรู๎ 
เนื่องจากการให๎ความรู๎ผํานการบรรยายพร๎อมเพลงประกอบ จะทําให๎ผู๎รับความรู๎ได๎มองเห็นภาพ และ
ตัวอยํางได๎ชัดเจนมากข้ึน เป็นการนําไปตํอยอดและกระตุ๎นจินตนาการในการสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา
ในแบบของชุมชนแตํละชุมชนตํอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๔.๒๙ สื่อออนไลน๑ เพลงตํานาน แมงสี่หูห๎าตา ขับร๎องโดย อ.แดนชัย รีอินทร๑ 
ภาพ: มานิตย๑ กันทะสัก  

 
๓.  Art form (รูปแบบศิลปะ) ที่ประกอบไปด๎วยตัวอยําง วิธีการ ขั้นตอนในการสร๎าง

มาทคอตตัวแมงสี่หูห๎าตา โดยการสร๎างแมงสี่หูห๎านั้นต๎องใช๎วัสดุที่หาได๎จากท๎องถิ่น หรือการใช๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นจากชุมชนในอําเภอพญาเม็งราย และสามารถสร๎างด๎วยจินตนาการและสร๎างสรรค๑
ขึ้นมาใหมํโดยที่ไมํจําเป็นต๎องมีรูปแบบเหมือนต๎นฉบับ เพราะต๎องการให๎ชุมชนได๎มีการฝึกในเรื่อง
ความคิดสร๎างสรรค๑ 

โดย ชุดความรู๎ Art form (รูปแบบศิลปะ) ประกอบไปดว๎ยรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

๑. Art form หรือรูปแบบศิลปะ  
-รํางภาพ แมงสี่หูห๎าตาของตนเอง 
- สร๎างโมเดลสามมิติ 

๒. วัสดุที่จะน ามาสร้าง ประกอบด้วย 
วัสดุที่อยูํในท๎องถิ่น ได๎ แกํ ไม๎ไผํ กระดาษ ผ๎า กระดูกสัตว๑ กระป๋อง เป็นต๎น 
วัสดุที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน ได๎แกํ ตะกร๎าใสํของ เขํง เป็นต๎น 
อุปกรณ๑ชําง ได๎แกํ ตะปู ลวดมัดเหล็ก เหล็กเส๎นขนาดตํางๆ กาว สี พํูกัน แปรงทาสี 

เป็นต๎น 



 

๑๓๒ 

๓. อุปกรณ์ในการแมงสี่หูห้าตา 
๑. คัตเตอร๑ กรรไกร กระดาษและปากกา  
๒. ตะกร๎าที่สามารถสวมใสํตามขนาดตัวหรือหัวหุํนได๎ 
๓.  กระดาษหนังสือพิมพ๑ หรือ เปเปอร๑มาเชํ 
๔. สี 
๕. กาวยาง/กาวตราช๎าง  

 
๔. วิธีการสร้างแมงสี่หูห้าตา 

๑. รํางแบบและสเก็ตซ๑รูปแบบตัวแมงสี่หูห๎าตา ในรูปแบบที่ต๎องการ และตามท่ี
ต๎องการโดยไมํมีข๎อกําจัดทางความคิด 

๒. วัดขนาดอุปกรณ๑ที่จะใช๎ทําสํวนหัว เชํน ตะกร๎าและเขํง 
๓. นํากระดาษหนังสือพิมพ๑หรือเปเปอร๑มาเชํมาแปะตรงอุปกรณ๑ท่ีจะใช๎ทําหัว และลง

สีตามที่ออกแบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๓๐ ตัวอยํางแมงสี่หูห๎าตา ที่สร๎างสรรค๑โดยนิสิตสาขาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ๑เชียงราย 
      ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 



 

๑๓๓ 

 (๓) น า Art form และชุดความรู้ ไปน าเสนอในการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน  
เมื่อมีการออกแบบ Art form แล๎ว ได๎มีการนําไปแสดงเพ่ือเป็นตัวอยํางในที่ประชุม 

ประจําเดือนกํานันผู๎ใหญํบ๎าน เพ่ือให๎กํานันผู๎ใหญํบ๎านนําไปสอน และสร๎างสรรค๑งานของชุมชนตนเอง
เพ่ือเตรียมพร๎อมในการสร๎างแมงสี่หูห๎าตาในริ้วขบวนตํอไป ให๎ได๎ตามเวลากําหนด ซึ่งในการประชุม 
ครั้งนี้ ได๎มีการอธิบายถึงรายละเอียดการสร๎างแมงสี่หูห๎าตา ที่สร๎างสรรค๑จากวัสดุท๎องถิ่น และเปิด
โอกาสให๎มีการซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันเพ่ือให๎มีการรับรู๎และเข๎าใจตรงกัน เพ่ือที่จะได๎นําไป 
สื่อสารกับชุมชนให๎ได๎ตามเปูาหมายที่ต๎องการ  

“อาจารย๑มานิตย๑ วิทยาลัยสงฆ๑เชียงรายได๎นําตัวอยํางของแมงสี่หูห๎าตาที่อาจารย๑ได๎ 
ประดิษฐ๑ขึ้นมา นํามาให๎กํานัน ผู๎ใหญํบ๎านได๎ดูในที่ประชุม ซึ่งเราก็ได๎แนวทางหลายๆอยํางทั้งการ 
ประดิษฐ๑ เพราะตอนแรกจากที่มีการประชุมในแตํละครั้ง ก็พอรับทราบวําต๎องทําแมงสี่หูห๎าตามา
เดินขบวน ก็รู๎สึกกังวลวําจะไมํสามารถทําได๎ และคิกวําเป็นเรื่องไกลตัวของชุมชนมาก แตํเมื่อได๎มารับ 
ข๎อมูล ได๎ดูวีดีโอเพลงก็ทําให๎เกิดแนวคิด จินตนาการมากข้ึน จึงได๎นําไปประชุมกับชุมชนตํอไป”๒๖  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ ๔.๓๑ การนํา Art form และชุดความรู๎ ไปนําเสนอในการประชุมกํานัน
ผู๎ใหญํบ๎าน 
     ทีม่า: มานิตย๑ กันทะสัก 

                                                           
๒๖ สัมภาษณ๑, ผู๎ใหญํบ๎านบ๎านทุงํเจ๎าเหนือ หมูํ ๑๓ ต.แมํเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย, ๘ มิถุนายน 

๒๕๖๒. 



 

๑๓๔ 

 (๔) ชุมชนแต่ละชุมชนในอ าเภอพญาเม็งราย สร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา ของตนเอง 
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้การสร้างสรรค์จากจุดเด่นของแต่ละชุมชน 

ชุมชนแตํละชุมชน สร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา ของตนเอง ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น และจาก
จุดเดํนของแตํละชุมชน ซึ่งโดยสํวนใหญํแล๎ว แตํละชุมชนมีวิธีการและการสร๎างจากเอกลักษณ๑ จุดเดํน
ของดีในแตํละชุมชน และมีเทคนิคในการสร๎างที่ตํางกัน  โดยจากข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางชุมชนที่ได๎
สร๎างสรรค๑แมงสี่สี่หูห๎าตามีดังตํอไปนี้  

๑. ชุมชนบ๎านแมํเปาหมูํที่ ๑๒ ตําบลแมํเปา ได๎มีการสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตาและได๎
แนวคิดจากการศึกษารูปแบบตามตํานานผํานทาง Youtube จึงมีและเดินทางไปศึกษาที่วัดพระธาตุ
ดอยเขาควายแก๎ว จึงได๎แนวคิดท่ีจะสร๎างแมงสี่หูห๎าตาที่มีลักษณะที่เป็นหมีแตํออกแบบในลักษณะที่มี
สีสันใหมํ  

“หลังจากที่ได๎พํอกํานันได๎ไปประชุมที่อําเภอแล๎ว ก็ได๎จัดประชุมในหมูํบ๎านเพ่ือ แบํง
หน๎าที่ในการทํางานแล๎ว ในสํวนของกลุํมที่ได๎รับมอบหมายในการสร๎างแมงสี่หูห๎าตานั้น ได๎มีการ
ประชุมกลุํม เพ่ือแบํงหน๎าที่ตามความสามารถ โดยในกลุํมได๎แนวคิดจากการศึกษาผําน Youtube 
และเดินทางไปศึกษาลักษณะที่ดอยเขาควาย เนื่องจากวําอําเภอพญาเม็งรายนั้น ยังเข๎าถึงเรื่องตํานาน
ของแมงสี่หูห๎าตาสํวนน๎อย  โดยในการทําแมงสี่หูห๎าตาของชุมชนบ๎านแมํเปาหมูํ ๑๒ นั้น เราใช๎ตะกร๎า
พลาสติก เพราะเข๎ากับหัวได๎ดี และใช๎เชือกฟางตกแตํงประกอบให๎สวยงาม โดยทําทั้งหมด ๓ ตัว มี
การลองผิดลองถูก โดยครั้งแรกในการทํานั้น รู๎สึกวําหัวแมงสี่หูห๎าตาใหญํไป จึงได๎มีการรื้อและทําใหมํ
อีกครั้ง ก็ออกมาในรูปแบบที่นําไปเดินในขบวน”๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๔.๓๒ ภาพการสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตาของชุมชนบ๎านแมํเปาเหนือ  
หมูํ ๑๒ ต.แมํเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
    ที่มา: ธนกฤต อินทะวงศ๑ 

                                                           
๒๗ การประชุมกลุมํยํอยบ๎านแมํเปาเหนือ หมูํ ๑๒ ต.แมํเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย, ๘ มิถุนายน 

๒๕๖๒. 
 

 
 



 

๑๓๕ 

๒. ชุมชนบ๎านทุํงเจ๎าเหนือ หมูํ ๑๓ ตําบลแมํเปา ได๎สร๎างแมงสี่หูห๎าตาจากจินตนาการ 
เพราะไมํเลยเห็นแมงสี่หูห๎าตา แตํอาศัยการออกแบบจากเรื่องเลํา และการสร๎างนั้นจะใช๎การจักรสาน
เพราะชุมชนสํวนใหญํประกอบอาชีพการจักรสาน สํวนสีที่ใช๎จะให๎สีแดง เพราะจะได๎เลํนกับไฟตอน
กลางคืน 

“การสร๎างแมงสี่หูห๎าตาของหมูํบ๎านนั้น มีการประชุมกันในหมูํบ๎านและมอบหมายแบํง
มอบหน๎าที่ให๎ตามความสามารถ ซึ่งแนวคิดของการสร๎างแมงสี่หูห๎าตา ใช๎เอกลักษณ๑ของชุมชน คือ 
การมีอาชีพจักรสานไม๎ไผํ ให๎นําการจักรสานไม๎ไผํมาใช๎ในการออกแบบในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการทํางานของ
คนทุกกลุํม โดยคนรุํนใหมํศึกษาถึงเรื่องตํานานของแมงสี่หูห๎าตาแล๎ว ก็เป็นฝุายออกแบบและนํามาให๎
กลุํมคนเฒําคนแกํรํวมกันใช๎ไม๎ไผํในการจักสาน จากนั้นรํวมกันตกแตํงให๎สวยงานตามรูปแบบที่
ต๎องการของชุมชน”๒๘ 

 ๓. ชุมชนบ๎านทุํงเจ๎าใต๎ หมูํที่ ๑๘ ตําบลแมํเปา จะใช๎วิธีการคือ ให๎หมูํบ๎านออกแบบโดย
ใช๎การสานตะกร๎าไม๎ไผํเป็นตัวแล๎วออกแบบหัวเป็นรูปด๎วงกวําง เพราะด๎วงกวํางเป็นแมงที่มีมากใน
ชุมชน 

“ผู๎ใหญํบ๎านไปประชุมที่อําเภอ ได๎รับนโยบายจากอําเภอแล๎วก็นํามาแจ๎งแกํลูกบ๎าน และมี
รํวมกันคิดสร๎างแมงสี่หูห๎าตาของหมูํบ๎านเพ่ือรํวมในขบวนงานกีฬาแหํงชาติ แตํ ในฐานะที่เราเป็นผู๎มี
ความเชี่ยวชาญในด๎านการตัดเย็บเสื้อผ๎า ผู๎ใหญํบ๎านจึงมอบหมายให๎เราเป็นหลักในการออกแบบครั้งนี้ 
กํอนที่จะสร๎างผลงานนั้น ได๎มีการประชุมเพ่ือลงความเห็นวําจะออกแบบอยํางไร จึงมีการตกลงไปที่
ด๎วงกวํางเพราะมีมากในพ้ืนที่ สํวนวัสดุอุปกรณ๑ให๎คนเฒําคนแกํใช๎ไม๎ไผํสานเป็นโรง แล๎วใช๎ผ๎าเย็บ
ออกแบบเป็นสํวนตัวกวําง ใช๎ใยสังเคราะห๑ใสํไปในตัวกวําง”๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๘

 สัมภาษณ๑, ผู๎ใหญํบ๎านบา๎นทํุงเจ๎าเหนือ หมูํ ๑๓ ต.แมํเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย, ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒. 

 
๒๙

 สัมภาษณ๑, แมํฟองจันทร๑ ชํวยบ๎าน บ๎านทํุงเจ๎าใต๎ หมูํ ๑๘ ต.แมํเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย, ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 



 

๑๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ ๔.๓๓ ภาพการสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตาของชุมชนบ๎านทุํงเจ๎าใต ๎  
หมูํ ๑๘ ต.แมํเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก  

 
๔. บ๎านขุนห๎วยแมํเปา หมูํที่ ๕ ตําบล แมํเปาบ๎านเวียงหวาย หมูํ ๘ ตําบลเม็งราย และอีก

หลายๆ หมูํบ๎านได๎แนวคิดการทําหน๎ากากมาจากหน๎ากากสัตว๑ เชํน หน๎ากกาหมูปุาและใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑ท่ีหาได๎ในท๎องถิ่น เชํน หนังสือพิมพ๑ กาว ไหข๎าว และผ๎า เป็นต๎น และเลือกใช๎สีที่แสดงอารมณ๑
ดุดัน นําเกรงขาม เพ่ือที่สะท๎อนใบหน๎าออกมาอยํางดุดัน โดยการลงมือทํานั้น ได๎มีการแบํงหน๎าที่กัน
ทํา แตํหลักๆจะใช๎สลํา หรือศิลปินพ้ืนบ๎านที่มีทักษะในการทํางานศิลปะเป็นผู๎นําและเป็นหลักในการ
สร๎าง และแบํงหน๎าที่ที่คนในชุมชนทั่วไปสามารถทําได๎งํายๆ เชํน การชํวยทาสี การแปะกระดาษ
หนังสือพิมพ๑ เป็นต๎น 

“เหตุผลที่ใช๎สลําที่มีความชํานาญในเรื่องศิลปะเป็นหลักในการออกแบบแมงสี่หูห๎าตานั้น 
เนื่องจากการสร๎างก็มีข๎อกําจัดในระยะเวลา และคิดวําหากให๎ทุกคนมารํวมกันออกแบบทุกทํานก็คง
เป็นไปไมํได๎ จึงต๎องควบคุมโดยสลําเป็นหลัก เพ่ือทําให๎งานมีความรวดเร็ว และไมํเสียเวลาในการทํา 
แตํคนในชุมชนทํานอ่ืนก็สามารถรํวมในกระบวนการความคิด คือ รํวมแสดงความคิดเห็นในตัวแมงสีหู
ห๎าตาได๎วําต๎องการใช๎สีไหน ที่ออกมาสวยงาม และในหมูํบ๎านก็ได๎ใช๎สีตามสีของสัตว๑”๓๐  

                                                           
๓๐

 การประชุมกลุํมยํอยกิจกรรมการใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะกับการสร๎างสุขภาวะทางสังคม , ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

 



 

๑๓๗ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๔.๓๔ กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการสร๎างตัวชุดแมงสี่หูห๎าตา และภาพแมงสี่หูห๎าตา
บางสํวน 
    ที่มา: ธนกฤต อินทะวงศ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ ๔.๓๕ ภาพหน๎ากากแมงสี่หูห๎าตาของชุมชนบางสํวนที่มีการสร๎างสรรค๑ตามจินตนาการของแตํ
ละชุมชน 
    ที่มา: ธนกฤต อินทะวงศ๑ 

 
 



 

๑๓๙ 

 (๕) จัดประกวดแมงสี่หูห้าตาของแต่ละหมู่บ้าน 
กํอนการประกวดริ้วขบวนในงานกีฬาแหํงชาติ ทางอําเภอพญาเม็งรายได๎มีการจัด

ประกวดการสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา และในวันนั้นก็ได๎มีการเก็บภาพจากสมาคมขัวศิลปะ และในการ
ประกวดของแตํละหมูํบ๎านนั้น ทางอําเภอพญาเม็งรายได๎ให๎ ทางศิลปินที่เป็นพ่ีเลี้ยงคิดเกณฑ๑การให๎
คะแนน ประกอบด๎วย ๓ ข๎อ ได๎แกํ ๑. ความคิดสร๎างสรรค๑ในการเลือกใช๎วัสดุในท๎องถิ่น ๒. ความโดด
เดํน ความมีสีสันของแมงสี่หูห๎าตา และ ๓. การสวมใสํชุดแมงสี่หูห๎าตา โดยวิธีการให๎คะแนนนั้น จะมี
คณะกรรมการในการให๎คะแนนทั้งหมด ๖ ทําน โดยมีวิธีการให๎คะแนนจากการให๎ชุมชนแตํละชุมชน
เลือกสวมใสํแมงสี่หูห๎าตาที่ออกแบบด๎วยชุมชนเอง โดยให๎นําเสนอด๎วยการสวมใสํ และเดิน หมุนตัวให๎
กรรมการดู หมูํบ๎านละ ๓ ตัว จากนั้นก็จะใช๎วิธีการยกมือโหวตให๎คะแนนจากคณะกรรมการและคัด
เหลือชิ้นที่สวนที่สุด โดยวันนั้น มีแมงสี่หูห๎าตาที่เกิดจากการสร๎างสรรค๑ของชุมชนได๎นํามาแสดง
ประมาณ ๓๐๐ กวําชิ้น๓๑ 

“การที่ได๎มาเป็นพ่ีเลี้ยง และเป็นที่ปรึกษาด๎านศิลปะแกํอําเภอพญาเม็งรายในครั้งนี้ ผม
เห็นวํา ศิลปะ มีผลในการสร๎างพลังชุมชนมาก เห็นได๎จากการที่ชาวบ๎านมีการรํวมแรงรํวมใจกันในการ
สร๎างสรรค๑งานศิลปะ ในครั้งนี้ นอกจากนี้หลังจบกิจกรรมงานกีฬาแหํงชาติแล๎ว ผมก็อยากให๎ศิลปะยัง
อยูํและแทรกซึมเข๎าไปในจิตใจของทุกคนอยํางยั่งยืน และอาจจะมีการตํอยอดนวัตกรรมด๎านศิลปะ
ตํอไปอีกได๎ เพราะเชื่อวําศักยภาพของชาวบ๎านมีอยูํแล๎ว หากมีการสํงเสริม ตํอยอดให๎เกิดเศรษฐกิจ
ตามมาก็จะเป็นเรื่องท่ีดีมาก เพราะ ศิลปะ ไมํได๎มีข๎อจํากัด สามารถนําวัสดุท๎องถิ่น สิ่งใกล๎ตัว เชํน ดิน 
ผ๎า เศษกระดาษ นํามาสร๎างเป็นผลิตภัณฑ๑ได๎”๓๒  
 และผลจากการประกวดแมงสี่หูห๎าตาในริ้วขบวนงานกีฬาแหํงชาติ ในครั้งนั้น มีชุมชน
ที่ได๎รับรางวัลดังตารางตํอไปนี้ 
ตารางท่ี ๔.๒ ผลจากการประกวดแมงสี่หูห๎าตาในริ้วขบวนงานกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงราย
เกมส๑ อําเภอพญาเม็งราย 

รางวัล หมู่บ้าน 

ชนะเลิศ บ๎านเวียงสัก หมูํที่ ๑๒ ตําบลเม็งราย 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  บ๎านใหมํโชคชัย หมูํที่ ๒ ตําบลตาดควัน 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ บ๎านขุนห๎วยแมํเปา หมูํที่ ๕ ตําบลแมํเปา 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ บ๎านสันสะอาด หมูํที่ ๔ ตําบลไม๎ยา 
รางวัลชมเชย บ๎านแมํเปาเหนือ หมูํ ๑๒ ตําบลแมํเปา 
รางวัลชมเชย บ๎านสันติคีรี หมูํ ๑๖ ตําบลแมํเปา 
                                                           

๓๑
 สัมภาษณ๑, วัชระ กว๎างไชย๑, อาจารย๑ประจําหลักสตูร สาขาพุทธศิลปกรรม วิทยลัยสงฆ๑เชียงราย/ 

ศิลปินพ่ีเลีย้ง อําเภอพญาเม็งราย, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๒

 สัมภาษณ๑, วัชระ กว๎างไชย๑, อาจารย๑ประจําหลักสตูร สาขาพุทธศิลปกรรม วิทยลัยสงฆ๑เชียงราย/ 
ศิลปินพ่ีเลีย้ง อําเภอพญาเม็งราย, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 



 

๑๔๐ 

รางวัลชมเชย บ๎านสบเปา หมูํที่ ๒ ตําบลแมํเปา 
รางวัลชมเชย บ๎านใหมํทุํงกํอ หมูํที่ ๕ ตําบลตาดควัน 
รางวัลชมเชย บ๎านเวียงหวาย หมูํ ๘ ตําบลเม็งราย 
รางวัลชมเชย บ๎านปุาหมื่น หมูํที่ ๘ ตําบลแมํต๋ํา 
รางวัลชมเชย บ๎านสบเปา หมูํที่ ๒๐ ตําบลแมํเปา 
รางวัลชมเชย บ๎านบํอแสง หมูํที่ ๒ ตําบลแมํต๋ํา 
รางวัลชมเชย พิเศษ บ๎านทุํงเจ๎า หมูํ ๔ ตําบลแมํเปา  
รางวัลชมเชย พิเศษ บ๎านสันหลวง หมูํ ๘ ตําบลแมํเปา 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๓๖ บรรยากาศการจัดประกวดการสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตาของแตํละหมูํบ๎านใน อําเภอพญา

เม็งราย จังหวัดเชียงราย 

ที่มา: ธนกฤต อินทะวงศ๑   



 

๑๔๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพ ๔.๓๗ แมงสี่หูห๎าตาที่ได๎รับรางวัล ที่มีรูปแบบการสร๎างสรรค๑ตามเกณฑ๑ที่กรรมการตัดสิน 
ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก  



 

๑๔๒ 

 (๖) การน าผลงานสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาแต่ละหมู่บ้านร่วมประกวดขบวนริ้วขบวน
ในงานกีฬาแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ อําเภอพญาเม็งรายได๎มีการเดินประกวดริ้วขบวน และใน
ขบวนก็มีการใสํหน๎ากากแมงสี่หูห๎าตาจากการสร๎างสรรค๑ของแตํละชุมชน ซึ่งการนําแมงสี่หูห๎าตามา
เดินในขบวนนั้นไมํได๎มีการแบํงแยกวําเฉพาะกลุํมที่ได๎รางวัลเทํานั้นที่สามารถมาเดินขบวนได๎ แตํเป็น
การนําแมงสี่หูห๎าตาจํานวน ๓๐๐ กวําตัว รํวมเดินขบวนทั้งหมด ซึ่งวันนั้นเป็นการรวมพลังของชุมชน
ในการรํวมทํากิจกรรมอีกครั้ง บํงบอกถึงความสามัคคี และการรวมพลังในการที่มีแมงสี่หูห๎าตารวมกัน
เป็นขบวน สร๎างสุนทรียภาพ และความเบิกบานแกํผู๎พบเห็นอยํางมาก และจุดเดํนของอําเภอพญาเม็ง
รายนั้น ประชาชนที่ชมขบวนสามารถเข๎าถึงตัวแมงสี่หูห๎าตาได๎ ทั้งเต๎น ถํายรูป รํวมกันได๎๓๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๔.๓๘ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตาของอําเภอพญาเม็งรายในริ้วขบวนในงานกีฬาแหํงชาติ 
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

                                                           
๓๓

 การประชุมกลุํมยํอยกิจกรรมการใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะกับการสร๎างสุขภาวะทางสังคม , ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

 



 

๑๔๓ 

๔.๒.๑ การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทาง
สังคม 

การพัฒนาการเรียนรู๎ของอําเภอพญาเม็งรายในการใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะ ผู๎วิจัยได๎ใช๎
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผํานการใช๎สัญลักษณ๑ของแมงสี่หูห๎าตา ที่เป็น
สัญลักษณ๑ ของงานกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ ๔๖ รํวมกับการพัฒนาการเรียนรู๎ของชุมชน การจัด
กระบวนการเรียนรู๎ในชุมชน ในการวิจัยนั้นมีสําคัญอยํางมากในการที่จะชํวยสํงเสริม ขับเคลื่อนชุมชน 
ตามปรัชญาแนวคิดการสร๎าง กระบวนการเรียนรู๎ กลําววํา มนุษย๑มีศักยภาพในการเรียนรู๎ สามารถ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ การเรียนรู๎  นอกจากจะสร๎างสรรค๑ภูมิปัญญาให๎มนุษย๑สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตได๎อยํางตํอเนื่องแล๎ว ยังกํอให๎เกิดความ ภาคภูมิใจ เกิดการสะสมองค๑ความรู๎ในท๎องถิ่น 
ชํวยให๎เกิดความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางชุมชน มีการชํวยเสริมสร๎าง ความเข๎มแข็งซึ่งกันและอยูํใน
กระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน โดยเป็นทั้งผู๎สอนและผู๎ เรียนรู๎ไปพร๎อมๆ กัน รวมทั้ง สํงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และการเชื่อมตํอประสบการณ๑ระหวํางบุคคลและชุมชนโดยผํานกระบวนกลุํม และ
เครือขํายการเรียนรู๎  

การพัฒนาการเรียนรู๎หรือการจัดกระบวนการเรียนรู๎ในชุมชน เป็นสร๎างความเข๎าใจ
รํวมกัน สร๎างคุณคําและจิตสํานึกใหมํ ปลูกฝังคุณธรรมและคํานิยมที่ดีงาม เกิดความเอ้ืออาทร  สร๎าง
วิสัยทัศน๑รํวมกัน สร๎างกระบวนทัศน๑ใหมํ (วิธีคิดและวิธีทํางาน) ทราบปัญหาและความต๎องการของ
ชุมชน  ได๎แนวทาง วิธีการ และแผนงานการแก๎ปัญหา ได๎เริ่มทดลองปฏิบัติ เกิดการสะสมองค๑ความรู๎
ในท๎องถิ่น ได๎องค๑ความรู๎ใหมํ และขยายผลผํานการสรุปบทเรียนรํวมกัน ชุมชนมีโอกาสเรียนรู๎และ
จัดการรํวมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล๎อมได๎รับการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟู๓๔ และจากการวิจัยพบวําการพัฒนาการ
เรียนรู๎ในการใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะกับการสร๎างสุขภาวะทางสังคมของอําเภอพญาเม็งราย
ประกอบด๎วยวิธีการดังตํอไปนี้ 

๑. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  
เป็นการยึดหลักให๎ผู๎เรียนรู๎สามารถสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง โดยผํานการปฏิบัติจริง 

เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎และการแก๎ไขปัญหาได๎ โดยทุกคนที่อยูํในกลุํมหรือที่รํวมกิจกรรมเป็นผู๎ปฏิบัติเอง 
แตํอาจจะมีพ่ีเลี้ยงหรือเทรนเนอร๑เป็นผู๎แนะนําเทํานั้น และหากการปฏิบัติมีปัญหา พ่ีเลี้ยงก็จะให๎
คําแนะนํามากกวําการที่จะลงมือปฏิบัติแทน เพราะเมื่อชุมชนเกิดการปฏิบัติจริงแล๎วจะทําให๎ค๎นพบ
ข๎อเท็จจริง องค๑ความรู๎จากท่ีลงมือทํา นอกจากนี้กิจกรรมที่นํามาใช๎ต๎องเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
มีความเพลิดเพลิน นําสนใจ ไมํซ้ําซากและเหมาะกับบริบทของชุมชน หรือพ้ืนที่นั้นๆ และกํอให๎เกิด

                                                           
๓๔ ประทีป วีระพัฒนนิรันดร๑, การจัดกระบวนการเรียนรู๎ในชุมชน, มูลนธิิพลังนิเวศและชุมชน, 

[ออนไลน๑], แหลํงที่มา: http://www.banrainarao.com/column/learn_commu, [๓ พ.ค. ๒๕๖๒]. 
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การเรียนรู๎อยํางยั่งยืน  การพัฒนาการเรียนรู๎ในการใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะผํานกิจกรรมของชุมชนใน
อําเภอพญาเม็งรายนั้น เริ่มจากการจัดงานกีฬาแหํงชาติครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส๑ เป็นจุดเริ่มต๎นของ
การนําไปสูํการสร๎างการเรียนรู๎ของชุมชนในอําเภอพญาเม็งราย เพราะงานกีฬาแหํงชาตินั้นมีนโยบาย
ในการให๎อําเภอทุกอําเภอได๎รํวมสร๎างสรรค๑ริ้วขบวน และมีการกําหนดให๎ทุกขบวนต๎องมีสัญลักษณ๑
ของแมงสี่หูห๎าตาปรากฏในขบวนด๎วย จึงทําให๎ทุกอําเภอตํางมีความกระตือรือร๎นและมีการขับเคลื่อน
กิจกรรมในอําเภอเพ่ือมีการเตรียมความพร๎อมในการที่จะจัดทําขบวนในครั้งนี้ อําเภอพญาเม็งรายก็
เชํนกัน ซึ่งเมื่อมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น ก็ทําให๎ชุมชนได๎มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่นําไปสูํการพัฒนาการ
เรียนรู๎ในเชิงสร๎างสรรค๑ได๎ ซึ่งการเรียนรู๎ของชุมชนในอําเภอพญาเม็งรายนี้ ไมํใชํเพียงแคํเป็นการ
เรียนรู๎ที่มีการจํากัดขอบเขต หรือกําหนดกฎเกณฑ๑ในการครอบคลุมหรือจํากัดพ้ืนที่ในการสร๎างสรรค๑
ผลงาน โดยเฉพาะพ่ีเลี้ยงที่เป็นศิลปิน ได๎มีการชี้แนะแนวทางให๎ชุมชนได๎มีการเปิดกว๎างและเข๎าถึงการ
ใช๎ศิลปะได๎มากขึ้น จากการที่ให๎ชุมชนได๎ใช๎วัสดุที่มีอยูํในท๎องถิ่นมาสร๎างสรรค๑งานศิลปะ ผําน
สัญลักษณ๑ของแมงสี่หูห๎าตา ที่ออกมาในรูปแบบที่สร๎างสรรค๑ใหมํกวําเดิม และกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็น
การให๎ความรู๎ ในด๎านสัตว๑ในตํานานที่ เป็นวรรณกรรมเชิงอุดมคติแบบไทยและความเชื่อใน
พระพุทธศาสนาแกํชุมชนอีกด๎วย เมื่อทางชุมชนได๎มีการสร๎างแมงสี่หูห๎าตาก็มีการการสืบค๎นถึงตํานาน
ประวัติของสี่หูห๎าตาซึ่งสํวนใหญํยังไมํเคยเห็น และไมํทราบวําแมงสี่หูห๎าตาคืออะไรมีความสําคัญ
อยํางไร และทําให๎ทราบถึงเรื่องราวทั้งสัญลักษณ๑และแกํนแท๎ของแมงสี่หูห๎าตา  

แมงสี่หูห๎าตานั้นจัดเป็นวรรณกรรมเชิงอุดมคติแบบไทย และมีความเชื่อมโยงสํงผลให๎เกิด
เป็นความเชื่อตามมา และนํามาสูํกระบวนการสร๎างสรรค๑จากการเรียนรู๎ของชุมชนได๎ โดยเฉพาะความ
เชื่อในพระพุทธศาสนาที่ได๎ใช๎สัตว๑ปุาหิมพานต๑ เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจของคนทางอ๎อม ดังที่
จะเห็นจากศิลปะที่ปรากฏในงานจิตรกรรมบนผนังโบสถ๑ หรือวิหาร เป็นต๎น  ความเชื่อ คือ ศรัทธา 
คือความเชื่อความซาบซึ้งไมํใชํความรู๎ แตํอาจเป็นทางเชื่อมตํอนําไปสูํความรู๎ได๎เพราะศรัทธามีลักษณะ
เป็นการยอมรับความรู๎ของผู๎อ่ืน ฝากความไว๎วางใจในปัญญาของผู๎อ่ืน ยอมพ่ึงและอาศัยความรู๎ผู๎อ่ืน
หรือแหลํงแหํงความรู๎นั้นเป็นเครื่องชี้นําแกํตนเอง ถ๎าผู๎มีศรัทธารู๎จักใช๎ปัญญาของตนเป็นทุนประกอบ
ไปด๎วยศรัทธานั้นกามารถนําไปสูํความเจริญปัญญาและการรู๎ความจริงได๎ เฉพาะอยํางยิ่งในเมื่อผู๎อ่ืน
นั้นหรือแหลํงความรู๎นี้มีความรู๎แท๎จริง และมีกัลยาณมิตรชํวยชี้แนะให๎รู๎จักใช๎ปัญญา แตํถ๎าเชื่ออยํางงม
งายคือไมํรู๎จักคิด ไมํใชํปัญญาของตนเลย และผู๎อื่นหรือแหแลํงความรู๎นั้นไมํมีความรู๎จริงทั้งไมํมีความรู๎
จริงทั้งที่ไมํมี กัลยาณมิตรที่จะชํวยชี้แนะ หรือมีบาปมิตร ผลอาจกลับตรงกันข๎ามนําไปสูํความหลงผลิ
หํางไกลจากความรู๎ยิ่งขึ้น๓๕  

ในการพัฒนาการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมนี้  สร๎างสุขภาวะทางสังคมด๎าน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ 
ความสามัคคี และการมีสํวนรํวมในชุมชน ตลอดนําไปสูํการสร๎างจิตสํานึก และเกิดความศรัทธาความ
เชื่อ ที่สํงผลให๎คนประพฤติปฏิบัติดี นําไปสูํการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 

                                                           
๓๕

  พระธรรมปิฎก, (ประยุทธ๑ ปยตุโต). พุทธรรม, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๑, หน๎า ๔๓-๔๔.  
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ภาพ ๔.๓๙ ชาวบ๎านบางทํานที่ยังไมํเคยเห็นรูปรํางลักษณะของแมงสี่หูห๎าตาตามตํานาน

จากวัดพระธาตุดอยเขาควายแก๎ว จึงให๎ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอยํางมาก 
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 
๒. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านผู้น า 
ผู๎นํา (Leader) คือบุคคลที่สามารถชักจูงหรือชี้นําบุคคลอ่ืน ให๎ปฏิบัติงาน สําเร็จตาม

วัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ได๎อยํางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความสามารถที่จะทําให๎องค๑การดําเนิน
ไปอยํางก๎าวหน๎าและบรรลุเปูาหมาย และลักษณะผู๎นํานั้นจะต๎อง ๑.เป็นศิลปะในการทําให๎ผู๎อ่ืนยอม
ตาม  ทําให๎ผู๎อ่ืนเกิดความประทับใจเชื่อฟังภักดีและเกิดความรํวมมือ ๒.มีการใช๎อิทธิพลทําให๎การ
เปลี่ยนแปลงเกิดความรํวมมือไปสูํจุดมุํงหมาย ๓. เป็นรูปแบบของการชักจูงใจให๎ยอมทําตามโดย
สมัครใจหรือสร๎างแรงบันดาลใจให๎ยอมรับ ๔. เป็นผลของการมีปฏิสัมพันธ๑มีการกระตุ๎นซึ่งกันและกัน
เพ่ือไปสูํอุดมการณ๑เดียวกันด๎วยความสมัครใจ ซึ่งความเป็นผู๎นําเป็นความสามารถของบุคคลที่ทําให๎



 

๑๔๖ 

ผู๎อ่ืนยอมทําตามด๎วยความสมัครใจ เพ่ือไปจุดมุํงหมายรํวมกัน๓๖ ในการสร๎างการเรียนรู๎ของชุมชนใน
อําเภอพญาเม็งรายนี้ มีการพัฒนาการเรียนรู๎ที่ได๎จากผู๎นําเป็นปัจจัยที่สําคัญอีกข๎อหนึ่ง ซึ่งเราจะเห็น
วํา จากการที่ชุมชนได๎สร๎างสรรค๑ผลงานนั้น ผู๎นําได๎มีการให๎ความรู๎แกํชุมชนทุกอําเภอ ทั้งในเรื่องการ
ปริหารจัดการ เรื่องศิลปะ เป็นต๎น ซึ่งจากการที่ได๎ทําการวิจัยนั้น พบวํา ผู๎นําที่มาชํวยในการสร๎าง
ความรู๎ในครั้งนี้ แบํงออกเป็น  ๒ กลุํม ได๎แกํ ผู๎นําที่เป็นทางการ และผู๎นําที่ไมํเป็นทางการ โดยผู๎นําที่
เป็นทางการนั้นได๎แกํ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน  ด๎านผู๎นําที่ไมํเป็นทางการ ได๎แกํ 
ศิลปินพี่เลี้ยง  

ซึ่งบทบาทของผู๎นําที่ได๎สํงเสริมการใช๎ความรู๎แกํชุมชนนั้น สรุปได๎ดังนี้ 
ศิลปินพ่ีเลี้ยง ได๎มีการให๎แนวความคิดสร๎างสรรค๑ ให๎การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตาโดยการ

ใช๎วัสดุท๎องถิ่นและจินตนาการ จากการทําเป็นโมเดลให๎ดูในที่ประชุมประจําเดือน ซ่ึงมีทั้ง นายอําเภอ 
ปลัดอําเภอ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน และตัวแทนชาวบ๎านสํวนหนึ่ง เพ่ือเป็นการเสริมสร๎างจินตนาการที่เน๎น
เป็นงานศิลปะพ้ืนถิ่น หรือ (Folk Art) มีจิตวิญญาณ และมีความเป็นเอกลักษณ๑ของแตํละชุมชน  

นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ได๎มีการชํวยให๎ความรู๎ในเรื่องแมงสี่หูห๎าตาผํานสื่อออนไลน๑ เชํน 
ยูธูป อินเตอร๑เน็ต แกํผู๎นําชุมชน ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ในการประชุมประจําเดือน เพ่ือให๎กํานัน
หรือผู๎ใหญํบ๎าน ได๎มองเห็นภาพของแมงสี่หูห๎าตา ให๎ชัดเจนมากขึ้น ได๎มีการใช๎เวทีในการประชุม
ประจําเดือนในการติดตามความคืบหน๎าของการทํางานแตํละชุมชน พร๎อมทั้งเพ่ือต๎องการทราบปัญหา 
อุปสรรค เพ่ือจะได๎มีการชี้แนะแนวทางเพ่ือแก๎ไข เป็นต๎น 

 กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ได๎มีการเผยแพรํองค๑ความรู๎ที่ได๎รับจากในการสร๎างสรรค๑งานให๎แกํ
ชุมชน และให๎ชุมชนได๎ลงมือปฏิบัติในการสร๎างสรรค๑ผลงานอยํางเต็มท่ี  

การพัฒนาการเรียนรู๎ผํานผู๎นําของอําเภอพญาเม็งรายในครั้งนี้ เป็นการให๎ความรู๎สํงตํอ
ความรู๎แบบการกระจายอํานาจ เนื่องจากเป็นการทํางานในระดับอําเภอ ซึ่งมีหมูํบ๎านที่ต๎องเข๎ารํวม
กิจกรรมอยูํหลายร๎อยหมูํบ๎าน ซึ่งความเป็นจริงแล๎ว ถ๎าบทบาทของนายอําเภอ หรือศิลปินพ่ีเลี้ยง
จะต๎องไปสอนทุกหมูํบ๎านก็ไมํสามารถที่จะทําได๎ในเวลากําจัด ดังนั้นระบบการบริหารแบบการ
กระจายอํานาจทุกสํวนจึงมีสํวนสําคัญอยํางยิ่งในครั้งนี้ และทําให๎งานในครั้งนี้ประสบความสําเร็จตาม
เปูาหมาย 

๓. การพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการกลุํม การที่บุคคลตั้งแตํสองคนขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการติดตํอสัมพันธ๑กัน 

หรือปฏิสัมพันธ๑กัน และมีจุดมุํงหมายท่ีจะกระทํากิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งรํวมกัน และความสัมพันธ๑

                                                           
๓๖ พนิดา   ดามาพงษ๑ , การพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้น าสุขภาพดีทั่วหน้าของสาธารสุขอ าเภอ, 

“วิทยานิพนธ๑ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร๑”, (บัณฑติวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหดิล,  ๒๕๓๔), 
ม.ป.ป. 



 

๑๔๗ 

นี้ จะชํวยให๎สมาชิกกลุํมอยูํรํวมกันได๎ในระดับที่พอดี๓๗ การพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการกลุํมใน
การสร๎างสรรค๑โดยใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะของแมงสี่หูห๎าตานั้นเป็นขั้นตอนที่สําคัญอยํางหนึ่ง เพราะ
การได๎รับมอบหมายให๎สร๎างแมงสี่หูห๎าตา เป็นผลงานของชุมชน ดังนั้นการสร๎างสรรค๑ผลงานก็ต๎อง
ออกมาจากพลังความสามารถของกลุํมในชุมชน และจากการวิจัยนั้นทําให๎ทราบวําการเรียนรู๎แบบ
กลุํมของหมูํบ๎านหลายๆ หมูํบ๎านในอําเภอพญาเม็งรายนั้น เกิดจากขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู๎
ในชุมชน มี ๕ ขั้นตอน โดยเริ่มจาก “รวมคน รํวมคิด รํวมทํา รํวมสรุปบทเรียน และรํวมรับผลจาก
การกระทํา”  

๑. รวมคน ถึงแม๎วําการจัดการเรียนรู๎ต๎องยึดหลักวําทุกคนในชุมชนมีความสําคัญเทํา
เทียมกันแตํในทางปฏิบัติ การจัดการเรียนรู๎ในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และทรงพลัง 
ต๎องเริ่มต๎นจากการรวมคนในชุมชนขึ้น ซึ่งการรวมตัวกันเพ่ือสร๎างแมงสี่หูห๎าตาอาจจะไมํต๎องใช๎
สมาชิกในหมูํบ๎านทั้งหมด ซึ่งสํวนใหญํแล๎วจะใช๎สลําพ้ืนบ๎าน หรือปราชญ๑ท๎องถิ่น ที่มีฝีมือและมีความรู๎
และมีความสามารถในการสร๎างสรรค๑ศิลปะพ้ืนถิ่น สํวนสมาชิกในชุมชนทํานอ่ืน ก็มีสํวนชํวยในการ
เตรียมอุปกรณ๑ในการทําและชํวยตามความสามารถเป็นต๎น เพ่ือเป็นการเรียนรู๎และสร๎างความสัมพันธ๑
ของตนเองกับครอบครัว ชุมชน และสังคม ความรู๎และทักษะด๎าน การจัดการ ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ฯลฯ 

๒. ร่วมคิด มีวัตถุประสงค๑เพ่ือระดม “พลังความคิด” ให๎รู๎แจ๎ง โดยผํานกระบวนการมี
สํวนรํวมในการระดมสมอง เพ่ือระดมความคิด สร๎างความเข๎าใจรํวมกัน ปรับกระบวนทัศน๑ สร๎าง
วิสัยทัศน๑รํวม แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ๑ วิเคราะห๑ปัญหาและโอกาสอยํางรอบด๎าน 
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา (เรียนรู๎อะไร) กําหนดแนวทาง วิธีการ และแผนงานในการแก๎ปัญหา 
(เรียนรู๎อยํางไร เรียนรู๎กับใคร เรียนรู๎ที่ไหน) เห็นได๎จาก การระดมความคิดการออกแบบ การ
สร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตารํวมกันในชุมชน มีการแบํงหน๎าที่ตามความสามารถ แตํทํานไหนไมํถนัดงาน
ศิลปะก็ชํวยในการประเมินและรํวมแสดงความคิดเห็นได๎ 

๓. ร่วมท า มีวัตถุประสงค๑เพ่ือรวม “พลังการจัดการ” ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด 
โดยใช๎การฝึกฝนจากการทดลองปฏิบัติ ใช๎การปฏิบัติในพ้ืนที่จริง กิจกรรมจริง สถานการณ๑จริง เสริม
ด๎วยหลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งการแบํงบทบาท หน๎าที่ และ
ความรับผิดชอบทางภาคีการพัฒนาตํางๆ อยํางเหมาะสม ยํอมทําให๎การใช๎ทรัพยากรเกิดประสิทธิผล 
มีการรํวมทํากิจกรรมรํวมกันในชุมชนตั้งแตํกระบวนการแรก คือ การรํวมสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา 
จนถึงกระบวนการสุดท๎าย คือ นําไปรํวมเดินขบวนในงานกีฬาแหํงชาติ 

๔. ร่วมสรุปบทเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “พลังภูมิปัญญา” โดยเริ่มจากการ
ประเมินตนเอง และประเมินผลงาน โดยผํานกระบวนการกลุํมและเครือขํายการเรียนรู๎ ทําให๎เกิดการ
เชื่อมตํอทักษะความรู๎ และประสบการณ๑ นําไปสูํการพัฒนาองค๑ความรู๎ใหมํของชุมชน โดยการรํวม

                                                           
๓๗

 วินิจ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศุภกุล, กระบวนการกลุํม (ศึกษา ๓๒๕), (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร๑, 
๒๕๕๒). 



 

๑๔๘ 

ประชุมเพ่ือสรุปถึงอุปสรรค ปัญหาจากการทํากิจกรรม เพ่ือนําไปปรับปรุง หรือพัฒนาตํอยอดในครั้ง
ตํอไปให๎ดีขึ้น จากนั้นเผยแพรํองค๑ความรู๎ผํานสื่อตํางๆ (เอกสาร วิทยุ โทรทัศน๑) ไปสูํองค๑กรชุมชนอ่ืนๆ 

๕. ร่วมรับผลจากการกระท า มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎าง “พลังปิติ” โดยการยกยํอง ชื่นชม 
และให๎กําลังใจคนที่เสียสละและทํางานให๎กับชุมชนและสังคม ทําให๎เกิดความภาคภูมิใจและมี
ความสุขจากการทํางานรํวมกัน สํวนผลจากการกระทําอาจได๎รับในมิติที่แตกตํางกัน  ซึ่งการรํวม
กิจกรรมในครั้งนี้ชาวบ๎านสํวนใหญํมีพลัง และความภาคภูมิใจอยํางยิ่งที่ เป็นสํวนหนึ่ งของการ
ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายศิลปะให๎มีความสมบูรณ๑แบบอยํางยิ่ง  

๔. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 
ศิลปะเพ่ือสังคมถูกปรับเพ่ือนํามาใช๎ให๎เหมาะสมกับปัจจุบันและสถานการณ๑ของ 

วงการศิลปะในประเทศไทย ทําให๎เงื่อนไขของศิลปะเพ่ือสังคม มีคุณคําเนื้อหาหรือเรื่องเป็นไปลักษณะ
เชิงนามธรรมซึ่งฐานอันสําคัญของศิลปะเพ่ือสังคม มีเนื้อหาที่แสดงความคิด เรื่องราวที่มีคุณคําตํอ
สังคมหนึ่งหรือสังคมโดยรวม ซึ่งคุณคํานั้นจะต๎องเป็นสิ่งที่แสดงออกมาจากความดีงาม, คุณธรรม 
ศีลธรรม เป็นต๎น เพ่ือสังคมจะได๎เกิดสติปัญญาและทางออกของปัญหาตําง ๆ สํวนความแจํมชัดของ
รูปแบบเป็นการนําเสนอที่ชัดเจนแจํมชัด ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เชื่อตํอระหวํางผลงานกับผู๎เสพ เป็นรูปแบบที่
นําเสนอเนื้อหาที่ทําให๎ผู๎เสพเกิดความสนใจและเกิดความเข๎าใจอยํางไมํอยากเกินไป และสํานึกทาง
สังคมของศิลปิน เป็นสํวนที่จะบํงชี้ได๎ยากที่สุดแตํมีความสําคัญที่สุดเพราะเป็นแรงผลักสูํผลงาน ของ
ศิลปิน ศิลปินจะต๎องมีสํานึกทางสังคมอยํางแท๎จริง มีอารมณ๑ความรู๎สึกอํอนไหวตํอปัญหาที่มองเห็นใน
สังคม ในบางครั้งศิลปินอาจสร๎างผลงานขึ้นมาเพียงเพ่ือปัจจัยภายนอกเทํานั้น สร๎างเพราะกระแส 
สร๎างเพ่ือขาย สร๎างเพ่ือภาพลักษณ๑ ถ๎าเป็นเชํนนี้ศิลปะก็จะกายเป็นเพียง ผลิตกรรมที่ไร๎จิตวิญญาณ
และความรู๎สึก ซึ่งเราจะสามารถรู๎สึกได๎กับผลงานเหลํานั้นวําจืดชืด กระด๎าง ขาดความสดและขาด
ชีวิตชีวา๓๘ การพัฒนาการเรียนรู๎ผํานกระบวนการความคิดสร๎างสรรค๑ของชุมชนในอําเภอพญาเม็งราย 
เป็นการใช๎กิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑และชวนฝึกประสาทสัมผัส การ
รู๎จักใช๎ความคิดของตนในการแสดงออกทางความคิดหลายๆ ด๎าน เชํน การวาดภาพละเลงสี การฉีก
กระดาษ การตัดกระดาษ  การปั้นดินเหนียว การประดิษฐ๑เศษวัสดุ เป็นต๎น ซึ่งประโยชน๑ในการคิด
สร๎างสรรค๑สร๎างสุขภาวะทางสังคมหลายๆ ด๎าน  เป็นการค๎นหาและพัฒนาวิทยาการใหมํๆ มีความ
สนุกและเกิดทักษะการรอบรู๎ในสิ่งที่อยูํรอบๆตัว เป็นคนฉลาดคิดแก๎ปัญหาตํางๆได๎อยํางรอบคอบ มี
ความสุข สร๎างความเชื่อมัน ความประทับใจ การยกยํองให๎กับตัวเอง  สร๎างความอดทน ความตั้งใจ 
ความสามารถและแนวทางการใช๎ชีวิตประจําวัน 

ความคิดสร๎างสรรค๑ เป็นเรื่องราวของการสร๎างความสุข เป็นการพัฒนาในสิ่งที่สงสัย 
อยากรู๎อยากค๎นหา จะชํวยสร๎างแรงพลันดันให๎เกิดสิ่งตํางๆ ที่อยูํรอบๆ ตัวเรา ในการแก๎ไขปัญหา แตํ 
ความคิดสร๎างสรรค๑ที่ดี ต๎องเคารพและให๎เกียรติในสิทธิของผู๎ อ่ืน และไมํขโมยผลงานผู๎ อ่ืนมา
                                                           

๓๘ ชวัส  จําปาแสน, ศิลปะเพ่ือสงัคม : การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์, (ภาควิชาทฤษฏีศิลป์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๕๒), หน๎า ๑๓๑ – ๑๓๒. 



 

๑๔๙ 

สร๎างสรรค๑ผลงานตน โดยต๎องยึดหลักจรรยาบรรณ ไมํฉะนั้นจะไมํถือวําผู๎นั้นได๎คิดสร๎างสรรค๑ผลงาน
นั้นขึ้นมา ความคิดสร๎างสรรค๑ สามารถนํามาพัฒนาตนเองได๎ในทุกสายวิชาชีพ หลายสาขาการเรียน 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสสร๎างทัศนะที่คิดแตกตํางออกไป การคิดแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค๑ เพ่ือการ
สร๎างสรรค๑ผลงานที่ดี๓๙ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ ๔.๔๐ การออกแบบชุดแมงสี่หูห๎าตาของชุมชนบ๎านทุํงเจ๎าใต๎ หมูํ ๑๘ 
       ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

                                                           
๓๙ กระบวนการของการคิดสร้างสรรค์ ,[ออนไลน๑],แหลํงที่มา 

:https://sites.google.com/site/edtechsukm/kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-cheing-
srangsrrkh/krabwnkarkhxngkarkhidsrangsrrkh [๔ ต.ค.๒๕๖๒]. 
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๑๕๐ 

๔.๒.๒ การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะ
ทางสังคม  

การพัฒนาการมีสํวนรํวมในการใช๎สัญลักษณ๑ทางศิลปะกับการสร๎างสุขภาวะทางสังคมของ
อําเภอ พญาเม็งราย เป็นการเสริมสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน คือเป็นการเปิดโอกาสให๎
ประชาชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนของสังคมชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการปฏิบัติงาน หรือ รํวม
ทํากิจกรรมตามเปูาหมาย ที่ตั้งไว๎รํวมกัน โดยการพัฒนาการมีสํวนรํวมของชุมชนในอําเภอพญาเม็ง
รายในแตํละหมูํบ๎านนั้นประกอบด๎วย การให๎ข๎อมูลขําวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเกี่ยวข๎อง 
ความรํวมมือ การเสริมอํานาจแกํประชาชน ซึ่งการรํวมทํากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให๎
ประชาชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนในพ้ืนที่ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมกับภาคราชการ โดยมีรายละเอียด
ของการพัฒนาการมีสํวนรํวมของชุมชนในอําเภอพญาเม็งราย ดังตํอไปนี้ 
               ๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แตํ
เป็นระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นก๎าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎าสูํ
กระบวนการมีสํวนรํวมในเรื่องตํางๆ ซึ่งวิธีการให๎ข๎อมูลของทางอําเภอพญาเม็งรายให๎แกํชุมชนใน
อําเภอพญาเม็งรายเพ่ือให๎ทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดงานกีฬาแหํงชาติครั้งที่ ๔๖ ผํานการจัดงาน
แถลงขําว การติดประกาศ และการให๎ข๎อมูลผํานเว็บไซต๑ เป็นต๎น เพ่ือให๎ประชาชนได๎ทราบถึงที่มา
และความสําคัญของการจัดงานกีฬาแหํงชาติในครั้งนี้ รวมถึงนโยบายตํางๆ ที่ต๎องการให๎ประชาชน
ได๎รับทราบอยํางทั่วถึง และประชาชนก็เริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการจัดงานนี้ และมีความ
พร๎อมในการที่จะให๎ความรํวมมือ และเป็นสํวนหนึ่งของการจัดงานกีฬาแหํงชาติในครั้งนี้   
                ๒. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการให๎
ข๎อมูลข๎อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหนํวยงานภาครัฐด๎วยวิธีตําง ๆ เชํน 
การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผําน
เว็บไซต๑ เป็นต๎น โดยอําเภอพญาเม็งรายนั้นได๎มีการใช๎เวทีการประชุมประจําเดือนในการเป็นพ้ืนที่
แสดงความคิดเห็นของประชาชน ในการเตรียมความพร๎อมในการจัดริ้วขบวนของอําเภอพญาเม็งราย
เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของงานกีฬาแหํงชาติครั้งท่ี ๔๖ ในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการประชุมระหวําหนํวยงานภาครัฐ 
ได๎แกํ อําเภอพญาเม็งราย กลุํมศิลปินเชียงรายที่เป็นพ่ีเลี้ยง ผู๎นําชุมชน และประชาชนที่มีบทบาทใน
ชุมชนบางสํวน ได๎รํวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันในเรื่อง
ของการจัดริ้วขบวน  
                ๓. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงาน หรือรํวม
เสนอแนะทางท่ีนําไปสูํการตัดสินใจ เพ่ือสร๎างความม่ันใจให๎ประชาชนวําข๎อมูลความคิดเห็นและความ
ต๎องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เปิดโอกาสให๎
ประชาชนได๎มีสํวนรํวม ในการออกแบบริ้วขบวนและนําเสนอความคิดสร๎างสรรค๑ของแตํละชุมชนใน
ระหวํางการจัดเตรียมงาน โดยที่ทางหนํวยงานของอําเภอไมํมีการปิดกั้นพ้ืนที่ในการแสดงความ
คิดเห็นแตํอยํางใด 



 

๑๕๑ 

๔. ความร่วมมือ เป็นการให๎กลุํมประชาชนผู๎แทนภาคสาธารณะมีสํวนรํวม และมีการ
ดําเนินกิจกรรมรํวมกัน ได๎แกํ การมีสํวนรํวมในการจัดริ้วขบวนและมีสํวนรํวมหลักๆ ในการสร๎างสรรค๑
งานศิลปะชุมชน จากการใช๎สัญลักษณ๑ของแมงสี่หูห๎าตาสร๎างชุด และหน๎ากาก เพ่ือใช๎ในการรํวมแสดง
ในขบวน ซึ่งพลังแหํงการมีสํวนรํวมในครั้งนี้ เป็นรูปธรรมอยํางเห็นได๎ชัด เพราะแตํละชุมชนให๎ความ
รํวมมือเป็นอยํางดี และในริ้วขบวนของอําเภอพญาเม็งรายนั้น มีความโดดเดํนอยํางชัดเจนในขบวน
แฟนซี ที่เป็นการแสดงแมงสี่หูห๎าตาที่เป็นพื้นที่ของชุมชนอยํางแท๎จริง 
                ๕. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให๎บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดย
ให๎ ประชาชนเป็นผู๎ตัดสินใจ การทําโครงการและกิจกรรมตํางๆที่เกิดจากความต๎องการของประชาชน 
ในการ รํวมมือกันออกแบบริ้วขบวนนั้น ทางหนํวยงานภาครัฐคืออําเภอพญาเม็งราย ได๎เปิดโอกาสให๎
ประชาชนได๎ทํา กิจกรรม ตามความถนัดและความต๎องการของประชาชน โดยไมํมีการปิดกั้นโอกาส
ทางความคิด จึงทําให๎ริ้วขบวนของอําเภอพญาเม็งรายนั้น ได๎ถูกคัดเลือกจากบริษัทเวิร๑คพ๎อย 
โดยเฉพาะแมงสี่หูห๎าตาที่เกิดจากการสร๎างสรรค๑ของชุมชนนั้น เข๎ารํวมในขบวนพิธีปิดของงานกีฬา
กีฬาแหํงชาติ ด๎วยเหตุผลที่วํา ในริ้วขบวนของอําเภอพญาเม็งราย มีการสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะที่มา
จากชุมชนอยํางแท๎จริง มีความเป็นพ้ืนถิ่น และแสดงถึงพลังการมีสํวนรํวมของของประชาชน เพราะ
หน๎ากาก หรือชุดแมงสี่หูห๎าตาที่รํวมแสดงในขบวนในวันนั้น ไมํจําเป็นต๎องมีมูลคํามากมาย แตํแฝงไป
ด๎วย จิตวิญญาณ พลังกาย พลังใจ ของชุมชน ในทุกๆ พ้ืนที่ของอําเภอพญาเม็งราย ที่มาจาก
หลากหลายพ้ืนที่ ทั้งที่อยูํในเมือง และหํางไกล แตํเมื่อมารวมกันในวันนั้นแสดงถึงการมีพลังและ
รวมกันเป็นหนึ่งใจเดียว  

ดังนั้นจากที่กลําวมาทําให๎รู๎วําทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชนควรมีการสร๎างหลักการมี
สํวนรํวมเข๎าด๎วยกัน เพ่ือทําให๎ตํางฝุายได๎รับรู๎ถึงปัญหาและความต๎องการไปพร๎อมกัน ประชาชนก็จะ
ได๎มีสํวนรํวมมากยิ่งขึ้นในการทํากิจกรรมนําไปสูํการพัฒนาชุมชนของตนเองให๎มีความเข๎มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น เพราะการมีสํวนรํวมเป็นหลักประกันที่สําคัญท่ีจะทําให๎ประชาชนทุกคนดําเนินชีวิตอยูํในชุมชน
ได๎อยํางมีความสามัคคีและเกิดความอยํางยั่งยืนได๎ การพัฒนาการมีสํวนรํวมของชุมชนในอําเภอพญา
เม็งรายในแตํละหมูํบ๎านนั้นประกอบด๎วย การให๎ข๎อมูลขําวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเกี่ยวข๎อง 
ความรํวมมือ การเสริมอํานาจแกํประชาชน   นําไปสูํการสร๎างสุขภาวะทางสังคม ๒ ด๎าน ได๎แกํ ๑. 
ด๎านจิตใจ ผู๎คนมีคุณธรรม ซื่อสัตย๑สุจริต มีความเมตตาตํอกัน มีจิตใจแชํมชื่น ผํองใส มีศรัทธาใน
ศาสนา มีความนิยมชมชื่นในศิลปวัฒนธรรม มีสํานึกความรับผิดชอบตํอสํวนรวม และมีคํานิยมที่ดีงาม 
มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับชีวิตและโลก มีความสามารถในการแก๎ปัญหาชีวิตจิตใจ สามารถ
สร๎างสรรค๑สิ่งดีงามให๎แกํตนเอง สังคม และโลก ได๎ ๒. ด๎านสังคม ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน 
ไมํมีการเอารัดเอาเปรียบ เคารพในสิทธิของกันและกัน ปราศจากอาชญากรรม ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมมีความกลมเกลียวกัน ทุกคนมีสํวนรํวมอยํางพร๎อมเพรียงในการสร๎างสรรค๑ชุมชนและสังคม 

 
 
 



 

๑๕๒ 

๔.๓ พัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม 
การพัฒนานวัตกรรมแหํงศิลปะในการสร๎างสุขภาวะทางสังคม กลําวคือจากความหมาย 

“นวัตกรรม”นั้น เป็นความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ๑ใหมํๆ ที่ยังไมํเคยมีใช๎มากํอน หรือเป็นการ
พัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูํแล๎ว ให๎ทันสมัยและใช๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งนวัตกรรมทางศิลปะก็
เชํนกัน คือ การสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํที่ไมํเหมือนเดิม พร๎อมทั้งความรู๎สึกที่เป็นการเรียนรู๎ในเชิง
สุนทรียศาสตร๑จากภายในที่มาจากการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํมีคุณคําทางจิตใจจากภายใน ทั้งการ
สร๎างสรรค๑แบบระดับบุคคล หรือในระดับที่ใหญํขึ้นมา จึงมีผลทําให๎เกิดการสร๎างสุขภาวะทางสังคม 
คือ การความสุขจากการอยูํรํวมกันด๎วยดีในทุกระดับ  ตั้งแตํ ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทํางาน ใน
สังคมใหญํ โดยมีความสามัคคี มีความเอ้ือเฟ้ือ ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน มีการสร๎างการเรียนรู๎ และมีสํวน
รํวมในชุมชน อันเป็นพ้ืนฐานของการดํารงอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในสังคม สุขภาวะทางกาย ได๎แกํ 
รํางกายแข็งแรง ปลอดสารพิษ ปลอดภัย มีสัมมาชีพ สุขภาวะทางจิต ได๎แกํ ความดี ความงาม ความ
สวย ความมีสติ สุขภาวะทางสังคม ได๎แกํ สังคมสุสัมพันธ๑ สังคมเข๎มแข็ง สังคมยุติธรรม สังคมสันติ สุข
ภาวะทางปัญญา ได๎แกํ ปัญญารู๎รอบรู๎เทําทัน ปัญญาทําเป็น ปัญญาอยูํรํวมกันเป็น ปัญญาบรรลุ
อิสรภาพ  

ซึ่งจากการวิจัยนั้น ผู๎วิจัยได๎มีการเก็บรวบรวมข๎อมูลและทําการวิจับเชิงปฏิบัติการรํวมกับ
ชุมชน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับชุมชนนั้น ทําให๎ได๎นวัตกรรมแหํงศิลปะตาม
รายละเอียดดังตํอไปนี้   

๔.๓.๑. การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา “น้องค าสุข” จากงาน
กีฬาแห่งชาติเชียงรายเกมส ์ครั้งที่ ๔๖   

การพัฒนานวัตกรรมด๎านศิลปะ มาทคอทแมงสี่หูห๎าตา “น๎องคําสุข” จากงานกีฬา
แหํงชาติเชียงรายเกมส๑ ครั้งที่ ๔๖ เป็นการสร๎างนวัตกรรมศิลปะจากการนํารูปแบบของแมงสี่หูห๎าตา
ตามตํานาน มาสร๎างสรรค๑ใหม ํให๎เกิดเป็นลักษณะแบบใหมํตามความคิด จินตนาการ ของผู๎สร๎าง เป็น
การนําทุนทางสังคม ในด๎านวัฒนธรรมนํามาประยุกต๑ใช๎ เนื่องจากทุนทางสังคม ในด๎านวัฒนธรรมเป็น
วิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีความหลากหลายในแตํละพ้ืนที่ 
โดยอยูํในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีที่ดีงาม คํานิยม ความเป็นไทย นอกจากนี้ยังมี
ในรูปแบบของแหลํงประวัติศาสตร๑ โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรม เป็นตัวยึดโยงคนในสังคมให๎
ตระหนักถึงรากเหง๎าของตน เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษาอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู พัฒนาและตํอยอด 
เพ่ือประโยชน๑ตํอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ๔๐ การพัฒนานวัตกรรมด๎านศิลปะ มาทคอ
                                                           

๔๐ บัวพันธ๑  พรหมพักพิง, การก่อเกิด การผลิตซ้ า และการขยายตัวทุนในสังคมในชนบทอีสาน, 
(ภาควิชาการพัฒนาสังคม: มหาวทิยาลัยขอนแกํน, ๒๕๔๖). 

* อําเภอเวียงเวียงเชียงรุ๎ง อําเภอเทิง อําเภอปุาแดด และอําเภอขุนตาล ไมํปรากฏการสรา๎งสรรค๑แมงสี่
หูห๎าตาในขบวนอยํางเดํนชัด 

 



 

๑๕๓ 

ตแมงสี่หูห๎าตา ในครั้งนี้นอกจากเป็นการสร๎างสุนทรียภาพแกํผู๎พบเห็นแล๎ว ยังเป็นการชํวยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่ดีงามให๎กับสังคมตามมา และการสร๎างการมีสํวนรํวมในการสร๎าง
สัญลักษณ๑ใหมํที่มีรากเหง๎าวัฒนธรรมเดิม ที่มีพุทธศาสนาและหลักธรรมและหลักธรรมปรัชญาใน
พระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวให๎ชุมชน ประชาชน ในสังคมจังหวัดเชียงราย มีความรักความสามัคคี 
ตลอดจนเป็นการเรียนรู๎ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ทําให๎การเติมเต็มในมโนคติและเกิด
ความสัมพันธ๑ตามหลักสุนทรียภาพในด๎านศิลปวัฒนธรรมตามมา แมงสี่หูห๎าตาในตํานานมีลักษณะอัต
ลักษณ๑ที่อยูํในตํารา คือ เป็นหมีอ๎วนดํา ทําให๎การสร๎างสรรค๑มาทคอตของจังหวัดเชียงรายยังมีลักษณะ
เดํนของเหลํานี้อยูํ ซึ่งยังไมํทิ้ง แตํการสร๎างในยุคสมัยปัจจุบัน มีการนําเอาเรื่องแนวความคิดที่
หลากหลายรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ๑ กระบวนการสร๎าง ขนาด มีสีสันเพ่ิม และทําทาง บ๎างก็แสดงออก
ถึงความนํารัก ความรํางเริง แจํมใส มีชีวิต มีการดีไซน๑ให๎มีลักษณะรํวมสมัยขึ้น จากงานกีฬาแหํงชาติ
เชียงรายเกมส๑ ก็ได๎มีการพัฒนา สร๎างสรรค๑นวัตกรรมศิลปะของทุกอําเภอในจังหวัดเชียงราย * ดัง
ภาพประกอบตํอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 
 



 

๑๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๔๑ นวัตกรรมด๎านศิลปะ มาทคอทแมงสี่หูห๎าตา “น๎องคําสุข” สร๎างสรรค๑ใหมํ
จากตํานาน 

    ที่มา: เพจ poy poy 
 
 
 
 
 



 

๑๕๕ 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๔๒ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอเวียงแกํน 
ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  ภาพ ๔.๔๓ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอพาน 
ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

 



 

๑๕๖ 

 

 

 

 

 

 

  ภาพ ๔.๔๔ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอพญาเม็งราย 
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

 

 

 

 

 

 

   ภาพ ๔.๔๕ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอเมือง 
     ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 

 
 

 

 



 

๑๕๗ 

 

   

 

 

 

  ภาพ ๔.๔๖ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอแมํฟูาหลวง  
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก  

 

 

   

 

 

 

 ภาพ ๔.๔๗ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอเวียงปุาเปูา 
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 

 

 

 



 

๑๕๘ 

 

  ภาพ ๔.๔๘ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอแมํสาย 
        ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

    

 

 

 

 

 

 

   ภาพ ๔.๔๙ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอดอยหลวง 
         ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 

 

 



 

๑๕๙ 

 

 

 

 

   

 

  ภาพ ๔.๕๐ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอแมํสรวย 
         ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

 

   

 

 

 

 

 

  ภาพ ๔.๕๑ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอเชียงของ 
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 
   

 



 

๑๖๐ 

   
  ภาพ ๔.๕๒ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอแมํลาว 
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

 

  ภาพ ๔.๕๓ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอเวียงชัย 
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 



 

๑๖๑ 

   ภาพ ๔.๕๔ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอเชียงแสน 
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพ ๔.๕๕ การสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตา อําเภอแมํจัน  
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 
 



 

๑๖๒ 

๔.๓.๒. การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะการสร้างแมงสี่หูห้าตาของอ าเภอพญาเม็งราย 
การพัฒนานวัตกรรมด๎านศิลปะจากอําเภอพญาเม็งรายนั้น เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติของการ

วิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการสร๎างสรรค๑ใหมํ และพัฒนารูปแบบของแมงสี่หูห๎าตา ที่แปลงมาจากมาทคอต 
หรือ น๎องคําสุข ที่เป็นสัญลักษณ๑ของงานกีฬาแหํงชาติในครั้งนี้ ซึ่งในการสร๎างสรรค๑แมงสี่หูห๎าตาของ
อําเภอพญาเม็งรายนั้น ได๎ศิลปินที่เป็นพ่ีเลี้ยงก็ได๎มีการสํารวจถึงบริบทชุมชน วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ของคนในอําเภอพญาเม็งราย สํวนใหญํก็ยังไมํคํอยทราบถึงเรื่องตํานานแมงสี่หูห๎าตามากนัก และผู๎คน
สํวนใหญํมีวิถีชีวิตที่มีวัฒนธรรมคล๎ายชาวอีสาน และชาวบ๎านสํวนใหญํก็มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การจักรสาน เป็นต๎น และทางศิลปินคิดวําชาวบ๎านนั้นมีศักยภาพในการที่จะสามารถ
สร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะได๎ และกระตุ๎นให๎เปิดใจรับในการทํางานศิลปะ ไมํให๎คิดวําเป็นเรื่องยาก โดย
ให๎มองถึงสิ่งใกล๎ตัว ก็สามารถนํามาประยุกต๑เป็นศิลปะได๎ เชํน ความเชื่อ สิ่งของเครื่องใช๎ในการ
ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ วัสดุในท๎องถิ่น ที่มีรูปแบบเฉพาะอันเป็นอัตลักษณ๑ ของชุมชนในท๎องถิ่น 

เป็นการนําทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยูํมาสร๎างสรรค๑ให๎เกิดคุณคําตํอไป ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดการ
สร๎างแมงสี่หูห๎าตาที่เราจะเห็นในลักษณะตํางๆ ทั้งมีรูปแบบที่ทําจากไหข๎าว จากกระดาษหนังสือพิมพ๑ 
จากเศษผ๎า และสร๎างในรูปแบบลักษณะตํางๆ เชํน คล๎ายผีตาโขนจังหวัดเลย บ๎างก็เป็นหน๎ากากรูป
สัตว๑ตํางๆ ทั้งเสือ ไกํ ม๎า วัว ควาย ด๎วงกวําง แตํยังคงอัตลักษณ๑ที่สําคัญคือ มี ๔ หแูละ ๕ ตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๕๖ การพัฒนานวัตกรรมด๎านศิลปะการสร๎างแมงสี่หูห๎าตาของอําเภอพญาเม็งราย 
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 

 



 

๑๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๕๗ การพัฒนานวัตกรรมด๎านศิลปะการสร๎างแมงสี่หูห๎าตาของอําเภอพญาเม็งราย 
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 



 

๑๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๕๘ การพัฒนานวัตกรรมด๎านศิลปะการสร๎างแมงสี่หูห๎าตาของอําเภอพญาเม็งราย 
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 



 

๑๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพ ๔.๕๙ การพัฒนานวัตกรรมด๎านศิลปะการสร๎างแมงสี่หูห๎าตาของอําเภอพญาเม็งราย 
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 



 

๑๖๖ 

๔.๓.๓. การพัฒนานวัตกรรมสร้างป้ายแมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะชุมชนดอยเขาควาย 
เพ่ือสร๎างสุขภาวะชุมชน โดย ในระดับ ชุมชนนั้นได๎มีการสอบถามเรื่องความเชื่อแมงสี่หูห๎าตากับ
ชุมชนดอยเขาควาย และสร๎างนวัตกรรมศิลปะสูํชุมชน แกํดอยเขาควาย เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนแหํงนี้
เป็นพ้ืนที่ที่เป็นต๎นกําเนิดตํานานแมงสี่หูห๎าตา และจากสภาพโดยทั่วไปของชุมชนแล๎ว กลายเป็น
ชุมชนเมือง การรวมกลุํมยาก และชุมชนยังรู๎จักแมงสี่หูห๎าตาในมิติของการเสี่ยงโชคเทํานั้น  ดังนั้น
ผู๎วิจัยจึงอยากจะสํงเสริมด๎านการพัฒนาจิตใจ โดยใช๎กระบวนการศิลปะเป็นกลไกลในการขับเคลื่อน
ชุมชน โดยวิธีการดังตํอไปนี้ มีการประชุมและระดมความคิด หาแนวทางรํวมกับชุมชน ในการสร๎าง
นวัตกรรมศิลปะที่เก่ียวกับแมงสี่หูห๎าตาและต๎องสร๎างสุขภาวะทางสังคมด๎วย จากการประชุม ชุมชนได๎
มีมติวํา อยากสร๎างปูายบอกทางชุมชน แตํมีการสอดแทรกปริศนาธรรมในปูายด๎วย เพราะจะได๎เป็น
คติเตือนใจ เพ่ือให๎คนทําความดี และจะใช๎ยางรถยนต๑มาประยุกต๑ใช๎กับศิลปะ เพราะเนื่องจากชุมชนมี
ยางรถยนต๑อยูํมากมาย และประโยชน๑ยางรถยนต๑นั้นสามารถชํวยเป็นเกาะกําบัง และลดอุบัติเหตุได๎  
และทําปูายบอกทางจํานวน ๙ จุด โดยแตํละจุดนั้น เป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบํอยๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๖๐ การประชุมเพ่ือระดมความคิดการสร๎างปูายชุมชนดอยเขาควาย เพ่ือสุขภาวะทางสังคม 
    ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 

 
 



 

๑๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ ๔.๖๑ การสํารวจพื้นที่ท่ีจะติดตั้งปูายบอกทาง “แมงสี่หูห๎าตาสอนธรรมะ”   

ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 



 

๑๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ๔.๖๒ ภาพรํางปูายบอกทาง “แมงสี่หูห๎าตาสอนธรรมะ” 

ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 
 



 

๑๖๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ ๔.๖๓ กระบวนการทําปูาย “แมงสี่หูห๎าตาสอนธรรมะ” 

ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 



 

๑๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๖๔ กระบวนการทําปูาย “แมงสี่หูห๎าตาสอนธรรมะ” 
ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 



 

๑๗๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๖๕ การติดตั้งปูาย “แมงสี่หูห๎าตาสอนธรรมะ”รํวมกับชุมชน 
ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 



 

๑๗๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๖๖ การติดตั้งปูาย “แมงสี่หูห๎าตาสอนธรรมะ”รํวมกับชุมชน 
ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 



 

๑๗๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๖๗ การติดตั้งปูาย “แมงสี่หูห๎าตาสอนธรรมะ” บอกทางไปพระธาตุดอยเขาควายแก๎ว 
และเขียนปริศนาธรรมที่มาจากแมงสี่หูห๎าตา  คือ พรหมวิหาร ๔ และ ศีล ๕ 

ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 
 
 
 



 

๑๗๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๖๘ การติดตั้งปูาย “แมงสี่หูห๎าตาสอนธรรมะ” บอกทางไปพระธาตุดอยเขาควายแก๎ว และ 
เขียนปริศนาธรรมที่มาจากแมงสี่หูห๎าตา  คือ พรหมวิหาร ๔ และ ศีล ๕ 

ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 



 

๑๗๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๖๙ การนํายางรถยนต๑มาใช๎ประโยชน๑ตํอ คือ สร๎างเป็นเกาะกําบัง (Bunker) 
เพ่ือปูองกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 

ที่มา: มานิตย๑ กันทะสัก 
 
 



 

๑๗๖ 

แผนผังที่ ๔.๓ การพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม 
 

 

 

การพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะ 
ในการสร้างสุขภาวะทางสังคม 

 

กิจกรรมงานกีฬาแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส์ 

ศิลปะท่ีเกิดจากพลังชุมชนมี
การรํวมแรงรํวมใจกันในการ
สร๎างสรรค๑ ริ้วขบวน งาน
ประติมากรรม  

๑. การพัฒนานวัตกรรมด๎าน
ศิลปะ มาทคอทแมงสี่หูห๎าตา 
“น๎องคําสุข”  
๒. การพัฒนานวัตกรรมด๎าน
ศิลปะการสร๎างแมงสี่หูห๎าตาของ
อําเภอพญาเม็งราย 
๓. การพัฒนานวัตกรรมการทํา
ปูายบอกทางชุมชน “แมงสี่หูห๎า
ตาสอนธรรมมะ” ของชุมชนดอย
เขาควาย 

 

-สร๎างความ
สามัคคี 
-สร๎างความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํใน
ในหมูํคณะ 
-สร๎างพลังทาง
สังคม  
- สร๎างการเรียนรู๎ 
เป็นต๎น 

-สร๎างสุขภาวะในด๎าน
ความปลอดภัยของ
การขับข่ีสัญจร 
-สร๎างความสามัคคี 
พัฒนาจิตใจ 
-สร๎างการมีสํวนรํวม 
สร๎างพลังชุมชน เป็น
ต๎น 

การพัฒนาการเรียนรู๎และ
กระบวนการมีสํวนของชุมชน 



 

บทท่ี ๕ 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยเรื่อง The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม กรณีศึกษา แมง
สี่หูห้าตาของเมืองเชียงราย ได้ก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวข้องและมีการปฏิบัติกิจกรรมกับการใช้อัต
ลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตาในการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม และเป็นพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวข้องเรื่อง
ต านาน ความเชื่อเกี่ยวกับแมงสี่หูห้าตา จ านวน ๓ พ้ืนที่ ได้แก่ ๑. พ้ืนที่ในระดับจังหวัด คือ จ.
เชียงราย ๒. พ้ืนที่ในระดับอ าเภอ คือ อ าเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย และ ๓. พ้ืนที่ในระดับชุมชน 
คือ ชุมชนดอยเขาควาย อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งมี ๓ วัตถุประสงค์ ที่คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เรียบ
เรียง และสังเคราะห์ โดยน าเสนอตามล าดับวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างพลังทาง
ศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา ๒ ) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม และ๓) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการ
สร้างสุขภาวะทางสังคม  

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่

หูห้าตา 
  ๕.๑.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 

ผลการศึกษาพบว่า แมงสี่หูห้าตา เป็นสัตว์ในต านาน มีต้นก าเนิดจากประวัติการสร้างวัด
พระธาตุดอยเขาควายแก้ว ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะตัวด าต่ าอ้วนขน
ยาวคล้ายหมี กินถ่านไฟแดงร้อนๆ ถ่ายมูลเป็นก้อนทองค า อาศัยอยู่ในถ้ าดอยเขาควายแก้ว  โดยอ้าย
ถูกกะตะน าไปเลี้ยงได้ทองค ามามากมายเหลือล้นจนได้สร้างรางรินค าพลาดบ้านตูบน้อยของตน
ออกไปจนถึงปราสาทราชวังเจ้าเมือง แล้วได้อภิเษกสมรสกับพระธิดาเจ้าเมืองพันธุมตินครและได้เป็น
เจ้าเมืองปกครองเมือง ต่อมาเป็นพระราชาทรงพระนามว่าพระยาธรรมิกราชปกครองไพร่ฟ้า
ประชาชนอย่างมีความสงบสุขร่มเย็นพัฒนาบ้านเมืองและวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองงามโดยมาสร้าง
วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วแห่งนี้ให้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
นิ้วก้อยข้างซ้ายขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า๑ 

จากปรากฏการณ์เรื่องคติความเชื่อเรื่องราวของแมงสี่หูห้าตานั้นหากไม่มีการยึดติดใน
รูปแบบ หรือลักษณะ ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนหมี เหมือนลิง หรือเป็นลักษณะอ่ืนๆ นั้น แก่นแท้คือ 
เป็นนิทานศาสนา ประเภทชาดก ที่เน้นสอนให้คนเป็นคนดี ประพฤติดี ไม่ว่าการรับรู้ หรือความสนใจ
ของแต่ละคนนั้นจะอยู่ในด้านไหนก็ตาม เช่น การรู้จักแมงสี่หูห้าตา จาการเล่าต านาน หรือเป็นนิทาน 
หรือ จากความเชื่อความศรัทธา  ถือว่าเป็นกลไกในการจรรโลงสังคมให้มีความสุข มีความเมตตา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้ ซึ่งอาจจะเป็นการปลูกฝังในกลุ่มคนเล็กๆ แต่เมื่อสังคมมีกลุ่มคนที่
                                                 

๑ สัมภาษณ,์ พระอธิการสนอง สมุโน, เจ้าอาวาสวดัดอยเขาควายแกว้, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๘ 
 

ประพฤติชอบดี จ านวนมาก จะน าไปสู่ความสงบสุขในสังคมชุมชนต่อไป ปราศจากปัญหาต่างๆ ทั้ง
ทางด้านอาชญากรรม หรือปัญหาภาวะหนี้สิน เพราะถ้าทุกคนมีความเพียร ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็น
ต้น  

ดังนั้น ทั้งความเชื่อ นิทาน ต านานเป็นกลไกทางความคิดอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ด ารง
ควบคู่กับมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นเรื่องของการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของสังคม 
ผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนาและความรู้ด้านอ่ืนๆ หรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่
ระดับความอยู่รอดตลอดไปจนถึงความกระจ่างด้านภูมิปัญญา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่ง
จะมีความแตกต่างเปลี่ยนไปได้ตามความแตกต่างของแต่ละสภาพแวดล้อมของสังคม แต่อย่างไรก็ตาม
ความเชื่อยังคงมีอิทธิพล เป็นระบบความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมอยู่มากและถือเป็นกลไก
ที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมได้ระดับหนึ่ง 

๕.๑.๑.๒ กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา  
การสร้างพลังทางศิลปะ จึงเป็นการสร้างสุขภาวะทางสังคม ทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม 

สร้างความสามัคคี สร้างจิตส านึก สร้างสุนทรียภาพในชุมชนได้ น าไปสู่การเกิดผลลัพธ์ในด้านดีแก่
สังคม ทั้งในนามธรรม และรูปธรรม และเนื่องจากต านานเรื่องของ แมงสี่หูห้าตา นั้น เป็นศิลปะจาก
สัตว์ในต านานของชาวล้านนา จึงได้น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างพลังทางสังคมและ
พลังศิลปะได้โดยกระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตาเป็นตัว
ขับเคลื่อน ผ่านกิจกรรมการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส์ มีรายละเอียดของกิจกรรม
โดยผู้วิจัยได้อธิบายถึงกิจกรรมโดยการน าเสนอแบ่งเป็นช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 

๑. ช่วงก่อนการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส์  
๒. ช่วงการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส์ 
๓. ช่วงหลังการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส์ 
จากการวิเคราะห์กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้า

ตา ผ่านจากกิจกรรมงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส์ จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลได้พบว่า กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา เกิดจาก
กระบวนการดังต่อไปนี้ ๑. การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๒. การสร้างสรรค์ใหม่ ๓. การเผยแพร่องค์
ความรู้ ๔.การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ 

๑. การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการสร้างพลังทางกระบวนการสร้าง

พลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากการวางแผน
และการก าหนดเป้าหมาย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีพ้ืนฐานมาจากความคิด ความเชื่อ ความสามารถ 
ที่ได้จากสั่งสมประสบการณ์ไว้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดและพัฒนาการสืบสานกันมาส่งต่อให้คนรุ่นต่อ
รุ่น จนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่
เป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ในพ้ืนที่ที่กลุ่มชนนั้น 



๑๗๙ 
 

และจากการศึกษาจากกิจกรรมสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หู
ห้าตานั้น ท าให้เกิดการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในขั้นตอนแรก สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ตามแนว
ทางการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักการดังต่อไปนี้ 

 (๑.) การอนุรักษ์ (Conservation) การอนุรักษ์เป็นการท าให้ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมี
ความส าคัญต่อสังคมหรือชุมชน ที่ก าลังจะหายไป ให้ด ารงสืบทอดต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ โดยอนุรักษ์ภูมิปัญญาจะเกิดขึ้นได้เมื่อสังคมหรือ
ชุมชนมีความภาคภูมิใจเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และต้องการให้สืบทอดต่อไปโดยไม่ให้มีการ
สูญหาย ซึ่งจากปรากฏการณ์จากการการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินั้น มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ 
ต านานแมงสี่หูห้าตาเป็นเรื่องเล่าที่มีต้นก าเนิดมาจากพระธาตุดอยเขาควายแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

(๒.) การรื้อฟื้น (Recovery) เพ่ือให้ภูมิปัญญาที่ส าคัญหรือมีคุณค่า แต่หายไปแล้วถูกน า
กลับมาใช้ใหม่ และมีโอกาสประยุกต์ให้ร่วมสมัยเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น เอกลักษณ์ท้องถิ่น
หายไป เมื่อท าการค้นหา รื้อฟ้ืน และสร้างชิ้นงานใหม่บนฐานภูมิปัญญาเดิม จะท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นมาได้ ดังเช่น การรื้อฟ้ืนเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตา มาออกแบบและประยุกต์ให้
เกิดความร่วมสมัยในปัจจุบัน และมีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าเดิม เช่น จากการออกแบบ น้องค าสุข 
ของผู้ที่ชนะการออกแบบสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติของคุณพจวรรณ พันธ์จินดา ศิลปินเชียงราย ที่มีการ
น าลักษณะของแมงสี่หูห้าตามาออกแบบที่เป็นรูปแบบใหม่ในอิริยาบถที่หลากหลาย 

(๓.) การประยุกต์ (Modification) เป็นการท าให้ภูมิปัญญานั้นเหมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อมใหม่ โดยคงไว้ซึ่งแนวคิดหรือฐานความรู้เดิม เช่น การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาโดยใช้วิธีการ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จากการประกวดริ้วขบวนของ ๑๘ อ าเภอ ในงานกีฬาแห่งชาติ โดยเฉพาะ
ขบวนของของกิ่งอ าเภอดอยหลวงที่มีการค้นถึงทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์แมงสี่หู
ห้าตา คือ อ าเภอดอยหลวงมีทรัพยากรไม้ไผ่จ านวนมาก จึงได้น ามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จากไม้ไผ่ที่มี
ลักษณะต่างจากเดิม แต่ยังคงสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นคือ มีสี่หูและห้าตา หรือในขบวนของอ าเภอพานก็ได้
มีการจักรสานแมงสี่หูห้าตาโดยใช้ไม้ไผ่และใช้จินตนาการจากกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง  

(๔.) การพัฒนาต่อยอด ( Development ) ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น โดย
การ ผสมผสานองค์ความรู้สากลเข้ากับ ภูมิปัญญาเดิม อาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างภูมิปัญญาใหม่หรือ
สิ่งใหม่ (นวัตกรรม : innovation ) เป็นการสร้างทางเลือกที่ช่วยให้ใช้ ประโยชน์ในสังคมปัจจุบันได้
สะดวกสบายขึ้นโดยไม่ท าลายล้างคุณค่า หรือรากเหง้าเดิม พัฒนาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า 
ภาพวาด ของที่ระลึก การสร้างนิทานการ์ตูนในแบบฉบับเยาวชน น าไปสู่เกิดรายได้ และคุณค่าทาง
จิตใจตามมา 

ซึ่งการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดพลังศิลปะ เพราะเป็นการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ของประชาชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลาง โดยเฉพาะความเชื่อ ความ
ศรัทธาที่มีต่อแมงสี่หูห้าตาที่ในตัวบุคคลก็เป็นแรงผลักดัน น าไปสู่การค้นคว้าหาความรู้ ความหมาย 
ของตัวแมงสี่หูห้าตา ซึ่งในการค้นคว้านั้นหากทราบถึงเรื่องปริศนาธรรมแล้ว ก็น าไปสู่การพัฒนา



๑๘๐ 
 

ทางด้านจิตใจได้  นอกจากนี้น าไปสู่ความเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาค
ส่วนที่ได้มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์เกิดขึ้น 

๒. การสร้างสรรค์ใหม่ เป็นขั้นตอนที่เกิดหลังจากการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
สร้างพลังทางทางศิลปะ เพราะเมื่อมีการได้รื้อฟ้ืนถึงเรื่องต านานของแมงสี่หูห้าตาแล้ว ก็เป็นการ
น าอัตลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตามาสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัยและเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน เข้าถึ งคนปัจจุบัน
ในหลายๆ วัย ได้ง่ายมากขึ้น จากกิจกรรมงานกีฬาแห่งชาตินั้น จะเห็นได้จากการที่ศิลปินได้มีการ
สร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาให้มีลักษณะที่ต่างจากของเดิม คือ เป็นรูปหมีด านั่งหมอบ มีหู ๔ หู ตา ๕ ตา 
ซึ่งรูปแบบเดิมนั้นท าให้ผู้คนรุ่นหลังยังมีการยึดติดในลักษณะเดิม แต่ถ้าในทางสร้างสรรค์งานจาก
ศิลปินที่มีหน้าที่เป็นผู้น าทางความคิดด้านศิลปะแล้วคิดว่าแมงสี่หู ห้าตาน่าจะมีการสร้างสรรค์ใน
รูปแบบใหม่ โดยที่ไม่มีการยึดติดว่าจะเป็นเฉพาะรูปหมีด าเท่านั้น น่าจะเป็นรูปสัตว์อ่ืนๆ ได้ด้วย และ
สามารถมีหลายอิริยาบถ  เพราะเนื่องจากแก่นแท้ของแมงสี่หูห้าตานั้นเป็นเรื่องที่แฝงไป ด้วย
หลักธรรมในการด าเนินชีวิต ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งและเสริมสร้างจิตใจของคนมากกว่าการที่จะยึด
เพียงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น 

๓. การเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นขั้นตอนการที่น าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้รับการ
ยอมรับ และน าไปใช้โดยกลุ่มเป้าหมาย  ฉะนั้นการเผยแพร่องค์ความรู้จึงเป็นนวัตกรรม (Innovation) 
จะถูกน าไปถ่ายทอดผ่านช่องทางของการสื่อสาร (Communication)  ในช่วงเวลาหนึ่ง (Time)  กับ
สมาชิกท่ีอยู่ในระบบสังคมหนึ่ง  (Social System)  ให้เกิดการยอมรับ  (Adoption) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ต่อเนื่องและส าคัญที่ต่อเนื่องจากการสร้างสรรค์ใหม่ เมื่อเกิดการสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาในรูปแบบ
ใหม่แล้ว ก็จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ การวาด
รูป การท าหัตกรรมเกี่ยวกับแมงสี่หูห้าตา โดยเฉพาะสมาคมขัวศิลปะก็ได้มีการสอนเทคนิค การให้
ความรู้แก่ประชาชนในการสร้างสรรค์งาน เป็นต้น หรือในขณะการจัดกิจกรรมที่มีการเตรียมความ
พร้อมของการจัดริ้วขบวนของงานกีฬาแห่งชาตินั้น โดยเฉพาะการส่งศิลปินเข้าไปช่วยในแต่ละอ าเภอ
นั้น ก็ยังเป็นการถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้อีกทางหนึ่งให้แก่ประชาชน ผู้ที่ ร่วมสร้างสรรค์ในริ้ว
ขบวนของแต่ละอ าเภอ 

๔. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์เป็นการปลุกพลังศิลปะ
ให้แก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานศิลปะ ให้เกิดจิตส านึกและทราบถึงของต านานเก่าแก่
ของเมืองเชียงราย ให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งในยุคนี้ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม
ไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ในการสื่อสารสร้างการรับรู้ และ
กระบวนการของการมีส่วนร่วมให้เกิดพลังทางสังคมด้วยการร่วมมือการสร้างสรรค์อันเป็นอัตลักษณ์ที่
เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างสังคมศิลปะ สังคมแห่งการน าสัญลักษณ์ของบรรพบุรุษเพ่ือน าไปใช้งาน
อย่างไม่สูญเปล่า ให้อยู่ในความทรงจ าจากรุ่นสู่รุ่น และสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชนชาวเชียงรายอย่างยั่งยืนต่อไป 

 



๑๘๑ 
 

๕.๑.๒ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการ
สร้างสุขภาวะทางสังคม  

ขั้นตอนในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม ของทีมคณะผู้วิจัย
นั้น สืบเนื่องมาจากการที่ ผู้วิจัยมีบทบาทเป็นศิลปินเชียงรายและเป็นสมาชิกของสมาคมขัวศิลปะ 
ดังนั้นจึงได้มีส่วนร่วมในการจัดริ้วขบวนงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ ตามที่นโยบาย ของการจัดเตรียม
งานตามที่ประชุม ซึ่งผู้วิจัยมีเหตุผลในการเลือกพ้ืนที่อ าเภอพญาเม็งรายนั้น ด้วยเหตุผลที่ว่า ๑. ชื่อ
อ าเภอพญาเม็งราย เป็นชื่อของเจ้าเมืองเชียงราย เป็นที่เคารพและศรัทธาอยู่แล้ว ๒. เป็นอ าเภอที่ยัง
ไม่มี ศิลปินเชียงราย (ตามฐานข้อมูลของสมาคมขัวศิลปะ) ๓. เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้บ้านตนเอง และ ๔. 
เป็นพื้นที่ท่ีเป็นวัฒนธรรมของคนอีสาน อีกทั้งชาวบ้านยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแมงสี่หูห้าตา อีกทั้งเป็น
เรื่องใหม่ส าหรับชุมชน จึงคิดว่าหากใช้พ้ืนที่นี้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ก็จะท าให้เราค้นพบวิธีการ 
องค์ความรู้ และมุมมองใหม่ๆ จากกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะกับชุมชนได้ ในบทบาทที่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีความตระหนักถึงการสร้างความสามัคคี การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
กันในชุมชน การสร้างพลังชุมชน จากการมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายว่าจะต้องสร้างการเรียนรู้ให้กับ
ชุมชนด้วย  ซึ่งขั้นตอนนั้นประกอบด้วย ๑) การประชุมการจัดริ้วขบวนอ าเภอพญาเม็งราย ๒) การ
ออกแบบและสร้างชุดความรู้รูปแบบศิลปะโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตาร่วมกับชุมชน  ๓) 
น า Art form และชุดความรู้ ไปน าเสนอในการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ๔) ชุมชนแต่ละชุมชนใน
อ าเภอพญาเม็งราย สร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา ของตนเอง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้การสร้างสรรค์
จากจุดเด่นของแต่ละชุมชน ๕) จัดประกวดแมงสี่หูห้าตาของแต่ละหมู่บ้าน และ ๖) การน าผลงาน
สร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาแต่ละหมู่บ้านร่วมประกวดขบวนริ้วขบวนในงานกีฬาแห่งชาติ 

 
๔.๑.๒.๑ เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะ

ทางสังคม 
การพัฒนาการเรียนรู้หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เป็นสร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน สร้างคุณค่าและจิตส านึกใหม่ ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เกิดความเอ้ืออาทร  สร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ (วิธีคิดและวิธีท างาน) ทราบปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน  ได้แนวทาง วิธีการ และแผนงานการแก้ปัญหา ได้เริ่มทดลองปฏิบัติ เกิดการสะสมองค์ความรู้
ในท้องถิ่น ได้องค์ความรู้ใหม่ และขยายผลผ่านการสรุปบทเรียนร่วมกัน ชุมชนมีโอกาสเรียนรู้และ
จัดการร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู๒ และจากการวิจัยพบว่าการพัฒนาการ
เรียนรู้ในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคมของอ าเภอพญาเม็งราย
ประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

 
 

                                                 
๒ ประทีป วีระพัฒนนิรันดร,์ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน, มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน, 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.banrainarao.com/column/learn_commu, [๓ พ.ค. ๒๕๖๒]. 

http://www.banrainarao.com/column/learn_commu


๑๘๒ 
 

๑. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นการยึดหลักให้ผู้เรียนรู้สามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านการปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาได้ โดยทุกคนที่
อยู่ในกลุ่มหรือที่ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ปฏิบัติเอง แต่อาจจะมีพ่ีเลี้ยงหรือเทรนเนอร์เป็นผู้แนะน าเท่านั้น 
และหากการปฏิบัติมีปัญหา พ่ีเลี้ยงก็จะให้ค าแนะน ามากกว่าการที่จะลงมือปฏิบัติแทน เพราะเมื่อ
ชุมชนเกิดการปฏิบัติจริงแล้วจะท าให้ค้นพบข้อเท็จจริง องค์ความรู้จากที่ลงมือท า นอกจากนี้กิจกรรม
ที่น ามาใช้ต้องเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ มีความเพลิดเพลิน น่าสนใจ ไม่ซ้ าซากและเหมาะกับ
บริบทของชุมชน หรือพ้ืนที่นั้นๆ และก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้
สัญลักษณ์ทางศิลปะผ่านกิจกรรมของชุมชนในอ าเภอพญาเม็งรายนั้น เริ่มจากการจัดงานกีฬา
แห่งชาติครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกมส์ เป็นจุดเริ่มต้นของการน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้ของชุมชนใน
อ าเภอพญาเม็งราย เพราะงานกีฬาแห่งชาตินั้นมีนโยบายในการให้อ าเภอทุกอ าเภอได้ร่วมสร้างสรรค์
ริ้วขบวน และมีการก าหนดให้ทุกขบวนต้องมีสัญลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตาปรากฏในขบวนด้วย จึงท า
ให้ทุกอ าเภอต่างมีความกระตือรือร้นและมีการขับเคลื่อนกิจกรรมในอ าเภอเพ่ือมีการเตรียมความ
พร้อมในการที่จะจัดท าขบวนในครั้งนี้ 

๒. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านผู้น า ผู้น า (Leader) คือบุคคลที่สามารถชักจูงหรือชี้น า
บุคคลอ่ืน ให้ปฏิบัติงาน ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิ ภาพ มี
ความสามารถที่จะท าให้องค์การด าเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย และลักษณะผู้น านั้น
จะต้อง ๑.เป็นศิลปะในการท าให้ผู้อ่ืนยอมตาม  ท าให้ผู้อ่ืนเกิดความประทับใจเชื่อฟังภักดีและเกิด
ความร่วมมือ ๒.มีการใช้อิทธิพลท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความร่วมมือไปสู่จุดมุ่งหมาย ๓. เป็น
รูปแบบของการชักจูงใจให้ยอมท าตามโดยสมัครใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ยอมรับ ๔. เป็นผลของ
การมีปฏิสัมพันธ์มีการกระตุ้นซึ่งกันและกันเพ่ือไปสู่อุดมการณ์เดียวกันด้วยความสมัครใจ ซึ่งความเป็น
ผู้น าเป็นความสามารถของบุคคลที่ท าให้ผู้อื่นยอมท าตามด้วยความสมัครใจ เพ่ือไปจุดมุ่งหมายร่วมกัน
๓๖ ในการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนในอ าเภอพญาเม็งรายนี้ มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ได้จากผู้น าเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเราจะเห็นว่า จากการที่ชุมชนได้สร้างสรรค์ผลงานนั้น ผู้น าได้มีการให้
ความรู้แก่ชุมชนทุกอ าเภอ ทั้งในเรื่องการปริหารจัดการ เรื่องศิลปะ เป็นต้น ซึ่งจากการที่ได้ท าการ
วิจัยนั้น พบว่า ผู้น าที่มาช่วยในการสร้างความรู้ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น  ๒ กลุ่ม ได้แก่ ผู้น าที่เป็น
ทางการ และผู้น าที่ไม่เป็นทางการ โดยผู้น าที่เป็นทางการนั้นได้แก่ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ด้านผู้น าที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ศิลปินพี่เลี้ยง 

๓. การพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม การที่บุคคลตั้งแต่สองคน
ขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กัน หรือปฏิสัมพันธ์กัน และมีจุดมุ่งหมายที่จะกระท ากิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสัมพันธ์นี้ จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ในระดับที่พอดี๓ การ

                                                 
๓

 วินิจ เกตุข า และคมเพชร ฉัตรศภุกุล, กระบวนการกลุ่ม (ศึกษา ๓๒๕), (กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร,์ 

๒๕๕๒). 
 



๑๘๓ 
 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มในการสร้างสรรค์โดยใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะของแมงสี่หูห้าตา
นั้นเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เพราะการได้รับมอบหมายให้สร้างแมงสี่หูห้าตา เป็นผลงานของ
ชุมชน ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานก็ต้องออกมาจากพลังความสามารถของกลุ่มในชุมชน และจากการ
วิจัยนั้นท าให้ทราบว่าการเรียนรู้แบบกลุ่มของหมู่บ้านหลายๆ หมู่บ้านในอ าเภอพญาเม็งรายนั้น เกิด
จากขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน มี ๕ ขั้นตอน โดยเริ่มจาก “รวมคน ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมสรุปบทเรียน และร่วมรับผลจากการกระท า”  

๔. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 
การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนในอ าเภอพญาเม็ง

ราย เป็นการใช้กิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และชวนฝึกประสาทสัมผัส 
การรู้จักใช้ความคิดของตนในการแสดงออกทางความคิดหลายๆ ด้าน เช่น การวาดภาพละเลงสี การ
ฉีกกระดาษ การตัดกระดาษ  การปั้นดินเหนียว การประดิษฐ์เศษวัสดุ เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ในการคิด
สร้างสรรค์สร้างสุขภาวะทางสังคมหลายๆ ด้าน  เป็นการค้นหาและพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ มีความ
สนุกและเกิดทักษะการรอบรู้ในสิ่งที่อยู่รอบๆตัว เป็นคนฉลาดคิดแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรอบคอบ มี
ความสุข สร้างความเชื่อมัน ความประทับใจ การยกย่องให้กับตัวเอง  สร้างความอดทน ความตั้งใจ 
ความสามารถและแนวทางการใช้ชีวิตประจ าวัน 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นเรื่องราวของการสร้างความสุข เป็นการพัฒนาในสิ่งที่สงสัย 
อยากรู้อยากค้นหา จะช่วยสร้างแรงพลันดันให้เกิดสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ในการแก้ไขปัญหา แต่ 
ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ต้องเคารพและให้เกียรติในสิทธิของผู้ อ่ืน และไม่ขโมยผลงานผู้ อ่ืนมา
สร้างสรรค์ผลงานตน โดยต้องยึดหลักจรรยาบรรณ ไม่ฉะนั้นจะไม่ถือว่าผู้นั้นได้คิดสร้างสรรค์ผลงาน
นั้นขึ้นมา ความคิดสร้างสรรค์ สามารถน ามาพัฒนาตนเองได้ในทุกสายวิชาชีพ หลายสาขาการเรียน 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสสร้างทัศนะที่คิดแตกต่างออกไป การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ดี๔ 

๔.๒.๒ การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะ
ทางสังคม  

การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคมของ
อ าเภอ พญาเม็งราย เป็นการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน คือเป็นการเปิดโอกาสให้

                                                 
๔ กระบวนการของการคิดสร้างสรรค์ ,[ออนไลน]์,แหล่งที่มา 

:https://sites.google.com/site/edtechsukm/kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-cheing-
srangsrrkh/krabwnkarkhxngkarkhidsrangsrrkh, [๔ ต.ค.๒๕๖๒]. 

 
 

 

 

 

https://sites.google.com/site/edtechsukm/kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-cheing-srangsrrkh/krabwnkarkhxngkarkhidsrangsrrkh
https://sites.google.com/site/edtechsukm/kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-cheing-srangsrrkh/krabwnkarkhxngkarkhidsrangsrrkh


๑๘๔ 
 

ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือ ร่วม
ท ากิจกรรมตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในอ าเภอพญาเม็ง
รายในแต่ละหมู่บ้านนั้นประกอบด้วย การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเกี่ยวข้อง 
ความร่วมมือ การเสริมอ านาจแก่ประชาชน ซึ่งการร่วมท ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ โดยมีรายละเอียด
ของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในอ าเภอพญาเม็งราย ดังต่อไปนี้ 

๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่
เป็นระดับที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ซึ่งวิธีการให้ข้อมูลของทางอ าเภอพญาเม็งรายให้แก่ชุมชนใน
อ าเภอพญาเม็งรายเพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ ผ่านการจัดงาน
แถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงที่มา
และความส าคัญของการจัดงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่ต้องการให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และประชาชนก็เริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการจัดงานนี้ และมีความ
พร้อมในการที่จะให้ความร่วมมือ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ 

๒. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับ
ฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
เป็นต้น โดยอ าเภอพญาเม็งรายนั้นได้มีการใช้เวทีการประชุมประจ าเดือนในการเป็นพ้ืนที่แสดงความ
คิดเห็นของประชาชน ในการเตรียมความพร้อมในการจัดริ้วขบวนของอ าเภอพญาเม็งรายเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ ในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการประชุมระหว่าหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 
อ าเภอพญาเม็งราย กลุ่มศิลปินเชียงรายที่เป็นพ่ีเลี้ยง ผู้น าชุมชน และประชาชนที่มีบทบาทในชุมชน
บางส่วน ได้ร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของ
การจัดริ้วขบวน 

๓. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนะทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการออกแบบริ้วขบวนและน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชนใน
ระหว่างการจัดเตรียมงาน โดยที่ทางหน่วยงานของอ าเภอไม่มีการปิดกั้นพ้ืนที่ในการแสดงความ
คิดเห็นแต่อย่างใด 

๔. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม และมีการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดริ้วขบวนและมีส่วนร่วมหลักๆ ในการสร้างสรรค์
งานศิลปะชุมชน จากการใช้สัญลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตาสร้างชุด และหน้ากาก เพ่ือใช้ในการร่วมแสดง
ในขบวน ซึ่งพลังแห่งการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัด เพราะแต่ละชุมชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี และในริ้วขบวนของอ าเภอพญาเม็งรายนั้น มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนในขบวน
แฟนซี ที่เป็นการแสดงแมงสี่หูห้าตาที่เป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริง 
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๕. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ 
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ การท าโครงการและกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากความต้องการของประชาชน ใน
การ ร่วมมือกันออกแบบริ้วขบวนนั้น ทางหน่วยงานภาครัฐคืออ าเภอพญาเม็งราย ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ท า กิจกรรม ตามความถนัดและความต้องการของประชาชน โดยไม่มีการปิดกั้นโอกาส
ทางความคิด จึงท าให้ริ้วขบวนของอ าเภอพญาเม็งรายนั้น ได้ถูกคัดเลือกจากบริษัทเวิร์คพ้อย 
โดยเฉพาะแมงสี่หูห้าตาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของชุมชนนั้น เข้าร่วมในขบวนพิธีปิดของงานกีฬา
กีฬาแห่งชาติ ด้วยเหตุผลที่ว่า ในริ้วขบวนของอ าเภอพญาเม็งราย มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มา
จากชุมชนอย่างแท้จริง มีความเป็นพ้ืนถิ่น และแสดงถึงพลังการมีส่วนร่วมของของประชาชน เพราะ
หน้ากาก หรือชุดแมงสี่หูห้าตาที่ร่วมแสดงในขบวนในวันนั้น ไม่จ าเป็นต้องมีมูลค่ามากมาย แต่แฝงไป
ด้วย จิตวิญญาณ พลังกาย พลังใจ ของชุมชน ในทุกๆ พ้ืนที่ของอ าเภอพญาเม็งราย ที่มาจาก
หลากหลายพ้ืนที่ ทั้งที่อยู่ในเมือง และห่างไกล แต่เมื่อมารวมกันในวันนั้นแสดงถึงการมีพลังและ
รวมกันเป็นหนึ่งใจเดียว 

๕.๑.๓ พัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม 
การพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม กล่าวคือจากความหมาย 

“นวัตกรรม”นั้น เป็นความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการ
พัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งนวัตกรรมทางศิลปะก็
เช่นกัน คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม พร้อมทั้งความรู้สึกที่เป็นการเรียนรู้ในเชิง
สุนทรียศาสตร์จากภายในที่มาจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่มีคุณค่าทางจิตใจจากภายใน ทั้งการ
สร้างสรรค์แบบระดับบุคคล หรือในระดับที่ใหญ่ขึ้นมา จึงมีผลท าให้เกิดการสร้างสุขภาวะทางสังคม 
คือ การความสุขจากการอยู่ร่วมกันด้วยดีในทุกระดับ  ตั้งแต่ ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ท างาน ใน
สังคมใหญ่ โดยมีความสามัคคี มีความเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการสร้างการเรียนรู้ และมีส่วน
ร่วมในชุมชน อันเป็นพ้ืนฐานของการด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม สุขภาวะทางกาย ได้แก่ 
ร่างกายแข็งแรง ปลอดสารพิษ ปลอดภัย มีสัมมาชีพ สุขภาวะทางจิต ได้แก่ ความดี ความงาม ความ
สวย ความมีสติ สุขภาวะทางสังคม ได้แก่ สังคมสุสัมพันธ์ สังคมเข้มแข็ง สังคมยุติธรรม สังคมสันติ สุข
ภาวะทางปัญญา ได้แก่ ปัญญารู้รอบรู้เท่าทัน ปัญญาท าเป็น ปัญญาอยู่ร่วมกันเป็น ปัญญาบรรลุ
อิสรภาพ 

ซึ่งจากการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการวิจับเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
ชุมชน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับชุมชนนั้น ท าให้ได้นวัตกรรมแห่งศิลปะตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา “น้องค าสุข” จากงานกีฬา
แห่งชาติเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ ๔๖  การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา “น้องค า
สุข” จากงานกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ ๔๖ เป็นการสร้างนวัตกรรมศิลปะจากการน ารูปแบบ
ของแมงสี่หูห้าตาตามต านาน มาสร้างสรรค์ใหม่ ให้เกิดเป็นลักษณะแบบใหม่ตามความคิด จินตนาการ 
ของผู้สร้าง เป็นการน าทุนทางสังคม ในด้านวัฒนธรรมน ามาประยุกต์ใช้ เนื่องจากทุนทางสังคม ใน
ด้านวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีความ
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หลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ โดยอยู่ในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีที่ดีงาม ค่านิยม 
ความเป็นไทย นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรม เป็น
ตัวยึดโยงคนในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าของตน เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนาและต่อยอด เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ๕ การพัฒนานวัตกรรม
ด้านศิลปะ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา ในครั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างสุนทรียภาพแก่ผู้พบเห็นแล้ว ยังเป็น
การช่วยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้กับสังคมตามมา และการสร้างการมีส่วน
ร่วมในการสร้างสัญลักษณ์ใหม่ที่มีรากเหง้าวัฒนธรรมเดิม ที่มีพุทธศาสนาและหลักธรรมและ
หลักธรรมปรัชญาในพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้ชุมชน ประชาชน ในสังคมจังหวัดเชียงราย มี
ความรักความสามัคคี ตลอดจนเป็นการเรียนรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ท าให้การเติมเต็มใน
มโนคติและเกิดความสัมพันธ์ตามหลักสุนทรียภาพในด้านศิลปวัฒนธรรมตามมา แมงสี่หูห้าตาใน
ต านานมีลักษณะอัตลักษณ์ที่อยู่ในต ารา คือ เป็นหมีอ้วนด า ท าให้การสร้างสรรค์มาทคอตของจังหวัด
เชียงรายยังมีลักษณะเด่นของเหล่านี้อยู่ ซึ่งยังไม่ทิ้ง แต่การสร้างในยุคสมัยปัจจุบัน มีการน าเอาเรื่อง
แนวความคิดที่หลากหลายรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการสร้าง ขนาด มีสีสันเพ่ิม และท่าทาง 
บ้างก็แสดงออกถึงความน่ารัก ความร่างเริง แจ่มใส มีชีวิต มีการดีไซน์ให้มีลักษณะร่วมสมัยขึ้น จาก
งานกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกมส์ ก็ได้มีการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะของทุกอ าเภอในจังหวัด
เชียงราย 

๒. การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะการสร้างแมงสี่หูห้าตาของอ าเภอพญาเม็งราย การ
พัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะจากอ าเภอพญาเม็งรายนั้น เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติของการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่ง
เป็นการสร้างสรรค์ใหม่ และพัฒนารูปแบบของแมงสี่หูห้าตา ที่แปลงมาจากมาทคอต หรือ น้องค าสุข 
ที่เป็นสัญลักษณ์ของงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ ซึ่งในการสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาของอ าเภอพญาเม็ง
รายนั้น ได้ศิลปินที่เป็นพี่เลี้ยงก็ได้มีการส ารวจถึงบริบทชุมชน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในอ าเภอ
พญาเม็งราย ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยทราบถึงเรื่องต านานแมงสี่หูห้าตามากนัก และผู้คนส่วนใหญ่มีวิถี
ชีวิตที่มีวัฒนธรรมคล้ายชาวอีสาน และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจักร
สาน เป็นต้น และทางศิลปินคิดว่าชาวบ้านนั้นมีศักยภาพในการที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ได้ และกระตุ้นให้เปิดใจรับในการท างานศิลปะ ไม่ให้คิดว่าเป็นเรื่องยาก โดยให้มองถึงสิ่งใกล้ตัว ก็
สามารถน ามาประยุกต์เป็นศิลปะได้ เช่น ความเชื่อ สิ่งของเครื่องใช้ในการด ารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ วัสดุในท้องถิ่น ที่มีรูปแบบเฉพาะอันเป็นอัตลักษณ์ ของชุมชนในท้องถิ่น  เป็นการน าทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าต่อไป ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดการสร้างแมงสี่หูห้าตา
ที่เราจะเห็นในลักษณะต่างๆ ทั้งมีรูปแบบที่ท าจากไหข้าว จากกระดาษหนังสือพิมพ์ จากเศษผ้า และ
สร้างในรูปแบบลักษณะต่างๆ เช่น คล้ายผีตาโขนจังหวัดเลย บ้างก็เป็นหน้ากากรูปสัตว์ต่างๆ ทั้งเสือ 
ไก่ ม้า วัว ควาย ด้วงกว่าง แต่ยังคงอัตลักษณ์ที่ส าคัญคือ มี ๔ หูและ ๕ ตา 

                                                 
๕ บัวพันธ์  พรหมพักพิง, การก่อเกิด การผลิตซ้ า และการขยายตัวทุนในสังคมในชนบทอสีาน, 

(ภาควิชาการพัฒนาสังคม: มหาวทิยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖). 
 



๑๘๗ 
 

๓. การพัฒนานวัตกรรมสร้างป้ายแมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะ เพ่ือสร้างสุขภาวะชุมชน 
โดย ในระดับ ชุมชนนั้นได้มีการสอบถามเรื่องความเชื่อแมงสี่หูห้าตากับชุมชนดอยเขาควาย และสร้าง
นวัตกรรมศิลปะสู่ชุมชน แก่ดอยเขาควาย เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนแห่งนี้เป็นพ้ืนที่ที่เป็นต้นก าเนิดต านาน
แมงสี่หูห้าตา และจากสภาพโดยทั่วไปของชุมชนแล้ว กลายเป็นชุมชนเมือง การรวมกลุ่มยาก และ
ชุมชนยังรู้จักแมงสี่หูห้าตาในมิติของการเสี่ยงโชคเท่านั้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงอยากจะส่งเสริมด้านการ
พัฒนาจิตใจ โดยใช้กระบวนการศิลปะเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนชุมชน โดยวิธีการดังต่อไปนี้  โดยมี
การประชุมและระดมความคิด หาแนวทางร่วมกับชุมชน ในการสร้างนวัตกรรมศิลปะที่เกี่ยวกับแมงสี่
หูห้าตาและต้องสร้างสุขภาวะทางสังคมด้วย จากการประชุม ชุมชนได้มีมติว่า อยากสร้างป้ายบอก
ทางชุมชน แต่มีการสอดแทรกปริศนาธรรมในป้ายด้วย เพราะจะได้เป็นคติเตือนใจ เพ่ือให้คนท าความ  
ดี และจะใช้ยางรถยนต์มาประยุกต์ใช้กับศิลปะ เพราะเนื่องจากชุมชนมียางรถยนต์อยู่มากมาย และ
ประโยชน์ยางรถยนต์นั้นสามารถช่วยเป็นเกาะก าบัง และลดอุบัติเหตุได้ และท าป้ายบอกทางจ านวน   
๙ จุด โดยแต่ละจุดนั้น เป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ  

๕.๒  องค์ความรู้จากงานวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้ถอดบทเรียน ทบทวนและวิเคราะห์ จึงท าให้ ค้นพบ  

องค์ความรู้ใหม่ คือ กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนให้น าไปสู่เป้าหมาย  
นั้น นอกจาก การปลุกพลัง การเสริมสร้างพลังให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและร่วมขับขับเคลื่อน 
กิจกรรม จากปรากฏการณ์ท่ีด าเนินการขึ้นจากงานกีฬาแห่งชาติครั้ง ๔๖ นั้น พบว่า ปัจจัยที่มีส่วนใน
ท าให้การขับเคลื่อนกิจกรรมและเสริมสร้างพลังประชาชน ให้กิจกรรมบรรลุผลตามเป้าหมายและ 
ประสบผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น ต้องประกอบไปด้วย การจูงใจ เพราะการจูงใจนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้
การกระตุ้นให้เกิดความพยายามในการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้ การจูงใจเป็นสิ่งที่
ท าให้คนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเทคนิคการจูงใจที่ส าคัญ
ประกอบด้วย ๑. รางวัล โดยการจัดกิจกรรมงานกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ มีการสนับสนุนงบประมาณและ
เงินรางวัลในการสร้างสรรค์และการจัดริ้วขบวน ของแต่ละอ าเภอ เพ่ือให้เกิดพลังและการกระตุ้น 
ความมุ่งหวังให้ไปสู่ความส าเร็จ  ๒. การมีส่วนร่วม (participation) เป็นการปลุกพลังทางสังคม ให้
เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนากิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  และน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็น
แรงจูงใจด้านสังคมเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นที่ยอมรับ 

ในการสร้างแรงจูงใจในกระบวนการดังกล่าว ซึ่งควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ความเป็นบุคคลทั้งตัว แนวโนม้พฤติกรรมเมื่อได้รับแรงกระตุ้นและศักดิ์ศรีความเป็นคนนี้ จะเห็นได้ว่า 
เป็นการให้ความส าคัญกับชุมชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมประชาธิปไตยว่า เป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้าง 
แรงจูงใจให้เกิดแก่บุคคลได้เป็นอย่างดี 

 

 



๑๘๘ 
 

๕.๓. อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ท าให้ทีมงานผู้วิจัยได้พบข้อมูลวิจัยที่ควรน ามาอภิปรายผลใน

หลายประเด็นด้วยกัน แต่มีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะเป็นทุนทาง
สังคมประเภทหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ เช่นเดียวกับ อัมมาร สยามวาลา๖ ได้มอง
เรื่องทุนสังคมที่เป็นความสัมพันธ์ในชุมชน ซึ่งท าให้เกิดความไว้วางใจและกลไกที่เป็นบรรทัดฐานการ
อยู่ร่วมกัน การท ากิจกรรมร่วมกันเป็นระยะเวลานาน ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่เพ่ิมขีดความสามารถให้
ชุมชน ซึ่งเพ่ิมหรือลดได้ และต้องมีองค์ประกอบหลัก ๔ ด้าน๗ ที่มีบทบาทและยึดโยงให้เกิดทุนทาง
สังคม ดังนี้ ๑. คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ที่ต้องได้รับการพัฒนาในทุกมิติทั้ง ด้าน
สุขภาพ ท าให้คนมีร่างกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้ ด้านจิตใจ ให้เป็นคนที่มีจิตใจดี มีน้าใจเอ้ือ
อาทร เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม แล้วรักชาติ ด้านสติปัญญา ให้มีศักยภาพและมีความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ๒. สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและ
ผลักดันให้เกิดพลังร่วมของคนในชุมชน สังคมและการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดย สถาบัน
ครอบครัว เป็นสถาบันพ้ืนฐานในสังคมที่หล่อหลอมคนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี  รู้จักท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม สถาบันศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม กล่อมเกลาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณ
ความดี สถาบันการเมืองการปกครอง ท าหน้าที่ก ากับดูแลให้สังคมอยู่ในระเบียบแบบแผน และให้คน
ในสังคมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดร่วมกันสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งสร้างความรู้ทางวิชาการ
ควบคู่กับการพัฒนาให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม แก่คนในสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ใช้หลักบรรษัทภิบาล
ในการดาเนินธุรกิจที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมซึ่งเป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศได้อย่าง
มหาศาล และสื่อเป็นสถาบันที่สามารถชี้นาและมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรม ค่านิยมของคนในสังคมใน
วงกว้าง ๓. วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีความ
หลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ โดยอยู่ในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีที่ดีงามค่านิยม 
ความเป็นไทย นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรม เป็น
ตัวยึดโยงคนในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าของตน เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนาและต่อยอด เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ๔. องค์ความรู้ 
ประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นศาสตร์และศิลป์
ของการด าเนินชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  

ดังนั้นทุนทางสังคมจึงเป็นฐานคิดและหลักเกณฑ์การก าหนดคุณค่าและจริยธรรมที่มีการ
สั่งสมสืบทอดกันมายาวนาน ท าให้เกิดความหลากหลายของความรู้ที่น ามาใช้ประโยชน์ได้และสร้าง
สมดุลในการอยู่รวมกันของคน และธรรมชาติ ส่วนความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่สามารถน ามาใช้ในทางปฏิบัติ

                                                 
๖

 อัมมาร สยามวาลา อ้างถึงใน บัวพันธ์  พรหมพักพิง, การก่อเกิด การผลิตซ้ า และการขยายตัวทุนใน
สังคมในชนบทอีสาน, ๒๕๔๖), ม.ป.ป. 

๗
 ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ้างถึงใน บัวพันธ์  พรหมพักพิง, การก่อเกิด การ

ผลิตซ้ า และการขยายตัวทุนในสังคมในชนบทอีสาน, ๒๕๔๖), ม.ป.ป. 
 



๑๘๙ 
 

ได้ มีความหลากหลายปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  และสังคม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 

๕.๔ ข้อเสนอแนะ 
๕.๔.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
กล่าวได้ว่า สามารถน าองค์ความรู้ รูปแบบมาเป็นต้นแบบให้แก่พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ ที่ต้องมีการ

พัฒนาขับเคลื่อนในด้านกระบวนการการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่น และ
น าแนวทางที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เช่น การบริหารจัดการ เรื่องที่
ต้องใช้ทรัพยากรคนเป็นจ านวนมากต้องมีการกระจายอ านาจจากผู้น าที่มีอ านาจสูงสุดผ่านผู้น าระดับ
รองลงมา สู่ภาคประชาชน เพ่ือจะท าให้ผลงานประสบผลส าเร็จและทันตามเวลาที่ก าหนด 
 

๕.๔.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติจะเห็นว่าการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภาครัฐ

ต้องหันกลับมามองการพัฒนารากฐานของชุมชน หากชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนสันติสุข 
ย่อมจะนาพาประเทศให้เกิดสันติสุข และบรรลุเป้าหมายชาติในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ประเทศ ดังนั้นผลการศึกษานี้ภาครัฐ หน่วยงานพัฒนาสังคม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไป
ใช้เป็นกรอบในการวางวางแผนพัฒนาชุมชน สังคมหรือหมู่บ้าน เพ่ือสร้างสรรค์งานศิลปะสู่ชุมชน 

๕.๔.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งบางครั้งนักวิจัยต้องใช้เวลาในการปฏิบัติ และ

เก็บรวบรวมข้อมูล อาจจะต้องมีการขยายเวลาส าหรับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทาง
ศิลปะมากข้ึนกว่าเดิม เพ่ือความสมบูรณ์ของผลิตผลงาน ทั้งผลผลิตงาน และชุดความรู้ 

 
 



บรรณานุกรม 
(๑) หนังสือภาษาไทย 
กาญจนา  แก้วเทพ และคณะ, สื่อเก่า ใหม่: สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์. กรุงเทพมหานคร: ภาพ 

พิมพ์, ๒๕๕๕.  
    , แนวพินิจใหม่ในการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  
กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒. 
โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์, คืนสุนทรียภาพ กระบวนทัศน์ใหม่ จิตวิญญาณ สุนทรีภาพ และความ 

เป็นมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: สวนเงินมีมา, ๒๕๔๕.  
กฤษฏา เชาว์วาทิน, รายงานการวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิ 

ปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕. 
ขวัญฟ้า รังสิยานนท์, การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธส าหรับเด็กปฐมวัย.  

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแห, ๒๕๕๒. 
จารุวรรณ   ธรรมวัตร, ภูมิปัญญาอีสาน. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท, ๒๕๔๓. 
จารุวรรณ  นิพพานนท์, ส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณล าน้ าพอง. ขอนแก่น:  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗.  
ชวัส  จําปาแสน, ศิลปะเพื่อสังคม : การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์. ภาควิชาทฤษฏีศิลป์ บัณฑิต 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒.  
ทวีทอง  หงส์วิวัฒน์, สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ. นครปฐม: กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๕. 
ธวัช  ปุณโณทก, ความเชื่อพื้นบ้านอันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมอีสาน ในวัฒนธรรม พื้นบ้าน :  

คติความเชื่อ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. 

ยศ สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗. 

บัวพันธ์  พรหมพักพิง, การก่อเกิด การผลิตซ้ า และการขยายตัวทุนในสังคมในชนบทอีสาน, 
๒๕๔๖. 

ปฬาณี ฐิติวัฒนา, การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 

การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๕. 
ปราณี พุ่มบางป่า, การวิเคราะห์เนื้อหาเว็บไซต์วาไรตี้ในด้านสังคมประกิต. (กรุงเทพมหานคร:  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ, วาทกรรมทุนทางสังคม: กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัติการพัฒนาของ 

ไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๖). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๗. 
 



๑๙๑ 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญ 
ทัศน์,  ๒๕๔๙. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒.  
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม,  ๒๕๔๑. 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต), พุทธรรม, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

พระไพศาล  วิสาโล, ธรรมเพื่อสุขภาวะบนวิถีความพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสุขภาพ 
แห่งชาติ, ๒๕๕๒. 

 มงคล หวังสุขใจ และชมพู โกติรัมย์, สังคมวิทยาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร:ศูนย์เทคโนโลยี 
การศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๔๐. 

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา,  
๒๕๔๑. 

    , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร,  
๒๕๒๕. 

รุจินา  อรรถสิษฐ์, สู่เส้นทางสุขภาพชุมชน, กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๘.  
วินิจ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศุภกุล, กระบวนการกลุ่ม (ศึกษา ๓๒๕). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,  

๒๕๕๒. 
ศิราพร ณ ถลาง, เพลง ดนตรีปริศนาผ้าทอ ภูมิปัญญาด้านการละเล่นและการช่าง.  

กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนส่งเสริมภูมิป๎ญญา, ๒๕๔๘. 
ศิลป์ พีระศรี, ศิลปะสงเคราะห์. (แปลโดย พระยาอนุมานราชธน), กรุงเทพมหานคร: ศูนย์การทหาร 

ราบ. 
สํานักงานกองทุนเพ่ือสังคม, เรียนรู้เพื่อแผ่นดิน. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน, ๒๕๔๕. 
สถาพร  ศรีสัจจัง, การประสมประสานทางสังคม-วัฒนธรรมและมุสลิมที่ปรากฏในการละเล่นล้อ 

แหง็งของอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง. ตรัง: ศูนย์วัฒนธรรมประจําปีจังหวัด, ๒๕๓๓. 
สิริกร ไชยมา, ภูมิปัญญาในวิถีชีวิตล้านนา. แพร่: โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดแพร่,  

๒๕๔๔. 
สุเชาว์ พลอยชุม, ปัญหาสุนทรียศาสตร์: ทฤษฎีศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาปรัชญาและ 

ศาสนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ป. 
สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์, ความเชื่อของชาวภาคใต้. สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๒๙ เล่ม ๒. 

กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙. 
สุพัตรา สุภาพ, ปัญหาสังคม. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๘. 
สุรีย์   พันธุ์พงศ์, ภูมิปัญญาไทย. นครสวรรค์: สถาบันราชภัฎนครสวรรค์, ๒๕๔๖. 



๑๙๒ 
 

สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์, ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิป๎ญญา,  
๒๕๔๒. 

แสง จันทร์งาม, ศาสนาวิทยา. กรุงเทพมหานคร: เจริญรัตน์การพิมพ์, ๒๕๔๒. 
อเนก  นาคะบุตร, ทุนทางสังคมและประชาสังคมในเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุน  

เพ่ือสังคมธนาคารออมสิน, ๒๕๔๕. 
อานันท์  กาญจนพันธุ์, มิติชุมชน: วิธีท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อ านาจ และการจัดการทรัพยากร.  

กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๔. 
อาภรณ์  จันทร์สมวงศ์, พลวัตรชุมชนไทยในสมัยโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชน 

ท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๔. 
อารี สุทธิพันธุ์, 60 Year of AREE SOOTHIPUNT.  กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๓๕. 
เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย.  

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 
 

(๒) หนังสือภาษาอังกฤษ 
Broom, L. and Selznick, P., Sociology. Singapore: Harper&Row, 1958.  

   , Sociology (4th ed.). NewYork: Harper&Row, 1971. 
   , Sociology: A text with adapted Readings. Fifthed.  

New York: Harper and Row, 1973. 
Cooley, C.H, Human nature and social order.  New York: Scribner’s, 1964. 
James, W., & Zanden, V, Sociology (3rd ed.). New York: Mcgraw-hill, 1993. 
Merriam Webster, The New Merriam-Webster Dictionary, Spring field, Mass: Merriam- 

Webster, 1989. 
Mercer, Blaime E. And Merton, Robert k., The study of Society. New York: Harcout  

and World,  1958. 
Second, P.F. and Backman, C.W., Social Psychology. Tokyo: McGraw-Hill, 1967. 
Thio, A., Socialogy: A brief introduction (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon, 2000.  
William, D.L., The Cambridge Thesaurus of Amarican Enlisa. New York: The  

University of cambridge, 1994. 

 

 
 
 



๑๙๓ 
 
 (๓)  งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 

เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์, แนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่. รายงานการ 
วิจัย. คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

ถวิล  กัลชาญพิเศษ,  วิเคราะห์ศักยภาพการพึ่งตนเองในชุมชนชนบท. รายงานการวิจัย. เชียงใหม่:  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘. 

ธนพร แตงขาว, การศึกษาวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวล้านนาจากจารึกล้านนา. “วิทยานิพนธ์ 
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต”. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๔๘. 

พระมหาบุญเพียร ปุํฺญวิริโย (แก้ววงศ์น้อย), แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบัน 
ครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา. รายงานการวิจัย. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), การศึกษาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นทีป่รากฏใน 
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของ 
ลานนา “วิทยานิพนธ์พุทธศาตสตดุษฎีบัณฑิต”. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

รุ่งโรจน์ ลี้สกุลรักษ์, ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง:  
กรณีศึกษาชุมชนสวนดอก. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑. 

ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร์, ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อคนเองและ 
ความผูกพันกับชุมชน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.  

อติญาณ์  ศรเกษตริน และคณะ, ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ 
บริการสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า . ขอนแก่น:  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสํานักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๔๗.   
 

(๔)  วารสาร 
ณัฐกาญ ธีรบวรกุล, “อิทธิพลของคติชาวบ้านล้านนาที่ปรากฏผ่านประติมากรรมรูปตัวมอมใน 

ภาคเหนือของประเทศไทย” ใน วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ ๑๐ 
ฉบับที่ ๓, กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖)  

บุญลือ วันทายนต์, “ไสยศาสตร์” ใน พุทธจักร. มิถุนายน ๒๕๒๔. 
ภิญโญ  จิตต์ธรรม, “ความเชื่อ” ใน รามคําแหง. ๒(๒):๕๗ กรกฎาคม ๒๕๑๘, หน้า ๑๙๐. 
 

 



๑๙๔ 
 

พนิดา   ดามาพงษ์ , การพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้น าสุขภาพดีทั่วหน้าของสาธารสุขอ าเภอ, 
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นพพล คัตสงค ์ 
สมัชชา คําเมธา  
คุณากร เทพเสน  
สันติ ก๋าซ้อน  
อนันต์ ก๋าซ้อน  
นิคม หกสี  
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ภูริช ฉันย์นภาพร 
บัวเขียว ใจเกิด 
แปง ใจเกิด 
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บทความวิจัย 

 

The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม กรณีศึกษา แมงสี่หูห้าตา
ของเมืองเชียงราย 

The Power of Art : The Process of Creating Social Well-being Case Four ears 
Five eyes Monster of Chiang Rai 

 
มานิตย์ กันทะสัก * 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๓ ประการ ได้แก่ ๑)  เพ่ือศึกษากระบวนการสร้าง
พลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา ๒) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม 
ในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม และ ๓) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะ 
ในการสร้างสุข ภาวะทางสังคม  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Action Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ  

จากการศึกษาพบว่า เรื่อง แมงสี่หูห้าตา นั้น จากที่กล่าวข้างต้นนั้น เป็นวรรณกรรมมุข 
ปาฐะ  ประเภทนิทานศาสนา ได้แก่ นิทานชาดก มีจุดมุ่งหมายในการสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน 
แนะแนวทางประพฤติปฏิบัติ สร้างค่านิยมและบรรทัดฐานทางอ้อมให้แก่สังคม และจากหารศึกษา 
กระบวนการสร้างพลัง ทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา ผลการวิจัยพบว่า ๑. การ
จัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๒. การสร้างสรรค์ใหม่ ๓. การเผยแพร่องค์ความรู้ ๔.การประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างการรับรู้ ด้านการพัฒนาการ เรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการ
สร้าง สุขภาวะทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๑. การพัฒนาการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม  ๒.การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านผู้น า ๓. การพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม ๔. 
การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาการมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย ๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร ๒. การรับฟังความคิดเห็น ๓. การเกี่ยวข้อง ๔. ความ
ร่วมมือ ๕. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน   ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุข
ภาวะทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม ประกอบด้วย 
๑. การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา “น้องค าสุข” จากงานกีฬาแห่งชาติ
เชียงรายเกม ครั้งที ่๔๖  ๒. การพัฒนา นวัตกรรมด้านศิลปะ การสร้างแมงสี่หูห้าตา ของอ าเภอพญา
เม็งราย จังหวัดเชียงราย และ ๓.การพัฒนานวัตกรรมสร้างปูายแมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะชุมชนดอย
                                                 

*อาจารย์สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
 



๒๐๐ 

เขาควาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพ่ือปลุกพลัง การมีส่วนร่วม ความสามัคคี และศิลปะตัวแมงสี่
หูห้าตานั้นสามารถสร้างเสริมสุขภาพจิตให้มีความเบิกบาน สร้างสุนทรียภาพแก่สังคมได้ เป็นการ
ส่งเสริมให้คนท าความดีจากการสอนผ่านปูายบอกทางชุมชน ที่มีการสอดแทรกปริศนาธรรมในปูาย  
ค าส าคัญ: The Power of Art,  กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม,  แมงสี่หูห้าตา 

Abstract 

This study aimed to 1) To study the process of creating artistic power by 
using local identity “mang si hu ha ta” (the creature with 4 ears and 5 eyes) 2) To 
develop learning and participation in the use of artistic symbols and social well-being 
and 3) To develop art innovations in creating social well-being. This research is 
Participation Action Research. The data was collected and analyzed based on 
qualitative methods. 

The result of this research showed that “mang si hu ha ta” is an oral 
literature in religious storytelling categories, such as Jataka tales, which has a purpose 
of teaching morals to the people, guiding and practicing, creating values and indirect 
norms for society. The result of creating process of artistic power based on local 
identity “mang si hu ha ta” showed that there were management of local wisdom, 
new creations, knowledge dissemination, and promoting recognition awareness, 
respectively. Furthermore, the result of development of learning and participation in 
the use of art symbols and the creation of social wellbeing consisted of 
development of learning through activities, development of learning through leaders, 
group learning process development, and learning development through creative 
process, respectively. Moreover, the development of participation consisted of 
providing information, listening to opinions, being relevant, cooperation, and 
empowering people. In addition, Art innovation in creating social well-being included, 
firstly, the development of artistic innovation “mang si hu ha ta” called “Kamsuk” 
from the 46th Chiang Rai National Games. Secondly, the development of artistic 
innovation: the creation of “mang si hu ha ta” in Phaya Mengrai district Chiang Rai 
province. Thirdly, the innovative development of creating “mang si hu ha ta” board 
of Doi Khao Kwai community in Chiang Rai about teaching Dhamma in order to 
promote unity, cheerful mental health. It created aesthetics for the society and 
promoted people to do good deeds through the direction signs which had Dhamma 
puzzles included.   
Keywords: The Power of Art, social well-being process, mang si hu ha ta (Four ears 
Five eyes Monster) 



๒๐๑ 

บทน า 
ชาวล้านนารับเอาพุทธศาสนานิกายเถรวาทลังกาวงศ์ ผสมผสานกับความเชื่อทางไสย

ศาสตร์อันเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับวิถีในการด าเนินชีวิต และความเป็นอยู่อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ าวันตัวอย่างเช่นความเชื่อในการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับภูเขา ปุา แหล่งน้ า  
แม่น้ า หรือพิธีเลี้ยงผี โดยมีการสักการบูชาสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีและถ่ายทอดให้แก่
ลูกหลานปรากฏในรูปแบบคติความเชื่อที่สอดคล้องกับระบบอุดมการณ์ของสังคม และวิถีการด า เนิน
ชีวิตทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้ น ด้วยเหตุนี้
ศิลปกรรมล้านนาที่ปรากฏจึงเกิดจากแรงบันดาลใจ ความเลื่อมใสศรัทธาระหว่างพุทธศาสนิกชนที่มี
ต่อพุทธศาสนา ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตความคิดและ
ความเชื่อของชาวล้านนาในแต่ละช่วงสมัย ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยช่าง 
หรือสล่าล้านนา ผ่านงานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และประณีตศิลป์ ซึ่งล้วนได้รับ
อิทธิพลทางพุทธศาสนาทั้งสิ้น๑ ซึ่งพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์กับแนวคิดความเชื่ อดั้งเดิมที่
ชาวบ้านยังนับถือกันอยู่ คือ นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสาง เทวดา และบรรพบุรุษ ซึ่งลักษณะของการนับถือ
พระพุทธศาสนาในสมัยต้นราชวงศมังรายนั้น มีการนับถือแนวความคิดทั้งสองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผล
ให้การนับถือทัง้สองประเภทนี้ไดรับการถา่ยทอดและสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เช่น การนับถือในเรื่อง
เทวดาอารักษ ที่เปนผสมผสานกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนากับความเชื่อในทองถิ่น เปนตน๒ 

อิทธิพลความเชื่อท้องถิ่นมีบทบาทอย่างสูงในวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งระบบความเชื่อของ
คนไทย ย่อมรวมถึงศาสนา และความเชื่อในลัทธิต่างๆ ศาสนา ในความหมายกว้างๆ คือการบวงสรวง
บูชาหรือการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ านาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ซึ่งมนุษย์เชื่อว่า
สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษย์ ศาสนาตามทัศนะทาง
มานุษยวิทยาจึงบ่งบอกนัยถึงการขยายความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ออกไปสู่ความสัมพันธ์กับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอ านาจเหนือมนุษย์และธรรมชาติ ดังนั้นศาสนาและความเชื่อทางศาสนาจึงเป็นสิ่งสากล
ที่เราพบเห็นได้ในทุกสังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย๓  

ความเชื่อของคนในภาคเหนือก็เช่นกัน หรือที่คนทั่วไปมักเรียก "ล้านนา”นั้น นับเป็น
ดินแดนอีกแห่งหนึ่งที่มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดใจให้คนอยากไปเยือนอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพราะวิถีชีวิตที่ ปรากฏ
เป็นรูปธรรมอันโดดเด่นได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างไปจากภูมิภาคอ่ืนๆ จากหน้าบันทึก
ประวัติศาสตร์ในอดีต "ล้านนา” เป็นอาณาจักรหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งทางภาคเหนือตอนบนก่อนที่จะ
มาหลอมรวมกับกรุงรัตนโกสินทร์เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแม้จะผ่านช่วงพัฒนาการที่ยาวนาน

                                                 
๑ ณัฐกาญ ธีรบวรกุล, “อิทธิพลของคติชาวบ้านล้านนาที่ปรากฏผ่านประติมากรรมรูปตัวมอมใน

ภาคเหนือของประเทศไทย”, วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, (ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๓ กันยายน - ธันวาคม 
๒๕๕๖) หน้า ๒. 

๒ พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), การศึกษาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเร่ืองอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา “วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาตสตดุษฎีบัณฑิต”, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๔-๕๕. 

๓ ยศ สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๒๑๔.  



๒๐๒ 

ทัง้การเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระปกครองโดยราชวงศ์มังราย มีความเจริญรุ่งเรืองและเสื่อม จนต่อมา
ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าและสยามนั้น อาณาจักรล้านนาก็ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มี
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชน ภายใต้ระบบความเชื่อแบบผสมผสานทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และ
การนับถือผี โดยสะท้อนให้เห็นจากมรดกวัฒนธรรม อาทิ ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
เอกสารโบราณต่างๆ เช่น คัมภีร์ใบลาน พับสา สมุดไทย และจารึกล้านนาที่มีเป็นจ านวนมาก จาก
จารึกล้านนาอันเป็นเอกสารโบราณ จากการศึกษาวิเคราะห์จารึกข้างต้นพบว่า ชาวล้านนามีความเชื่อ
ในค าสอนทางพุทธศาสนาเป็นส าคัญ โดยมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ และความเชื่อทาง
โหราศาสตร์ผสมผสานอยู่ด้วย กล่าวคือ ชาวล้านนามีความเชื่อในค าสอนของพุทธศาสนาเป็นหลัก
ส าคัญ และใช้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต อีกทั้งใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงส่งผลให้ชาวล้านนา
มุ่งเน้นที่จะประกอบการบุญการกุศล  

ความเชื่อของชาวล้านนาก็ไม่ต่างอะไรกับคนปัจจุบันที่ เชื่อทั้งในเรื่องพุทธศาสนา 
โหราศาสตร์ และสิ่งเหนือธรรมชาติ แต่โดยความเป็นจริงแล้วความเชื่อของชาวล้านนาดังกล่าวเป็น
ความเชื่อสั่งสม ที่ผ่านการสั่งสอน และปลูกฝังจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาด้วย
ระยะเวลาอันยาวนาน จึงปรากฏเป็นหลักฐานให้เห็นเด่นชัดทั้งในโบราณสถาน โบราณวัตถุ และจารึก
ต่างๆตามที่กล่าวข้างต้น และเป็นความเชื่อที่มุ่งเน้นให้คนประกอบคุณงามความดีโดยมีจุดมุ่งหมายให้
เกิดความสุข ความเจริญแก่ตน ครอบครัว ชุมชนและบ้านเมือง อย่างไรก็ดี ในยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกมี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ความเชื่อบางอย่างก็ได้สูญหายไปกับกาลเวลาและข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์ แต่ความเชื่อหลายอย่างก็ยังอยู่ เพ่ือท้าทายให้พิสูจน์ถึงสัจจธรรมความเป็นจริงแห่ง
ชีวิตที่คนทั้งหลายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังเช่น ต านานหรือความเชื่อเรื่องแมงสี่หูห้าตา ที่มักจะพบในวัด
ทางภาคเหนือ ที่เป็นสัญลักษณ์ในการส่งเสริมให้คนเป็นคนดี๔ 

แมงสี่หูห้าตามีลักษณะตัวอ้วนและเตี้ย มีกายภาพอย่างหมี และมีขนยาวสีด าปกคลุม
ร่างกาย เป็นสัตว์ใหญ่ อ้วนและเตี้ย มีกายภาพคล้ายหมี มีหู ๔ หู มีตา ๕ ตา โดยที่ดวงตาของแมงสี่หู
ห้าตาเป็นสีเขียวรับประทานถ่านไฟร้อนเป็นอาหาร และมูลของแมงสี่หูห้าตานี้เป็นทองค า อย่างไรก็ดี 
มิได้ปรากฏว่ามีอุปนิสัยดุร้ายหรืออย่างอ่ืนใด แต่มีเรื่องเล่าในล้านนามาแต่โบราณกาล ไว้ว่า แมงสี่หู
ห้าตา (พระอินทร์จ าแลง กินไฟถ่ายเป็นทอง) สร้างขึ้นจากนิทานพ้ืนของชาวล้านนาเล่าขานกันมาว่า 
กาลครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีชายหนุ่มก าพร้าผู้หนึ่งฐานะยากจนขัดสนมาก มีที่ดินท ากินเพียงน้อย
นิดไว้ส าหรับปลูกข้าว มีอยู่ปีหนึ่งเกิดความแห้งแล้งต้นข้าวที่ปลูกไว้แห้งตายไปมากพอสมควร มีพระ
อินทร์บนสวรรค์องค์หนึ่งซึ่งมองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชายหนุ่มผู้นี้ จึงอยากช่วยเหลือให้พ้นจาก
ความทุกข์ยาก จึงจ าแลงกายมาปรากฏเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่ง ซึ่งมีหูสี่หู มีดวงตาห้าดวง มา
ท าลายต้นข้าวในนา บังเอิญชายหนุ่มได้มาพบเห็น จึงเกิดความโมโห คิดจะฆ่าสัตว์ตัวนี้แต่ก็ไม่มีอาวุธ
ใดท าร้ายได้ จึงคิดหาวิธีดักจับจนกระทั่งจับได้ จึงน ามาผูกติดไว้กับต้นเสากระท่อมที่พัก พอตกเย็น
ชายหนุ่มก็ได้น าอาหารมาให้สัตว์ประหลาดตัวนั้นกิน แต่มันไม่ยอมกินอาหารแต่อย่างใด กลับยืนตัว

                                                 
๔ ธนพร แตงขาว, การศึกษาวิถีชวีิตและความเชื่อของชาวล้านนาจากจารึกล้านนา, “วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต”, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศลิปกร, ๒๕๔๘), หน้า บทคดัย่อ. 
 



๒๐๓ 

สั่นดูเหมือนว่าก าลังหนาวจัด คงต้องการความอบอุ่น ชายหนุ่มจึงหาฟืนมาก่อไฟให้มัน และในขณะที่
ชายหนุ่มจะเข้าพักผ่อนภายในกระท่อมเห็นสัตว์ประหลาดตัวนั้นก าลังจับถ่านไฟก้อนแดงๆ ที่ก าลัง
ร้อนจัดกินเข้าไป อย่างไม่รู้สึกร้อนแต่อย่างใด จนกระทั่งชายหนุ่มเผลอหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็
ต้องตกตะลึง เมื่อพบว่าสัตว์ประหลาดที่กินถ่านไฟก้อนแดงๆ เข้าไปได้ถ่ายออกมาเป็นทองค า ชาย
หนุ่มก าพร้าจึงน าทองค าไปขายจนเกิดความร่ ารวย จึงได้ข้อคิดว่า ถ้าชายหนุ่มก าพร้าใจร้อนฆ่าสัตว์
ประหลาดตายเขาก็คงยากจนเหมือนเดิม คงเป็นเพราะมีความเมตตาที่คิดละเว้นชีวิตต่อสัตว์
ประหลาดตนนั้น ถึงแม้จะเกิดความโมโหที่สัตว์ประหลาดมาท าลายต้นข้าวในนา ดังนั้นอยากให้ทุกคน
หมั่นรักษาศีล ภาวนาให้มากๆ และมีพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถ้าคนเรายึดถือ
สิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตเราจะพบแต่ความสุขตลอดกาล๕ เพราะมนุษย์นั้นประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ 

ร่างกายอาศัยสิ่งที่มีรูปร่างเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ส่วนจิตใจก็มีอาหารเป็นเครื่องบ ารุงเลี้ยง ได้แก่ 
ศาสนา ความรู้ และศิลปะ แต่ศาสนาถ้าขาดความรู้ก็จะเป็นความเชื่อที่งมงาย ความรู้ทางขาดสิ่งค้ าชู
จิตใจก็เชื่อทางวัตถุธรรมว่ามีและเป็นที่สุดเพียงนั้น (โลกายัต) สะพานซึ่งเชื่อมคติความเชื่อทางวัตถุนี้
กับทางจิตใจให้ติดต่อถึงกัน ได้แก่ ศิลปะ เพราะผู้ใดเข้าใจและรู้คุณค่าของศิลปะแล้ว ผู้นั้นก็เข้าถึง
ความเป็นอนันตะ สามารถรู้ได้อย่างแน่แก่ใจ ซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริง (นิรามิสสุข)๖ 

แมงสี่หูห้าตาเป็นสัตว์ในอุดมคติ จะเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความเชื่อที่งมงายหรือเป็น
พลังแห่งความศรัทธาที่แฝงเร้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือจะเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของ
การหลอมรวมอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่น แต่ประเด็นที่ส าคัญคือ แมงสี่หูห้าตาจะส่งคุณประโยชน์ต่อ
คนในสังคมปัจจุบันอย่างไร สามารถน ามาต่อยอดทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ และการ
ท่องเที่ยวได้หรือไม่ ดังที่จังหวัดเชียงรายได้น าแมงสี่หูห้าตามาใช้เป็นตัวมาสคอต ในการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์”ครั้งที่ ๓๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

ด้วยเหตุนั้น เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยอยากทราบว่าเป็นสี่หูห้าตาของแต่ละคนจะมี
หน้าตา รูปร่าง Art Form เป็นอย่างไร ซึ่งอยากให้คนเชียงรายได้คิดและจินตนาการสร้าง Art Form 
ที่ได้จากกระบวนการวิจัยร่วมกันและแมงสี่หูห้าตานี้ยังอาจท าให้คนในสังคมของเมืองเชียงรายเกิด
ปฏิสัมพันธ์กันเกิดกระบวนการคิดร่วมกัน และอาจท าให้เกิดปรากฏการณ์ทางศิลปวัฒนธรรมและการ
ใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมยังสามารถต่อยอดน าไปสู่การท่องเที่ยวการสร้างแบรนด์การสร้างเทศกาล
และการสร้างรายได้จากต้นทุนทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมนี้ท าให้สังคม มีสุขภาพวะที่ดีและมีการ
ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปะThe City of Art และเกิดความยั่งยืนอย่างผลประโยชน์ใน
ทุกๆ ด้านต่อไป 

ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญจึงได้น า แมงสี่หูห้าตา มาเป็นกรณีศึกษา โดยการเรียนรู้กับ
สังคม ด้วยกระบวนการศิลปะ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางศิลปะ เพ่ือสร้างความยั่งยืน ของวิถี

                                                 
๕  พัน พงศ์พิพัฒน์, วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว วัดแห่งต านาน "แมงสี่หูห้าตา" [ออนไลน]์,

แหล่งที่มา :https://phongphiphat1k.blogspot.com/2018/10/WatDoiKaoKwai-CR.html. [๔ ต.ค.๒๕๖๐]. 
๖ ศิลป์ พีระศรี, “พรุ่งนี้ก็ช้าไปเสียแล้ว”, ใน ศิลปะวิชาการ: ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี อนุสรณ์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๕. 



๒๐๔ 

วัฒนธรรม น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง จากระดับปัจเจกสู่สังคม ด้วยความรู้ กระบวนการ การพัฒนาคน 
และการสร้างพลังสังคมด้วยศิลปะ The Power of Art น าไปสู่สร้างสุขภาวะทางสังคม ส่งผลต่อทั้ง
กาย จิต ปัญญา และยกระดับการใช้งานศิลปะเพ่ือสร้างบริบทของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงรายตามแนวคิดเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ให้กลายเป็นเชียงรายเมือง
ศิลปะ (Chiangrai the city of Art)  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา  
๒. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุข

ภาวะทางสังคม (ปฏิบัติการ) 
๓. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษา การวิเคราะห์ ในเรื่องประวัติศาสตร์ แนวคิดความเชื่อ

เรื่องแมงสี่หูห้าตาที่เป็นมายาคติความเชื่อที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันของชาวล้านนา น าไปสู่การใช้
สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตามาสร้างสรรค์จากศิลปินเชียงราย ตลอดจนน าไปสู่การสร้าง
กระบวนการในสร้างพลังทางศิลปะ และการพัฒนาการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ทางศิลปะร่วมกับสังคม และชุมชน ทั้งนี้แนวคิด มายาคติ ความเชื่อ  ศิลปะจากอัต
ลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตา เป็นกลไกลการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมและชุมชน และยังสามารถพัฒนาเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองเชียงราย ขยายผลไปสู่การการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว การพัฒนา
เป็นสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังน าไปสู่การสร้างสุขภาวะทางสังคมที่มุ่งไปสู่การพัฒนาด้านกาย จิต 
ปัญญา ของกลุ่มบุคคลและชุมชนตามมา 

๒. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ    
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น ต านานท้องถิ่น  

ผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้สัญลักษณ์จากแมงสี่หูห้าตา และผู้ที่ได้รับผลจากความเชื่อในการเชื่อ 
เรื่องแมงสี่หูห้าตา ได้แก่  

๑. กลุ่มผู้น าท้องถิ่น จ านวน ๑๐ คน  
๒. กลุ่มพระสงฆ์และปราชญ์ท้องถิ่น จ านวน ๑๐ รูป/คน  
๓. กลุ่มผู้น าภาครัฐและเอกชน จ านวน ๑๐ คน   
๔. กลุ่มศิลปินเชียงราย จ านวน ๑๐ คน   
๕. กลุ่มประชาชน/ นักเรียนนักศึกษา  จ านวน ๑๐ คน   



๒๐๕ 

โดยสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การจัดเวทีการเสวนาทั้งเวที
ชุมชน  และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) และผู้ที่ร่วมปฏิบัติกิจกรรม รวม ๕๐ รูป/ท่าน    

๓ ขอบเขตด้านพื้นที่  
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ที่มีการใช้อัตลักษณ์ของแมง

สี่หูห้าตาในการเสริมสร้างสังคม จ านวน ๓ พ้ืนที่ ได้แก่ ๑. พ้ืนที่ในระดับจังหวัด (เชียงราย) ๒. พ้ืนที่
ในระดับอ าเภอ (อ าเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย) และ ๓. พ้ืนที่ในระดับชุมชน (ชุมชนดอยเขาควาย 
อ.เมือง จ.เชียงราย) 

๔. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการวิจัย ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยใช้ระยะเวลาในการท าวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น เป็นระยะเวลา ๑ ป ี
 

ผลการศึกษาวิจัย 
๑ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 

  ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 
ผลการศึกษาพบว่า แมงสี่หูห้าตา เป็นสัตว์ในต านาน มีต้นก าเนิดจากประวัติการสร้างวัด

พระธาตุดอยเขาควายแก้ว ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะตัวด าต่ าอ้วนขน
ยาวคล้ายหมี กินถ่านไฟแดงร้อนๆ ถ่ายมูลเป็นก้อนทองค า อาศัยอยู่ในถ้ าดอยเขาควายแก้ว  โดยอ้าย
ถูกกะตะน าไปเลี้ยงได้ทองค ามามากมายเหลือล้นจนได้สร้างรางรินค าพลาดบ้านตูบน้อยของตน
ออกไปจนถึงปราสาทราชวังเจ้าเมือง แล้วได้อภิเษกสมรสกับพระธิดาเจ้าเมืองพันธุมตินครและได้เป็น
เจ้าเมืองปกครองเมือง ต่อมาเป็นพระราชาทรงพระนามว่าพระยาธรรมิกราชปกครองไพร่ฟูา
ประชาชนอย่างมีความสงบสุขร่มเย็นพัฒนาบ้านเมืองและวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองงามโดยมาสร้าง
วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วแห่งนี้ให้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
นิ้วก้อยข้างซ้ายขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า๗ 

จากปรากฏการณ์เรื่องคติความเชื่อเรื่องราวของแมงสี่หูห้าตานั้นหากไม่มีการยึดติดใน
รูปแบบ หรือลักษณะ ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนหมี เหมือนลิง หรือเป็นลักษณะอ่ืนๆ นั้น แก่นแท้คือ 
เป็นนิทานศาสนา ประเภทชาดก ที่เน้นสอนให้คนเป็นคนดี ประพฤติดี ไม่ว่าการรับรู้ หรือความสนใจ
ของแต่ละคนนั้นจะอยู่ในด้านไหนก็ตาม เช่น การรู้จักแมงสี่หูห้าตา จาการเล่าต านาน หรือเป็นนิทาน 
หรือ จากความเชื่อความศรัทธา  ถือว่าเป็นกลไกในการจรรโลงสังคมให้มีความสุข มีความเมตตา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้ ซึ่งอาจจะเป็นการปลูกฝังในกลุ่มคนเล็กๆ แต่เมื่ อสังคมมีกลุ่มคนที่
ประพฤติชอบดี จ านวนมาก จะน าไปสู่ความสงบสุขในสังคมชุมชนต่อไป ปราศจากปัญหาต่างๆ ทั้ง
ทางด้านอาชญากรรม หรือปัญหาภาวะหนี้สิน เพราะถ้าทุกคนมีความเพียร ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็น
ต้น  
                                                 

๗ สัมภาษณ,์ อธิการสนอง สุมะโน, เจ้าอาวาสวัดดอยเขาควาย, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒.  



๒๐๖ 

ดังนั้น ทั้งความเชื่อ นิทาน ต านานเป็นกลไกทางความคิดอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ด ารง
ควบคู่กับมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นเรื่องของการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของสังคม 
ผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนาและความรู้ด้านอ่ืนๆ หรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่
ระดับความอยู่รอดตลอดไปจนถึงความกระจ่างด้านภูมิปัญญา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่ง
จะมีความแตกต่างเปลี่ยนไปได้ตามความแตกต่างของแต่ละสภาพแวดล้อมของสังคม แต่อย่างไรก็ตาม
ความเชื่อยังคงมีอิทธิพล เป็นระบบความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมอยู่มากและถือเป็นกลไก
ที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมได้ระดับหนึ่ง 

๑.๒ กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา  
การสร้างพลังทางศิลปะ จึงเป็นการสร้างสุขภาวะทางสังคม ทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม 

สร้างความสามัคคี สร้างจิตส านึก สร้างสุนทรียภาพในชุมชนได้ น าไปสู่การเกิดผลลัพธ์ในด้านดีแก่
สังคม ทั้งในนามธรรม และรูปธรรม และเนื่องจากต านานเรื่องของ แมงสี่หูห้าตา นั้น เป็นศิลปะจาก
สัตว์ในต านานของชาวล้านนา จึงได้น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างพลังทางสังคมและ
พลังศิลปะได้โดยกระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตาเป็นตัว
ขับเคลื่อน ผ่านกิจกรรมการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกม มีรายละเอียดของกิจกรรม
โดยผู้วิจัยได้อธิบายถึงกิจกรรมโดยการน าเสนอแบ่งเป็นช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 

๑. ช่วงก่อนการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกม  
๒. ช่วงการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที ่๔๖ เชียงรายเกม 
๓. ช่วงหลังการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกม 
จากการวิเคราะห์กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้า

ตา ผ่านจากกิจกรรมงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกม จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลได้พบว่า กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา เกิดจาก
กระบวนการดังต่อไปนี้ ๑. การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๒. การสร้างสรรค์ใหม่ ๓. การเผยแพร่องค์
ความรู้ ๔.การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ 

๑. การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการสร้างพลังทางกระบวนการสร้าง

พลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากการวางแผน
และการก าหนดเปูาหมาย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีพ้ืนฐานมาจากความคิด ความเชื่อ ความสามารถ 
ที่ได้จากสั่งสมประสบการณ์ไว้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดและพัฒนาการสืบสานกันมาส่งต่อให้คนรุ่นต่อ
รุ่น จนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่
เป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ในพ้ืนที่ที่กลุ่มชนนั้น 

และจากการศึกษาจากกิจกรรมสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หู
ห้าตานั้น ท าให้เกิดการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในขั้นตอนแรก สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ตามแนว
ทางการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักการดังต่อไปนี้ 

 (๑.) การอนุรักษ์ (Conservation) การอนุรักษ์เป็นการท าให้ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมี
ความส าคัญต่อสังคมหรือชุมชน ที่ก าลังจะหายไป ให้ด ารงสืบทอดต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์



๒๐๗ 

ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ โดยอนุรักษ์ภูมิปัญญาจะเกิดขึ้นได้เมื่อสังคมหรือ
ชุมชนมีความภาคภูมิใจเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และต้องการให้สืบทอดต่อไปโดยไม่ให้มีการ
สูญหาย ซึ่งจากปรากฏการณ์จากการการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินั้น มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ 
ต านานแมงสี่หูห้าตาเป็นเรื่องเล่าที่มีต้นก าเนิดมาจากพระธาตุดอยเขาควายแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

(๒.) การรื้อฟื้น (Recovery) เพ่ือให้ภูมิปัญญาที่ส าคัญหรือมีคุณค่า แต่หายไปแล้วถูกน า
กลับมาใช้ใหม่ และมีโอกาสประยุกต์ให้ร่วมสมัยเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น เอกลักษณ์ท้องถิ่น
หายไป เมื่อท าการค้นหา รื้อฟ้ืน และสร้างชิ้นงานใหม่บนฐานภูมิปัญญาเดิม จะท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นมาได้ ดังเช่น การรื้อฟ้ืนเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตา มาออกแบบและประยุกต์ให้
เกิดความร่วมสมัยในปัจจุบัน และมีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าเดิม เช่น จากการออกแบบ น้องค าสุข 
ของผู้ที่ชนะการออกแบบสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติของคุณพจวรรณ พันธ์จินดา ศิลปินเชียงราย ที่มีการ
น าลักษณะของแมงสี่หูห้าตามาออกแบบที่เป็นรูปแบบใหม่ในอิริยาบถที่หลากหลาย 

(๓.) การประยุกต์ (Modification) เป็นการท าให้ภูมิปัญญานั้นเหมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อมใหม่ โดยคงไว้ซึ่งแนวคิดหรือฐานความรู้เดิม เช่น การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาโดยใช้วิธีการ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จากการประกวดริ้วขบวนของ ๑๘ อ าเภอ ในงานกีฬาแห่งชาติ โดยเฉพาะ
ขบวนของของกิ่งอ าเภอดอยหลวงที่มีการค้นถึงทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์แมงสี่หู
ห้าตา คือ อ าเภอดอยหลวงมีทรัพยากรไม้ไผ่จ านวนมาก จึงได้น ามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จากไม้ไผ่ที่ มี
ลักษณะต่างจากเดิม แต่ยังคงสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นคือ มีสี่หูและห้าตา หรือในขบวนของอ าเภอพานก็ได้
มีการจักรสานแมงสี่หูห้าตาโดยใช้ไม้ไผ่และใช้จินตนาการจากกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง  

(๔.) การพัฒนาต่อยอด ( Development ) ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น โดย
การ ผสมผสานองค์ความรู้สากลเข้ากับ ภูมิปัญญาเดิม อาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างภูมิปัญญาใหม่หรือ
สิ่งใหม่ (นวัตกรรม : innovation ) เป็นการสร้างทางเลือกที่ช่วยให้ใช้ ประโยชน์ในสังคมปัจจุบันได้
สะดวกสบายขึ้นโดยไม่ท าลายล้างคุณค่า หรือรากเหง้าเดิม พัฒนาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า 
ภาพวาด ของที่ระลึก การสร้างนิทานการ์ตูนในแบบฉบับเยาวชน น าไปสู่เกิดรายได้ และคุณค่าทาง
จิตใจตามมา 

ซึ่งการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดพลังศิลปะ เพราะเป็นการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ของประชาชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลาง โดยเฉพาะความเชื่อ ความ
ศรัทธาที่มีต่อแมงสี่หูห้าตาที่ในตัวบุคคลก็เป็นแรงผลักดัน น าไปสู่การค้นคว้าหาความรู้ ความหมาย 
ของตัวแมงสี่หูห้าตา ซึ่งในการค้นคว้านั้นหากทราบถึงเรื่องปริศนาธรรมแล้ว ก็น าไปสู่การพัฒนา
ทางด้านจิตใจได้  นอกจากนี้น าไปสู่ความเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาค
ส่วนที่ได้มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์เกิดข้ึน 

๒. การสร้างสรรค์ใหม่ เป็นขั้นตอนที่เกิดหลังจากการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
สร้างพลังทางทางศิลปะ เพราะเมื่อมีการได้รื้อฟ้ืนถึงเรื่องต านานของแมงสี่หูห้าตาแล้ว ก็เป็นการ
น าอัตลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตามาสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัยและเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน เข้าถึงคนปัจจุบัน



๒๐๘ 

ในหลายๆ วัย ได้ง่ายมากขึ้น จากกิจกรรมงานกีฬาแห่งชาตินั้น จะเห็นได้จากการที่ศิลปินได้มีการ
สร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาให้มีลักษณะที่ต่างจากของเดิม คือ เป็นรูปหมีด านั่งหมอบ มีหู ๔ หู ตา ๕ ตา 
ซึ่งรูปแบบเดิมนั้นท าให้ผู้คนรุ่นหลังยังมีการยึดติดในลักษณะเดิม แต่ถ้าในทางสร้างสรรค์งานจาก
ศิลปินที่มีหน้าที่เป็นผู้น าทางความคิดด้านศิลปะแล้วคิดว่าแมงสี่หู ห้าตาน่าจะมีการสร้างสรรค์ใน
รูปแบบใหม่ โดยที่ไม่มีการยึดติดว่าจะเป็นเฉพาะรูปหมีด าเท่านั้น น่าจะเป็นรูปสัตว์อ่ืนๆ ได้ด้วย และ
สามารถมีหลายอิริยาบถ  เพราะเนื่องจากแก่นแท้ของแมงสี่หูห้าตานั้นเป็นเรื่องที่แฝงไป ด้วย
หลักธรรมในการด าเนินชีวิต ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งและเสริมสร้างจิตใจของคนมากกว่าการที่จะยึด
เพียงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น 

๓. การเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นขั้นตอนการที่น าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้รับการ
ยอมรับ และน าไปใช้โดยกลุ่มเปูาหมาย  ฉะนั้นการเผยแพร่องค์ความรู้จึงเป็นนวัตกรรม (Innovation) 
จะถูกน าไปถ่ายทอดผ่านช่องทางของการสื่อสาร (Communication)  ในช่วงเวลาหนึ่ง (Time)  กับ
สมาชิกท่ีอยู่ในระบบสังคมหนึ่ง  (Social System)  ให้เกิดการยอมรับ  (Adoption) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ต่อเนื่องและส าคัญที่ต่อเนื่องจากการสร้างสรรค์ใหม่ เมื่อเกิดการสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาในรูปแบบ
ใหม่แล้ว ก็จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ การวาด
รูป การท าหัตกรรมเกี่ยวกับแมงสี่หูห้าตา โดยเฉพาะสมาคมขัวศิลปะก็ได้มีการสอนเทคนิค การให้
ความรู้แก่ประชาชนในการสร้างสรรค์งาน เป็นต้น หรือในขณะการจัดกิจกรรมที่มีการเตรียมความ
พร้อมของการจัดริ้วขบวนของงานกีฬาแห่งชาตินั้น โดยเฉพาะการส่งศิลปินเข้าไปช่วยในแต่ละอ าเภอ
นั้น ก็ยังเป็นการถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้อีกทางหนึ่งให้แก่ประชาชน ผู้ที่ร่วมสร้างสรรค์ในริ้ว
ขบวนของแต่ละอ าเภอ 

๔. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์เป็นการปลุกพลังศิลปะ
ให้แก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานศิลปะ ให้เกิดจิตส านึกและทราบถึงของต านานเก่าแก่
ของเมืองเชียงราย ให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งในยุคนี้ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม
ไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ในการสื่อสารสร้างการรับรู้ และ
กระบวนการของการมีส่วนร่วมให้เกิดพลังทางสังคมด้วยการร่วมมือการสร้างสรรค์อันเป็นอัตลักษณ์ที่
เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างสังคมศิลปะ สังคมแห่งการน าสัญลักษณ์ของบรรพบุรุษเพ่ือน าไปใช้งาน
อย่างไม่สูญเปล่า ให้อยู่ในความทรงจ าจากรุ่นสู่รุ่น และสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชนชาวเชียงรายอย่างยั่งยืนต่อไป 

๒ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้าง
สุขภาวะทางสังคม  

ขั้นตอนในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม ของทีมคณะผู้วิจัย
นั้น สืบเนื่องมาจากการที่ ผู้วิจัยมีบทบาทเป็นศิลปินเชียงรายและเป็นสมาชิกของสมาคมขัวศิลปะ 
ดังนั้นจึงได้มีส่วนร่วมในการจัดริ้วขบวนงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ ตามที่นโยบาย ของการจัดเตรียม
งานตามที่ประชุม ซึ่งผู้วิจัยมีเหตุผลในการเลือกพ้ืนที่อ าเภอพญาเม็งรายนั้น ด้วยเหตุผลที่ว่า ๑. ชื่อ
อ าเภอพญาเม็งราย เป็นชื่อของเจ้าเมืองเชียงราย เป็นที่เคารพและศรัทธาอยู่แล้ว ๒. เป็นอ าเภอที่ยัง
ไม่มี ศิลปินเชียงราย (ตามฐานข้อมูลของสมาคมขัวศิลปะ) ๓. เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้บ้านตนเอง และ ๔. 



๒๐๙ 

เป็นพื้นที่ท่ีเป็นวัฒนธรรมของคนอีสาน อีกทั้งชาวบ้านยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแมงสี่หูห้าตา อีกทั้งเป็น
เรื่องใหม่ส าหรับชุมชน จึงคิดว่าหากใช้พ้ืนที่นี้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ก็จะท าให้เราค้นพบวิธีการ 
องค์ความรู้ และมุมมองใหม่ๆ จากกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะกับชุมชนได้ ในบทบาทที่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีความตระหนักถึงการสร้างความสามัคคี การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
กันในชุมชน การสร้างพลังชุมชน จากการมีส่วนร่วมและมีเปูาหมายว่าจะต้องสร้างการเรียนรู้ให้กับ
ชุมชนด้วย  ซึ่งขั้นตอนนั้นประกอบด้วย ๑) การประชุมการจัดริ้วขบวนอ าเภอพญาเม็งราย ๒) การ
ออกแบบและสร้างชุดความรู้รูปแบบศิลปะโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตาร่วมกับชุมชน  ๓) 
น า Art form และชุดความรู้ ไปน าเสนอในการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ๔) ชุมชนแต่ละชุมชนใน
อ าเภอพญาเม็งราย สร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา ของตนเอง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้การสร้างสรรค์
จากจุดเด่นของแต่ละชุมชน ๕) จัดประกวดแมงสี่หูห้าตาของแต่ละหมู่บ้าน และ ๖) การน าผลงาน
สร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาแต่ละหมู่บ้านร่วมประกวดขบวนริ้วขบวนในงานกีฬาแห่งชาติ 

๒.๑ เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทาง
สังคม 

การพัฒนาการเรียนรู้หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เป็นสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน สร้างคุณค่าและจิตส านึกใหม่ ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เกิดความเอ้ืออาทร  สร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ (วิธีคิดและวิธีท างาน) ทราบปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน  ได้แนวทาง วิธีการ และแผนงานการแก้ปัญหา ได้เริ่มทดลองปฏิบัติ เกิดการสะสมองค์ความรู้
ในท้องถิ่น ได้องค์ความรู้ใหม่ และขยายผลผ่านการสรุปบทเรียนร่วมกัน ชุมชนมีโอกาสเรียนรู้และ
จัดการร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู๘ และจากการวิจัยพบว่าการพัฒนาการ
เรียนรู้ในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคมของอ าเภอพญาเม็งราย
ประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

๑. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นการยึดหลักให้ผู้เรียนรู้สามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านการปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาได้ โดยทุกคนที่
อยู่ในกลุ่มหรือที่ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ปฏิบัติเอง แต่อาจจะมีพ่ีเลี้ยงหรือเทรนเนอร์เป็นผู้แนะน าเท่านั้น 
และหากการปฏิบัติมีปัญหา พ่ีเลี้ยงก็จะให้ค าแนะน ามากกว่าการที่จะลงมือปฏิบัติแทน เพราะเมื่อ
ชุมชนเกิดการปฏิบัติจริงแล้วจะท าให้ค้นพบข้อเท็จจริง องค์ความรู้จากที่ลงมือท า นอกจากนี้กิจกรรม
ที่น ามาใช้ต้องเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ มีความเพลิดเพลิน น่าสนใจ ไม่ซ้ าซากและเหมาะกับ
บริบทของชุมชน หรือพ้ืนที่นั้นๆ และก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้
สัญลักษณ์ทางศิลปะผ่านกิจกรรมของชุมชนในอ าเภอพญาเม็งรายนั้น เริ่มจากการจัดงานกีฬา
แห่งชาติครั้งท่ี ๔๖ เชียงรายเกม เป็นจุดเริ่มต้นของการน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้ของชุมชนในอ าเภอ
พญาเม็งราย เพราะงานกีฬาแห่งชาตินั้นมีนโยบายในการให้อ า เภอทุกอ าเภอได้ร่วมสร้างสรรค์ริ้ว

                                                 
๘ ประทีป วีระพัฒนนิรันดร,์ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน, มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน, 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.banrainarao.com/column/learn_commu, [๓ พ.ค. ๒๕๖๒]. 
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๒๑๐ 

ขบวน และมีการก าหนดให้ทุกขบวนต้องมีสัญลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตาปรากฏในขบวนด้วย จึงท าให้
ทุกอ าเภอต่างมีความกระตือรือร้นและมีการขับเคลื่อนกิจกรรมในอ าเภอเพ่ือมีการเตรียมความพร้อม
ในการที่จะจัดท าขบวนในครั้งนี้ 

๒. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านผู้น า ผู้น า (Leader) คือบุคคลที่สามารถชักจูงหรือชี้น า
บุคคลอ่ืน ให้ปฏิบัติงาน ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มี
ความสามารถที่จะท าให้องค์การด าเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเปูาหมาย และลักษณะผู้น านั้น
จะต้อง ๑.เป็นศิลปะในการท าให้ผู้อ่ืนยอมตาม  ท าให้ผู้อ่ืนเกิดความประทับใจเชื่อฟังภักดีและเกิด
ความร่วมมือ ๒. มีการใช้อิทธิพลท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความร่วมมือไปสู่จุดมุ่งหมาย ๓. เป็น
รูปแบบของการชักจูงใจให้ยอมท าตามโดยสมัครใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ยอมรับ ๔. เป็นผลของ
การมีปฏิสัมพันธ์มีการกระตุ้นซึ่งกันและกันเพ่ือไปสู่อุดมการณ์เดียวกันด้วยความสมัครใจ ซึ่งความเป็น
ผู้น าเป็นความสามารถของบุคคลที่ท าให้ผู้อื่นยอมท าตามด้วยความสมัครใจ เพ่ือไปจุดมุ่งหมายร่วมกัน
๓๖ ในการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนในอ าเภอพญาเม็งรายนี้ มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ได้จากผู้น าเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเราจะเห็นว่า จากการที่ชุมชนได้สร้างสรรค์ผลงานนั้น ผู้น าได้มีการให้
ความรู้แก่ชุมชนทุกอ าเภอ ทั้งในเรื่องการปริหารจัดการ เรื่องศิลปะ เป็นต้น ซึ่งจากการที่ได้ท าการ
วิจัยนั้น พบว่า ผู้น าที่มาช่วยในการสร้างความรู้ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น  ๒ กลุ่ม ได้แก่ ผู้น าที่เป็น
ทางการ และผู้น าที่ไม่เป็นทางการ โดยผู้น าที่เป็นทางการนั้นได้แก่ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ด้านผู้น าที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ศิลปินพี่เลี้ยง 

๓. การพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม การที่บุคคลตั้งแต่สองคน
ขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กัน หรือปฏิสัมพันธ์กัน และมีจุดมุ่งหมายที่จะกระท ากิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสัมพันธ์นี้ จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ในระดับที่พอดี๙ การ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มในการสร้างสรรค์โดยใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะของแมงสี่หูห้าตา
นั้นเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เพราะการได้รับมอบหมายให้สร้างแมงสี่หูห้าตา เป็นผลงานของ
ชุมชน ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานก็ต้องออกมาจากพลังความสามารถของกลุ่มในชุมชน และจากการ
วิจัยนั้นท าให้ทราบว่าการเรียนรู้แบบกลุ่มของหมู่บ้านหลายๆ หมู่บ้านในอ าเภอพญาเม็งรายนั้น เกิด
จากขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน มี ๕ ขั้นตอน โดยเริ่มจาก “รวมคน ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมสรุปบทเรียน และร่วมรับผลจากการกระท า”  

๔. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนในอ าเภอพญาเม็งราย เป็นการใช้กิจกรรมศิลปะ เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และชวนฝึกประสาทสัมผัส การรู้จักใช้ความคิดของตนในการ
แสดงออกทางความคิดหลายๆ ด้าน เช่น การวาดภาพละเลงสี การฉีกกระดาษ การตัดกระดาษ  การ
                                                 

๙
 วินิจ เกตุข า และคมเพชร ฉัตรศภุกุล, กระบวนการกลุ่ม (ศึกษา ๓๒๕), (กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร,์ 

๒๕๕๒). 
 



๒๑๑ 

ปั้นดินเหนียว การประดิษฐ์เศษวัสดุ เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ในการคิดสร้างสรรค์สร้างสุขภาวะทางสังคม
หลายๆ ด้าน  เป็นการค้นหาและพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ มีความสนุกและเกิดทักษะการรอบรู้ในสิ่งที่
อยู่รอบๆตัว เป็นคนฉลาดคิดแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรอบคอบ มีความสุข สร้างความเชื่อมัน ความ
ประทับใจ การยกย่องให้กับตัวเอง  สร้างความอดทน ความตั้งใจ ความสามารถและแนวทางการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นเรื่องราวของการสร้างความสุข เป็นการพัฒนาในสิ่งที่สงสัย 
อยากรู้อยากค้นหา จะช่วยสร้างแรงพลันดันให้เกิดสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ในการแก้ไขปัญหา แต่ 
ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ต้องเคารพและให้เกียรติในสิทธิของผู้ อ่ืน และไม่ขโมยผลงานผู้ อ่ืนมา
สร้างสรรค์ผลงานตน โดยต้องยึดหลักจรรยาบรรณ ไม่ฉะนั้นจะไม่ถือว่าผู้นั้นได้คิดสร้างสรรค์ผลงาน
นั้นขึ้นมา ความคิดสร้างสรรค์ สามารถน ามาพัฒนาตนเองได้ในทุกสายวิชาชีพ หลายสาขาการเรียน 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสสร้างทัศนะที่คิดแตกต่างออกไป การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ดี๑๐ 

๒.๒ การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทาง
สังคม  

การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคมของ
อ าเภอ พญาเม็งราย เป็นการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน คือเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือ ร่วม
ท ากิจกรรมตามเปูาหมาย ที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในอ าเภอพญาเม็ง
รายในแต่ละหมู่บ้านนั้นประกอบด้วย การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเกี่ยวข้อง 
ความร่วมมือ การเสริมอ านาจแก่ประชาชน ซึ่งการร่วมท ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ  โดยมีรายละเอียด
ของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในอ าเภอพญาเม็งราย ดังต่อไปนี้ 

๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่
เป็นระดับที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ซึ่งวิธีการให้ข้อมูลของทางอ าเภอพญาเม็งรายให้แก่ชุมชนใน
อ าเภอพญาเม็งรายเพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ ผ่านการจัดงาน
แถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงที่มา

                                                 
๑๐ กระบวนการของการคิดสร้างสรรค์ ,[ออนไลน์],แหล่งที่มา 

:https://sites.google.com/site/edtechsukm/kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-cheing-
srangsrrkh/krabwnkarkhxngkarkhidsrangsrrkh [๔ ต.ค.๒๕๖๒]. 

 
 
 

 

 

https://sites.google.com/site/edtechsukm/kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-cheing-srangsrrkh/krabwnkarkhxngkarkhidsrangsrrkh
https://sites.google.com/site/edtechsukm/kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-cheing-srangsrrkh/krabwnkarkhxngkarkhidsrangsrrkh


๒๑๒ 

และความส าคัญของการจัดงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่ต้องการให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และประชาชนก็เริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการจัดงานนี้ และมีความ
พร้อมในการที่จะให้ความร่วมมือ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ 

๒. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับ
ฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
เป็นต้น โดยอ าเภอพญาเม็งรายนั้นได้มีการใช้เวทีการประชุมประจ าเดือนในการเป็นพ้ืนที่แสดงความ
คิดเห็นของประชาชน ในการเตรียมความพร้อมในการจัดริ้วขบวนของอ าเภอพญาเม็งรายเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ ในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการประชุมระหว่าหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 
อ าเภอพญาเม็งราย กลุ่มศิลปินเชียงรายที่เป็นพ่ีเลี้ยง ผู้น าชุมชน และประชาชนที่มีบทบาทในชุมชน
บางส่วน ได้ร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของ
การจัดริ้วขบวน 

๓. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนะทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการออกแบบริ้วขบวนและน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชนใน
ระหว่างการจัดเตรียมงาน โดยที่ทางหน่วยงานของอ าเภอไม่มีการปิดกั้นพ้ืนที่ในการแสดงความ
คิดเห็นแต่อย่างใด 

๔. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม และมีการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดริ้วขบวนและมีส่วนร่วมหลักๆ ในการสร้างสรรค์
งานศิลปะชุมชน จากการใช้สัญลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตาสร้างชุด และหน้ากาก เพ่ือใช้ในการร่วมแสดง
ในขบวน ซึ่งพลังแห่งการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัด เพราะแต่ละชุมชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี และในริ้วขบวนของอ าเภอพญาเม็งรายนั้น มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนในขบวน
แฟนซี ที่เป็นการแสดงแมงสี่หูห้าตาที่เป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริง 

๕. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ 
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ การท าโครงการและกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากความต้องการของประชาชน ใน
การ ร่วมมือกันออกแบบริ้วขบวนนั้น ทางหน่วยงานภาครัฐคืออ าเภอพญาเม็งราย ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ท า กิจกรรม ตามความถนัดและความต้องการของประชาชน โดยไม่มีการปิดกั้นโอกาส
ทางความคิด จึงท าให้ริ้วขบวนของอ าเภอพญาเม็งรายนั้น ได้ถูกคัดเลือกจากบริษัทเวิร์คพ้อย 
โดยเฉพาะแมงสี่หูห้าตาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของชุมชนนั้น เข้าร่วมในขบวนพิธีปิดของงานกีฬา
กีฬาแห่งชาติ ด้วยเหตุผลที่ว่า ในริ้วขบวนของอ าเภอพญาเม็งราย มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มา
จากชุมชนอย่างแท้จริง มีความเป็นพ้ืนถิ่น และแสดงถึงพลังการมีส่วนร่วมของของประชาชน เพราะ
หน้ากาก หรือชุดแมงสี่หูห้าตาที่ร่วมแสดงในขบวนในวันนั้น ไม่จ าเป็นต้องมีมูลค่ามากมาย แต่แฝงไป
ด้วย จิตวิญญาณ พลังกาย พลังใจ ของชุมชน ในทุกๆ พ้ืนที่ของอ าเภอพญาเม็งราย ที่มาจาก



๒๑๓ 

หลากหลายพ้ืนที่ ทั้งที่อยู่ในเมือง และห่างไกล แต่เมื่อมารวมกันในวันนั้นแสดงถึงการมีพลังและ
รวมกันเป็นหนึ่งใจเดียว 

๕.๑.๓ พัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม 
การพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม กล่าวคือจากความหมาย 

“นวัตกรรม”นั้น เป็นความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการ
พัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งนวัตกรรมทางศิลปะก็
เช่นกัน คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่ เหมือนเดิม พร้อมทั้งความรู้สึกที่เป็นการเรียนรู้ในเชิง
สุนทรียศาสตร์จากภายในที่มาจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่มีคุณค่าทางจิตใจจากภายใน ทั้งการ
สร้างสรรค์แบบระดับบุคคล หรือในระดับที่ใหญ่ขึ้นมา จึงมีผลท าให้เกิดการสร้างสุขภาวะทางสังคม  
คือ การความสุขจากการอยู่ร่วมกันด้วยดีในทุกระดับ  ตั้งแต่ ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ท างาน ใน
สังคมใหญ่ โดยมีความสามัคคี มีความเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการสร้างการเรียนรู้ และมีส่วน
ร่วมในชุมชน อันเป็นพ้ืนฐานของการด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม สุขภาวะทางกาย  ได้แก่ 
ร่างกายแข็งแรง ปลอดสารพิษ ปลอดภัย มีสัมมาชีพ สุขภาวะทางจิต ได้แก่ ความดี ความงาม ความ
สวย ความมีสติ สุขภาวะทางสังคม ได้แก่ สังคมสุสัมพันธ์ สังคมเข้มแข็ง สังคมยุติธรรม สังคมสันติ สุข
ภาวะทางปัญญา ได้แก่ ปัญญารู้รอบรู้เท่าทัน ปัญญาท าเป็น ปัญญาอยู่ร่วมกันเป็น ปัญญาบรรลุ
อิสรภาพ 

ซึ่งจากการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการวิจับเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
ชุมชน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับชุมชนนั้น ท าให้ได้นวัตกรรมแห่งศิลปะตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา “น้องค าสุข” จากงานกีฬา
แห่งชาติเชียงรายเกม ครั้งที่ ๔๖  การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา “น้องค า
สุข” จากงานกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกม ครั้งที่ ๔๖ เป็นการสร้างนวัตกรรมศิลปะจากการน ารูปแบบ
ของแมงสี่หูห้าตาตามต านาน มาสร้างสรรค์ใหม่ ให้เกิดเป็นลักษณะแบบใหม่ตามความคิด จินตนาการ 
ของผู้สร้าง เป็นการน าทุนทางสังคม ในด้านวัฒนธรรมน ามาประยุกต์ใช้ เนื่องจากทุนทางสังคม ใน
ด้านวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีความ
หลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ โดยอยู่ในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีที่ ดีงาม ค่านิยม 
ความเป็นไทย นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรม เป็น
ตัวยึดโยงคนในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าของตน เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนาและต่อยอด เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ๑๑ การพัฒนานวัตกรรม
ด้านศิลปะ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา ในครั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างสุนทรียภาพแก่ผู้พบเห็นแล้ว ยังเป็น
การช่วยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้กับสังคมตามมา และการสร้างการมีส่วน

                                                 
๑๑ บัวพันธ์  พรหมพักพิง, การก่อเกิด การผลิตซ้ า และการขยายตัวทุนในสังคมในชนบทอสีาน, 

(ภาควิชาการพัฒนาสังคม: มหาวทิยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖). 
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ร่วมในการสร้างสัญลักษณ์ใหม่ที่มีรากเหง้าวัฒนธรรมเดิม ที่มีพุทธศาสนาและหลักธรรมและ
หลักธรรมปรัชญาในพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้ชุมชน ประชาชน ในสังคมจังหวัดเชียงราย มี
ความรักความสามัคคี ตลอดจนเป็นการเรียนรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ท าให้การเติมเต็มใน
มโนคติและเกิดความสัมพันธ์ตามหลักสุนทรียภาพในด้านศิลปวัฒนธรรมตามมา แมงสี่หูห้าตาใน
ต านานมีลักษณะอัตลักษณ์ที่อยู่ในต ารา คือ เป็นหมีอ้วนด า ท าให้การสร้างสรรค์มาทคอตของจังหวัด
เชียงรายยังมีลักษณะเด่นของเหล่านี้อยู่ ซึ่งยังไม่ทิ้ง แต่การสร้างในยุคสมัยปัจจุบัน มีการน าเอาเรื่อง
แนวความคิดที่หลากหลายรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการสร้าง ขนาด มีสีสันเพ่ิม และท่าทาง 
บ้างก็แสดงออกถึงความน่ารัก ความร่างเริง แจ่มใส มีชีวิต มีการดีไซน์ให้มีลักษณะร่วมสมัยขึ้น จาก
งานกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกม ก็ได้มีการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะของทุกอ าเภอในจังหวัด
เชียงราย 

๒. การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะการสร้างแมงสี่หูห้าตาของอ าเภอพญาเม็งราย การ
พัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะจากอ าเภอพญาเม็งรายนั้น เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติของการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่ง
เป็นการสร้างสรรค์ใหม่ และพัฒนารูปแบบของแมงสี่หูห้าตา ที่แปลงมาจากมาทคอต หรือ น้องค าสุข 
ที่เป็นสัญลักษณ์ของงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ ซึ่งในการสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาของอ าเภอพญาเม็ง
รายนั้น ได้ศิลปินที่เป็นพี่เลี้ยงก็ได้มีการส ารวจถึงบริบทชุมชน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในอ าเภอ
พญาเม็งราย ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยทราบถึงเรื่องต านานแมงสี่หูห้าตามากนัก และผู้คนส่วนใหญ่มีวิถี
ชีวิตที่มีวัฒนธรรมคล้ายชาวอีสาน และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจักร
สาน เป็นต้น และทางศิลปินคิดว่าชาวบ้านนั้นมีศักยภาพในการที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ได้ และกระตุ้นให้เปิดใจรับในการท างานศิลปะ ไม่ให้คิดว่าเป็นเรื่องยาก โดยให้มองถึงสิ่งใกล้ตัว ก็
สามารถน ามาประยุกต์เป็นศิลปะได้ เช่น ความเชื่อ สิ่งของเครื่องใช้ในการด ารงชีวิต  การประกอบ
อาชีพ วัสดุในท้องถิ่น ที่มีรูปแบบเฉพาะอันเป็นอัตลักษณ์ ของชุมชนในท้องถิ่น  เป็นการน าทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าต่อไป ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดการสร้างแมงสี่หูห้าตา
ที่เราจะเห็นในลักษณะต่างๆ ทั้งมีรูปแบบที่ท าจากไหข้าว จากกระดาษหนังสือพิมพ์ จากเศษผ้า และ
สร้างในรูปแบบลักษณะต่างๆ เช่น คล้ายผีตาโขนจังหวัดเลย บ้างก็เป็นหน้ากากรูปสัตว์ต่างๆ ทั้งเสือ 
ไก่ ม้า วัว ควาย ด้วงกว่าง แต่ยังคงอัตลักษณ์ที่ส าคัญคือ มี ๔ หูและ ๕ ตา 

๓. การพัฒนานวัตกรรมสร้างป้ายแมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะ เพ่ือสร้างสุขภาวะชุมชน 
โดย ในระดับ ชุมชนนั้นได้มีการสอบถามเรื่องความเชื่อแมงสี่หูห้าตากับชุมชนดอยเขาควาย และสร้าง
นวัตกรรมศิลปะสู่ชุมชน แก่ดอยเขาควาย เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนแห่งนี้เป็นพ้ืนที่ที่เป็นต้นก าเนิดต านาน
แมงสี่หูห้าตา และจากสภาพโดยทั่วไปของชุมชนแล้ว กลายเป็นชุมชนเมือง การรวมกลุ่มยาก และ
ชุมชนยังรู้จักแมงสี่หูห้าตาในมิติของการเสี่ยงโชคเท่านั้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงอยากจะส่งเสริมด้านการ
พัฒนาจิตใจ โดยใช้กระบวนการศิลปะเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนชุมชน โดยวิธีการดังต่อไปนี้ โดยมี
การประชุมและระดมความคิด หาแนวทางร่วมกับชุมชน ในการสร้างนวัตกรรมศิลปะที่เกี่ยวกับแมงสี่
หูห้าตาและต้องสร้างสุขภาวะทางสังคมด้วย จากการประชุม ชุมชนได้มีมติว่า อยากสร้างปูายบอก
ทางชุมชน แต่มีการสอดแทรกปริศนาธรรมในปูายด้วย เพราะจะได้เป็นคติเตือนใจ เพ่ือให้คนท าความ  
ดี และจะใช้ยางรถยนต์มาประยุกต์ใช้กับศิลปะ เพราะเนื่องจากชุมชนมียางรถยนต์อยู่มากมาย และ
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ประโยชน์ยางรถยนต์นั้นสามารถช่วยเป็นเกาะก าบัง และลดอุบัติเหตุได้ และท าปูายบอกทางจ านวน   
๙ จุด โดยแต่ละจุดนั้น เป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ๑. ข้อเสนอแนะในเชิงการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

กล่าวได้ว่า สามารถน าองค์ความรู้ รูปแบบมาเป็นต้นแบบให้แก่พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ ที่ต้องมีการ
พัฒนาขับเคลื่อนในด้านกระบวนการการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่น และ
น าแนวทางที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เช่น การบริหารจัดการเรื่องที่
ต้องใช้ทรัพยากรคนเป็นจ านวนมากต้องมีการกระจายอ านาจจากผู้น าที่มีอ านาจสูงสุดผ่านผู้น าระดับ
รองลงมา สู่ภาคประชาชน เพ่ือจะท าให้ผลงานประสบผลส าเร็จและทันตามเวลาที่ก าหนด 

๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติจะเห็นว่าการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภาครัฐ

ต้องหันกลับมามองการพัฒนารากฐานของชุมชน หากชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนสันติสุข 
ย่อมจะนาพาประเทศให้เกิดสันติสุข และบรรลุเปูาหมายชาติในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ประเทศ ดังนั้นผลการศึกษานี้ภาครัฐ หน่วยงานพัฒนาสังคม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไป
ใช้เป็นกรอบในการวางวางแผนพัฒนาชุมชน สังคมหรือหมู่บ้าน เพ่ือสร้างสรรค์งานศิลปะสู่ชุมชน 

๓. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งบางครั้งนักวิจัยต้องใช้เวลาในการปฏิบัติ และ
เก็บรวบรวมข้อมูล อาจจะต้องมีการขยายเวลาส าหรับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทาง
ศิลปะมากข้ึนกว่าเดิม เพ่ือความสมบูรณ์ของผลิตผลงาน ทั้งผลผลิตงาน และชุดความรู้ 
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CR.html. [๔ ต.ค.๒๕๖๐]. 

ยศ สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗. 
วินิจ เกตุข า และคมเพชร ฉัตรศุภกุล, กระบวนการกลุ่ม (ศึกษา ๓๒๕). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,  

๒๕๕๒. 
ศิลป์ พีระศรี, “พรุ่งนี้ก็ช้าไปเสียแล้ว” ใน ศิลปะวิชาการ: ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี. 

กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์, ๒๕๔๖. 
บัวพันธ์  พรหมพักพิง, การก่อเกิด การผลิตซ้ า และการขยายตัวทุนในสังคมในชนบทอีสาน, 

๒๕๔๖. 
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๒๑๗ 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือวิจัย 

 

 
๑.แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก 

เพื่อการวิจัยในหัวข้อ “The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม 
กรณีศึกษา แมงสี่หูห้าตาของเมืองเชียงราย” 

...................................................................................................................................................... 
แบบสัมภาษณ์นี้เป็นค าถามปลายเปิดผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบค าถามได้ตามความ

เข้าใจโดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
๑. ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................... 
๒. เชื้อชาติ............................................๓. อายุ.......................................................................... 
๔. เพศ..................๕ สถานภาพ.......................๖. อาชีพ............................................................ . 
 
ส่วนที่ ๒ ค าถามกระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 

๑. กลุ่มพระสงฆ์และปราชญ์ท้องถิ่น  
๑) ประวัติความเป็นมาของแมงสี่หูห้าตา 
๒) แนวคิดความเชื่อเรื่องแมงสี่หูห้าตากับสังคม ในอดีตและปัจจุบัน 
๓) การประยุกต์ใช้หลักธรรมกับแมงสี่หูห้าตาเป็นอย่างไร 
๔) กระบวนการ หรือกิจกรรมใด ที่ท่านคิดว่าสามารถช่วยท าให้ประชาชน หรือ

พุทธศาสนิกชน เกิดความรัก ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และสามัคคีปรองดองในชุมชน โดยใช้แมงสี่หูห้าตา
ขับเคลื่อน 

 

 

 



๒๑๘ 
 

๒. กลุ่มศิลปิน 
๑) แมงสี่หูห้าตาส าคัญอย่างไร จนท าให้ได้รับเป็นตัวมาทคอส สัญลักษณ์ของงานกีฬา

แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย 
๒) แมงสี่หูห้าตาในทัศนคติของท่านเป็นแบบไหน  
๓) แนวคิดการออกแบบแมงสี่หูห้าตาของท่านที่ใช้ในงาน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ จัดขึ้น ณ 

จังหวัดเชียงราย เป็นอย่างไร 
๔) กิจกรรม หรือ การสร้างการมีส่วนร่วม และความสามัคคีในชุมชน โดยใช้อัตลักษณ์ของ

ท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตาเป็นแบบใด 
๕) แนวทางการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา ในอนาคต ใน

ความคิดของท่านเป็นอย่างไร 
๖) แนวคิดการต่อพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมศิลปะของแมงสี่หูห้าตาของท่านเป็นอย่างไร  
 
๓. กลุ่มผู้น าภาครัฐและเอกชน 

๑) แมงสี่หูห้าตาส าคัญอย่างไร จนท าให้ได้รับเป็นตัวมาทคอต สัญลักษณ์ของงานกีฬา
แห่งชาติ จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย 

๒) กิจกรรม หรือ การสร้างการมีส่วนร่วม และความสามัคคีในชุมชน โดยใช้อัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตาเป็นแบบใด 

๓) ท่านมีส่วนร่วมอย่างไรในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะของแมงสี่หูห้าตา มาสร้างเป็นตัว
การ์ตูนมาสคอท  แมงสี่หูห้าตา ในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย 

๔) แนวคิดการต่อพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมศิลปะของแมงสี่หูห้าตาของท่านเป็นอย่างไร  
 
๔. กลุ่มผู้น าท้องถิ่น 

๑) ท่านมรีู้จักและมีความเชื่อเรื่องของแมงสี่หูห้าตาหรือไม่ 
๒) แมงสี่หูห้าตา ในความหมายของท่านคืออะไร 
๓) ท่านทราบหลักปริศนาธรรมที่เก่ียวกับแมงสี่หูห้าตา หรือไม่ ถ้าทราบ ๔ หู และ ๕ ตา 

หมายถึงอะไร และน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตหรือไม่ อย่างไร 
๔) แมงสี่หูห้าตาส าคัญอย่างไร จนท าให้ได้รับเป็นตัวมาทคอส สัญลักษณ์ของงานกีฬา

แห่งชาติ จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย 
๖) ท่านมีส่วนร่วมอย่างไรในชุมชนในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะของแมงสี่หูห้าตา มาสร้าง

เป็นตัวการ์ตูนมาสคอต แมงสี่หูห้าตา 
๗) ขั้นตอนในการท าการ์ตนูมาสคอต  แมงสี่หูห้าตาของชุมชนท่านเป็นอย่างไร 
๘) ท่านมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างความร่วมมือแก่ชุมชนให้เกิดความสามัคคี การรวม

พลังในการสร้างการ์ตูนมาสคอต แมงสี่หูห้าตา 
๙) แนวคิดรูปแบบของตัวมาสคอต แมงสี่หูห้าตาของชุมชนท่านสื่อความหมายว่าอย่างไร  



๒๑๙ 
 

๑๐) นอกจากกิจกรรมการท าการ์ตูนมาสคอทแมงสี่หูห้าตากิจกรรมใดที่เก่ียวข้องกับการสร้าง
พลังทางศิลปะ ที่ท่านคิดว่าสามารถช่วยท าให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน เป็นอย่างไร 

๑๑) การต่อพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมศิลปะของแมงสี่หูห้าตา ในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคม ท่านคิดว่าด้านใด เช่น เศรษฐกิจ การปลูกฝังจิตส านึกแก่คนในชุมชน เป็นต้น 

๕. นักเรียน นักศึกษา 

๑) ท่านมรีู้จักและมีความเชื่อเรื่องของแมงสี่หูห้าตาหรือไม่ 
๒) แมงสี่หูห้าตา ในความหมายของท่านคืออะไร 
๓) ท่านทราบหลักปริศนาธรรมที่เก่ียวกับแมงสี่หูห้าตา หรือไม่ ถ้าทราบ ๔ หู และ ๕ ตา 

หมายถึงอะไร 
๔) ท่านมีส่วนร่วมอย่างไรในการสร้างสรรค์การใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะของแมงสี่หูห้าตา มา

สร้างเป็นตัวการ์ตูนมาสคอต แมงสี่หูห้าตา 
๕) ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการในการสร้างสรรค์การ์ตูนมาสคอตแมงสี่หูห้าตามีข้ันตอน

อย่างไร 
๖) แนวคิด ความหมายของการ์ตูนมาสคอตแมงสี่หูห้าตาของท่านหมายความว่าอย่างไร 

๕. ประชาชนทั่วไป 

๑) ท่านมรีู้จักและมีความเชื่อเรื่องของแมงสี่หูห้าตาหรือไม่ 
๒) แมงสี่หูห้าตา ในความหมายของท่านคืออะไร 
๓) ท่านทราบหลักปริศนาธรรมที่เก่ียวกับแมงสี่หูห้าตา หรือไม่ ถ้าทราบ ๔ หู และ ๕ ตา 

หมายถึงอะไร และน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตหรือไม่ อย่างไร 
๔) ท่านมีส่วนร่วมอย่างไรในชุมชนในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะของแมงสี่หูห้าตา มาสร้าง

เป็นตัวการ์ตูนมาสคอต แมงสี่หูห้าตา 
๕) ท่านได้เข้าร่วมขบวน หรือชมขบวนงานกีฬาแห่งชาติ จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย หรือไม่ มี

ความรู้สึกอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

๒. แนวค าถามสัมภาษณ์การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
เพื่อการวิจัยในหัวข้อ “The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม 

กรณีศึกษา แมงสี่หูห้าตาของเมืองเชียงราย”  
(เวทีถอดองค์ความรู้ การมีส่วนร่วมในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖)  

......................................................................................................................................................  
๑. เครื่องมือในการปฏิบัติการ   

๑.๑ รูปภาพแมงสี่หูห้าตาของแต่ละชุมชนของอ าเภอพญาเม็งราย   
๑.๒ รูปภาพริ้วขบวนของแต่ละอ าเภอในจังหวัดเชียงราย  
๑.๓ รูปภาพมาทคอตแมงสี่ห้าตาของชุมชนที่ชนะในการประกวดของอ าเภอพญาเม็งราย 

๒. กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม   
๒.๑ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มศิลปิน และกลุ่มชาวบ้านในอ าเภอพญาเม็งราย   
 
๓. หัวข้อประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
๓.๑ แนวคิด รูปแบบ ความหมาย ของมาทคอตแมงสี่หูห้าตาของชุมชนของท่านเป็นอย่างไร 
๓.๒ กระบวนการขั้นตอนในการท าการ์ตูนมาสคอตแมงสี่หูห้าตาของชุมชนท่านมีรูปแบบอย่างไร 
๓.๓ ปัญหาและอุปสรรคของการท างาน   
๓.๔ ได้อะไรจากการมีส่วนร่วมในการจัดงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้  
๓.๔ แนวทางการพัฒนา และส่งเสริมงานศิลปะกับชุมชนในอนาคตเป็นอย่างไร  
 
 
 
 
 
  
 
 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
รูปแบบความรู้จากการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้าง
สุขภาวะทางสังคมของอ าเภอพญาเม็งราย และน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนดอยเขาควายต่อ 



๒๒๑ 
 

๓. แนวค าถามสัมภาษณ์การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
เพื่อการวิจัยในหัวข้อ “The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม 

กรณีศึกษา แมงสี่หูห้าตาของเมืองเชียงราย”  
(เวทีถอดเผยแพร่องค์ความรู้ การสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะ

กับการสร้างสุขภาวะทางสังคมของอ าเภอพญาเม็งราย ในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖)  

......................................................................................................................................................  

๑. เครื่องมือในการปฏิบัติการ   
๑.๑ รูปภาพแมงสี่หูห้าตาของแต่ละชุมชนของอ าเภอพญาเม็งราย   
๑.๒ รูปภาพริ้วขบวนของแต่ละอ าเภอในจังหวัดเชียงราย  
๑.๓ รูปภาพมาทคอทแมงสี่ห้าตาของชุมชนที่ชนะในการประกวดของอ าเภอพญาเม็งราย 
๑.๔ ชุดความรู้ รูปแบบการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับ

การสร้างสุขภาวะทางสังคมของอ าเภอพญาเม็งราย ในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ 
 
๒. กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม   
๒.๑ พระสงฆ์ กลุ่มชาวบ้านในชุมชนดอยเขาควาย    
 
๓. หัวข้อประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
๓.๑ จากกระบวนการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุข
ภาวะทางสังคมของอ าเภอพญาเม็งราย ในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ นั้น ชุมชนดอยเขาควายมี
ความคิดเห็นอย่างไร และจะน าไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอย่างไร 
๓.๒ แนวทางการพัฒนา และส่งเสริมงานศิลปะ ตลอดจนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านต านาน 
วรรณกรรมท้องถิ่น แมงสี่หูห้าตาของชุมชนในอนาคตเป็นอย่างไร ควรออกมาในรูปแบบไหน 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
สรุปประเด็นจากชุมชนดอยเขาควาย 
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๔. ชุดเครื่องมือปฏิบัติการ 

คู่มือเรื่องแมงสี่หูห้าตา 

“แมง ๔ หู ๕ ตา”  
ต านานและความเชื่อของชาวล้านนา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สาขาพุทธศิลปกรรม วทิยาลัยสงฆ์เชียงราย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวืทยาลัย 
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“แมง ๔ ห ู๕ ตา” ต านานและความเชื่อของชาวล้านนา 
 

ประวัติแมงสี่หหู้าตา 
แมงสี่หูห้าตา มีต้นก าเนิดจากประวัติการสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว ต าบลรอบ

เวียง อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย มีลักษณะตัวด าต่ าอ้วนขนยาวคล้ายหมี กินถ่านไฟแดงร้อนๆ ขี้เป็น
ก้อนทองค าอาศัย อยู่ในถ้ าดอยเขาควายแก้ว  โดยอ้ายถูกกะตะน าไปเลี้ยงได้ทองค ามามากมาย
เหลือล้นจนได้สร้างรางรินค าพลาดบ้านตูบน้อยของตนออกไปจนถึงปราสาทราชวังเจ้าเมือง แล้วได้
อภิเษกสมรสกับพระธิดาเจ้าเมืองพันธุมตินครและได้เป็นเจ้าเมืองปกครองเมือง ต่อมาเป็นพระราชา
ทรงพระนามว่าพระยาธรรมิกราชปกครองไพร่ฟ้าประชาชนอย่างมีความสงบสุขร่มเย็นพัฒนา
บ้านเมืองและวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองงามโดยมาสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วแห่งนี้ให้เป็น
วัดคู่บ้านคู่เมืองในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนิ้วก้อยข้างซ้ายขององค์สมเด็จพระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า๑ 

เร่ืองเล่าเกี่ยวกับแมง ๔ หู ๕ ตา  จากต านานและวรรณกรรมจากคัมภีร์ใบลานของ
ล้านนา๒ 

เรื่องแมงสี่หูห้าตา จากวรรณกรรมจากคัมภีร์ใบลานของล้านนา และจากนิทานมุขปาฐะที่
ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมา มีจ านวนมากมายที่ให้ทั้งความเพลิดเพลินและได้สาระจากคติธรรมค าสอน
หรือข้อคิดที่โบราณาจารย์ได้สอดแทรกไว้ นิทานเรื่อง “แมงสี่หูห้าตา” เป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่
แพร่หลายมาก เป็นที่รู้จักกันดี ชาวบ้านที่เล่ามักบอกว่าเป็นเรื่องที่แสดงเหตุที่มาว่าท าไมผู้ชายจึงรัก
เมียน้อยมากกว่าเมียหลวง 

ในส่วนนี้ เป็นต านานของแมงสี่หูห้าตาตามฉบับวัดดอยเขาควายแก้วของจังหวัดเชียงราย 
ซึ่งเป็นเรื่องราวของ "อ้ายทุกคตะ" มีความว่า 

ในอดีตกาล ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่ามีมาแล้ว มีเมืองหนึ่งที่ชื่อ นครพันธุมติ มีพระเจ้าพันธุ
มติราชปกครองอย่างร่มเย็นเป็นสุข และพระเจ้าพันธุมติราชนั้นมีพระมเหสีเจ็ดพระองค์ ในเมืองนี้ มี
ครอบครัวคนจนอยู่ มี ๓ พ่อแม่ลูก ออกขอทานหาเช้ากินค่ า ลูกคนนี้มีชื่อว่า "อ้ายทุกคตะ" เมื่อเขามี
อายุ แค่เพียง ๔ ขวบ แม่ก็มาด่วนจากเสียชีวิตไป การออกขอทานของอ้ายทุกคตะนั้น ก็มีทั้งชาวบ้าน
ที่ใจดีที่ยอมให้ทานและชาวบ้านที่ไม่ชอบหน้าได้ขับไล่ไปก็มี เมื่ออ้ายทุกคตะมีอายุได้ ๑๒ ปี พ่อก็ให้
ลูกไปรับจ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายของผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของเมืองนี้ แต่ไม่กี่ปี พ่อก็มาป่วย
หนัก คิดว่าจะไม่รอด จึงอบรมและสั่งเสียให้อ้ายทุกคตะเป็นคนดีมีศิลธรรม เชื่อ ฟังค าสั่งสอนของ
ผู้ใหญ่ เมื่อพ่อเสียชีวิต ให้ฝังศพไว้ที่ป่า จนกว่าหัวกะโหลกของพ่อจะหลุด แล้วน ามาไหว้สัการะบูชาที่
บ้าน เมื่ออายุ ๑๗ ปี ก็ให้ลากหัวขึ้นดอย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถ้าหัวติดตรงไหน ก็ให้ฝั่ง แล้วท า

                                                        
๑

 เอกสารประวัติแมงสี่หูห้าตา วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, (ม.ป.ป), หน้า ๑ 
๒

 เอกสารประวัติแมงสี่หูห้าตา วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, (ม.ป.ป), หน้า ๒-๖ 
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บ่วงแร้วดักจับสัตว์ตรงนั้น ถ้าสัตว์ตัวใดมาติดบ่วงแร้ว ให้จับมาเลี้ยงไว้ หลังจากนั้นพ่อก็เสียชีวิตลง 
อ้ายทุกคตะท าตามค าสั่งเสียของพ่อทุกอย่าง จนกระทั่ง เมื่อมาดูศพของพอแล้ว หัวหลุด จึงท าตาม
ค าสั่งเสียของพ่อ และเมื่อถึงเวลา อ้ายทุกคตะลากหัวพ่อจนไปติดที่หน้าถ้ าแห่งหนึ่ง จึงได้ท าบ่วงแร้ว
ดักจับสัตว์ที่นั่น และหลังจากนั้น ๒-๓ วัน เมื่ออ้ายทุกคตะมาดู ปรากฏว่า มีสัตว์ประหลาดมาติดบ่วง
แร้ว ลักษณะตัวด า ต่ าอ้วนเหมือนหมี ขนยาวสีด า มีหู ๔ หู และ มีตา ๕ ตา จึงเป็นชื่อเรียกของ แมงสี่
หูห้าตานั่นเอง 

อ้ายทุกคตะได้เห็นแมงสี่หูห้าตามาติดบ่วงแร้วนั้น ก็ไหว้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า สัตว์ประหลาด
ตัวนี้ ท าให้ตนเข้าใจว่า เป็นพ่อได้กลับมาเกิดเป็นแมงตัวประหลาดตัวนี้ หลังจากนั้น เขาก็น าแมงสี่หู
ห้าตาไปเลี้ยงที่บ้าน และล้อมคอกไว้โดยไม่ให้ใครเห็น เอาข้าวเอาน้ าให้มันกิน แต่มันก็ไม่ยอมกินอะไร
ที่เขาให้เลย และเขาก็ไม่มีเวลามาดูแลหรือให้ความสนใจกับแมงสี่หูห้าตามากนัก เพราะต้องเลี้ยงวัว
เลี้ยงควายตามปกติ 

ในช่วงนั้นเป็นฤดูหนาว เมื่ออ้ายทุกคตะกลับมา ก็เอาไม้มาจุดไฟเพ่ือก่อกองไฟ จนเป็น
ถ่าน และมีถ่านหนึ่งกระเด็นออกไปหาแมงสี่หูห้าตา ด้วยความหิวกระหาย มันจึงกินถ่านไฟแดงตรง
นั้น อ้ายทุกคตะเกิดความแปกใจ จึงก่อกองไฟและเขี่ยถ่านให้แมงสี่หุห้าตากินอย่างไม่ขาด วันต่อมา 
แมงสี่หูห้าตาได้ถ่ายขี้ออกมาเป็นทองค าจ านวนมาก เมื่อคิดได้เช่นนั้น ในแต่ละวัน อ้ายทุกคตะจึงก่อ
กองไฟแล้วน าถ่านไฟแดงร้อนๆ มาให้แมงสี่หูห้าตากินอย่างไม่ขาด และมันก็ขี้ออกมาเป็นทองค าทุก ๆ 
วัน อ้ายทุกคะก็ขุดดินฝังทองค าจนเต็มไร่เต็มสวน ต่อมา ก็มีข่าวการเผยโฉมของ "พระนางสีมา" พระ
ราชธิดาของพระเจ้าพันธุมติราช ซึ่งเป็นพระราชธีดาที่มีรูปโฉมสวยงาม จนเหล่าบรรดาเจ้าเมืองต่าง ๆ 
หลายร้อยเมือง มาขอเป็นมเหสี (ขอแต่งงาน) พระเจ้าพันธุมติราชจึงตัดสินใจว่า ถ้าต้องการพระนาง
สีมาเป็นมเหสี ให้สร้างรางรับน้ าฝนทองค าจากบ้านมายังปราสาท ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ 
หรือเป็นไปได้ยาก แทบจะเป็นไปไม่ได้ จึงท าให้เรื่องนี้เงียบหายไป แต่อ้ายทุกคตะก็ได้ทราบถึงเรื่องนี้
ด้วย จึงไปจ้างช่างท ารางรับน้ าฝนไปสร้างด้วยทองค า และสร้างจากบ้านมายังปราสาท 

หลังจากนั้น ท าให้ชาวบ้านในเมืองได้เห็นสิ่งที่หน้าประหลาด นั้นคือ รางรินน้ าทองค า 
ก่ายพาดตามทาง ยาวสุดลูกหูลูกตา เมื่อพระเจ้าพันธุมติราชทรงทราบ จึงให้เสนาอ ามาตย์ ไปติดตาม 
พบว่า รางน้ านั้นมาจากบ้านของอ้ายทุกคตะ พระเจ้าพันธุมติราชจึงสั่งการให้ท าถนนเป็นอย่างดีไป
จนถึงบ้านของอ้ายทุกคตะ เมื่อได้ฤกษ์ยามที่ดี อ้ายทุกคตะจึงได้อภิเษกสมรสกับพระนางสีมา และจัด
แต่งองค์ให้กับอ้ายทุกคตะ 

หลังจากท่ีอ้ายทุกคตะได้อภิเษกสมรสมาเป็นบุตรเขยแล้ว พระเจ้าพันธุมติราชจึงถามเรื่อง
ทองค าว่าได้มาจากไหน เขาก็ตอบว่าได้มาจากแมงสี่หูห้าตา พระราชาจึง สั่งให้ไปขุดทองที่บ้านในสวน
จนหมด ใช้เวลา ๗ วัน ๗ คืนกว่าจะขุดได้หมด เพ่ือเอาทองค ามาเป็นทรัพย์สมบัติ เมื่อถามถึงเรื่องตัว
ของแมงสี่หูห้าตาแล้ว จึงขอให้อ้ายทุกคตะไปเอาตัวมันมา แต่มันกลัวพระเจ้าพันธุมติราช จึงหลุดหนี
ออกไป พระราชาจึงสั่งให้เสนาอ ามาตย์ไปตามจับมา ซึ่งหนีได้ ๒ ครั้ง และครั้งที่ ๓ จับได้จึงใส่กรง 

วันหนึ่ง เมื่อพระเจ้าพันธุมติราชต้องการจะสัมผัสตัวแมงสี่หูห้าตา เมื่อเปิดกรงออก มันจึง
หนีออกจากกรง พระราชาจึงวิ่งตาม จนมาถึงหน้าถ้ าอีกที่หนึ่ง พระราชาคิดว่าแมงสี่หูห้าตาวิ่งหนีเข้า
ไปในถ้ า จึงตามเข้าไป ท าให้ถ้ าเกิดดินถล่มปิดปากท า พระเจ้าพันธุมติราชจึงถูกขังอยุ่ในถ้ า พวกเสนา
อ ามาตย์จึงหาไม่เจอ 
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พระเจ้าพันธุมติราชที่ถูกขังอยู่ในถ้ านั้น ก็ได้แต่โทษตัวเองว่า ด้วยความโลภเพราะอยากได้
แมงสี่หุห้าตา จึงถูกกักขังไว้ในถ้ าแห่งนี้ และคาดว่าจะสวรรคต เมื่อถ้ าแตกออกเป็นรูเล็ก ๆ จึงเรียก
พวกเสนาอ ามาตย์ให้ไปตามพระมเหสีทั้ง ๗ มา และสั่งให้ ทั้ง ๗ คนพากันสละความอายด้วยการเปิด
ผ้าถุงให้เห็นสรีระและอวัยวะภายในของมเหสีทั้ง ๗ ให้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสวรรคต พระมเหสี
ของพระเจ้าพันธุมติราชต่างเกี่ยงกันไปเกียงกันมาด้วยความอาย ไม่กล้าเปิดผ้าถุง แต่แล้ว พระมเหสี
เมียน้อยคนที่ ๗ จึงตัดสละความอาย เปิดผ้าถุงให้ดู ท าให้เห็นอวัยวะเพศหญิง จึงเกิดสิ่งมหัศจรรย์ มี
เสียงหัวเราะจากถ้ าท าให้ปากถ้ าเปิด พระเจ้าพันธุมติราชหนีรอดออกมาได้ และสวมกอดมเหสีคนที่ ๗ 
ว่าต่อไปนี้พ่ีจะรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงต่อไป ด้วยเหตุการณ์นี้ ท าให้ผู้ชายหลงรักเมียน้อย
มากกว่าเมียหลวงนั่นเอง 

เมื่อทั้งหมดกลับเมือง ก็มีความสงบสุขเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา จนกระทั่งพระเจ้าพันธุมติ
ราชได้สละราชสมบัติให้กับอ้ายทุกคตะซึ่งเป็นบุตรเขยได้สืบราชวงค์ต่อไป และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า 
"พระยาธรรมมิกะราช" และมีการเฉลิมฉลองนับ ๗ วัน ๗ คืน มีพระสงฆ์มาเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
แล้วน าพระบรมพุทธสารีริกธาตุนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้ามาถวาย ในฐานะที่เป็นเจ้าเมือง พระ
ยาธรรมมิกะราชจึง โปรดให้สร้างวัดวาอารามต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น และได้สร้างวัดดอยเขาควายแก้ วโดย
น าเอาพระบรมพุทธสารีริกธาตุวก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าบรรจุใส่ไว้ในเจดีย์ของวัดดอยเขาควาย
แก้วอีกด้วย  

 
ลักษณะของแมงสี่หูห้าตา 

ลักษณะของแมงสี่หูห้าตา ตามต านานของวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว จังหวัดเชียงราย
เชื่อกันว่า แมงสี่หูห้าตามีลักษณะตัวอ้วนและเตี้ย มีกายภาพอย่างหมี และมีขนยาวสีด าปกคลุม
ร่างกาย นอกจากนี้ยังมีหูสองคู่และมีตาห้าดวง โดยที่ดวงตาของแมงสี่หูห้าตาเป็นสีเขียว รับประทาน
ถ่านไฟร้อนเป็นอาหาร และมูลของแมงสี่หูห้าตานี้เป็นทองค า อย่างไรก็ดี มิได้ปรากฏว่ามีอุปนิสัยดุ
ร้ายหรืออย่างอ่ืนใด 

ค าว่า “แมง” นอกจากจะใช้เป็นค าน าหน้าสัตว์เล็กๆ แล้ว ยังใช้เป็นค าน าหน้าสัตว์ใหญ่ ๆ 
ในเชิงตลกขบขันได้อีกด้วย แต่ในความเป็นจริงไม่ปรากฏสัตว์ประเภทนี้ในโลก  

บางต ารากล่าวถึงลักษณะของ แมงสี่หูห้าตา คือ พระอินทร์แปลงกายลงมาเป็นแมงสี่หูห้า
ตาเพ่ือช่วยคนทุกข์ยากเดือดร้อน จึงมีลักษณะ คล้ายลิงมีหูอยู่ ๔ หู มีตา ๕ ตา เช่น รูปปั้น พญาอิน
แปงแมง ๔ หู ๕ ตาจาก ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา แห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน โดยท่านได้ถอดรูปแบบมาจากคัมภีร์ใบลานชื่อ “ธัมม์สี่หูห้าตา” ของวัดแช่ช้าง ต าบลแช่ช้าง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจารด้วยอักษรธรรมล้านนา จ านวน ๑ ผูก (๖๑ หน้าลาน) ผู้จาร
คือ “พิมมสารภิกขุ” เมื่อจุลศักราช ๑๒๗๖ (พ.ศ. ๒๔๕๗)๓ และเป็นความเชื่อที่แพร่หลายในจังหวัด
เชียงใหม่  โดยมีรูปวัตถุมงคลที่ผลิตขึ้นโดย  พระโต ฐิตวิริโย  เช่นกัน 

 
                                                        

๓ สี่หูห้าตา ครูบาวงศ์, https://palungjit.org/threads 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


๒๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพซ้าย รูปปั้นแมงสี่หูห้าตาที่มีลักษณะตามต านาน บนวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว 
จังหวัดเชียงราย 

ภาพขวา   รูปปั้นวัตถุมงคลแมงสี่หูห้าตาที่มีลักษณะตามต านาน บนวัดพระธาตุดอยเขา
ควายแก้ว จังหวัดเชียงราย ที่ปั้นขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพวาดแมงสี่หูห้าตาตามต านานวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว จังหวัดเชียงราย โดย พระครูบาสนอง 
สุมะโน เจ้าอาวาสวัดวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปปั้น เทพอินแปงแมงสี่หูห้าตาตามต านานของหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา 
 วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551


๒๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปวัตถุมงคลแมงสี่หูห้าตา ผลิตโดยพระโต ฐิตวิริโย แห่งจังหวัดเชียงใหม่ 

ปริศนาธรรมของแมงสี่หูห้าตา 
ตัวแมง ๔ หู ๕ ตา ได้แก่ จิตใจของคนเรา แต่ประกอบไปด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ ๙ 

ประการ  
๔ หู ได้แก่  
๑. หลักธรรมอริยสัจจ์ ๔ เป็นหลักค าสอนหนึ่งของพระโคตมพุทธเจ้า แปลว่า ความจริง

อันประเสริฐ ความจริงของพระอริยบุคคล หรือความจริงที่ท าให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ มีอยู่สี่
ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังในสิ่งนั้น  
สมุทัย คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ ๑) กามตัณหา-ความทะยานอยาก

ในกาม ๒. ความอยากได้ทางกามารมณ์ ๓. ภวตัณหา-ความทะยานอยากในภพ ความอยากเป็นโน่น
เป็นนี่  

นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ดับสาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ กล่าวคือ ดับตัณหาทั้ง ๓ ได้
อย่างสิ้นเชิง 

มรรค คือ แนวปฏิบัติที่น าไปสู่หรือน าไปถึงความดับทุกข์ มีองค์ประกอบอยู่แปดประการ 
คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ-ความด าริชอบ ๓. สัมมาวาจา-เจรจาชอบ 
๔. สัมมากัมมันตะ-ท าการงานชอบ ๕. สัมมาอาชีวะ-เลี้ยงชีพชอบ ๖. สัมมาวายามะ-พยายามชอบ 
๗. สัมมาสติ-ระลึกชอบ และ ๘. สัมมาสมาธิ-ตั้งใจชอบ ซึ่งรวมเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "มัชฌิมาปฏิปทา" 
หรือทางสายกลาง 

๒. หลักพรหมวิหาร ๔ หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจ าใจเพ่ือให้ตน
ด ารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ผู้ปกครอง และการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ ๔ ประการ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท า
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2


๒๒๘ 
 

กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของปวงสัตว์ 

มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่ม
ชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป 

อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์
ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและ
ปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้
ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 

๕ ตา ได้แก่ 
๑. ศีล ๕ คือ ความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต สิ่งที่ไม่ดีทุกประการ ซึ่ง

เมื่อรวมกันแล้วท าให้ศีล ๕ นั้นมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้น
บัญญัติขึ้นเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นการก าหนดหลักต่างๆ ขึ้นจากสามัญส านึกที่รู้สึกตัวว่า 
เมื่อเรามีความรักตัวเอง ต้องการความสุข รวมถึงความปลอดภัยในชีวิต คนอ่ืนๆ ก็ย่อมต้องรู้สึกและมี
ความต้องการเช่นเดียวกับเรา เหตุนี้เองถึงแม้ว่าโลกใบนี้จะไม่มีพุทธศาสนา หรือแม้แต่องค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ศีล ๕ ก็มีอยู่ในการด าเนินชีวิตของเราอยู่แล้ว ฉะนั้น มนุษย์เป็นสัตว์
ประเสริฐ มีเหตุมีผล รู้จักยับยั้งชั่งใจ แต่สัตว์เดียรัจฉานไม่มีสิ่งเหล่านี้ จึงอาจเห็นได้ว่า เมื่อใดที่มนุษย์
มีศีล ๕ อย่างครบถ้วน ความเป็นมนุษย์จึงสมบูรณ์ กายเป็นปกติ วาจาก็เป็นปกติ เมื่อใดที่มนุษย์ขาด
ศีล ๕ ไป ความเป็นมนุษย์ก็ลดลง 

ได้แก่ ปาณา, อทินฺนา, กาเม, มุสา, สุรา 
ปาณาติปาตา เวรมณี (สิกฺขาปท สมาทิยามิ) เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวง รวมถึง

การท าร้ายสัตว์ หรือมนุษย์ด้วย แม้แต่คิด หรือวางแผน ก็ถือว่าผิดศีลข้อนี้แล้ว 
อทินฺนาทานา เวรมณี (สิกฺขาปท สมาทิยามิ) เว้นจากการลักทรัพย์ เอาสิ่งของที่เจ้าของ

ไม่ได้ให้ รวมถึงการเบียดบัง ฉ้อราษฎร์บังหลวง เอาเปรียบคนอ่ืนด้วย แม้แต่คิด หรือวางแผน ก็ถือว่า
ผิดศีลข้อนี้แล้ว  

กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (สิกฺขาปท สมาทิยามิ) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ทั้งหลาย ข้อนี้เพียงแค่คิดก็ผิดแล้ว  

มุสาวาทา เวรมณี (สิกฺขาปท สมาทิยามิ) เว้นจากการพูดเท็จ ค าหยาบ หรือพูดส่อเสียด 
รวมถึงการพูดให้คนแตกสามัคคีกันด้วย  

สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี (สิกฺขาปท สมาทิยามิ) เว้นจากการดื่มน้ าเมา อัน
เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2


๒๒๙ 
 

๒. จักษุท้ัง ๕ ได้แก่ มังสจักษุ พุทธจักษุ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ  
มังสจักษุ  นัยน์ตาเนื้อใช้มองดูสิ่งต่างๆได้ เช่น นัยน์ตาของสัตว์ทั้งหลาย 
พุทธจักษุ ดวงตาของพระพุทธเจ้า ซึ่งมองเห็นได้กว้างไกลกว่าวิสัย ตาคนธรรมดา 
ทิพยจักษุ ดวงตาทิพย์ สามารถมองเห็นผ่านสิ่งกีดขวางทางกั้นมอง ทะลุ ฝา-ก าแพง หรือ

ของมีในหีบห่อมิดชิดก็มองเห็นได้   
ปัญญาจักษุ  ดวงตาคือความเฉลียวฉลาดรอบคอบ  
สมันตจักษุ ดวงตาปัญญา ซึ่งประกอบด้วย วิชา ความรู้แจ้งแทงทะลุปรุโปร่งในอรรถใน

ธรรม 
ถ่านไฟกองใหญ่ ๓ กอง ที่แมงสี่หูห้าตากิน ได้แก่ ราคัคคิไฟ โทสัคคิไฟ โมหัคคิไฟ 
ราคัคคิไฟ คือ ราคะความรักฉันชู้สาวเป็นกิเลสราคะตัณหา  
โทสัคคิไฟ คือ โทสะความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทอะไรท านองนั้น 
โมหัคคิไฟ คือ โมหะความลุ่มหลงถ้าได้รักใครชอบใครหลงการพนันหรือหลงใหลในสิ่งใด

จนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น หลงจนหัวปลักหัวปล า ถล าตัวเข้าไปแล้วยากที่จะถอนออกมาได้ ใครจะแนะน า
พร่ าสอนตักเตือนอย่างไรก็ไม่เชื่อ ความรักความโกรธและความหลงเป็นไฟร้อนทั้งใจให้ร้อนรนอยู่ไม่ได้
บางทีก็ท าลายชีวิตและทรัพย์สินทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  

แมง ๔ หู ๕ ตากินถ่านไฟทั้ง ๓ กองนี้คือ กิเลสตัวไหนเกิดขึ้นก็สงบคมระงับดับซะไม่ให้
ไหม้ลุกลามไหม้ตัวเองและผู้อ่ืน 

 

ปริศนาธรรมของแมงสี่หูห้าตา 

๔ หู ๕ ตา ถ่านไฟกองใหญ่ ๓ กอง 
หลักธรรมอริยสัจจ์ ๔ 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 
 

ศีล ๕ 
ปาณา  อทินฺนา กาเม มุสา สุรา 

ราคัคคิไฟ โทสัคคิไฟ โมหัคคิไฟ 

หลักพรหมวิหาร  
๔ หรือ พรหมวิหารธรรม  
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

จักษุท้ัง ๕  
มังสจักษุ พุทธจักษุ ทิพยจักษุ 
ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ 

 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2


๒๓๐ 
 
ค าถาม 
ธรรมะจากแมงสี่หูห้าตาตามความหมายของท่านคืออะไร 

๔ หู หมายถึง………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕ ตา หมายถึง……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ท่านจะน าหลักธรรมจากแมงสี่หูห้าตาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบคุณครับ/ ค่ะ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๑ 
 

๕.สื่อในการให้ความรู้ 

๑. ภาพตัวอย่างการท าป้ายบอกทางที่สร้างสัญลักษณ์ในชุมชน เป็นตัวอย่างประกอบให้แก่ชุมชนใน
การจัดเวทีเวทีถอดองค์ความรู้ การมีส่วนร่วมในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ และสร้างศิลปะกับสุข
ภาวะชุมชน ณ ชุมชนดอยเขาควาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๒ 
 
๒. Power Point น าเสนอตัวอย่างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมศิลปะแก่ชุมชน เพ่ือกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่ชุมชน ณ อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. เพลงต านานแมงสี่หูห้าตา จากสื่อออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนได้มองเห็นภาพแมงสี่หูห้าตาจากต านาน
ได้ชัดเจนมากิ่งขึ้น จากการจัดเวที ณ วัดพระธาตุดอยเขาควาย อ าเภอเมือง และอ าเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๓๓ 
 

ภาคผนวก ค 
 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ให้ข้อมูล/ ก าหนดการกิจกรรม 

 

 
 
 
 



๒๓๔ 
 

 
 
 
 
 



๒๓๕ 
 

 
 
 
 
 



๒๓๖ 
 

 
 
 
 
 



๒๓๗ 
 

 
 
 
 
 



๒๓๘ 
 

 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

 
 
 
 
 



๒๔๐ 
 

 
 
* หมายเหตุ เนื่องจากการสัมภาษณ์ในบางครั้งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และผู้ให้
สัมภาษณ์มีความคุ้นเคย จึงท าให้ไม่มีหนังสือเชิญสัมภาษณ์ และบางกรณีผู้ให้ข้อมูลได้เก็บหนังสือไว้ 
จึงท าให้หนังสือเชิญสัมภาษณ์มีจ านวนไม่ครบตามจ านวนผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 



๒๔๑ 
 

 
 
 
 
 



๒๔๒ 
 

 
 
 
 
 



๒๔๓ 
 
 

 
 
 
 



๒๔๔ 
 

 



ภาคผนวก  ง 
รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย 

๑. การเก็บข้อมูลจากการส ารวจพื้นที่และเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 
๑.๑ การส ารวจพื้นที่และเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

 

 

 



๒๔๖ 
 
๒. การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

๒.๑ ครูบาสนอง สุมะโน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว จังหวัดเชียงราย 

๒.๒ พระครูวิมล ศิลปะกิจ ปราชญ์ด้านวรรณกรรมท้องถิ่น วัดพนาลัยเกษม 

๒.๓ พ่อชรินทร์ แจ่มจิตต์, ปราชญ์ด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น 

 

 

 



๒๔๗ 
 
 

 

 

 

 

 
๒.๔ อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย 

๒.๕ อาจารย์ปรีชา ราชวงค์ ศิลปินเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

๒.๖ ธนกฤต อินทะวงศ์, เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน อ าเภอพญาเม็งราย 

 



๒๔๘ 
 
 

 

 

 

 

        ๒.๗ นายอ าเภอ อ าเภอพญาเม็งราย 

 

 
๒.๘ แม่ฟองจันทร์ ช่วยบ้าน ชุมชนบ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ ๑๘ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย 
 

 

 

๒.๙ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งเจ้าเหนือ หมู่ ๑๓ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 



๒๔๙ 
 

๒.๑๐ คุณบรรจง วงค์ตระกูล ประธานชุมชนดอยเขาควาย ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๑๑ คุณสุวรรณ ไชยชมภู ชาวบ้านชุมชนดอยเขาควาย ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

    ๒.๑๒ ผู้สูงอายุ (เสื้อสีขาว) ชุมชนดอยเขาควาย ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 



๒๕๐ 
 
๓. การเก็บข้อมูลการประชุม/เสวนากลุ่มย่อย 

    ๓.๑ การประชุมกลุ่มย่อยบ้านแม่เปาเหนือ หมู่ ๑๒ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย 

๓.๒ การประชุมร่วมกับอ าเภอพญาเม็งราย (ภาพบางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๑ 
 

๓.๓ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์
ทางศิลปะและการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมศิลปะ ชุมชนดอยเขาควาย อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

๓.๔ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การถอดองค์ความรู้ การพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วน
ร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะ และกระบวนการพัฒนานวัตกรรมศิลปะ อ าเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย 



๒๕๒ 
 
๔. การลงมือปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมศิลปะ การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาของชุมชน อ าเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย 

 

 

 



๒๕๓ 
 

 
 

๔.๒ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมศิลปะ การสร้างสรรค์ป้ายแมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะของชุมชน ดอย
เขาควาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 



ภาคผนวก จ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: 
  ด้านวิชาการ 
  ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม 
  ด้านสังคม/ชุมชน 
  ด้านนโยบาย 
 
หน่วยงานร่วมด าเนินการและการบริหารจัดการ: 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ หนังสือยินยอม จัดการ 
๑ โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 

พระปริยั ติ ธ รรมแผนกสามัญ
ศึกษา 

๐๕๓ ๖๖๒ ๖๕๑   

๒ ชุมชนดอยเขาควาย ๐๘๖ ๑๘๙ ๕๙๕๔   
๓ สมาคมขัวศิลปะ    
     

 

ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน: 
  พัฒนาบุคลากร 
  ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  อ่ืน ๆ (กรุณาอธิบาย) 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………….…................ 

………………………………………………………………………………………………………………….……………….…............... 

……………………………………………………………………………………………………………….……………….……............... 



๒๕๕ 
 
หน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน:์ 
 ๑) โรงเรียนเวียงชัยพิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

 ๒) ชุมชนดอยเขาควาย 

 ๓) สมาคมขัวศิลปะ 

รายละเอียดการใช้ประโยชน์: 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………….…................ 

………………………………………………………………………………………………………………….……………….…............... 

……………………………………………………………………………………………………………….……………….……............... 

…………………………………………………………………………………………………………….………………….….….............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในลักษณะทั้งสิ้น ๔ ประการ ประกอบด้วย 

๑. การเผยแพร่การให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องต านานแมงสี่หูห้าตาและส่งเสริม พัฒนา
จิตใจผู้คนผ่านปริศนาธรรม 

๒. การพัฒนาจิตใจ ผ่านป้ายบอกทางแมงสี่หูห้า ด้วยการสอดแทรกปริศนาธรรมจากแมงสี่หูห้าตาลงไป
ในป้ายบอกทาง 

๓. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนด้วยการสร้างสรรค์จากงานศิลปะ 

๔. การเผยแพร่งานวิจัย และให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 



๒๕๖ 
 

 



๒๕๗ 
 

ภาพกิจกรรมการน าวิจัยไปใช้ประโยชน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของแมงสี่หูห้าตาจากต านานและจากการสร้างสรรค์ของศิลปิน รวมถึง
ปริศนาธรรมจากแมงสี่หูห้าตา ให้แก่ พระนิสิตโรงเรียนเวียงชัยพิทยา พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
โดย พระครูพิธานพิพัฒนคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงชัยพิทยา ณ สิบปัญญจะ อาร์ตสเปส ต าบลห้วย 
สัก อ าเมือเมือง จังหวัดเชียงราย 



๒๕๙ 
 

 



๒๖๐ 
 

ภาพกิจกรรมการน าวิจัยไปใช้ประโยชน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๑ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การให้ความรู้จากปริศนาธรรมของแมงสี่หูห้าตาจากหลักธรรม ศีล ๕ และ พรหมวิหาร ๔ เป็นการ
เตือนสติ เสริมสร้างการพัฒนากาย จิต ปัญญา ผ่านป้ายแมงสี่หูห้าตา ให้แก่ผู้ที่เดินทางสัญจรในชุมชน
ดอยเขาควาย ณ เส้นทางหลักตั้งแต่หน้าชุมชนดอยเขาควายไปจนถึงวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว 



๒๖๒ 
 

ภาพกิจกรรมการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๓ 
 

การน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การเผยแพร่งานวิจัย และให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖๔ 

การเผยแพร่งานวิจัย และให้ความรู้ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ บ้านเมือง 
หมวดการศึกษา วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ภาคผนวก ฉ 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 
ประเภทผลงานที่ได้รับ: 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
ต้นแบบเทคโนโลยี 
กระบวนการใหม่ 
องค์ความรู้ 
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
การพัฒนาก าลังคน 
ทรัพย์สินทางปัญญา 
บทความทางวิชาการ 
การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ 
การประชุม/สัมมนาระดับชาติ 

ระดับของผลงานที่ได้รับ: 

ระดับอุตสาหกรรม 
ระดับก่ึงอุตสาหกรรม 
ระดับภาคสนาม 
ระดับห้องปฏิบัติการ 

รายละเอียดผลงาน: 

ได้ผลผลิตจากการพัฒนานวัตกรรมศิลปะ โดยจากการสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน และสร้างการ
เรียนรู้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ๒ ประเภทได้แก่ ๑.การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาจาก
วัสดุของชุมชน ทุกชุมชนของอ าเภอพญาเม็งราย จ านวนกว่า ๓๐๐ ชิ้น เพ่ือร่วมเดินขบวนในริ้วขบวนงาน
กีฬาแห่งชาติเชียงรายเกม ครั้งที่ ๔๖ ๒. การพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาจากวัสดุของชุมชน 
จากยางรถยนต์ โดยสร้างสรรค์เป็นป้ายแมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะ เป็นป้ายบอกทางไปวัดพระธาตุดอยเขา
ควายแก้ว ซึ่งมีการสอดแทรกปริศนาธรรม คือ ศีล ๕ และพรหมวิหาร ๔ 

จ านวนผลงาน ๒ หน่วยนับ: - 



๒๖๖ 
 
ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ: 
 ชื่อผลลัพธ์ ระดับบุคคล: กลุ่มประชาชน ศรัทธา พุทธศาสนิกชน ได้มีความเข้าใจถึงเรื่อง

หลักธรรมจากแมงสี่หูห้าตา มากกว่าการเข้าใจในเรื่องการขอโชคลาภ และมีจิตส านึก มีความตระหนักใน
การท าความดีมากขึ้น ทั้งประชาชนที่ได้ร่วมกันพัฒนาการสร้างสรรค์งานแมงสี่หูห้าตา และผู้ที่พบเห็นป้าย
บอกทางแมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะ และจากการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ 
     ระดับชุมชน: ชุมชนมีความสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 ประเภท: 

  เชิงปริมาณ 
  เชิงคุณภาพ 
  เชิงเวลา 
  เชิงต้นทุน 
 รายละเอียด: 

  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแมงสี่หูห้าตามากขึ้นจากเดิม ตั้งแต่เรื่อง
กายภาพ รูปร่างลักษณะ ที่ไม่มีการยึดติดในรูปแบบเดิม สามารถเปิดรับการสร้างสรรค์ใหม่ และเข้าใจใน
เรื่องแก่นแท้มากขึ้น คือ ความเข้าใจในหลักค าสอนและน าไปปฏิบัติมากกว่าการหวังพ่ึงในเรื่องโชคลาภ 
เป็นต้น. 
  
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ: 
  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  ผลกระทบต่อภาคการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
  ผลกระทบต่อขีดความสามารถทาง วทน. 
  ผลกระทบต่อการจ้างงาน 
  ผลกระทบต่อสังคม 
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  เพ่ิมความสามารถการแข่งขันของเอกชนที่ร่วมโปรแกรม 
  เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
 
 
 



๒๖๗ 
 
 รายละเอียด: 

  ๑. ผลกระทบต่อสังคม สร้างสังคมให้สงบสุข มีความสามัคคี น าไปสู่ความสันติสุข 
  ๒.  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
การรณรงค์ลดโลกร้อน การสร้างสรรค์งานศิลปะของการวิจัยชุดนี้ สามารถน าแนวทางไปต่อยอดในการ
สร้างสรรค์งานจากสิ่งของที่เหลือใช้แล้วจะกลายเป็นขยะ เช่น ยางรถยนต์ เป็นต้น 



ภาคผนวก ช 

Gantt  chart 
เปรียบเทียบวัตถุประสงค์/กิจกรรมที่เสนอในข้อเสนอโครงการ 

และกิจกรรมที่ท าจริงจากโครงการวิจัย 

The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม 
กรณีศึกษา แมงสี่หูห้าตาของเมืองเชียงราย 

The Power of Art : The Process of Creating Social Well-being Case Four ears 
Five eyes Monster of Chiang Rai 

------------------ 

๑.  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา  
๒. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุข

ภาวะทางสังคม  
๓. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม 

 
สรุปผลการด าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมตาม Proposal ในรอบ ๑๒ เดือน 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง 
สนับสนุน 

วัตถุประสงค์ 

ร้อยละความ 
พึงพอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผลที่ได้จริง   

๑. ศึกษาข้อมูล เรื่องเล่า 
ต านานและอัตลักษณ์ของ
แมงสี่หูห้าตา 

ไดข้้อมูล เรื่องเล่า 
ต า น า น แ ล ะ อั ต
ลักษณ์ของแมงสี่หู
ห้าตา 

ไดข้้อมูล เรื่องเล่า 
ต านานและอัตลักษณ์ของ
แมงสี่หูห้าตา 

ข้อที่ ๑ ๑๐๐ % 

๒. ศึกษา วิเคราะห์
หลักการ แนวคิด เทคนิค 
กระบวนการของงานพุทธ
ศิลปกรรมล้านนากับการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ของ
สังคม 

ไ ด ้ข ้อ ม ูล
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ส ร ้า ง ส ร ร ค ์แ ล ะ
ส่งเสริมคุณค่าทาง
จิตวิญญาณแห่งการ
เรียนรู้ของสังคม 

ได้ข้อมูลชุมชนและได้ 
กระบวนการสร้างสรรค์ 
ศิลปะในการใช้อัตลักษณ์ 
กับชุมชน 

ข้อที่ ๑, ๒ ๑๐๐ % 



๒๖๙ 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง 
สนับสนุน 

วัตถุประสงค์ 

ร้อยละความ 
พึงพอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผลที่ได้จริง   

 
๓. สร้างการเรียนรู้และ
กระบวนการมีส่วนร่วม
ชุมชนกับการท ากิจกรรม
ในการใช้ อัตลักษณ์ของ
ชุมชนในท้องถิ่นของแมงสี่
หู ห้ า ต า ม า พัฒ น า เ ป็ น
นวัตกรรมศิลปะ 

ไดส้ร้างการเรียนรู้
และสร้าง
กระบวนการมีส่วน 
ร่วมชุมชนกับการ 
ใช้อัตลักษณ์ของ 
ชุมชนในท้องถิ่น
ของแมงสี่หูห้า 

ได้กระบวนการมีส่วนร่วม 
ชุมชนกับการใช้อัต 
ลักษณ์ของชุมชนใน 
ท้องถิ่นของแมงสี่หูห้า 

ข้อที่ ๒ ๑๐๐ % 

๔. วิเคราะห์ 
กระบวนการมีส่วนร่วม 
ชุมชนกับการสร้าง 
นวัตกรรมศิลปะ (โมเดล) 
จากการใช้อัตลักษณ์ของ 
ท้องถิ่นของแมงสี่หูห้าตา 
และวิเคราะห์ผลการ 
ประเมินการมีส่วนร่วม 
ในการสร้างนวัตกรรม 
ศิลปะ (โมเดล) จากการ 
ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ของแมงสี่หูห้าตา 

ไดส้ร้าง
กระบวนการเรียนรู้
และกระบวนการมี
ส่วนร่วมชุมชนกับ
การสร้างนวัตกรรม
ศิลปะ(โมเดล) จาก
การใช้อัตลักษณ์
ของท้องถิ่นของ
แมงสี่หู 
ห้าตา 

สร้างกระบวนการเรียนรู้
และกระบวนการมีส่วน
ร่วมชุมชนกับการสร้าง
นวัตกรรมศิลปะ(โมเดล) 
จากการใช้อัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นของแมงสี่หู 
ห้าตา 

๒,๓  

๕.กิจกรรมอ่ืนๆ และการ 
รายงานความก้าวหน้า 
และรายงานร่างวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์ 

รายงาน
ความก้าวหน้า 
และรายงานร่าง
วิจัย 
ฉบับสมบูรณ์ และ
การ 
เผยแพร่งานวิจัย 

รายงานความก้าวหน้า 
และรายงานการวิจัย และ
การเผยแพร่งานวิจัยใน
วารสาร 
ต่างๆ 

  

 

 

 

 



๒๗๐ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อ มจร. 
 - ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ควรมีการจดลิขสิทธิ์ หรือจดทะเบียน นวัตกรรมทาง

ศิลปะของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
 

 
 

 

ลงนาม..................................................... 
( นายมานิตย์ กันทะสัก) 

หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๑ 

ตาราง  Output 
The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม 

กรณีศึกษา แมงสี่หูห้าตาของเมืองเชียงราย 
The Power of Art : The Process of Creating Social Well-being Case Four ears 

Five eyes Monster of Chiang Rai 

Output 
ในกรณีล่าช้า (ผลส าเรจ็
ไม่ถึง ๑๐๐%) ให้ระบุ
สาเหตุและการแก้ไข 

วัตถุประสงค์/กิจกรรมในข้อเสนอโครงการวิจัย ผลส าเร็จ%  
๑.วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑). เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัต 
ลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา  
๒). เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้
สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม  
๓). เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะ
ทางสังคม 
 

 
๑๐๐ % 

 
๑๐๐ % 

 
๑๐๐ % 

 

๑. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
งานวิจัยให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 

๘๐ %  

๒. ลงพื้นที่เพ่ือศึกษา ส ารวจข้อมูลภาคสนาม สัมภาษณ์
แนวคิด กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัต 

ลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 

๕๐ %  

๓. พัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ 
ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม 

๘๐ %  

๔. พัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทาง
สังคม 

  

๕. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
- กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัต 
ลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา  
- พัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์
ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม 
 

 
๗๐ % 

 

๔. สรา้งนวตักรรมแห่งศลิปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม
ร่วมกับชุมชน 

๗๐ %  



๒๗๒ 

๕. กิจกรรมอ่ืนและการรายงานความก้าวหน้า ๑๐๐ %  
๖. รายงานฉบับสมบูรณ์ ๑๐๐ %  
๗. บทความการวิจัย/ บทความวิชาการ ๑๐๐ %  

   

 

 

 

 

ลงนาม...................................................หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 
( นายมานิตย์ กันทะสัก) 

หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 



 
 
สัญญาเลขที่ MCU RS 610762004 
ชื่อโครงการ The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม กรณีศึกษา แมงสี่หูห้าตา
ของเมืองเชียงราย 
หัวหน้าโครงการ นายมานิตย์ กันทะสัก 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๖๔-๑๕๐-๑๕๕๙  Email : mr.kantasak@hotmail.com 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ชาวล้านนารับเอาพุทธศาสนานิกายเถรวาทลังกาวงศ์ ผสมผสานกับความเชื่อทางไสย

ศาสตร์อันเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับวิถีในการด าเนินชีวิต และความเป็นอยู่อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ าวันตัวอย่างเช่นความเชื่อในการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับภูเขา ปุา แหล่งน้ า  
แม่น้ า หรือพิธีเลี้ยงผี โดยมีการสักการบูชาสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีและถ่ายทอดให้แก่
ลูกหลานปรากฏในรูปแบบคติความเชื่อที่สอดคล้องกับระบบอุดมการณ์ของสังคม และวิถีการด า เนิน
ชีวิตทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้ น ด้วยเหตุนี้
ศิลปกรรมล้านนาที่ปรากฏจึงเกิดจากแรงบันดาลใจ ความเลื่อมใสศรัทธาระหว่างพุทธศาสนิกชนที่มี
ต่อพุทธศาสนา ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตความคิดและ
ความเชื่อของชาวล้านนาในแต่ละช่วงสมัย ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยช่าง 
หรือสล่าล้านนา ผ่านงานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และประณีตศิลป์ ซึ่งล้วนได้รับ
อิทธิพลทางพุทธศาสนาทั้งสิ้น๑ ซึ่งพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์กับแนวคิดความเชื่อดั้งเดิมที่
ชาวบ้านยังนับถือกันอยู่ คือ นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสาง เทวดา และบรรพบุรุษ ซึ่งลักษณะของการนับถือ
พระพุทธศาสนาในสมัยต้นราชวงศมังรายนั้น มีการนับถือแนวความคิดท้ังสองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลให้
การนับถือทั้งสองประเภทนี้ไดรับการถ่ายทอดและสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เช่น การนับถือในเรื่อง
เทวดาอารักษ ที่เปนผสมผสานกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนากับความเชื่อในทองถิ่น เปนตน๒ 

อิทธิพลความเชื่อท้องถิ่นมีบทบาทอย่างสูงในวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งระบบความเชื่อของ
คนไทย ย่อมรวมถึงศาสนา และความเชื่อในลัทธิต่างๆ ศาสนา ในความหมายกว้างๆ คือการบวงสรวง
บูชาหรือการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ านาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ซึ่งมนุษย์เชื่อว่า
สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษย์ ศาสนาตามทัศนะทาง

                                                        
๑ ณัฐกาญ ธีรบวรกุล, “อิทธิพลของคติชาวบ้านล้านนาที่ปรากฏผ่านประติมากรรมรูปตัวมอมใน

ภาคเหนือของประเทศไทย”, วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, (ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๓ กันยายน - ธันวาคม 
๒๕๕๖) หน้า ๒. 

๒ พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), การศึกษาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเร่ืองอานิสงสและคัมภีรที่ใชเทศนในเทศกาลตางๆ ของลานนา “วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาตสตดุษฎีบัณฑิต”, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๔-๕๕. 

ภาคผนวก ซ 
แบบสรุปโครงการวิจัย 



๒๗๔ 
 
มานุษยวิทยาจึงบ่งบอกนัยถึงการขยายความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ออกไปสู่ความสัมพันธ์กับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอ านาจเหนือมนุษย์และธรรมชาติ ดังนั้นศาสนาและความเชื่อทางศาสนาจึงเป็นสิ่งสากล
ที่เราพบเห็นได้ในทุกสังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย๓  

ความเชื่อของคนในภาคเหนือก็เช่นกัน หรือที่คนทั่วไปมักเรียก "ล้านนา”นั้น นับเป็น
ดินแดนอีกแห่งหนึ่งที่มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดใจให้คนอยากไปเยือนอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพราะวิถีชีวิตที่ ปรากฏ
เป็นรูปธรรมอันโดดเด่นได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ต่ างไปจากภูมิภาคอ่ืนๆ จากหน้าบันทึก
ประวัติศาสตร์ในอดีต "ล้านนา” เป็นอาณาจักรหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งทางภาคเหนือตอนบนก่อนที่จะ
มาหลอมรวมกับกรุงรัตนโกสินทร์เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแม้จะผ่านช่วงพัฒนาการที่ยาวนาน
ทัง้การเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระปกครองโดยราชวงศ์มังราย มีความเจริญรุ่งเรืองและเสื่อม จนต่อมา
ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าและสยามนั้น อาณาจักรล้านนาก็ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มี
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชน ภายใต้ระบบความเชื่อแบบผสมผสานทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และ
การนับถือผี โดยสะท้อนให้เห็นจากมรดกวัฒนธรรม อาทิ ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
เอกสารโบราณต่างๆ เช่น คัมภีร์ใบลาน พับสา สมุดไทย และจารึกล้านนาที่มีเป็นจ านวนมาก จาก
จารึกล้านนาอันเป็นเอกสารโบราณ จากการศึกษาวิเคราะห์จารึกข้างต้นพบว่า ชาวล้านนามีความเชื่อ
ในค าสอนทางพุทธศาสนาเป็นส าคัญ โดยมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ และความเชื่อทาง
โหราศาสตร์ผสมผสานอยู่ด้วย กล่าวคือ ชาวล้านนามีความเชื่อในค าสอนของพุทธศาสนาเป็นหลัก
ส าคัญ และใช้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต อีกทั้งใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงส่งผลให้ชาวล้านนา
มุ่งเน้นที่จะประกอบการบุญการกุศล  

ความเชื่อของชาวล้านนาก็ไม่ต่างอะไรกับคนปัจจุบันที่เชื่อทั้งในเรื่องพุทธศาสนา 
โหราศาสตร์ และสิ่งเหนือธรรมชาติ แต่โดยความเป็นจริงแล้วความเชื่อของชาวล้านนาดังกล่าวเป็น
ความเชื่อสั่งสม ที่ผ่านการสั่งสอน และปลูกฝังจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาด้วย
ระยะเวลาอันยาวนาน จึงปรากฏเป็นหลักฐานให้เห็นเด่นชัดทั้งในโบราณสถาน โบราณวัตถุ และจารึก
ต่างๆตามที่กล่าวข้างต้น และเป็นความเชื่อที่มุ่งเน้นให้คนประกอบคุณงามความดีโดยมีจุดมุ่งหมายให้
เกิดความสุข ความเจริญแก่ตน ครอบครัว ชุมชนและบ้านเมือง อย่างไรก็ดี ในยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกมี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ความเชื่อบางอย่างก็ได้สูญหายไปกับกาลเวลาและข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์ แต่ความเชื่อหลายอย่างก็ยังอยู่ เพ่ือท้าทายให้พิสูจน์ถึงสัจจธรรมความเป็นจริงแห่ง
ชีวิตที่คนทั้งหลายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังเช่น ต านานหรือความเชื่อเรื่องแมงสี่หูห้าตา ที่มักจะพบในวัด
ทางภาคเหนือ ที่เป็นสัญลักษณ์ในการส่งเสริมให้คนเป็นคนดี๔ 

 

                                                        
๓ ยศ สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗), 

หน้า ๒๑๔.  
๔ ธนพร แตงขาว, การศึกษาวิถีชวีิตและความเชื่อของชาวล้านนาจากจารึกล้านนา, “วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต”, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศลิปกร, ๒๕๔๘), หน้า บทคดัย่อ. 
 



๒๗๕ 
 

แมงสี่หูห้าตามีลักษณะตัวอ้วนและเตี้ย มีกายภาพอย่างหมี และมีขนยาวสีด าปกคลุม
ร่างกาย เป็นสัตว์ใหญ่ อ้วนและเตี้ย มีกายภาพคล้ายหมี มีหู ๔ หู มีตา ๕ ตา โดยที่ดวงตาของแมงสี่หู
ห้าตาเป็นสีเขียวรับประทานถ่านไฟร้อนเป็นอาหาร และมูลของแมงสี่หูห้าตานี้เป็นทองค า อย่างไรก็ดี 
มิได้ปรากฏว่ามีอุปนิสัยดุร้ายหรืออย่างอ่ืนใด แต่มีเรื่องเล่าในล้านนามาแต่โบราณกาล ไว้ว่า แมงสี่หู
ห้าตา (พระอินทร์จ าแลง กินไฟถ่ายเป็นทอง) สร้างขึ้นจากนิทานพ้ืนของชาวล้านนาเล่าขานกันมาว่า 
กาลครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีชายหนุ่มก าพร้าผู้หนึ่งฐานะยากจนขัดสนมาก มีที่ดินท ากินเพียงน้อย
นิดไว้ส าหรับปลูกข้าว มีอยู่ปีหนึ่งเกิดความแห้งแล้งต้นข้าวที่ปลูกไว้แห้งตายไปมากพอสมควร มีพระ
อินทร์บนสวรรค์องค์หนึ่งซึ่งมองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชายหนุ่มผู้นี้ จึงอยากช่วยเหลือให้พ้นจาก
ความทุกข์ยาก จึงจ าแลงกายมาปรากฏเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่ง ซึ่งมีหูสี่หู มีดวงตาห้าดวง มา
ท าลายต้นข้าวในนา บังเอิญชายหนุ่มได้มาพบเห็น จึงเกิดความโมโห คิดจะฆ่าสัตว์ตัวนี้แต่ก็ไม่มีอาวุธ
ใดท าร้ายได้ จึงคิดหาวิธีดักจับจนกระทั่งจับได้ จึงน ามาผูกติดไว้กับต้นเสากระท่อมที่พัก พอตกเย็น
ชายหนุ่มก็ได้น าอาหารมาให้สัตว์ประหลาดตัวนั้นกิน แต่มันไม่ยอมกินอาหารแต่อย่างใด กลับยืนตัว
สั่นดูเหมือนว่าก าลังหนาวจัด คงต้องการความอบอุ่น ชายหนุ่มจึงหาฟืนมาก่อไฟให้มัน และในขณะที่
ชายหนุ่มจะเข้าพักผ่อนภายในกระท่อมเห็นสัตว์ประหลาดตัวนั้นก าลังจับถ่านไฟก้อนแดงๆ ที่ก าลัง
ร้อนจัดกินเข้าไป อย่างไม่รู้สึกร้อนแต่อย่างใด จนกระทั่งชายหนุ่มเผลอหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็
ต้องตกตะลึง เมื่อพบว่าสัตว์ประหลาดที่กินถ่านไฟก้อนแดงๆ เข้าไปได้ถ่ายออกมาเป็นทองค า ชาย
หนุ่มก าพร้าจึงน าทองค าไปขายจนเกิดความร่ ารวย จึงได้ข้อคิดว่า ถ้าชายหนุ่มก าพร้าใจร้อนฆ่าสัตว์
ประหลาดตายเขาก็คงยากจนเหมือนเดิม คงเป็นเพราะมีความเมตตาที่คิดละเว้นชีวิตต่อสัตว์
ประหลาดตนนั้น ถึงแม้จะเกิดความโมโหที่สัตว์ประหลาดมาท าลายต้นข้าวในนา ดังนั้นอยากให้ทุกคน
หมั่นรักษาศีล ภาวนาให้มากๆ และมีพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถ้าคนเรายึดถือ
สิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตเราจะพบแต่ความสุขตลอดกาล๕ เพราะมนุษย์นั้นประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ 

ร่างกายอาศัยสิ่งที่มีรูปร่างเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ส่วนจิตใจก็มีอาหารเป็นเครื่องบ ารุงเลี้ยง ได้แก่ ศาสนา 
ความรู้ และศิลปะ แต่ศาสนาถ้าขาดความรู้ก็จะเป็นความเชื่อที่งมงาย ความรู้ทางขาดสิ่งค้ าชูจิตใจก็
เชื่อทางวัตถุธรรมว่ามีและเป็นที่สุดเพียงนั้น (โลกายัต) สะพานซึ่งเชื่อมคติความเชื่อทางวัตถุนี้กับทาง
จิตใจให้ติดต่อถึงกัน ได้แก่ ศิลปะ เพราะผู้ใดเข้าใจและรู้คุณค่าของศิลปะแล้ว ผู้นั้นก็เข้าถึงความเป็น
อนันตะ สามารถรู้ได้อย่างแน่แก่ใจ ซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริง (นิรามิสสุข)๖ 

แมงสี่หูห้าตาเป็นสัตว์ในอุดมคติ จะเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความเชื่อที่งมงายหรือเป็น
พลังแห่งความศรัทธาที่แฝงเร้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือจะเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของ
การหลอมรวมอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่น แต่ประเด็นที่ส าคัญคือ แมงสี่หูห้าตาจะส่งคุณประโยชน์ต่อ

                                                        
๕  พัน พงศ์พิพัฒน์, วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว วัดแห่งต านาน "แมงสี่หูห้าตา" 

[ออนไลน์],แหล่งที่มา :https://phongphiphat1k.blogspot.com/2018/10/WatDoiKaoKwai-CR.html. [๔ 
ต.ค.๒๕๖๐]. 

๖ ศิลป์ พีระศรี, “พรุ่งนี้ก็ช้าไปเสียแล้ว”, ใน ศิลปะวิชาการ: ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, 
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี อนุสรณ์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๕. 



๒๗๖ 
 
คนในสังคมปัจจุบันอย่างไร สามารถน ามาต่อยอดทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ และการ
ท่องเที่ยวได้หรือไม่ ดังที่จังหวัดเชียงรายได้น าแมงสี่หูห้าตามาใช้เป็นตัวมาสคอต ในการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์”ครั้งที่ ๓๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

ด้วยเหตุนั้น เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยอยากทราบว่าเป็นสี่หูห้าตาของแต่ละคนจะมี
หน้าตา รูปร่าง Art Form เป็นอย่างไร ซึ่งอยากให้คนเชียงรายได้คิดและจินตนาการสร้าง Art Form 
ที่ได้จากกระบวนการวิจัยร่วมกันและแมงสี่หูห้าตานี้ยังอาจท าให้คนในสังคมของเมืองเชียงรายเกิด
ปฏิสัมพันธ์กันเกิดกระบวนการคิดร่วมกัน และอาจท าให้เกิดปรากฏการณ์ทางศิลปวัฒนธรรมและการ
ใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมยังสามารถต่อยอดน าไปสู่การท่องเที่ยวการสร้างแบรนด์การสร้างเทศกาล
และการสร้างรายได้จากต้นทุนทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมนี้ท าให้สังคม มีสุขภาพวะที่ดีและมีการ
ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปะThe City of Art และเกิดความยั่งยืนอย่างผลประโยชน์ใน
ทุกๆ ด้านต่อไป 

ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญจึงได้น า แมงสี่หูห้าตา มาเป็นกรณีศึกษา โดยการเรียนรู้กับ
สังคม ด้วยกระบวนการศิลปะ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางศิลปะ เพ่ือสร้างความยั่งยืน ของวิถี
วัฒนธรรม น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง จากระดับปัจเจกสู่สังคม ด้วยความรู้ กระบวนการ การพัฒนาคน 
และการสร้างพลังสังคมด้วยศิลปะ The Power of Art น าไปสู่สร้างสุขภาวะทางสังคม ส่งผลต่อทั้ง
กาย จิต ปัญญา และยกระดับการใช้งานศิลปะเพ่ือสร้างบริบทของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงรายตามแนวคิดเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ให้กลายเป็นเชียงรายเมือง
ศิลปะ (Chiangrai the city of Art) 

  

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา  
๒. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุข

ภาวะทางสังคม (ปฏิบัติการ) 
๓. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม 
 

ผลการวิจัย 
๑ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 

  ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา 
ผลการศึกษาพบว่า แมงสี่หูห้าตา เป็นสัตว์ในต านาน มีต้นก าเนิดจากประวัติการสร้างวัด

พระธาตุดอยเขาควายแก้ว ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะตัวด าต่ าอ้วนขน
ยาวคล้ายหมี กินถ่านไฟแดงร้อนๆ ถ่ายมูลเป็นก้อนทองค า อาศัยอยู่ในถ้ าดอยเขาควายแก้ว  โดยอ้าย
ถูกกะตะน าไปเลี้ยงได้ทองค ามามากมายเหลือล้นจนได้สร้างรางรินค าพลาดบ้านตูบน้อยของตน
ออกไปจนถึงปราสาทราชวังเจ้าเมือง แล้วได้อภิเษกสมรสกับพระธิดาเจ้าเมืองพันธุมตินครและได้เป็น



๒๗๗ 
 
เจ้าเมืองปกครองเมือง ต่อมาเป็นพระราชาทรงพระนามว่าพระยาธรรมิกราชปกครองไพร่ฟูา
ประชาชนอย่างมีความสงบสุขร่มเย็นพัฒนาบ้านเมืองและวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองงามโดยมาสร้าง
วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วแห่งนี้ให้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
นิ้วก้อยข้างซ้ายขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า๗ 

จากปรากฏการณ์เรื่องคติความเชื่อเรื่องราวของแมงสี่หูห้าตานั้นหากไม่มีการยึดติดใน
รูปแบบ หรือลักษณะ ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนหมี เหมือนลิง หรือเป็นลักษณะอ่ืนๆ นั้น แก่นแท้คือ 
เป็นนิทานศาสนา ประเภทชาดก ที่เน้นสอนให้คนเป็นคนดี ประพฤติดี ไม่ว่าการรับรู้ หรือความสนใจ
ของแต่ละคนนั้นจะอยู่ในด้านไหนก็ตาม เช่น การรู้จักแมงสี่หูห้าตา จาการเล่าต านาน หรือเป็นนิทาน 
หรือ จากความเชื่อความศรัทธา  ถือว่าเป็นกลไกในการจรรโลงสังคมให้มีความสุข มีความเมตตา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้ ซึ่งอาจจะเป็นการปลูกฝังในกลุ่มคนเล็กๆ แต่เมื่ อสังคมมีกลุ่มคนที่
ประพฤติชอบดี จ านวนมาก จะน าไปสู่ความสงบสุขในสังคมชุมชนต่อไป ปราศจากปัญหาต่างๆ ทั้ง
ทางด้านอาชญากรรม หรือปัญหาภาวะหนี้สิน เพราะถ้าทุกคนมีความเพียร ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นต้น  

ดังนั้น ทั้งความเชื่อ นิทาน ต านานเป็นกลไกทางความคิดอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ด ารง
ควบคู่กับมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นเรื่องของการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของสังคม 
ผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนาและความรู้ด้านอ่ืนๆ หรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่
ระดับความอยู่รอดตลอดไปจนถึงความกระจ่างด้านภูมิปัญญา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่ง
จะมีความแตกต่างเปลี่ยนไปได้ตามความแตกต่างของแต่ละสภาพแวดล้อมของสังคม แต่อย่างไรก็ตาม
ความเชื่อยังคงมีอิทธิพล เป็นระบบความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมอยู่มากและถือเป็นกลไก
ที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมได้ระดับหนึ่ง 

๑.๒ กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา  
การสร้างพลังทางศิลปะ จึงเป็นการสร้างสุขภาวะทางสังคม ทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม 

สร้างความสามัคคี สร้างจิตส านึก สร้างสุนทรียภาพในชุมชนได้ น าไปสู่การเกิดผลลัพธ์ในด้านดีแก่
สังคม ทั้งในนามธรรม และรูปธรรม และเนื่องจากต านานเรื่องของ แมงสี่หูห้าตา นั้น เป็นศิลปะจาก
สัตว์ในต านานของชาวล้านนา จึงได้น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างพลังทางสังคมและ
พลังศิลปะได้โดยกระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตาเป็นตัว
ขับเคลื่อน ผ่านกิจกรรมการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกม มีรายละเอียดของกิจกรรม
โดยผู้วิจัยได้อธิบายถึงกิจกรรมโดยการน าเสนอแบ่งเป็นช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 

๑. ช่วงก่อนการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกม  
๒. ช่วงการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที ่๔๖ เชียงรายเกม 
๓. ช่วงหลังการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกม 
จากการวิเคราะห์กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้า

ตา ผ่านจากกิจกรรมงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกม จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม

                                                        
๗ สัมภาษณ,์ อธิการสนอง สุมะโน, เจ้าอาวาสวัดดอยเขาควาย, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒.  



๒๗๘ 
 
ข้อมูลได้พบว่า กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา เกิดจาก
กระบวนการดังต่อไปนี้ ๑. การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๒. การสร้างสรรค์ใหม่ ๓. การเผยแพร่องค์
ความรู้ ๔.การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ 

๑. การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการสร้างพลังทางกระบวนการสร้าง

พลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากการวางแผน
และการก าหนดเปูาหมาย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีพ้ืนฐานมาจากความคิด ความเชื่อ ความสามารถ 
ที่ได้จากสั่งสมประสบการณ์ไว้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดและพัฒนาการสืบสานกันมาส่งต่อให้คนรุ่นต่อ
รุ่น จนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่
เป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ในพ้ืนที่ที่กลุ่มชนนั้น 

และจากการศึกษาจากกิจกรรมสร้างพลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หู
ห้าตานั้น ท าให้เกิดการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในขั้นตอนแรก สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ตามแนว
ทางการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักการดังต่อไปนี้ 

 (๑.) การอนุรักษ์ (Conservation) การอนุรักษ์เป็นการท าให้ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมี
ความส าคัญต่อสังคมหรือชุมชน ที่ก าลังจะหายไป ให้ด ารงสืบทอดต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ โดยอนุรักษ์ภูมิปัญญาจะเกิดขึ้นได้เมื่อสังคมหรือ
ชุมชนมีความภาคภูมิใจเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และต้องการให้สืบทอดต่อไปโดยไม่ให้มีการ
สูญหาย ซึ่งจากปรากฏการณ์จากการการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินั้น มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ 
ต านานแมงสี่หูห้าตาเป็นเรื่องเล่าที่มีต้นก าเนิดมาจากพระธาตุดอยเขาควายแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

(๒.) การรื้อฟื้น (Recovery) เพ่ือให้ภูมิปัญญาที่ส าคัญหรือมีคุณค่า แต่หายไปแล้วถูกน า
กลับมาใช้ใหม่ และมีโอกาสประยุกต์ให้ร่วมสมัยเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น เอกลักษณ์ท้องถิ่น
หายไป เมื่อท าการค้นหา รื้อฟ้ืน และสร้างชิ้นงานใหม่บนฐานภูมิปัญญาเดิม จะท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นมาได้ ดังเช่น การรื้อฟ้ืนเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตา มาออกแบบและประยุกต์ให้
เกิดความร่วมสมัยในปัจจุบัน และมีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าเดิม เช่น จากการออกแบบ น้องค าสุข 
ของผู้ที่ชนะการออกแบบสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติของคุณพจวรรณ พันธ์จินดา ศิลปินเชียงราย ที่มีการ
น าลักษณะของแมงสี่หูห้าตามาออกแบบที่เป็นรูปแบบใหม่ในอิริยาบถที่หลากหลาย 

(๓.) การประยุกต์ (Modification) เป็นการท าให้ภูมิปัญญานั้นเหมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อมใหม่ โดยคงไว้ซึ่งแนวคิดหรือฐานความรู้เดิม เช่น การสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาโดยใช้วิธีการ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จากการประกวดริ้วขบวนของ ๑๘ อ าเภอ ในงานกีฬาแห่งชาติ โดยเฉพาะ
ขบวนของของกิ่งอ าเภอดอยหลวงที่มีการค้นถึงทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์แมงสี่หู
ห้าตา คือ อ าเภอดอยหลวงมีทรัพยากรไม้ไผ่จ านวนมาก จึงได้น ามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จากไม้ไผ่ที่ มี
ลักษณะต่างจากเดิม แต่ยังคงสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นคือ มีสี่หูและห้าตา หรือในขบวนของอ าเภอพานก็ได้
มีการจักรสานแมงสี่หูห้าตาโดยใช้ไม้ไผ่และใช้จินตนาการจากกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง  
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(๔.) การพัฒนาต่อยอด ( Development ) ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น โดย
การ ผสมผสานองค์ความรู้สากลเข้ากับ ภูมิปัญญาเดิม อาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างภูมิปัญญาใหม่หรือ
สิ่งใหม่ (นวัตกรรม : innovation ) เป็นการสร้างทางเลือกที่ช่วยให้ใช้ ประโยชน์ในสังคมปัจจุบันได้
สะดวกสบายขึ้นโดยไม่ท าลายล้างคุณค่า หรือรากเหง้าเดิม พัฒนาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า 
ภาพวาด ของที่ระลึก การสร้างนิทานการ์ตูนในแบบฉบับเยาวชน น าไปสู่เกิดรายได้ และคุณค่าทาง
จิตใจตามมา 

ซึ่งการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดพลังศิลปะ เพราะเป็นการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ของประชาชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลาง โดยเฉพาะความเชื่อ ความ
ศรัทธาที่มีต่อแมงสี่หูห้าตาที่ในตัวบุคคลก็เป็นแรงผลักดัน น าไปสู่การค้นคว้าหาความรู้ ความหมาย 
ของตัวแมงสี่หูห้าตา ซึ่งในการค้นคว้านั้นหากทราบถึงเรื่องปริศนาธรรมแล้ว ก็น าไปสู่การพัฒนา
ทางด้านจิตใจได้  นอกจากนี้น าไปสู่ความเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาค
ส่วนที่ได้มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์เกิดข้ึน 

๒. การสร้างสรรค์ใหม่ เป็นขั้นตอนที่เกิดหลังจากการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
สร้างพลังทางทางศิลปะ เพราะเมื่อมีการได้รื้อฟ้ืนถึงเรื่องต านานของแมงสี่หูห้าตาแล้ว ก็เป็นการ
น าอัตลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตามาสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัยและเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน เข้าถึงคนปัจจุบัน
ในหลายๆ วัย ได้ง่ายมากขึ้น จากกิจกรรมงานกีฬาแห่งชาตินั้น จะเห็นได้จากการที่ศิลปินได้มีการ
สร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาให้มีลักษณะที่ต่างจากของเดิม คือ เป็นรูปหมีด านั่งหมอบ มีหู ๔ หู ตา ๕ ตา 
ซึ่งรูปแบบเดิมนั้นท าให้ผู้คนรุ่นหลังยังมีการยึดติดในลักษณะเดิม แต่ถ้าในทางสร้างสรรค์งานจาก
ศิลปินที่มีหน้าที่เป็นผู้น าทางความคิดด้านศิลปะแล้วคิดว่าแมงสี่หู ห้าตาน่าจะมีการสร้างสรรค์ใน
รูปแบบใหม่ โดยที่ไม่มีการยึดติดว่าจะเป็นเฉพาะรูปหมีด าเท่านั้น น่าจะเป็นรูปสัตว์อ่ืนๆ ได้ด้วย และ
สามารถมีหลายอิริยาบถ  เพราะเนื่องจากแก่นแท้ของแมงสี่หูห้าตานั้นเป็นเรื่องที่แฝงไป ด้วย
หลักธรรมในการด าเนินชีวิต ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งและเสริมสร้างจิตใจของคนมากกว่าการที่จะยึด
เพียงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น 

๓. การเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นขั้นตอนการที่น าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้รับการ
ยอมรับ และน าไปใช้โดยกลุ่มเปูาหมาย  ฉะนั้นการเผยแพร่องค์ความรู้จึงเป็นนวัตกรรม (Innovation) 
จะถูกน าไปถ่ายทอดผ่านช่องทางของการสื่อสาร (Communication)  ในช่วงเวลาหนึ่ง (Time)  กับ
สมาชิกท่ีอยู่ในระบบสังคมหนึ่ง  (Social System)  ให้เกิดการยอมรับ  (Adoption) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ต่อเนื่องและส าคัญที่ต่อเนื่องจากการสร้างสรรค์ใหม่ เมื่อเกิดการสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาในรูปแบบ
ใหม่แล้ว ก็จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ การวาด
รูป การท าหัตกรรมเกี่ยวกับแมงสี่หูห้าตา โดยเฉพาะสมาคมขัวศิลปะก็ได้มีการสอนเทคนิค การให้
ความรู้แก่ประชาชนในการสร้างสรรค์งาน เป็นต้น หรือในขณะการจัดกิจกรรมที่มีการเตรียมความ
พร้อมของการจัดริ้วขบวนของงานกีฬาแห่งชาตินั้น โดยเฉพาะการส่งศิลปินเข้าไปช่วยในแต่ละอ าเภอ
นั้น ก็ยังเป็นการถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้อีกทางหนึ่งให้แก่ประชาชน ผู้ที่ร่วมสร้างสรรค์ในริ้ว
ขบวนของแต่ละอ าเภอ 

๔. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์เป็นการปลุกพลังศิลปะ
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ให้แก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานศิลปะ ให้เกิดจิตส านึกและทราบถึงของต านานเก่าแก่
ของเมืองเชียงราย ให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งในยุคนี้ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม
ไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ในการสื่อสารสร้างการรับรู้ และ
กระบวนการของการมีส่วนร่วมให้เกิดพลังทางสังคมด้วยการร่วมมือการสร้างสรรค์อันเป็นอัตลักษณ์ที่
เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างสังคมศิลปะ สังคมแห่งการน าสัญลักษณ์ของบรรพบุรุษเพ่ือน าไปใช้งาน
อย่างไม่สูญเปล่า ให้อยู่ในความทรงจ าจากรุ่นสู่รุ่น และสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชนชาวเชียงรายอย่างยั่งยืนต่อไป 

๒ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้าง
สุขภาวะทางสังคม  

ขั้นตอนในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม ของทีมคณะผู้วิจัย
นั้น สืบเนื่องมาจากการที่ ผู้วิจัยมีบทบาทเป็นศิลปินเชียงรายและเป็นสมาชิกของสมาคมขัวศิลปะ 
ดังนั้นจึงได้มีส่วนร่วมในการจัดริ้วขบวนงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ ตามที่นโยบาย ของการจัดเตรียม
งานตามที่ประชุม ซึ่งผู้วิจัยมีเหตุผลในการเลือกพ้ืนที่อ าเภอพญาเม็งรายนั้น ด้วยเหตุผลที่ว่า ๑. ชื่อ
อ าเภอพญาเม็งราย เป็นชื่อของเจ้าเมืองเชียงราย เป็นที่เคารพและศรัทธาอยู่แล้ว ๒. เป็นอ าเภอที่ยัง
ไม่มี ศิลปินเชียงราย (ตามฐานข้อมูลของสมาคมขัวศิลปะ) ๓. เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้บ้านตนเอง และ ๔. 
เป็นพื้นที่ท่ีเป็นวัฒนธรรมของคนอีสาน อีกทั้งชาวบ้านยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแมงสี่หูห้าตา อีกทั้งเป็น
เรื่องใหม่ส าหรับชุมชน จึงคิดว่าหากใช้พ้ืนที่นี้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ก็จะท าให้เราค้นพบวิธีการ 
องค์ความรู้ และมุมมองใหม่ๆ จากกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะกับชุมชนได้ ในบทบาทที่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีความตระหนักถึงการสร้างความสามัคคี การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
กันในชุมชน การสร้างพลังชุมชน จากการมีส่วนร่วมและมีเปูาหมายว่าจะต้องสร้างการเรียนรู้ให้กับ
ชุมชนด้วย  ซึ่งขั้นตอนนั้นประกอบด้วย ๑) การประชุมการจัดริ้วขบวนอ าเภอพญาเม็งราย ๒) การ
ออกแบบและสร้างชุดความรู้รูปแบบศิลปะโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตาร่วมกับชุมชน  ๓) 
น า Art form และชุดความรู้ ไปน าเสนอในการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ๔) ชุมชนแต่ละชุมชนใน
อ าเภอพญาเม็งราย สร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตา ของตนเอง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้การสร้างสรรค์
จากจุดเด่นของแต่ละชุมชน ๕) จัดประกวดแมงสี่หูห้าตาของแต่ละหมู่บ้าน และ ๖) การน าผลงาน
สร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาแต่ละหมู่บ้านร่วมประกวดขบวนริ้วขบวนในงานกีฬาแห่งชาติ 

๒.๑ เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทาง
สังคม 

การพัฒนาการเรียนรู้หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เป็นสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน สร้างคุณค่าและจิตส านึกใหม่ ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เกิดความเอ้ืออาทร  สร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ (วิธีคิดและวิธีท างาน) ทราบปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน  ได้แนวทาง วิธีการ และแผนงานการแก้ปัญหา ได้เริ่มทดลองปฏิบัติ เกิดการสะสมองค์ความรู้
ในท้องถิ่น ได้องค์ความรู้ใหม่ และขยายผลผ่านการสรุปบทเรียนร่วมกัน ชุมชนมีโอกาสเรียนรู้และ
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จัดการร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู๘ และจากการวิจัยพบว่าการพัฒนาการ
เรียนรู้ในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคมของอ าเภอพญาเม็งราย
ประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

๑. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นการยึดหลักให้ผู้เรียนรู้สามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านการปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาได้ โดยทุกคนที่
อยู่ในกลุ่มหรือที่ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ปฏิบัติเอง แต่อาจจะมีพ่ีเลี้ยงหรือเทรนเนอร์เป็นผู้แนะน าเท่านั้น 
และหากการปฏิบัติมีปัญหา พ่ีเลี้ยงก็จะให้ค าแนะน ามากกว่าการที่จะลงมือปฏิบัติแทน เพราะเมื่อ
ชุมชนเกิดการปฏิบัติจริงแล้วจะท าให้ค้นพบข้อเท็จจริง องค์ความรู้จากที่ลงมือท า นอกจากนี้กิจกรรม
ที่น ามาใช้ต้องเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ มีความเพลิดเพลิน น่าสนใจ ไม่ซ้ าซากและเหมาะกับ
บริบทของชุมชน หรือพ้ืนที่นั้นๆ และก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้
สัญลักษณ์ทางศิลปะผ่านกิจกรรมของชุมชนในอ าเภอพญาเม็งรายนั้น เริ่มจากการจัดงานกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๖ เชียงรายเกม เป็นจุดเริ่มต้นของการน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้ของชุมชนในอ าเภอพญาเม็ง
ราย เพราะงานกีฬาแห่งชาตินั้นมีนโยบายในการให้อ าเภอทุกอ าเภอได้ร่วมสร้างสรรค์ริ้วขบวน และมี
การก าหนดให้ทุกขบวนต้องมีสัญลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตาปรากฏในขบวนด้วย จึงท าให้ทุกอ าเภอต่างมี
ความกระตือรือร้นและมีการขับเคลื่อนกิจกรรมในอ าเภอเพ่ือมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดท า
ขบวนในครั้งนี้ 

๒. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านผู้น า ผู้น า (Leader) คือบุคคลที่สามารถชักจูงหรือชี้น า
บุคคลอ่ืน ให้ปฏิบัติงาน ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มี
ความสามารถที่จะท าให้องค์การด าเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเปูาหมาย และลักษณะผู้น านั้น
จะต้อง ๑.เป็นศิลปะในการท าให้ผู้อ่ืนยอมตาม  ท าให้ผู้อ่ืนเกิดความประทับใจเชื่อฟังภักดีและเกิด
ความร่วมมือ ๒. มีการใช้อิทธิพลท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความร่วมมือไปสู่จุดมุ่งหมาย ๓. เป็น
รูปแบบของการชักจูงใจให้ยอมท าตามโดยสมัครใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ยอมรับ ๔. เป็นผลของ
การมีปฏิสัมพันธ์มีการกระตุ้นซึ่งกันและกันเพ่ือไปสู่อุดมการณ์เดียวกันด้วยความสมัครใจ ซึ่งความเป็น
ผู้น าเป็นความสามารถของบุคคลที่ท าให้ผู้อื่นยอมท าตามด้วยความสมัครใจ เพ่ือไปจุดมุ่งหมายร่วมกัน
๓๖ ในการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนในอ าเภอพญาเม็งรายนี้ มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ได้จากผู้น าเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเราจะเห็นว่า จากการที่ชุมชนได้สร้างสรรค์ผลงานนั้น ผู้น าได้มีการให้
ความรู้แก่ชุมชนทุกอ าเภอ ทั้งในเรื่องการปริหารจัดการ เรื่องศิลปะ เป็นต้น ซึ่งจากการที่ได้ท าการ
วิจัยนั้น พบว่า ผู้น าที่มาช่วยในการสร้างความรู้ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น  ๒ กลุ่ม ได้แก่ ผู้น าที่เป็น
ทางการ และผู้น าที่ไม่เป็นทางการ โดยผู้น าที่เป็นทางการนั้นได้แก่ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านัน 

                                                        
๘ ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์, การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน, มูลนิธิพลังนิเวศและ

ชุมชน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.banrainarao.com/column/learn_commu, [๓ พ.ค. 
๒๕๖๒]. 

 

http://www.banrainarao.com/column/learn_commu
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ผู้ใหญ่บ้าน  ด้านผู้น าที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ศิลปินพี่เลี้ยง 

๓. การพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม การที่บุคคลตั้งแต่สองคน
ขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กัน หรือปฏิสัมพันธ์กัน และมีจุดมุ่งหมายที่จะกระท ากิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสัมพันธ์นี้ จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ในระดับที่พอดี๙ การ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มในการสร้างสรรค์โดยใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะของแมงสี่หูห้าตา
นั้นเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เพราะการได้รับมอบหมายให้สร้างแมงสี่หูห้าตา เป็นผลงานของ
ชุมชน ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานก็ต้องออกมาจากพลังความสามารถของกลุ่มในชุมชน และจากการ
วิจัยนั้นท าให้ทราบว่าการเรียนรู้แบบกลุ่มของหมู่บ้านหลายๆ หมู่บ้านในอ าเภอพญาเม็งรายนั้น เกิด
จากขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน มี ๕ ขั้นตอน โดยเริ่มจาก “รวมคน ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมสรุปบทเรียน และร่วมรับผลจากการกระท า”  

๔. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนในอ าเภอพญาเม็งราย เป็นการใช้กิจกรรมศิลปะ เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และชวนฝึกประสาทสัมผัส การรู้จักใช้ความคิดของตนในการ
แสดงออกทางความคิดหลายๆ ด้าน เช่น การวาดภาพละเลงสี การฉีกกระดาษ การตัดกระดาษ  การ
ปั้นดินเหนียว การประดิษฐ์เศษวัสดุ เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ในการคิดสร้างสรรค์สร้างสุขภาวะทางสังคม
หลายๆ ด้าน  เป็นการค้นหาและพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ มีความสนุกและเกิดทักษะการรอบรู้ในสิ่งที่
อยู่รอบๆตัว เป็นคนฉลาดคิดแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรอบคอบ มีความสุข สร้างความเชื่อมัน ความ
ประทับใจ การยกย่องให้กับตัวเอง  สร้างความอดทน ความตั้งใจ ความสามารถและแนวทางการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นเรื่องราวของการสร้างความสุข เป็นการพัฒนาในสิ่งที่สงสัย 
อยากรู้อยากค้นหา จะช่วยสร้างแรงพลันดันให้เกิดสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ในการแก้ไขปัญหา แต่ 
ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ต้องเคารพและให้เกียรติในสิทธิของผู้ อ่ืน และไม่ขโมยผลงานผู้ อ่ืนมา
สร้างสรรค์ผลงานตน โดยต้องยึดหลักจรรยาบรรณ ไม่ฉะนั้นจะไม่ถือว่าผู้นั้นได้คิดสร้างสรรค์ผลงาน
นั้นขึ้นมา ความคิดสร้างสรรค์ สามารถน ามาพัฒนาตนเองได้ในทุกสายวิชาชีพ หลายสาขาการเรียน 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสสร้างทัศนะที่คิดแตกต่างออกไป การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ดี๑๐ 

                                                        
๙

 วินิจ เกตุข า และคมเพชร ฉัตรศภุกุล, กระบวนการกลุ่ม (ศึกษา ๓๒๕), (กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร,์ 
๒๕๕๒). 

 
๑๐ กระบวนการของการคิดสร้างสรรค์ ,[ออนไลน์],แหล่งที่มา 

:https://sites.google.com/site/edtechsukm/kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-cheing-
srangsrrkh/krabwnkarkhxngkarkhidsrangsrrkh [๔ ต.ค.๒๕๖๒]. 

https://sites.google.com/site/edtechsukm/kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-cheing-srangsrrkh/krabwnkarkhxngkarkhidsrangsrrkh
https://sites.google.com/site/edtechsukm/kar-cadkar-reiyn-kar-sxn-cheing-srangsrrkh/krabwnkarkhxngkarkhidsrangsrrkh
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๒.๒ การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทาง
สังคม  

การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคมของ
อ าเภอ พญาเม็งราย เป็นการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน คือเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือ ร่วม
ท ากิจกรรมตามเปูาหมาย ที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในอ าเภอพญาเม็ง
รายในแต่ละหมู่บ้านนั้นประกอบด้วย การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเกี่ยวข้อง 
ความร่วมมือ การเสริมอ านาจแก่ประชาชน ซึ่งการร่วมท ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ  โดยมีรายละเอียด
ของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในอ าเภอพญาเม็งราย ดังต่อไปนี้ 

๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่
เป็นระดับที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ซึ่งวิธีการให้ข้อมูลของทางอ าเภอพญาเม็งรายให้แก่ชุมชนใน
อ าเภอพญาเม็งรายเพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ ผ่านการจัดงาน
แถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงที่มา
และความส าคัญของการจัดงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่ต้องการให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และประชาชนก็เริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการจัดงานนี้ และมีความ
พร้อมในการที่จะให้ความร่วมมือ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ 

๒. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับ
ฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
เป็นต้น โดยอ าเภอพญาเม็งรายนั้นได้มีการใช้เวทีการประชุมประจ าเดือนในการเป็นพ้ืนที่แสดงความ
คิดเห็นของประชาชน ในการเตรียมความพร้อมในการจัดริ้วขบวนของอ าเภอพญาเม็งรายเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ ในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการประชุมระหว่าหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 
อ าเภอพญาเม็งราย กลุ่มศิลปินเชียงรายที่เป็นพ่ีเลี้ยง ผู้น าชุมชน และประชาชนที่มีบทบาทในชุมชน
บางส่วน ได้ร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการ
จัดริ้วขบวน 
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๓. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนะทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการออกแบบริ้วขบวนและน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชนใน
ระหว่างการจัดเตรียมงาน โดยที่ทางหน่วยงานของอ าเภอไม่มีการปิดกั้นพ้ืนที่ในการแสดงความ
คิดเห็นแต่อย่างใด 

๔. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม และมีการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดริ้วขบวนและมีส่วนร่วมหลักๆ ในการสร้างสรรค์
งานศิลปะชุมชน จากการใช้สัญลักษณ์ของแมงสี่หูห้าตาสร้างชุด และหน้ากาก เพ่ือใช้ในการร่วมแสดง
ในขบวน ซึ่งพลังแห่งการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัด เพราะแต่ละชุมชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี และในริ้วขบวนของอ าเภอพญาเม็งรายนั้น มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนในขบวน
แฟนซี ที่เป็นการแสดงแมงสี่หูห้าตาที่เป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริง 

๕. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ 
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ การท าโครงการและกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากความต้องการของประชาชน ใน
การ ร่วมมือกันออกแบบริ้วขบวนนั้น ทางหน่วยงานภาครัฐคืออ าเภอพญาเม็งราย ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ท า กิจกรรม ตามความถนัดและความต้องการของประชาชน โดยไม่มีการปิดกั้นโอกาส
ทางความคิด จึงท าให้ริ้วขบวนของอ าเภอพญาเม็งรายนั้น ได้ถูกคัดเลือกจากบริษัทเวิร์คพ้อย 
โดยเฉพาะแมงสี่หูห้าตาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของชุมชนนั้น เข้าร่วมในขบวนพิธีปิดของงานกีฬา
กีฬาแห่งชาติ ด้วยเหตุผลที่ว่า ในริ้วขบวนของอ าเภอพญาเม็งราย มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มา
จากชุมชนอย่างแท้จริง มีความเป็นพ้ืนถิ่น และแสดงถึงพลังการมีส่วนร่วมของของประชาชน เพราะ
หน้ากาก หรือชุดแมงสี่หูห้าตาที่ร่วมแสดงในขบวนในวันนั้น ไม่จ าเป็นต้องมีมูลค่ามากมาย แต่แฝงไป
ด้วย จิตวิญญาณ พลังกาย พลังใจ ของชุมชน ในทุกๆ พ้ืนที่ของอ าเภอพญาเม็งราย ที่มาจาก
หลากหลายพ้ืนที่ ทั้งที่อยู่ในเมือง และห่างไกล แต่เมื่อมารวมกันในวันนั้นแสดงถึงการมีพลังและ
รวมกันเป็นหนึ่งใจเดียว 

๕.๑.๓ พัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม 
การพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม กล่าวคือจากความหมาย 

“นวัตกรรม”นั้น เป็นความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการ
พัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งนวัตกรรมทางศิลปะก็
เช่นกัน คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่ เหมือนเดิม พร้อมทั้งความรู้สึกที่เป็นการเรียนรู้ในเชิง
สุนทรียศาสตร์จากภายในที่มาจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่มีคุณค่าทางจิตใจจากภายใน ทั้งการ
สร้างสรรค์แบบระดับบุคคล หรือในระดับที่ใหญ่ขึ้นมา จึงมีผลท าให้เกิดการสร้างสุขภาวะทางสังคม  
คือ การความสุขจากการอยู่ร่วมกันด้วยดีในทุกระดับ  ตั้งแต่ ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ท างาน ใน
สังคมใหญ่ โดยมีความสามัคคี มีความเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการสร้างการเรียนรู้ และมีส่วน
ร่วมในชุมชน อันเป็นพ้ืนฐานของการด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม สุขภาวะทางกาย  ได้แก่ 
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ร่างกายแข็งแรง ปลอดสารพิษ ปลอดภัย มีสัมมาชีพ สุขภาวะทางจิต ได้แก่ ความดี ความงาม ความ
สวย ความมีสติ สุขภาวะทางสังคม ได้แก่ สังคมสุสัมพันธ์ สังคมเข้มแข็ง สังคมยุติธรรม สังคมสันติ สุข
ภาวะทางปัญญา ได้แก่ ปัญญารู้รอบรู้เท่าทัน ปัญญาท าเป็น ปัญญาอยู่ร่วมกันเป็น ปัญญาบรรลุ
อิสรภาพ 

ซึ่งจากการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการวิจับเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
ชุมชน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับชุมชนนั้น ท าให้ได้นวัตกรรมแห่งศิลปะตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา “น้องค าสุข” จากงานกีฬา
แห่งชาติเชียงรายเกม ครั้งที่ ๔๖  การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา “น้องค า
สุข” จากงานกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกม ครั้งที่ ๔๖ เป็นการสร้างนวัตกรรมศิลปะจากการน ารูปแบบ
ของแมงสี่หูห้าตาตามต านาน มาสร้างสรรค์ใหม่ ให้เกิดเป็นลักษณะแบบใหม่ตามความคิด จินตนาการ 
ของผู้สร้าง เป็นการน าทุนทางสังคม ในด้านวัฒนธรรมน ามาประยุกต์ใช้ เนื่องจากทุนทางสังคม ใน
ด้านวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีความ
หลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ โดยอยู่ในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีที่ ดีงาม ค่านิยม 
ความเป็นไทย นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรม เป็น
ตัวยึดโยงคนในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าของตน เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนาและต่อยอด เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ๑๑ การพัฒนานวัตกรรม
ด้านศิลปะ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา ในครั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างสุนทรียภาพแก่ผู้พบเห็นแล้ว ยังเป็น
การช่วยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้กับสังคมตามมา และการสร้างการมีส่วน
ร่วมในการสร้างสัญลักษณ์ใหม่ที่มีรากเหง้าวัฒนธรรมเดิม ที่มีพุทธศาสนาและหลักธรรมและ
หลักธรรมปรัชญาในพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้ชุมชน ประชาชน ในสังคมจังหวัดเชียงราย มี
ความรักความสามัคคี ตลอดจนเป็นการเรียนรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ท าให้การเติมเต็มใน
มโนคติและเกิดความสัมพันธ์ตามหลักสุนทรียภาพในด้านศิลปวัฒนธรรมตามมา แมงสี่หูห้าตาใน
ต านานมีลักษณะอัตลักษณ์ที่อยู่ในต ารา คือ เป็นหมีอ้วนด า ท าให้การสร้างสรรค์มาทคอตของจังหวัด
เชียงรายยังมีลักษณะเด่นของเหล่านี้อยู่ ซึ่งยังไม่ทิ้ง แต่การสร้างในยุคสมัยปัจจุบัน มีการน าเอาเรื่อง
แนวความคิดที่หลากหลายรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการสร้าง ขนาด มีสีสันเพ่ิม และท่าทาง 
บ้างก็แสดงออกถึงความน่ารัก ความร่างเริง แจ่มใส มีชีวิต มีการดีไซน์ให้มีลักษณะร่วมสมัยขึ้น จาก
งานกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกม ก็ได้มีการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะของทุกอ าเภอในจังหวัด
เชียงราย 

๒. การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะการสร้างแมงสี่หูห้าตาของอ าเภอพญาเม็งราย การ
พัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะจากอ าเภอพญาเม็งรายนั้น เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติของการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่ง

                                                        
๑๑ บัวพันธ์  พรหมพักพิง, การก่อเกิด การผลิตซ้ า และการขยายตัวทุนในสังคมในชนบทอสีาน, 

(ภาควิชาการพัฒนาสังคม: มหาวทิยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖). 
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เป็นการสร้างสรรค์ใหม่ และพัฒนารูปแบบของแมงสี่หูห้าตา ที่แปลงมาจากมาทคอต หรือ น้องค าสุข 
ที่เป็นสัญลักษณ์ของงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้  ซึ่งในการสร้างสรรค์แมงสี่หูห้าตาของอ าเภอพญาเม็ง
รายนั้น ได้ศิลปินที่เป็นพี่เลี้ยงก็ได้มีการส ารวจถึงบริบทชุมชน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในอ าเภอ
พญาเม็งราย ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยทราบถึงเรื่องต านานแมงสี่หูห้าตามากนัก และผู้คนส่วนใหญ่มีวิถี
ชีวิตที่มีวัฒนธรรมคล้ายชาวอีสาน และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจักร
สาน เป็นต้น และทางศิลปินคิดว่าชาวบ้านนั้นมีศักยภาพในการที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ได้ และกระตุ้นให้เปิดใจรับในการท างานศิลปะ ไม่ให้คิดว่าเป็นเรื่องยาก โดยให้มองถึงสิ่งใกล้ตัว ก็
สามารถน ามาประยุกต์เป็นศิลปะได้ เช่น ความเชื่อ สิ่งของเครื่องใช้ในการด ารงชีวิต  การประกอบ
อาชีพ วัสดุในท้องถิ่น ที่มีรูปแบบเฉพาะอันเป็นอัตลักษณ์ ของชุมชนในท้องถิ่น  เป็นการน าทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าต่อไป ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดการสร้างแมงสี่หูห้าตา
ที่เราจะเห็นในลักษณะต่างๆ ทั้งมีรูปแบบที่ท าจากไหข้าว จากกระดาษหนังสือพิมพ์ จากเศษผ้า และ
สร้างในรูปแบบลักษณะต่างๆ เช่น คล้ายผีตาโขนจังหวัดเลย บ้างก็เป็นหน้ากากรูปสัตว์ต่างๆ ทั้งเสือ 
ไก่ ม้า วัว ควาย ด้วงกว่าง แต่ยังคงอัตลักษณ์ที่ส าคัญคือ มี ๔ หูและ ๕ ตา 

๓. การพัฒนานวัตกรรมสร้างป้ายแมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะ เพ่ือสร้างสุขภาวะชุมชน 
โดย ในระดับ ชุมชนนั้นได้มีการสอบถามเรื่องความเชื่อแมงสี่หูห้าตากับชุมชนดอยเขาควาย และสร้าง
นวัตกรรมศิลปะสู่ชุมชน แก่ดอยเขาควาย เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนแห่งนี้เป็นพ้ืนที่ที่เป็นต้นก าเนิดต านาน
แมงสี่หูห้าตา และจากสภาพโดยทั่วไปของชุมชนแล้ว กลายเป็นชุมชนเมือง การรวมกลุ่มยาก และ
ชุมชนยังรู้จักแมงสี่หูห้าตาในมิติของการเสี่ยงโชคเท่านั้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงอยากจะส่งเสริมด้านการ
พัฒนาจิตใจ โดยใช้กระบวนการศิลปะเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนชุมชน โดยวิธีการดังต่อไปนี้ โดยมี
การประชุมและระดมความคิด หาแนวทางร่วมกับชุมชน ในการสร้างนวัตกรรมศิลปะที่เกี่ยวกับแมงสี่
หูห้าตาและต้องสร้างสุขภาวะทางสังคมด้วย จากการประชุม ชุมชนได้มีมติว่า อยากสร้างปูายบอก
ทางชุมชน แต่มีการสอดแทรกปริศนาธรรมในปูายด้วย เพราะจะได้เป็นคติเตือนใจ เพ่ือให้คนท าความ  
ดี และจะใช้ยางรถยนต์มาประยุกต์ใช้กับศิลปะ เพราะเนื่องจากชุมชนมียางรถยนต์อยู่มากมาย และ
ประโยชน์ยางรถยนต์นั้นสามารถช่วยเป็นเกาะก าบัง และลดอุบัติเหตุได้ และท าปูายบอกทางจ านวน   
๙ จุด โดยแต่ละจุดนั้น เป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ 

 

 

 

 

 

 



๒๘๗ 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
หลายๆ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านการเรียนการสอน สามารถน าเทคนิคและกระบวนการการสร้างสรรค์งานศิลปะ
มาถ่ายทอดสู่นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจหรือเก่ียวข้อง ให้เกิดองคค์วามรู้ 
 ๒.ด้านประโยชน์ต่อสังคม สามารถน าเทคนิคและกระบวนการการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ถ่ายทอดสู่ชุมชน และสามารถต่อยอดสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน  
 
 

การประชาสัมพันธ์ 
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยไว้ ๓ ประเภท 
๑)การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
๒) การน าบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI 
๓) การน ารายงานการวิจัยเผยแพร่ความรู้ให้แก่ สมาคมขัวศิลปะ, หน่วยงานภาคีเครือข่ายศิลปะท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย 
 



๒๘๘ 
 

ประวัติผู้วิจัย  
หัวหน้าโครงการวิจัย 

๑. ชื่อ – นามสกุล(ภาษาไทย) นายมานิตย์  กันทะสัก   
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Manit  Kantasak 

๒. ประวัติการศึกษา ๒๕๔๙ ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปไทย  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร      

๒๕๕๔ ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

๓. ต าแหน่ง   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 

 ๔. ที่อยู ่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ถนนฤทธิประศาสน์ ต าบลเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย   

   จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 
   โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๑๕๘๗๖,  มือถือ ๐๘๖-๐๙๖-๒๓๘๐ 
   โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๕๘๗๖ 
   E-mailMr.kantasak@hotmail.com 
ผู้ร่วมวิจัย 

๑. ชื่อ – นามสกุล(ภาษาไทย) นางอมลณัฐ  กันทะสัก   
(ภาษาอังกฤษ) Mrs. Amolnatha Kantasak  

๒. ประวัติการศึกษา ๒๕๕๒ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม      
๒๕๕๗ ปริญญาโท พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต  
สาขาการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

๓. ต าแหน่ง   นักวิจัย 
 ๔. ที่อยู ่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ถนนฤทธิประศาสน์ ต าบลเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย   
   จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 
   โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๑๕๘๗๖,  มือถือ ๐๙๐-๙๑๔-๔๑๖๕ 
   โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๕๘๗๖ 
   E-mail: praew_prf@hotmail.com 

mailto:Mr.kantasak@hotmail.com
mailto:praew_prf@hotmail.com


๒๘๙ 
 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
๑. ชื่อ – นามสกุล       (ภาษาไทย) นายศตวรรษ หน่อแก้ว   

(ภาษาอังกฤษ) Mr. Sattawat  Norkaew 
๒. ประวัติการศึกษา ๒๕๔๘ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      
๓. ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 

 ๔. ที่อยู ่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ถนนฤทธิประศาสน์ ต าบลเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย   

   จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 
   โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๑๕๘๗๖,  มือถือ ๐๙๔-๖๒๕-๔๔๔๑ 
   โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๕๘๗๖ 
    

 


