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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือพัฒนางานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุ
ที่หลากหลาย (๒) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคีชุมชน และ (๓) เพ่ือสร้างศูนย์การเรียนรู้ศิลปะเวียงกาหลงด้วยนวัตกรรมใหม่น าไปสู่
เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จึงด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรเป็น
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๓๐ รูป/คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกต
แบบมีส่วนร่วม และแบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย และแบบประเมินผลก่อนและหลังการอบรม ผล
การศึกษาวิจัยพบว่า 
 ในภาพรวม มีศิลปะลวดลายเวียงกาหลง ๔ กลุ่มใหญ่ๆ มากกว่า ๕๐ ลาย โดยสามารถน า
ศิลปะลายเวียงกาหลงเหล่านั้นมาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็นศิลปะร่วมสมัยอย่างน้อย ๗ แบบ ได้แก่ 
ศิลปะดอกบัวบาน ศิลปะปลาคู่ส าราญธารา ศิลปะบัวบูชาพระพุทธองค์ ศิลปะกิเลนดงน้อมกายา 
ศิลปะไก่ฟ้าพญาไพร ศิลปะพญาหงส์ใหญ่รวมพลกา และศิลปะลายนานาในบัวตูม แล้วน าไปลงบน
วัสดุอ่ืนๆ ได้อย่างหลากลายที่นอกเหนือจากเครื่องปั้นดินเผา เช่น ร่ม ย่ามพระสงฆ์ เสื้อผ้า กระดาษ
ฉากประดับ ผ้าฉากประดับ เป็นต้น โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษากับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย ส าหรับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนผ่านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน สร้างพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมส าหรับการอนุรักษ์ และน าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่
ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
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ABSTRACT 
The  research on this topic is aimed to (1) develop Wiang Ka Long stripe art printing on 

various materials (2 )  study on Wiang Ka Long  cultural area administrative management by 
community participation and (3) build Wiang Ka Long art learning center with new innovation 
leading to sustainable career goal,it is workshop action research to proceed on intergration 
researching, important participant population are ๓๐ monks/person, using research tools are dept 
interview, participant observation and sub-group meeting, pre and post training  evaluation study 
result find that.- 

In all images there are 4 big groups have much more than 50 stripes which are able to 
bring for creating to be contemporary art at least ๗ patterns, floating lotus art, lively fish art,praying 
Lord Buddha lotus art, bowing wild dragon art, big  forest phesant art, all troups big swan art,and 
various stripes in keeping lotus art then bring into other materials out of earthenware for instance 
on  umbrella, monkbags, clothes,papers, decoration curtain, cloth on decoration by buildin 
network among education units both government and non government units in the Wiang Ka 
Long cultural area, Wiang papao District,Chiang Rai Province for  area sustainable  development 
through community art and culture ,building conservative area and  leading to  build  Wiang Ka 
Long cultural entrepreneurship,Wiangpapao District,Chiang Rai Province and cultural map. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 ชุดแผนงานโครงการวิจัยเรื่อง ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลายเวียงกาหลงสู่เป้าหมายอาชีพ
ที่ยั่งยืนของชุมชน นี้ มีโครงการย่อย ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยย่อยที่ ๑  ง านศิ ลป์ พิ ม พ์ ล าย
เวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย : นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลง และโครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การ
บริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน เป็นงานวิจัย
เชิงปฏิบัติการที่เน้นคุณภาพ ที่ใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสร้างนวัตกรรมศิลปะ  
เวียงกาหลง และสืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

งานวิจัยนี้ ส าเร็จลงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ และตามก าหนดเวลา  ดังนั้น จึงขอขอบคุณ
สมาชิกเครือข่ายโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย)  
และเครือข่ายศิลปินเชียงราย ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สถาบันวิจัย        
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้เมตตาให้
ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์จนท าให้ทีมผู้วิจัยด าเนินการวิจัยส าเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี  จึง
ขอขอบคุณ อนุโมทนาไว้ ณ โอกาสเป็นอย่างยิ่ง   
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บทที่ ๑ 

 
บทน า 

 
๑.๑  ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 

 ศิลปะ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีความสวยงาม  เป็นการสร้างสรรค์โดยมนุษย์เพ่ือความ
งามหรือสุนทรียภาพ  ศิลปะสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทกว้างๆ คือ (๑) ศิลปกรรมประเภท
วิจิตรศิลป์ (fine arts) และ (๒) ศิลปกรรมประเภทประโยชน์ศิลป์ (useful art หรือ applied art) 
ศิลปกรรมประเภทวิจิตรศิลป์ (fine arts) โดยทั่วไปมี ๓ ประเภท ได้แก่ จิตรกรรมประติมากรรม และ
กวีนิพนธ์ฉะนั้น วิจิตรศิลป์ คือ ศิลปกรรมที่มนุษย์ท าขึ้นสร้างขึ้นเพ่ือแสดงความชื่นชมยินดี ความปีติ
ในชิ้นงานที่ท า เช่น งานศิลปะที่แสดงออกด้วยการวาด ระบายสี และการจัดองค์ประกอบความงาม
อ่ืน เพ่ือให้เกิดภาพ ๒ มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนา เรียกว่า งานจิตรกรรม จิตรกรรมเป็นแขนงหนึ่ง
ของทัศนศิลป์ผู้ท างานด้านจิตรกรรม มักเรียกว่า “จิตรกร”๑ 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสร้างเชียงรายให้เป็น
เมืองแห่งศิลปะ ซึ่งมีศิลปะทุกแขนงอยู่แล้ว โดยเฉพาะพุทธศิลปกรรม หรือ พุทธศิลป์ อันเป็นศิลปะที่
มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือสนองตอบและรับใช้งานทางด้านพระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งในด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดยไม่เลือกว่าจะเป็นลัทธิมหายาน หรือเถรวาท สิ่งที่ถือเป็นพุทธ
ศิลป์ คือ ความงดงามทางด้านศิลปะ ในพระพุทธศาสนายังมีความชื่นชม ยินดีกับความงามของ
ธรรมชาติ ป่าเขา ล าเนาไพร แม่น้ าล าธาร ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเล หาดทราย หน้าผา เหว
เสียงเพลง เสียงดนตรี เสียงขับกล่อม เสียงเสียดสีของต้นไม้ ใบไม้ แม้กระทั่งเสียงลม และเสียงคลื่น 
ถือว่าเป็นเครื่องมือ ที่ส าคัญในการสื่อถึงปรัชญา ของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นการเสริมสร้างความรู้สึก 
ความนึกคิด ความเข้าใจ และรู้จักการปล่อยวาง สามารถเป็นสื่อในการเข้าใจ เข้าถึงธรรมะที่ลึกซึ้งได้ 
เหนือค าบรรยายใดๆ๒   

ปัจจุบันเชียงรายมีการรวบรวมศิลปินทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นประเภทวิจิตรศิลป์ หรือ 
ประโยชน์ศิลป์  โดยรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมศิลปินเชียงราย พร้อมกันนั้นก็ได้จัดตั้งขัวศิลปะขึ้น 
(พ.ศ. ๒๕๔๗)  เพ่ือน าผลงานของแต่ละคนมาแสดงร่วมกันให้เป็นสถานที่เผยแพร่ผลงานศิลปะของ
ศิลปินแต่ละคน เป็นสถานที่จ าหน่ายผลงาน ผลิตของศิลปิน ให้สาธารชนได้ชม ได้ทัศนา ได้ร่วม
แสดงออกในทัศนะของผู้ชมและผลผลิตผลงานร่วมกัน ศิลปินเชียงรายที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้น ต่อมาเดือน
เมษายน ปี ๒๕๕๕ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มอบเงินทุนตั้งต้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับก่อตั้ง

                                           
๑ พระครูวิมลศิลปกิจ, The City of Art : ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษาจังหวัดเชียงราย, (รายงานการวิจัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๒๕๖๑ :๑) 

๒ https://www.gotoknow.org/posts/๕๔๘๖๗๙, (เข้าถึงเมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://www.gotoknow.org/posts/548679


๒ 
 
กองทุนศิลปินเชียงราย เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการท างานของศิลปินและการศึกษาของนักศึกษาศิลปะ
ในเชียงราย แล้วเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารกองทุน จนปัจจุบันมีสมาชิกร่วม ๓๐๐ คน๓   

ศิลปกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโบราณสถาน โบราณคดี และแบบประยุกต์ต่างๆ ก็เป็น
ศิลปกรรมหนึ่งที่ควรจะส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสานไว้ เนื่องจากศิลปะที่เก่าแก่ของจังหวัด
เชียงราย ในยุคต่าง ๆ ก่อนสมัยราชวงศ์มังราย เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีศิลปกรรมหลาย ๆ ประเภทที่
ฝั่งตัวอยู่ในจิตรกรรม ปฏิมากรรม หรือประติมากรรม สถาปัตยกรรมเหล่านั้น ที่ส าคัญพุทธศิลปกรรม
ของแต่ละวัดจะมีผลงานของศิลปิน (สล่า) เชียงราย ปรากฏอยู่เป็นจ านวนมาก อันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่
การส่งสเสริมอนุรักษ์ เช่น บานประตูและบานหน้าต่างพระอุโบสถวัดพระสิงห์เป็นการแกะสลักภาพ
โดยศิลปินแห่งชาติ ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินคนเชียงราย ซึ่งได้ท่านแฝงคติ ค าสอน หลักธรรม ไว้ในภาพ
เหล่านั้นส าหรับไว้ให้พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ ส่วนวัดพระแก้ว วัดเจ็ดยอดก็มี
ลวดลายศิลปะทั้งพุทธศิลปะ สถาปัตยกรรม ก็ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ และถอดออกมาให้คนรุ่น
หลังได้ศึกษา 
 ศิลปะลวดลายเวียงกาหลงก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตั้งแต่สมัย
โบราณเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่มนุษย์ท าขึ้น สร้างขึ้น แสดงออกด้วยการวาด 
ระบายสีไว้บนเครื่องปั้นดินเผา เช่น ถ้วย ชาม เป็นต้น เป็นศิลปะที่สวยงาม โดดเด่น จากต านานแม่กา
ขาวซึ่งเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อมาเป็นเวลาช้านานเกี่ยวกับพุทธประวัติพระเจ้า ๕ พระองค์ของชุมชน
เวียงกาหลงและการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายสวยงาม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่น 
มีความหมายเป็นมงคลตามวิถีชีวิตของชุมชนเวียงกาหลง ซึ่งนับวันก็จะสูญหายไปและขาดการสืบ
ทอด๔  อาจจะด้วยสาเหตุหลาย ๆ ประการ เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจในศิลปะ ขาดความตระหนัก
ในคุณค่าของศิลปะ ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะสืบสาน ไม่มีการส่งเสริมการน าศิลปะออกมาเผยแพร่ เป็น
ต้น ประกอบกับการที่จะน าเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นออกมาสู่การสืบสานต้องใช้ทุนสูง เพราะว่าภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมเหล่านั้นมันปรากฏอยู่บนเครื่องปั้นดินเผา ประชาชนในท้องถิ่นเมื่อไม่มีทุน มองไม่เห็น
คุณค่า มองไม่เห็นแนวทางที่จะน าศิลปะเหล่านั้นมาใช้ประกอบอาชีพได้อย่างไร ก็เดินทางไปประกอบ
อาชีพในต่างถ่ิน ทิ้งของดีเวียงกาหลงไว้ข้างหลังอย่างน่าเสียดาย  
 แต่เมื่อน าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ มาสู่การปฏิบัติท าให้เห็นว่า ศิลปะลายเวียงกาหลงเป็นศิลปะที่สามารถฝึกฝนประชาชน 
เยาวชนในพ้ืนที่หรือนอกพ้ืนที่ที่มีความสนใจในการที่จะท าเป็นอาชีพเพ่ือเลี้ยงครอบครัวได้อย่าง
พอเพียง และเพียงพอ  สิ่งส าคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้
คนไทยสามารถพ่ึงตนเอง และด าเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการ
ก าหนด ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพ่ือให้ตนเองได้รับการ
สนองตอบต่อความต้อง การต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่ เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน 

                                           
๓ ทรงเดช ทิพย์ทอง, หอศิลป์ทรงเดช, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔ โรงเรียนวดัหนองบัวพิทยา, รายงานการด าเนินงานโครงการช่างสิบหมู่ปีการศึกษา ๒๕๕๙, 

(เชียงราย: ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย, ๒๕๕๙), หน้า ๑. 



๓ 
 
ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น 
ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือ
ผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจ ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไป
ก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และ
ลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจพอเพียง
มิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราวตาม
อัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้ 

 เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ได้  เช่น โดยพ้ืนฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่
เศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจใน
ระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จ าเป็น
จะต้องจ ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และ
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่าง
พอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม 
 เมื่อน าหลักการและแนวทางส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสู่ภาคสังคม
ประชาชนแล้ว ศิลปะเวียงกาหลงก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถน าหลักการและแนวทางส าคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการพัฒนาประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี เนื่องแนวพระราชด าริ
ในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือย
ในการใช้ชีวิต ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต  ละเลิกการแก่งแย่ง
ผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุด
พ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็น
เป้าหมายส าคัญและปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา ศิลปะเวียง
กาหลงเป็นศิลปะที่มีพ้ืนฐานมาจากพระพุทธศาสนา เมื่อน าศิลปะเวียงกาหลงไปฝึกฝนให้ประชาชน 
และเยาวชน ผู้วิจัยเห็นว่า น่าจะท าให้ประชาชนและเยาวชนเหล่านั้นมีจิตใจที่อ่อนโยน อ่อนน้อม และ
มีเมตตาตามหลักพระพุทธศาสนา ควรส่งเสริมศิลปะเวียงกาหลงเป็นอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชน
ภาคเหนือ โดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นถิ่นก าเนิดของศิลปะเวียง
กาหลง 

เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชุมชนเวียงกาหลง
โบราณเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้เพราะเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นบนเงื่อนไข
ความต้องการทางสังคม และเป็นผลงานจากมันสมองและฝีมือของผู้สร้าง ซึ่งมิได้มีความหมายแต่
เพียงคุณค่าทางสุนทรียะเท่านั้น หากแต่ยังเป็นช่างฝีมือที่แสดงถึงภูมิปัญญาและพัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยีของชุมชนที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน  ดังนั้นเครื่องปั้นดินเผาเวียง
กาหลง จึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงเทคโนโลยี รูปแบบและวิถีชีวิตของสังคมที่ผลิตและใช้เครื่องปั้นดินเผา
เหล่านั้น  และเพ่ือให้ลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงได้เป็นสื่อผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่าง
หลากหลาย  อันเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงกาหลงให้เป็นที่แพร่หลาย  มีชื่อเสียงเป็นที่ 



๔ 
 
รู้จักแก่คนทั่วไปจนถึงระดับสากล    
 ในขณะเดียวกัน ส ารวจเบื้องต้นของทีมวิจัยยังพบว่า แหล่งโบราณคดี แหล่งศิลปกรรม 
และแหล่งศิลปวัฒนธรรมในเขตวัฒนธรรมเวียงกาหลง ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นการสะท้อนถึงความ
เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความร่ ารวยทางศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ดี จากการเข้าไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในพ้ืนที่ พบว่า ยังไม่มีหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เข้าไปศึกษาเชิงวิชาการด้านการจัดแผนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Mapping) 
และการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) อย่างเป็นระเบบ โดยยึดชุมชนเป็นฐานใน
การศึกษาวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม ถ้าหากสถานการณ์ในพ้ืนที่ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจก่อให้เกิดความ
สุญหายของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดถึงการท าลายโบราณสถานและโบราณคดีทั้ง
โดยตั้งใจ และโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้  
  ดังนั้น การเข้าไปศึกษาส ารวจแหล่งโบราณคดี แหล่งศิลปกรรม แหล่งศิลปวัฒนธรรม 
และแหล่งศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น ตลอดถึงกลุ่มหรือองค์กรที่ด าเนินงานหรือสนับสนุนงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส าหรับเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรม 
(Cultural Mapping) และการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) เป็นการรวบรวมข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ศิลป์ องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่
ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้เห็นภาพรวมและพัฒนาการ
ของชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้แนวทางการน าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นแกนในการ
ร้อยเรียงและเชื่อมโยงพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่เข้าด้วยกัน เมื่อได้ข้อมูลโดยภาพรวมแล้ว สามารถที่จะน ามา
ถอดบทเรียน (AAR: After Action Review) เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะส าหรับท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนท้องถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษาหลัก คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น คือ สถานศึกษา 
ชุมชน ส่วนราชการในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และเครือข่ายที่ท างานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน อันจะก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนในมิติความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
ชุมชน (Cooperation Plan) อันจะสามารถท าให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคีชุมชนในพ้ืนที่ เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และร่วมพัฒนาวัฒนธรรม
ชุมชนให้คงอยู่ และเป็นวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับสภาพบริบทสังคม วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของชุมชนในปัจจุบัน และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในกระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน 
อันจะน าไปสู่แนวทางแผนการพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม (Cultural Entrepreneur) โดย
อาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจในพ้ืนที่ บนพื้นฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรม เพ่ือความมั่นคง
และเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นท่ีต่อไปในอนาคต 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทีมงานวิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยงานช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยเข้าไปศึกษากระบวนการและส่งเสริมการฝึกอาชีพช่าง
สิบหมู่แก่ผู้เรียน แล้วน าผลงานนั้นเข้าประกวดแข่งขันในงาน “วันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์” ประจ าปี 
๒๕๖๑ โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ าเภอเวียงป่าเป้า ได้น าผลงานช่างสิบหมู่ศิลปะลายเวียงกาหลง 
เข้าร่วมประกวด ท าให้โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ าเภอเวียงป่าเป้า  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการจัด
กิจกรรมประกวดผลงานช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 



๕ 
 
ซึ่งทางโรงเรียนได้อาศัยหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒  หมวดที่  
๑  มาตราที่  ๖,๗ และ ๘  บัญญัติไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
พร้อมทั้งทางด้านร่างการและจิตใจ มีความรู้คุณธรรมจริยธรรม  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รู้จักพ่ึงตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนๆ ได้อย่างมีความสุข  จากหมวดที่  
๔  มาตราที่  ๒๒, ๒๓, ๒๔  ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ  เน้นความส าคัญทางด้านความรู้คุณธรรม  
มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่ไปกับความเป็นสากล  โดยสถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมและมีความเหมาะสมกับยุกต์สมัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  อันเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  และการสร้างสรรค์ผลงานสู่ชุมชนและสังคม   

จากการที่โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ได้จัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นศึกษาภูมิปัญญา 
เวียงกาหลง  พบว่า นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าถึงวิธีการ กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง
ตามแบบโบราณ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมดิน การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การตกแต่ง การเผาดิบ การเขียน
ลวดลาย ตลอดจนถึงส่วนผสมของสีที่ใช้เขียนลวดลาย วัสดุที่น ามาท าน้ าเคลือบ การเผาเคลือบ จน
เกิดองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว โดยผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ เป็น
เครื่องปั้นตามแบบโบราณ ปลอดสารเคมีในกระบวนการผลิต วัตถุดิบดินที่ใช้ในการผลิตมาจาก
ธรรมชาติ  สีที่ใช้เขียนลวดลายมาจากน้ าดินแดงเวียงกาหลง ส่วนผสมของน้ าเคลือบมาจากขี้เถ้าไม้ 
ผลิตภัณฑ์ที่จัดท าข้ึนมีลักษณะบาง เบา มีลวดลายเวียงกาหลงอันเป็นเอกลักษณ์อยู่ภายใต้เคลือบแก้ว
ที่สวยงาม ส่งผลให้โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ได้มีการพัฒนาผลงานจากการเรียนการสอนน า
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงได้อย่างสวยงาม  สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย  เช่น  ของใช้เกี่ยวกับพิธีทางพระพุทธสาสนา บาตรครอบ
น้ ามนต์ ที่กรวดน้ า กระถางธูป เชิงเทียน ของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ  ประดับตกแต่งภายในบ้าน  ใช้
ในการด ารงชีวิตประจ าวันของบนโต๊ะอาหาร  และสามารถน ามาเป็นการหารายได้  สร้างอาชีพให้กับ
สามเณรนักเรียนและชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์  
 ทีมวิจัยจึงได้เสนอแนวคิดต่อยอดงานวิจัยของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้โรงเรียนน าเสนอ
ผลผลิตชิ้นงานลวดลายเวียงกาหลงร่วมสมัยที่งดงามโดดเด่น และมีผลต่อการสืบทอด  สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  และมีต านานความเป็นมาทางพุทธศาสนาของท้องถิ่นแล้ว  ยังน ามาประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เผยแพร่องค์ความรู้
ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามแบบโบราณเวียงกาหลง  ให้กับชุมชนที่มีความสนใจในเขตพ้ืนที่
บริการของโรงเรียน เป็นการสร้างเครือข่ายในการผลิตสินค้า ที่สามารถจ าหน่ายและใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน  และเป็นการส่งเสริมการหารายได้ให้แก่นักเรียนและชุมชนได้อีกทางหนึ่ง  และยังเป็น
การอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงให้ยั่งยืนสืบไป 
ประกอบกับเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้
ประกาศให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย ประกอบกับคณะรัฐบาลได้จัดท า
แผนพัฒนาประเทศชาติ ในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  โดยน าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ในชื่อว่ายุคไทยแลนด์ ๔.๐  



๖ 
 
 ดังนั้น ทีมวิจัยจึงได้ท าแผนงานชุดโครงการวิจัยชุดนี้ขึ้น อัจจักน าไปสู่การส่งเสริมพัฒนา
ศิลปะดั้งเดิมเวียงกาหลงไปสู่ศิลปะเวียงการร่วมสมัยให้ชุมชนต่าง ๆ ได้น าไปเป็นอาชีพเสริมรายได้
อย่างยั่งยืน และจัดท าแผนที่แหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมเวียงกาหลง ตลอดถึงเส้นทางส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเวียงกาหลง อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์หลักของชุดโครงการวิจัย          
  ๑. เพื่อพัฒนางานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย   
 ๒. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคีชุมชน 

๓. เพ่ือสร้างศูนย์การเรียนรู้ศิลปะเวียงกาหลงด้วยนวัตกรรมใหม่น าไปสู่เป้าหมายอาชีพที่
ยั่งยืน 
 
๑.๓ ปัญหา          
 พ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะลวดลายเวียงกาหลงเป็นอย่างไร หากจะพัฒนาศิลปะ
ลวดลายเวียงกาหลงมาสร้างสรรค์งานศิลป์บนวัสดุอ่ืน ๆ ที่นอกจากเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างไร และ
สามารถส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อาชีพลายเวียงกาหลงแก่สถานศึกษาและชุมชนได้อย่างไร ตลอดถึงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงให้ยั่งยืนได้อย่างไร 
 
๑.๔  ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจัย          
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นที่จะน าภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณ
เวียงกาหลงไปใช้เป็นนวัตกรรมอาชีพที่ยั่งยืนแก่ประชาชน และฝึกฝนเยาวชนนักเรียนให้มีทักษะการ
ลงลายเวียงกาหลงลงบนวัสดุอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้วางกรอบแนวคิดไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ศิลปลาย 
เวียงกาหลง  

เครื่องปั้นดินเผา 
เวียงกาหลง 

เซรามคิเวียงกาหลง 

เศรษฐกิจ 
ชุมชน  

การ
ท่องเที่ยว 

เชิง
 

อาชีพที่ยั่งยืน
ของชุมชน  

ศิลปะเวยีงกาหลง 

วัด/สถานศึกษา 

ชุมชน/หมู่บ้าน 

เทศบาล/อบต. 

วาดลายบนเสื้อผ้า วาดลายบน
เครื่องปั้นดินเผา 

เตาเผา 
เวียงกาหลง 

ร้านค้าชุมชน 

แหล่งอารยธรรม
โบราณ 

รายได้ของประชาชน
ชุมชน 

กระตุ้นเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้น 

วาดลายบนร่ม 

ภาพที่ ๑.๑ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่แสดงอิทธิพลของกระบวนการย้อนคิด 



๗ 
 

 
๑.๕  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                    

 ๑. ได้สร้างเสริมอาชีพที่ยั่งยืนแก่ชุมชน ท้องถิ่น 
 ๒. ได้อนุรักษ์ศิลปะโบราณเวียงกาหลงเป็นส่วนหนึ่งของเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ 
 ๓. ได้พัฒนานวัตกรรมโบราณสู่นวัตกรรมร่วมสมัย 
 ๔. ได้น าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 ๕. มีแผนที่ทางวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย 
 ๖. ได้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอ       
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 ๗. สร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในชุมชนเป้าหมาย คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ประกอบการวิสาหกิจวัฒนธรรม ข่วงวัฒนธรรม และการจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม 
 ๘. ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษากับชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนผ่านศิลปะและ
วัฒนธรรมของชุมชน 
         หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์     
      

ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 
โ รง เรี ยนวัดหนองบั ว
พิทยา  
อ า เ ภ อ เ วี ย ง ป่ า เ ป้ า 
จังหวัดเชียงราย 

๑. เป็นหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงงราย 
๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเยาวชน 
๓. เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพแก่ประชาชนและเยาวชนที่ยั่งยืน 

องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น ต า บ ล เ วี ย ง
กาหลง อ าเภอเวียงป่า
เป้า จังหวัดเชียงราย 

๑. ส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนแก่ชุมชนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
งานศิลปวัฒนธรรมเวียงกาหลง 
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งโบราณสถาน        เวียง
กาหลง 

ผู้ ป ระกอบการและผู้
ริเริ่มประกอบการ 

๑. ได้ต้นแบบบแนวทางการจัดการสินค้าทางวัฒนธรรม 
๒. ได้รูปแบบแนวทางการจัดจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมในชุมชน 

ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ
หน่วยงานอื่นๆ 

๑. ได้แผนที่ทางวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง 
๒. สามารถน าไปส่งการท่องเที่ยวหรือการศึกษาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 
 
 
 



๘ 
 

๑.๖  แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ตลอดแผนงานวิจัย 
 แผนการบริหารงานวิจัยประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งสิ้น ๓ ท่าน แต่ละ
ท่านจะรับผิดชอบในแต่ละโครงการวิจัยย่อย โดยจะมีผู้ประสานงาน ผู้วางแผนงาน และ เลขานุการ
เป็นนักวิจัยระดับ Postgraduate นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนลายเวียงกาหลงและ
การเผาเครื่องปั้นดินเผา ในส่วนของขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยของแต่ละโครงการได้รวบรวมไว้ในที่นี้
ด้วย 
 
๑.๗  แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการท าการวิจัยตามชุดโครงการวิจัย 
             ภายใต้แผนงาน/โครงการวิจัยดังกล่าว เป็นการด าเนินการศึกษาวิจัย โดยมหาวิทยาลัย     
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ ชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพ้ืนที่เป้าหมาย การร่วมมือในการศึกษาวิจัยหรือการด าเนินการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ท าได้ง่าย และชุมชนในสังคม  มีแผนการสร้างนักวิจัย ดังนี้ 
  ๑. แผนงานวิจัย สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ในพื้นท่ีจ านวนอย่างน้อย ๕ รูป/คน 
  ๒. ส่งเสริมคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย คือ นายศุภกร ณ พิกุล เข้าร่วมในการพัฒนา
เป็นนักวิจัย 
 ๓. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑ รูป คือ พระอธิการสมชาติ  ฐิติปญฺ
โญ (สมชาติ เครือน้อย) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ในการรับผิดชอบพื้นท่ีการวิจัย 
 ๔. มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเทศบาลต าบลเวียงกาหลงและกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมให้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 ๕. ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยการสืบสานงานศิลป์เวียงกาหลง โดย
ตั้งเป็นคณะกรรมการดูแลโครงการวิจัย พระจ านวน ๕ รูป คฤหัสถ์  จ านวน ๒๐ คน 
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย จ านวน ๑๐ รูป/คน 
  ๗. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะสงฆ์อ าเภอเวียงป่าเป้า ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงป่าเป้าโดย
การจัดประชุมสัมมนาคืนข้อมูลสู่ชุมชน ไม่น้อยกว่า ๓๐ รูป/คน 
 



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
  การศึกษาวิจัยชุดแผนงานโครงการวิจัยเรื่อง “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลายเวียงกาหลง
สู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือพัฒนางานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลง
บนวัสดุที่หลากหลาย (๒) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน และ (๓) เพ่ือสร้างศูนย์การเรียนรู้ศิลปะเวียงกาหลงด้วย
นวัตกรรมใหม่น าไปสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืน ซึ่งมีโครงการย่อยของชุดแผนงานโครงการวิจัย จ านวน 
๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่องงานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย : นวัตกรรมศิลปะเวียง
กาหลง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะลวดลายเวียงกาหลง พัฒนาศิลปะ
ลวดลายเวียงกาหลงมาสร้างสรรค์งานศิลป์บนวัสดุที่หลากหลาย และเพ่ือส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อาชีพ
ลายเวียงกาหลงแก่สถานศึกษาและชุมชน (๒) เรื่อง การบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่
ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมส าหรับการ
อนุรักษ์ และน าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย ส าหรับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนผ่านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน การศึกษาวิจัยนี้ 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นคุณภาพ ทีมงานผู้วิจัยได้ก าหนดแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ที่ต้องศึกษาองค์ความรู้ ดังนี้ 
  ๑. แนวคิดทฤษฎีด้านศิลปะ  
 ๒. การบูรณาการภูมิปัญญาเวียงกาหลงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. จินตนการกับการสร้างสรรค์ศิลปะ 
 ๔. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม 
 ๕. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการคงอยู่ของวัฒนธรรม 
 ๖. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม 
 ๗. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
 ๘. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
 ๙. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรม 
 ๑๐. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 ๑๑. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบ 
 ๑๒. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  



๑๐ 
 

๒.๑  แนวคิดทฤษฎีด้านศิลปะ 
 แนวคิดทฤษฎีด้านศิลปะ ทีมงานวิจัยได้ก าหนดหัวข้อในการศึกษา ดังนี้ 
 จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษาวิจัยพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะลวดลายเวียงกาหลง 
ของทีมงานวิจัยท าให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องศิลปะลวดลายเวียงกาหลงดังนี้ 

  ๑. ต านานเมืองโบราณเวียงกาหลง 
  ๒. ศิลปะลวดลายเวียงกาหลง 
  ๓. ประเภทของศิลปะลวดลายเวียงกาหลง  
  ๔. จุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูศิลปะลวดลายเวียงกาหลง 

 ๒.๑.๑ ต านานเมืองโบราณเวียงกาหลง 
 ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ พระยานครพระราม ( สวัสดิ์ มหากายี) ได้ขุนค้น และส ารวจศึกษาด้าน
เตาเผาเครื่องถ้วยไทย เพ่ือใช้เป็นผลงานทางวิชาการ ซึ่งท่านได้ศึกษาเตาเผาในพ้ืนที่ที่ใกล้คียงกับเมือง
โบราณเวียงกาหลง ที่บ้านขัวหวาย บ้านทุ่งม่าน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเขตติดต่อ
กับอ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง๑  แต่ถ้านับย้อนไปในอดีตนับพันปี จะพบว่าเวียงกาหลง เป็นเมือง
โบราณที่เป็นต้นต ารับอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงมาก และถือว่าเตาเวียงกาหลงเป็น
จุดเริ่มต้นของภูมิปัญญาด้านการผลิตเครื่องถ้วยชามของสยามตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๓ หรือตั้งแต่
สมัยโยนก เชียงแสน จากนั้นจึงแพร่หลายไปยังสุโขทัย  “เวียงกาหลง” นครโบราณ มีการท าเป็นล่ า
เป็นสันกันมากมายมีนับเป็นพันเตากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ในต าบลเวียงกาหลงจนถึงอ าเภอวังเหนือ 
ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพของท้องถิ่น คือดินดีมีคุณภาพที่ท าให้การเผาด้วยอุณหภูมิสูง(เซรามิค) ได้
อย่างเหมาะสมไม่เสียรูปทรง รูปทรงการออกแบบที่ลงตัวแล้วใส่ความงามจากการเขียนลวดลาย
เลียนแบบธรรมชาติ และลายธรรมชาตินั้น คือ แม่กาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ผลิตท าเป็นสินค้าส าคัญ 
ส่งขายทั้งทางบกทางน้ ากระจายไปทั่วเอเชียและบางส่วนของยุโรป 
  ปัจจุบันมีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ที่ส าคัญยิ่งเวียงกาหลงเป็นสถานใน
ต านานแห่งต้นธาตุต้นธรรมต้นพุทธศาสนาในภัทรกัปป์ มีในธรรมเทศน์โบราณ ชื่อ ธรรมพญากาเผือก
(ท้าวฆติกามหาพรหม) การเกิดพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ หรือธรรมผางประติ๊ด บางส่วนมีในพระ
ไตรปิฏก เกี่ยวโยงกับหลายต านานหลายสถานที่ เริ่มต้นด้วยต านานวัดพระเกิด ว่าเป็นสถานที่แม่กา
ขาว ออกไข่ ๕ ฟองในรังที่ต้นมะเดื่อ (ต้นเลียบ) ริมฝั่งแม่น้ าคงคา(แม่น้ าวัง) วันหนึ่งได้บินข้ามภูเขา
ออกมาหากินในป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งจนหลงดินแดนป่าแห่งนี้ (ปัจจุบันก็คือ “เวียงกาหลง”) 
เชื่อมโยงเป็นต้นต านานการสักการะบูชาด้วยตุงชัย กล่าวว่าฤาษีพระโพธิสัตว์พ่ีน้องทั้ง ๕ ตนที่เกิด
ออกจากไข่แล้วลาแม่เลี้ยงออกบวชได้พบกันที่ดอยสิงกุตตระ จึงรวมน าเอาผ้ามัดท าตุงปักไว้แล้วตั้ง
สัจจะอธิษฐานจนได้พบพระมารดาแท้คือพญากาเผือก(ท้าวฆติกามหาพรหม) ได้ขอของที่ระลึก พระ
มารดาให้เอาฝ้ายฝั้นท าประทีปตีนกาเอาไว้จุดบูชาพระคุณแม่และได้เป็นต้นต านานแห่งความกตัญญู 
ต านานจุดผางประทีป (ประทีปตีนกา) บูชาท้าวฆติกามหาพรหม (พระแม่กาเผือก) หรือ ประเพณียี่
เป็งของล้านนา หรือ ประเพณีลอยกระทงของชนชาวไทย ซึ่งมีมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย หรือก่อนหน้านั้น 

                                           
๑ สายันต์ ไพรชาญจติต์, โบราณคดีของเคร่ืองถวยเวียงกาหลง, (กรุงเทพฯ : วารสารมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๗), หนา้ ๑๖. 



๑๑ 
 
ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เล่าสืบกันมาว่าเกิดมีค าพยากรณ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ ได้พยากรณ์อนาคตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในแผ่นดินทั้ง ๙ รัชกาล เฉพาะในรัชสมัย
ปัจจุบัน ยุคกึ่งพุทธกาลว่าจะเป็นยุคแห่งแผ่นดิน “ถิ่นกาขาว ชาวศรีวิไล” ผู้คนส่วนใหญ่จิตใจดีงาม 
บริสุทธิ์สะอาด ตั้งอยู่ในศีลธรรม จะสักการะท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เทอดทูนบูชาพระมหากษัตริย์ 
อาณาประชาราษฏร์เชื่อฟัง ปฎิบัติตามพระธรรมราชา พอเพียง พัฒนา พ่ึงพาตนเอง บ้านเมืองสงบ
ร่มเย็นเป็นบูระณะกะตะ มีชีวิตอุดมสุข อุดมธรรม ยิ่งกว่ายุคใด       
 “เวียงกาหลง” จึงเหมือนเป็นมนต์ขลัง ประดุจว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนเมื่อได้ยินจะมี
ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนว่าเคยได้มาอยู่อาศัย เป็นค าที่คุ้นหูดังว่าเคยได้ยินอยู่เป็นประจ า ที่รู้สึกดังนี้
อาจจะเป็นเพราะเคยได้อธิษฐานร่วมกันสร้างบุญบารมีตั้งแต่ต้นภัทรกัปป์ กับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
๕ พระองค์ ลูกพระแม่กาเผือก(ท้าวฆติกามหาพรหม) หรือเคยร่วมแผ่นดินได้อยู่อาศัยภายใต้ร่มพระ
บารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙  
 เรื่องราว “เวียงกาหลง” ส่วนหนึ่งที่สืบต านานมาได้เพราะด้วยพระบุญญาบารมีคุณแห่ง
พระครูบาเจ้าศรีวิชัย ผู้ได้สืบต่อและบูรณะก่อสร้างพุทธสถานอันเกี่ยวกับต านานเหล่านี้ ไว้ เช่น วัด
พระเกิด หรือวัดแม่กาเกิด ตั้งอยู่ที่บ้านแม่เลียบ ต.ทุ่งฮ้ัว อ.วังเหนือ จ.ล าปาง อยู่ห่างจากเวียงกาหลง
ประมาณ ๙ กม. พระครูเจ้าบาศรีวิชัย ได้บูรณะพระมหาเจดีย์วัดพระเกิด สร้างพระเจดีย์องค์เล็กราย
รอบอีก ๔ องค์ หล่อรูปแม่กาไว้บนยอดฉัตร พระธาตุทั้ง ๕ ยอด เป็นการยืนยันต านานแห่งต้น
พระพุทธศาสนา และได้ไปบูรณะพระธาตุอักโขชัยคีรี อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง อยู่ห่างจากวัดพระเกิด
ประมาณ ๕๐ กม. ได้สร้างพระเจ้าตนหลวง (พระพุทธกกุสันโธ) พุทธรูปยืนองค์ใหญ่และวิหารหลวง 
(ในต านานว่าเป็นสถานที่แม่พญากาเผือกสิ้นใจตายเพราะตามหาลูกไปตามแม่น้ าคงคา หรือแม่น้ าวัง
แล้วไม่พบจนหมดก าลัง) บูรณะพระเจ้าตนหลวง และสร้างวิหารหลวง วัดศรีโคมค า อ.เมือง จ.พะเยา 
(มีต านานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโคดมบรมศาสดาของเรา สั่งให้พญานาคผู้รักษากว๊านพะเยา สร้าง
พระพุทธรูปองค์ใหญ่คือ พระเจ้าตนหลวง เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้ากกุสันโธ (ลูกแม่กาเผือกองค์
ปฐม สูง ๔๐ ศอก) และไปบูรณะ พระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แล้วสร้างพระวิหารครอบ
พระพุทธบาทอันเป็นรอยพุทธบาทของ พระพุทธเจ้ากกุสันโธ พระพุทธเจ้าโกนาคมพระพุทธเจ้ากัสสป
พระพุทธเจ้าโคตม (พระบรมศาสดาของพวกเราองค์ปัจจุบัน) ในอนาคตพระศรีอาริย์ จะเสด็จมา
ประทับรอยเป็นองค์สุดท้าย๒  
 ๒.๑.๒ ศิลปะลวดลายเวียงกาหลง 
 ศิลปะลวดลายเวียงกาหลง เกิดจากการขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ คือ แม่กา ดังนั้นแหล่งที่ท าให้ศิลปะลวดลายเวียงกาหลงได้มีให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ได้
เห็น ก็คือ เตาเผา ซึ่งนักวิชาการเรียกว่า “แหล่งเตาเผาเวียงกาหลง” หรือ “เตาเวียงกาหลง” ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตเครื่องถ้วยสมัยโบราณแห่งแรกในล้านนา  ที่ได้รับการส ารวจและชุดค้นเพ่ือผลทางวิชาการ
ประวัติศาสตร์เครื่องถ้วยไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๖   สายันต์ ไพรชาญจิตร์๓ ได้กล่าวว่า การศึกษาทาง
โบราณคดีโดยการส ารวจและขุดค้นศึกษาหลายครั้งระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๕๑  พบว่า นอกจาก

                                           
๒ ต านานพระพุทธบาทสีร่อย, (๒๕๖๐), แผ่นพับ. 
๓ อ้างแล้ว, สายันต์ ไพรชาญจติต์, โบราณคดีของเคร่ืองถวยเวียงกาหลง, หน้า ๑๖. 



๑๒ 
 
ตามริมฝั่งแม่น้ าลาวในเขตบ้านทุ่งม่าน บ้านดงป่าส้าน ในท้องที่ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า  
จังหวัดเชียงรายแล้ว  ยังมีหลักฐานแหล่งผลิตเครื่องถ้วยชามจ านวนมากกระจัดกระจายอยู่ตามริมล า
ห้วย ล าธาร ร่องน้ าขนาดเล็ก และล าน้ าสาขาของแม่น้ าวังในหุบเขาทางตะวันออกของเมืองโบราณ
เวียงกาหลงในเขต ต าบลวังเหนือ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง  ที่ส าคัญได้แก่ บริเวณห้วยป่าหยุม 
บ้านโป่งอ้อ น้ าแม่เฮียว ห้วยลึก ห้วยทราย น้ าแม่แจ้ว สบแจ้ว  เรื่อยไปจนถึงบริเวณทุ่งหีด ทุ่งพร้าว 
ริมน้ าเหล่ายาว ห้วยหินฝน ใกล้บ้านทุ่งฮ้ัว และที่บ้านไผ่เหนือ ต าบลแม่พริก อ าเภอวังเหนือ จังหวัด
ล าปาง  แหล่งเตาทางด้านตะวันออกของเวียงกาหลงเกือบทั้งหมดอยู่ในเขตอ าเภอวังเหนือ  จังหวัด
ล าปาง บางท่านจึงเรียกชื่อกลุ่มเตาในเขตบ้านไผ่เหนือ ต าบลแม่พริก ว่าแหล่งเตาวังเหนือ หรือ เตาวัง
เหนือ แยกออกไปเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง๔ 
 นอกจากนี้ทางตะวันตกของเวียงกาหลงก็พบซากเตาเผาและร่องรอยกิจกรรมการผลิต
เครื่องถ้วย จ านวนมากด้วย แต่ในปัจจุบันแหล่งเตาในบริเวณนี้ถูกท าลายไปมากแล้ว คือ ในเขตชุมชน
บ้านทุ่งม่าน  ตามริมฝั่งน้ําแม่ลาวขึ้นไปทางเหนือจนถึงบ้านสันมะเค็ด  เป็นระยะทางประมาณ ๖ 
กิโลเมตร 
 เครื่องเคลือบเวียงกาหลง เป็นเครื่องเคลือบดินเผาที่มีสารเคลือบและลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ลวดลายหลายอย่างบ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่  หลายอย่างกล่าวถึง
เรื่องราวในพระพุทธศาสนา แฝงด้วยคติธรรม ความสวยงามของลวดลายเหล่านี้ได้สูญหายไปเมื่อ
หลายร้อยปีก่อน จนมีคุณทัน ธิจิตตัง ศิลปินหรือสล่าเมืองเชียงรายคนท้องถิ่นได้เข้ามาท าการศึกษา
ฟ้ืนฟู จนกลับมีชีวิตขึ้นมา และยังได้สอนลูกศิษย์ต่อๆ มาอีกหลายรุ่น เชื่อกันว่าต าแหน่งที่ตั้งเวียง
กาหลง ห่างจากเส้นทางการท าศึกสงคราม ท าให้เวียงกาหลงเป็นเมืองที่สงบจนชาวบ้านมีเวลาในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะเหล่านี้ออกมา 
 

 
ภาพที่ ๒.๑ 

ลวดลายศิลปะเวียงกาหลง 
ที่มา: โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 

                                           
๔ กรมศลิปากร, เคร่ืองถวยในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๓)   



๑๓ 
 
 ๒.๑.๓ จุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูลายเวียงกาหลง 
 พ.ศ. ๒๕๒๕ ชาวบ้านในพ้ืนที่อ าเภอเวียงป่าเป้า ได้พากันขุดเอาเครื่องเคลือบดินเผา
จ านวนมากมาขายกันให้กับกลุ่มพ่อค้าวัตถุโบราณท้ังในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น  จึงท าให้สล่าทัน ธิจัต
ตัง ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินเชียงราย หรือสล่าเชียงราย ได้เล็งเห็นว่า ควรจะช่วยกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู กอบกู้
เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงให้ฟ้ืนกลับขึ้นมาอีกครั้ง เพ่ือเป็นมรดกชิ้นส าคัญทางวัฒนธรรมให้คง
อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป เหมือนเช่นในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๓ สล่าทัน ธิจิตตัง มุ่งมั่นพากเพียรศึกษา
หาความรู้เรื่องลวดลายเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง ถึง๑๘ ปี ลวดลายเหล่านี้แฝงไปด้วยคติแง่คิด
มากมายหลายอย่าง โดยมีความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาด้วยส่วนหนึ่ง สิ่งที่สล่าทัน ธิจิตตังค้นพบ
นอกจากจะเป็นเรื่องราวที่มาของลวดลายต่างๆ ท่านยังได้ศึกษาลึกลงไปถึงกระบวนการเคลือบสารที่
ใช้เคลือบ เนื้อดิน ว่าท าไมเครื่องเคลือบเวียงกาหลงจึงได้บางและเบาถึงขนาดนี้  จนได้รู้ว่าดินเหล่านี้
น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของลาวาภูเขาไฟมาก่อน เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินเกิดการยกตัวขึ้น เวียง
กาหลงที่อยู่ทางใต้ของเมืองเชียงรายแต่สายน้ ากลับไหลย้อนขึ้นไป เมื่อดินเหล่านี้เคยผ่านความร้อนสูง
มาก่อนจึงสามารถท าเครื่องดินเผาได้บางกว่าดินที่อ่ืน 
 เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงเพียงชิ้นเดียวสามารถประกอบด้วยลวดลายมากมายอยู่
บนนั้น ไม่ว่าจะเป็นลายดาวดึงส์ ลายภพภูมิต่างๆ สกิทาคามี อนาคามี เป็นต้น ลายสามกิ่ว คือวิกฤต
และโอกาส ขึ้น-ลงสามรอบก็จบช่วง ๑ ชีวิต และกล่าวถึงทางสายกลาง ลายสัตว์มงคล สัตว์โชคลาภ 
ปลาตะเพียน, มังกร สัตว์แห่งอ านาจ และ หงส์ สัตว์แห่งบารมี เป็นต้น ส่วนอีกลายก็เป็นลายกล้วย
กล้วยหมูหมู มีรูปหมูกับกล้วย ตัวหนังสือค าว่า "กล้วยกล้วยหมูหมู ดูดีมีแต่รุ่งเรือง" อยู่ตรงขอบ 
แสดงให้เห็นว่าเรื่องทุกอย่างที่ง่ายๆ เรื่องกล้วยๆ หมูๆ งานชิ้นนี้เป็นงานศิลปะร่วมสมัยที่พบในเครื่อง
เคลือบเวียงกาหลง๕ ส่วนลวดลายที่เกี่ยวกับศาสนาอย่างลึกซึ้ง ได้แก่ลาย ปัญจมฌาน พระอริยเจ้า
ตรัสรู้ ด้วยฌาณทั้งห้า คือ ศิลสมบูรณ์ สมาธิสมบูรณ์ ปัญญาสมบูรณ์ เข้าใจอย่างสมบูรณ์  ปฏิบัติเหตุ
สมบูรณ์  
 ๒.๑.๔ ประเภทของเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง 
 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ  
  (๑) การผลิตด้านการอนุรักษ์ เน้นการเลียนแบบให้เหมือนศิลปะดั้งเดิม ของเวียง
กาหลง โดยศึกษาจากเศษชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ขุดพบในหมู่บ้าน เช่น ไหลายต่าง ๆ     
  (๒) การผลิตด้านศิลปะร่วมสมัยเป็นการน าศิลปะสมัยโบราณมาผสมผสานกับศิลป
ในปัจจุบัน เช่น เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นของที่ระลึกต่าง ๆ     
  (๓) การผลิตงานนูนต่ าและลอยตัว เป็นงานปั้นสัตว์ในวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น สิงห์ 
กิเลน ฯลฯ มีความประณีตในงานทุกชิ้นมาก ไม่ใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี ใช้วัตถุดิบของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ตั้งแต่ ดิน สี เทคนิคการเผา เคลือบแบบดั้งเดิมท่ีผู้ผลิตศึกษา ค้นคว้าและด าเนินงานด้วยตนเอง 
 อัตลักษณ์ (เอกลักษณ์) /จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงที่สล่าทัน ธิ
จิตตัง และกลุ่มอนุรักษ์บ้านทุ่งม่านคือ  
  (๑) ในพ้ืนที่มีแหล่งวัตถุดิบหลัก ราคาถูกและหาง่าย  

                                           
๕ http://www.touronthai.com/article/๑๐๖๔ 



๑๔ 
 

(๒) ผู้ประกอบการมีความรู้ในเรื่องราวเครื่องเคลือบเวียงกาหลง และมีทักษะในการ
ผลิตและลวดลายเวียงกาหลง 
  (๓) ผลิตภัณฑ์มีลักษณะบาง เบา เพราะปั้นขึ้นรูปด้วยลาวาภูเขาไฟ 

 สล่าทัน ธิจิตตัง นับได้ว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเวียง
กาหลงไปในแนวทางที่เหมาะสม เนื่องด้วยพ้ืนที่เวียงกาหลงเป็นแหล่งเตาเผาโบราณจ านวนมาก คุณ
ทันซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่แต่ก าเนิดจึงได้เริ่มศึกษาความเป็นมาของพ้ืนที่ตนและได้ทดลองผลิตเครื่อง
เคลือบดินเผาเวียงกาหลงมาเป็นเวลานานกว่า ๒๐ ปี จนกระทั่งสามารถผลิตเครื่องเคลือบฯได้
ใกล้เคียงกับเครื่องเคลือบเวียงกาหลงโบราณ นอกจากเทคนิคการผลิตและเทคนิคในการเลือกใช้
วัตถุดิบในพ้ืนที่แล้ว คุณทันยังได้ศึกษาในแนวทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพ้ืนที่เวียงกาหลง ทั้ง
ค้นคว้า จากงานทางวิชาการและการเดินส ารวจแหล่งเตาเผาโบราณ เพ่ือเป็นการอ้างอิงคุณค่าของ
พ้ืนที่และวัตถุโบราณในพื้นที่ 
 ปัจจุบัน มีกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เป็นกลุ่มผู้ผลิตหลักในผลิตภัณฑ์ มีการ
ถ่ายทอดเทคนิคการผลิตและการเขียนลายให้คนรุ่นใหม่ และเริ่มมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตาม
ยุคสมัย และได้ท าการถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ท าให้สมาชิกมีงานท ามีรายได้เสริม เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชน แต่ก็ยังไม่แพร่หลาย ควรขยายให้กว้างออกไปให้ครอบคลุมทั้งต าบลจะท า
ให้เป็นอาชีพท่ียั่งยืนของประชาชนต่อไป 
 

 
ภาพที่ ๒.๒  

การฝึกทักษะการวาดลายเวียงกาหลงลงบนเครื่องเคลือบดินเผา 
 
 
 
 



๑๕ 
 

๒.๒ การบูรณาการภูมิปัญญาเวียงกาหลงกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ศิลปะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันของทุกคนได้ตลอดเวลา เช่น ศิลปะการ
แต่งกาย ศิลปะการพูด ศิลปะการเขียน ศิลปะการอ่าน เป็นต้น รูปแบบการประยุกต์ใช้ที่ดีที่สุดคือ 
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชการที่ ๙ มาบูรณาการกับ
รูปแบบศิลปะการครองชีพ การด ารงชีวิตประจ าวัน จะท าให้เกิดการใช้รูปแบบศิลปะที่เหมาะสมกับ
การตัวเอง กล่าวคือ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ รวมถึงระดับรัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง เป็นแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลาง 
ค าว่า ความพอเพียง นั้นหมายถึงความพร้อมที่จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและ
ภายใน ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ยังสามารถมองได้ว่าเป็นปรัชญาในการด ารงชีวิตให้มีความสุข ที่
จ าเป็นต้องใช้ทั้ง ความรู้ ความเข้าใจ ผนวกกับคุณธรรมในการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่
เพียงการประหยัด แต่เป็นการด าเนินชีวิตอย่างชาญฉลาด และสามารถอยู่ได้ แม้นในสภาพที่มีการ
แข่งขัน และการไหลบ่าของโลกาภิวัต น าสู่ ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ของ ชีวิต เศรษฐกิจ และ
สังคม เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ที่พระราชทานมานานกว่า 
๓๐ ปี ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาขั้นพ้ืนฐานที่ตั้งอยู่
บนทางสายกลาง และความไม่ประมาทซึ่งค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชิวิต ซึ่งต้องมี 
"สติ ปัญญา และความเพียร". เป็นที่ตั้ง ซึ่งจะน าไปสู่ความสุขในชีวิติที่แท้จริง ดังจักอัญเชิญตัวอย่าง
พระราชด ารัสมาแสดงไว้สัก ๕ ครั้ง ดังนี้ 
   

"...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับ ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ ความ
พอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและ
อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐาน ความมั่นคง
พร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป..."  
   (๑๘ กรกฏาคม ๒๕๑๗) 
 
"...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชยว่า
เมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความ
ปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบและท างานตั้งจิต
อธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่า
จะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยิ่งยวดได้..."  
   (๔ ธันวาคม ๒๕๑๗) 
 



๑๖ 
 

"....เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีพอกิน
นี้ ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้า
ทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่
พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...." 
                            (๔ ธันวาคม ๒๕๔๑) 
 
“...โครงการต่างๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ ต้องมีความสอดคล้องกันดีที่ไม่ใช่
เหมือนทฤษฎีใหม่ ที่ใช้ที่ดินเพียง ๑๕ ไร่ และสามารถที่จะปลูกข้าวพอกิน 
 กิจการนี้ใหญ่กว่า แต่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน คนไม่
เข้าใจว่า กิจการใหญ่ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนกัน เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจาก
เศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่จริงแล้ว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...” 

 (๒๓ ธันวามคม ๒๕๔๒) 
   

“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะ
ของตัวเอง คือท าจากรายได้ ๒๐๐-๓๐๐ บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่น
บาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ
 เศรษฐกิจพอเพียง คือท าเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่
ความหมายไม่ใช่ แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of 
Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้
ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพ่ือความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆ ที่ฉันไป เขามี
ทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย 
เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ซาเช่ อันนี้ก็
เกินไป...”  
                          (๑๗ มกราคม ๒๕๔๔) 

 
 จากตัวอย่างพระราชด ารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 
๙ ทั้ง ๕ พระราชด ารัสข้างต้น จะเห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนวทางการด ารงอยู่ และ
การปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภิวัตน์  ีความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ที่มีต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและ
ภายใน ซึ่งจะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการน าวิชาต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันยังต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานทางด้านจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญา และ



๑๗ 
 
ความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลย์และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกมีความหมายกว้างขวาง ซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
  ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากจนเกินไป โดย
ไม่ไปเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
  ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
  ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี
เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรมมต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่พอเพียง ๒ ประการดังนี้ 
  ๓.๑) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนเพ่ือ
จะได้ระมัดระวังในการปฏิบัติ 
  ๓.๒) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะเป็นตัวสร้างเสริม อันประกอบด้วย ความตระหนักใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร เพ่ือใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทาน
แนวพระราชด าริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงค านึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของ
ประชาชนด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้ แนว
การปฏิบัติตามพระราชด าริในการด าเนินชิวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พอสรุปได้ว่า มีแนวทางดังนี้ 
   (๑) ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุมเฟือยใน
การใช้ชีวิต 
   (๒) ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต 
   (๓) ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในทางการค้าแบต่อสู้กัน
อย่างรุนแรง 
   (๔) ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิติหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการ
ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ 
   (๕) ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตามหลักศาสนา 
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ภาพที่ ๒.๓ 

แผนภูมิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา : http://www.raiporjai.com/sufficiency.php?no=๒๐ 

 
๒.๓  จินตนาการกับการสร้างสรรค์ศิลปะ 
 ๒.๓.๑ ความหมายของจินตนาการ 
 จินตนาการ มีผู้นิยามความหมายไว้มากมาย พอสรุปได้ดังนี้ 
 จินตนาการ หมายถึง ภาพที่ถูกสร้างขึ้นในจิตใจ  
 จินตนาการ คือ เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส 
 จินตนาการ หมายถึง การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ 
 จินตนาการ คือ สิ่งหล่อเลี้ยงความเป็นมนุษย์ โลกจินตนาการเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของ
มนุษย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะ แทบทุกคนพากันกล่าวอ้างว่าผลงานศิลปะ
ที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้นมาจากจินตนาการส่วนตน 

จินตนาการ (Imagination) หมายถึง กระบวนการคิดสร้างภาพในสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคย
เห็น ไม่เคยทราบมาก่อน คล้ายกับการคาดเดา คาดหมายว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นอย่างไร เป็นการคิดในสิ่ง
ที่แปลกใหม่ที่จะน าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาจเป็นการเพ้อฝันที่เหนือจริงโดยไม่มีข้อมูล 
หลักฐานมาสนับสนุน  หรือ คิดฝันโดยมีหลักฐาน ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเป็นฐาน แล้วอาศัยเหตุผลและ
ผลมาประกอบ ซึ่งแม้จะยังไม่เป็นจริงในขณะนั้น แต่ก็อาจเป็นจริงได้ในอนาคต 
 จินตนาการส าคัญกว่าความรู้ ค ากล่าวนี้เป็นของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่กล่าวถึงการ
จินตนาการที่ไร้ขอบเขตของมนุษย์ ท าให้เกิดการคิดสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมาย  ซึ่ง
โดยนัยยะของค ากล่าวนี้ไม่ได้มุ่งเจาะจงที่เด็กเท่านั้น หากรวมถึงผู้ใหญ่หรือความเป็นมนุษย์ทุกคน 
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และถ้าหากชี้เฉพาะไปที่เด็กนั่นย่อมหมายความว่า หากจินตนาการของเด็กได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมเต็มตามศักยภาพแล้ว เส้นทางชีวิตที่เติบโตขึ้นก็จะมีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
สังคมโดยรวม เพ่ือให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ การปลูกฝังให้เด็กมีทักษะการ
คิดและรู้สึกสามารถท าได้โดยให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้และค้นหาประสบการณ์ด้วยตัวเองซึ่งจะมีผลให้
เกิดการแสดงออกทางจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ๖  
 ๒.๓.๒ จินตนาการกับงานศิลปะ 
 ศิลปะเกิดจากแรงผลักดันภายในของศิลปิน สะท้อนความคิด ความรู้สึก ร้อน เย็น ทุกข์ 
โศก ดีใจ เสียใจ เป็นสื่อสาร และสื่อความหมาย จากความรู้สึกภายในของศิลปินแต่ละคน อีกรูปแบบ
หนึ่ง ที่มีความแตกต่างไปจากการใช้ภาษา พูด หรือเขียน ศิลปะไม่มีขีดจ ากัดในการแสดงออก ด้วย
รูปแบบวิธีการเทคนิค เนื้อหา ศิลปินเป็นส่วนหนึ่งของสังคมย่อมสะท้อน ความคิด ความรู้สึก ความ
เป็นไปในสังคมนั้นๆ 
 มนุษย์มีความแตกต่างกันด้วยสภาพทางกายภาพ สภาพแวดล้อม ครอบครัว การศึกษา 
วัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความแตกต่างเหล่านี้เป็นที่มาแห่งจินตนาการและแรง
บันดาลใจที่แตกต่างกันออกไป อันหลากหลายตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลจึงเป็นที่มาแห่ง
จินตนาการหลากหลาย 
 การท างานศิลปะ ไม่มีขอบเขตและข้อจ ากัดในการท างานศิลปะ ศิลปินสามารถแสดงออก
ในงานศิลปะได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ศิลปินพ้ืนเมืองในท้องถิ่นต่างๆ มีวิธีการสร้างงานศิลปะที่เป็น
ลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป เช่นการใช้สีที่ท าจากดิน หิน หรือจากพืช ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ 
แม้แต่การใช้รูปทรงในการสื่อความหมายที่แตกต่างกัน ในท้องถิ่นหนึ่ง รูปทรงสามเหลี่ยมอาจสื่อ
ความหมาย ถึงภูเขา แต่อีกท่ีหนึ่งอาจหมายถึงเมืองและปราสาท 

ศิลปะเกี่ยวพันกับการศึกษาและไม่สามารถแยกจากกันได้ ศิลปะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การศึกษาค้นคว้า เมื่อเด็กเล็กๆเริ่มขีดเขียน เขาจะรากเส้นเป็นรูปร่างต่างๆ ที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ บางครั้ง
ก็อาจดูรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง แต่ทั้งหมดนี้เกิดจากแรงผลักภายในจิตใจของเด็ก ในการทดลองและ
ค้นหา วิธีการที่จะสื่อสาร ด้วยวิธีการต่างๆ ท าให้สมองได้พัฒนา สร้างจินตนาการ และความคิด
ต่างๆ โดยผ่านออกมาทางศิลปะ 

การพัฒนาความรู้ทางการศึกษาอาจมีข้อจ ากัด เนื่องจากหลากหลายวิชาล้วนต้องการ
ความถูกต้องทั้งวิธีคิดและรูปแบบ รวมทั้งรูปแบบการสอน แต่ศิลปะจะช่วยกระตุ้นความคิดและการ
ทดลองค้นคว้าให้พัฒนามากขึ้น และด าเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ ตามลักษณะเฉพาะและความ
ต้องการของแต่ละคน ที่มีความแตกต่างกัน ถ้าผู้สอนสามารถ มองเห็นความแตกต่าง และน ามาสู่การ
สร้างสรรค์ในด้านต่างๆ 

                                           
 ๖ จระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์, การสร้างสรรค์กับงานศิลปะ , (https://aoao๕๕๕.wordpress.com/) 
สืบค้น ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
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ศิลปะเป็นตัวแกนของการบูรณาการความรู้ต่างๆ๗ การศึกษาที่ใช้ระบบความเข้าใจ การ
ทดลองท า ทดลองเล่น ลงมือท าเอง จะมีประสิทธิภาพมากถ้าใช้ศิลปะเป็นแกนกลางของการศึกษา
วิชาการต่างๆ เนื่องจาก ศิลปะใช้จินตนาการเป็นตัวน าในการเดินทางของความคิดทั้งมีเหตุผลและไม่
มีเหตุผล ชึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันความถนัดแตกต่างกัน เช่นถ้าจะต้อง
ท างานศิลปะที่เกี่ยวข้อง กับประวัติศาสตร์และวรรณคดี ผู้ท าคงจะไม่สามารถท าได้หากไม่ไปศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวรรณคดีเหล่านั้น ในขณะเดียวกันการค้นคว้าสิ่งเหล่านั้นจะเต็มไป
ด้วยความสนใจอยากรู้ 

เนื่องจากสาระในงานศิลปะประกอบด้วย องค์ประกอบหลักคือ ความคิด รูปแบบ เทคนิค 
เรื่องของรูปแบบและเทคนิค จะถูกน ามาใช้กันมาก เพราะมองเห็นได้ง่าย และถูกน าไปเลียนแบบตาม
อย่างกันโดยหวังว่าจะมีคุณค่าเช่นเดียวกัน แต่คุณค่าส าคัญเมื่อรวมองค์ประกอบหลัก ความคิด 
รูปแบบ เทคนิค แล้วคือความเป็นตัวตนและลักษณะเฉพาะ ที่เกิดจากการท างานของแต่ละคน เป็นสิ่ง
ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงพบปัญหาจากความหลากหลายรูปแบบและเทคนิคของศิลปะเช่นกัน 

รากฐานของมนุษย์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะแต่ในอดีต ล้วนแล้วแต่รับใช้ความเชื่อทาง
ศาสนาและลัทธิต่างๆ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ให้สูงขึ้นทั้งสิ้น เส้นทางของความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างานศิลปะ จะเดินทางไปในทิศทางเดียวกับศาสนา สะท้อนความคิดความรู้สึกของผู้ท างานและขัด
เกลาให้มีจิตใจที่ระเอียดอ่อน รับและสะท้อน ความรู้สึกด้านคุณธรรม จริยธรรม แต่อาจแตกต่างกัน
ตรงที่วิธีการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป จึงกล่าวได้ว่า ศิลปะกับคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่คู่กัน
เสมอจึงจะท าให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะที่ดีงาม 

จึงกล่าวได้ว่า การสร้างสรรค์งานศิลปะ และจินตนาการต่างๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ต้อง
เปิดใจกว้างทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยเฉพาะผู้สอน ต้องเปิดใจกว้างและสามารถยอมรับความคิดและ
รูปแบบของงานศิลปะใหม่ๆได้ตลอดเวลา เพราะความคิดและการท างานศิลปะไม่เคยหยุดนิ่ง ศิลปะ 
จะเป็นปัจจุบันเสมอ 

๒.๓.๓ การสร้างสรรค์กับงานศิลปะ 
 การสร้างสรรค์ คือ ความสามารถของมนุษย์ที่จะคิดแก้ปัญหาและพัฒนาจนสามารถ
ประดิษฐ์ผลิตผลใหม่ๆ การคิดริเริ่มในสิ่งที่แปลกใหม่ เพ่ือสนองความต้องการของตนเองและสังคม 
ดังนั้น การริเริ่มสร้างสรรค์จึงเป็นการกระท าให้ก้าวหน้าแปลกจากเดิม ดีขึ้น งดงามยิ่งขึ้น หรือมีคุณค่า
ยิ่งขึ้น การที่มนุษย์รู้จักการสร้างสรรค์ ท าให้โลกได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ มีความเจริญก้าวหน้า
จนถึงปัจจุบัน และเชื่อว่าโลกจะเปลี่ยนไปสู่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปใน
อนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง ตราบใดที่ยังมีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 

จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
คุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ จึงมีการศึกษาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของคนเราให้เจริญงอกงาม 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมือง เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์สามารถที่

                                           
 ๗ ศุภชัย สุกขีโชติ, การสร้างสรรค์งานศิลปะในหลากหลายจนิตนาการและบูรณาการกับคุณธรรม 
จริยธรรม, (http://www.bpi.ac.th/subsite/ffa/bk/creation.html), สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๒๑ 
 
จะฝึกฝน ทดลอง ปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์ และน าไปสู่การค้นพบแนวทางใหม่ๆ เพ่ือการสร้างงาน
ต่อไป 

  ๒.๓.๓.๑ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
  ความคิดสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
   ๑. ความคิดสร้างสรรค์ทางความคิด (Creative in thinking) คือ การคิด

แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนางาน หรือการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ และ
เจริญก้าวหน้า รู้จักการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาเพ่ือน ามา
วางแผนงานต่อไป 

   ๒. ความคิดสร้างสรรค์ทางความงาม (Creative in beauty) คือ การ
สร้างสรรค์ความงามที่แปลกใหม่ให้งดงามและมีคุณค่ายิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ในทางปฏิบัติ 
เช่น การสร้างสรรค์งานศิลปะ การตกแต่งบ้าน ห้องเรียน ส านักงาน ให้มีความแปลกใหม่ 

   ๓. ความคิดสร้างสรรค์ทางประโยชน์ใช้สอย (Creative in function) คือ 
การสร้างสรรค์ดัดแปลงสิ่งต่างๆ ให้มีคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย เช่น งานสิ่งประดิษฐ์ งานศิลปะที่น า
วัสดุต่างๆ ผลิตผลงานขึ้นให้เกิดประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น 

  ๒.๓.๓.๒ คุณสมบัติของผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
  ความคิดสร้างสรรค์สามารถปลูกฝังได้ หากเราสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปนี้๘ 
   ๑. เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ โดยเป็น

นักอ่าน นักค้นคว้า เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและการจัดนิทรรศการต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่ง เพราะความรู้รอบตัวและประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางจะเป็นรากฐานในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เจริญงอกงามตลอดไป              

   ๒. เป็นผู้ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนโดยไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นของ
ตนเองมากเกินไป มีความคิดในทางประนีประนอม ยืดหยุ่น และยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา 

   ๓. กล้าคิด กล้าท าอย่างมีกระบวนการ รู้จักการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา 
สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกอย่างหลากหลายเพ่ือน ามาวางแผน ปฏิบัติตาม
แผน และปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น นั่นก็คือ การพัฒนาให้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ซึ่งเป็น
คุณสมบัติของนักสร้างสรรค์ 

   ๔. เป็นนักแก้ปัญหาโดยไม่หวั่นหรือท้อแท้ต่อปัญหา อุปสรรคใดๆ มี
ความยินดีและพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ และคิดค้นวิธีแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจะสามารถน าประสบการณ์มาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างรวดเร็ว 

   ๕. ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แปลกแหวกแนว ไม่เหมือนผู้อ่ืน แต่ผลงานที่ 

                                           
๘ อ้างแล้ว, ศุภชัย สุกขีโชติ, การสร้างสรรค์งานศิลปะในหลากหลายจินตนาการและบูรณาการกับ

คุณธรรมจริยธรรม, (สืบค้นเมื่อวนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒).  



๒๒ 
 
ปรากฏย่อมมีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในเวลาต่อมา 

  ๒.๓.๓.๓ กระบวนการสร้างสรรค์กับงานศิลปะ 
  การสร้างสรรค์งานศิลปะมีกระบวนการหรือข้ันตอนตามล าดับ ดังนี้ 
   ๑. การรับรู้ (Perception) คือ การที่มนุษย์ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ 

รับรู้และชื่นชมในธรรมชาติและสภาพแวดล้อมรอบตัว ได้แก่ การสัมผัสรับรู้ด้วยประสาทตาในการ
มองเห็นความงามของธรรมชาติ เช่น ภาพดอกบัวที่ชูช่ออยู่เหนือน้ า ภาพดวงอาทิตย์ยามลับขอบฟ้า 
และการสัมผัสด้วยประสาทหูในการได้ยินเสียงจากธรรมชาติหรือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เสียงนก
ร้องอันไพเราะและบริสุทธิ์ เสียงน้ าตกกระทบโขดหิน ภาพและเสียงเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์
สร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น วาดภาพบันทึกความงามและความรู้สึกจากธรรมชาติ แต่งเพลงหรือบรรเลง
ดนตรีบรรยายความงามของธรรมชาติหรือเลียนเสียงธรรมชาติ 

   ๒. ประสบการณ์ (Experience) คือ การที่มนุษย์ผ่านภาวะการรับรู้ ได้
เห็น ได้ฟัง และได้ปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้วบ่อยครั้งจนสั่งสมเป็นประสบการณ์และความช านาญ เช่น 
ศิลปินมีใจรักและชื่นชมความงามของธรรมชาติ โดยเฉพาะดอกไม้นานาพรรณ จึงมักจะเข้าไปสัมผัส
ชื่นชมกับความงามของธรรมชาติเหล่านั้น และนิยมถ่ายทอดความงามด้วยการวาดภาพ จึงเกิด
ประสบการณ์และความช านาญในการวาดภาพธรรมชาติเป็นพิเศษ ศิลปินบางคนมีความเจนจัดในการ
วาดภาพสีน้ า นักเรียนอาจวาดภาพจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

   ๓. จินตนาการ (Imagination) คือ การคิดสร้างภาพในจิตใจก่อนที่จะ
สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะโดยมี พ้ืนฐานมาจากการได้สัมผัส รับรู้ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมจนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ สั่งสมเป็นประสบการณ์และความ
ช านาญ ขยายผลเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยจิตนาการ มิใช่เพียงการถ่ายทอดจากประสบการณ์
และจากสิ่งที่ตามองเห็นเท่านั้น แต่เป็นการแสดงออกจากภายในสู่ภายนอก สะท้อนความคิด
สร้างสรรค์อย่างอิสระและหลากหลาย ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพการรับรู้ แรงบันดาลใจ และ
ประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์งานที่แตกต่างกัน 
 
๒.๔  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 
 ๒.๔.๑ ความหมายของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรม มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย คณะผู้วิจัยได้น ามาแสดงไว้ ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๔๘๕ หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญ
งอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน   

 ทางวิทยาการ หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกัน
และกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน 



๒๓ 
 

ราชบัณฑิตยสถาน๙ ได้ให้ความหมายไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ ว่า วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ท าความเจริญงอกงามให้หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม 
ในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา เป็นต้น 

 ดังนั้น วัฒนธรรม จึงหมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของผู้คนในสังคม ที่สร้างสรรค์
และเรียนรู้ร่วมกัน น าความเจริญงอกงามให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของหมู่
คณะ 
 วัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในสังคมเดียวกันท าความตกลงกัน
ว่าจะยึดระบบไหนดี  พฤติกรรมใดบ้างที่จะถือเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและมีความหมายอย่างไร  
แนวความคิดใดจึงจะเหมาะสม ข้อตกลงเหล่านี้คือการก าหนดความหมายให้กับสิ่งต่างๆในสังคม เพ่ือ
ว่าสมาชิกของสังคมจะได้เข้าใจตรงกันและยึดระบบเดียวกัน หรืออักนัยหนึ่งเราอาจเรียกระบบที่
สมาชิกในสังคมได้ตกลงกันแล้วนี้ว่าระบบสัญลักษณ์ ดังนั้นวัฒนธรรมก็คือระบบสัญลักษณ์ในสังคม
มนุษย์ที่มนุษย์สร้างข้ึน๑๐ ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่สังคม
มนุษย์ร่วมกันรังสรรค์ขึ้นมาเพ่ือประโยชน์แห่งการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  
 วัฒนธรรม ถือว่าเป็นผลึกความคิดและมรดกทางภูมิปัญญาของสังคมนั้นๆวัฒนธรรมมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและบริบทของสังคม และมีการอนุรักษ์ สืบสาน 
ถ่ายทอดไปยังคนรุ่นต่อไป ผู้ที่เกิดมาในสังคมใดก็จะได้รับมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นโดย
อัตโนมัติเป็นเบื้องแรกต่อมาจึงมีการปรับปรุงเสริมแต่งตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นความงอก
งามทางวัฒนธรรม๑๑  
 วัฒนธรรมโดยทั่วไป มีทั้งส่วนที่มองเห็นและส่วนที่มองไม่เห็น  วัฒนธรรมส่วนที่มองเห็น 
ได้แก่วัฒนธรรมที่เป็นองค์วัตถุ  เช่น การแต่งตัว การแสดงการฟ้อนร าท าเพลง เครื่องถ้วยโถโอชาม 
เครื่องเย็บปักถักทอ การวาดเขียน สถาปัตยกรรมพิธีกรรมและพิธีการ ตลอดจนรูปแบบของการท ามา
หากิน และความร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ  วัฒนธรรมส่วนที่มองไม่เห็น ได้แก่วัฒนธรรมที่เป็นองค์
ความเชื่อหรือคุณค่า เช่น เรื่องที่คนคิดอย่างไรกับธรรมชาติ กับสังคม กับตนเองและให้ “คุณค่า”ต่อ
สิ่งเหล่านั้นอย่างไร ตัวคุณค่านี้เองที่เป็นสิ่งก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม๑๒  

 โดยนัยนี้วัฒนธรรม จึงเป็นระบบคุณค่า (Value System) ที่รวบรวมมาได้จาก
ประวัติศาสตร์ เป็นคุณค่าแก่ทางเศรษฐกิจ การเมืองและแนวคิดที่สัมพันธ์กันเป็นโครงสร้างมีผลต่อ
พฤติกรรมของคนในฐานะปัจเจกบุคคลและคนในหมู่บ้านในชีวิตจริงทั้งหมด ดังนั้นวัฒนธรรมจึงไม่ใช่
หมายถึงเฉพาะสิ่งเก่า เช่น ประเพณีต่างๆ เท่านั้นแต่คือบทสรุปหรือผลึกของความคิดและการปฏิบัติ 
                                           
  ๙ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (พิมพ์ครั้งท่ี ๒,  กรุงเทพฯ : 
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๐๓. 
 ๑๐ อมรา พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ , (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑. 

๑๑ สุรเชษฐ์ เวชพิทักษ์, รากฐานแห่งชีวิต: วัฒนธรรมชนบทกับการพัฒนา, (กรุงเทพฯ : หมู่บ้าน, 
๒๕๓๓), หน้า: ๔๔. 
 ๑๒ เสรี พงศ์พิศ, ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท, (มูลนิธิหมู่บ้าน. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๖), หน้า ๗๓. 



๒๔ 
 
หรือคุณค่าทั้งหมดที่มีในสังคมรวมขึ้นเป็นโครงสร้าง  ทั้งด้านการประกอบอาชีพ ด้านอุดมการณ์ 
ความเชื่อและด้านอ านาจการตัดสินใจ ทั้งหมดนี้เกี่ยวโยงอย่างแยกกันไม่ออก  อันเป็นผลจากวิวัฒนา- 
การทางประวัติศาสตร์ของชุมชนและสังคม๑๓ 
 ๒.๔.๒ ประเภทของวัฒนธรรม 
 ได้จ าแนกประเภทของวัฒนธรรมไว้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ วัฒนธรรมในลักษณะ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเชื่อ และวัฒนธรรมในลักษณะสิ่งประดิษฐ์และสถาปัตยกรรม   
แยกกล่าวโดยย่อดังนี๑้๔ 
  ๑. วัฒนธรรมในลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อเป็นวัฒนธรรมที่เป็น
สัญลักษณ์และจับต้องไม่ได้บางต าราเรียกวัฒนธรรมประเภทนี้ว่าวัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกันทางวัตถุ 
(Non-material culture) เป็นต้นว่า ภาษาพูด กิริยามารยาท โดยเฉพาะที่ถือว่าเป็นเป็นสาระส าคัญ
ที่สุดคือขนบธรรมเนียมประเพณี และระบบความเชื่อ  
  ๑.๑ ขนบธรรมเนียมประเพณี  การที่มนุษย์อยู่ด้วยกันย่อมจะต้องมีข้อตกลงซึ่ง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า ข้อตกลงที่ไม่เป็นทางการ แต่เป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัตินี้ เรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณี หรือธรรม
เนียม หรือประเพณี เช่น คนไทยเมื่อพบกันมักจะมีธรรมเนียมยกมือไหว้เป็นการแสดงความเคารพ 
โดยที่ผู้มีอาวุโสน้อยเป็นผู้ยกมือไว้ผู้มีอาวุโสกว่า เมื่อสร้างบ้านก็มีธรรมเนียมการดูฤกษ์ผานาที การยก
เสาเอก การขึ้นบ้านใหม่  เป็นต้น  มีพฤติกรรมหลายอย่างที่คนไทยท าเป็นประจ าโดยที่ถ้ามาองอย่าง
ผิวเผินแล้วจะรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ แต่หลายคนจะท าเ พ่ือเป็นการ “ท าตามธรรมเนียม” 
ขนบธรรมเนียมทั้งระดับบุคคลที่มีการท าเป็นปัจเจก เช่น การถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน  และระดับ
สังคมคือการร่วมท ากิจกรรมพร้อมๆกันในลักษณะพิธีกรรม เช่น ประเพณีทอดกฐิน ทอดผ้าป่า 
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ เป็นต้น 
  ๑.๒ ความเชื่อ  หมายถึง ความเชื่อทางศาสนา  และความเชื่อในสิ่งที่มีอ านาจ
เหนือมนุษย์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น พระภูมิเจ้าที่ เสื้อบ้านเสื้อเมือง ผีปู่ตา เจ้าเข้าทรง เทพเจ้า  
เป็นต้น ความเชื่อ ในทางศาสนามักประกอบด้วยสามส่วน ส่วนแรกคือความเชื่อในส่วนปรมัตถ์หรือ
ส่วนที่สมาชิกของกลุ่มถือว่าเป็นความจริงสูงสุดที่ไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้ซึ่งได้แก่ค าสอนในศาสนาอัน
เป็นภาคทฤษฎี   ส่วนที่สองคือส่วนพิธีกรรมอันเป็นภาคปฏิบัติ  พิธีกรรมทางศาสนานี้อาจเป็นสิ่ง
เดียวกันกับขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งสมาชิกของสังคมยึดถือสืบเนื่องกันมา ส่วนที่สามคือผู้ประกอบ
พิธีกรรม หรือศาสนบุคคลได้แก่พระสงฆ์ในศาสนาพุทธ  บาทหลวงหรือศาสนาจารย์ในศาสนาคริสต์ 
อิหม่ามในศาสนาอิสลาม พราหมณ์ในศาสนาพราหมณ-์ฮินดู และหมอผีในศาสนาที่นับถือผี เป็นต้น     
 ความเชื่อในทางศาสนา ถือเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญมากของวัฒนธรรมของแต่ละสังคม 
เพราะเป็นตัวก าหนดขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง   รวมทั้งเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของสมาชิก
ของสังคมด้วย ทั้งนี้เพราะความเชื่อทางศาสนามักจะระบุถึงความดีและความชั่ว ซึ่งท าให้ศาสนามี 

                                           
 

๑๓ อภิชัย พันธเสน, แนวคิดทฤษฎี และภาพรวมของการพัฒนา, (กรงุเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้น
แอนพับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๓๙), หน้า ๓๑๖-๓๑๙. 

๑๔ เรื่องเดียวกัน, อมรา  พงศาพิชญ์, หน้า ๒๕-๓๑. 



๒๕ 
 
ลักษณะที่เป็นศีลธรรมและมีบทบาทต่อการก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมโดยรวม 
  ๒. วัฒนธรรมในลักษณะสิ่งประดิษฐ์และสถาปัตยกรรม เป็นวัฒนธรรมที่เป็น 
สัญลักษณ์และ สามารถจับต้องได้ มองเห็นได้ บางต าราเรียกวัฒนธรรมประเภทนี้ ว่า วัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกันทางด้านวัตถุ (Material culture) วัฒนธรรมประเภทนี้ เน้นในสิ่งที่เป็นรูปธรรมอันเป็น
ผลผลิตทางภูมิปัญญาของคน ซึ่งเป็นที่มาของปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกด้าน ตั้งแต่กระ
ประดิษฐ์คิดค้น รูปแบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและวัสดุเครื่ องมือเครื่องใช้  การคิดค้นยารักษาโรค  
เครื่องนุ่งห่มและอาหาร ตลอดจนความคิดทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของ
การประดิษฐ์เครื่องยนต์ โทรศัพท์ โทรสาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในปัจจุบัน   
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์จากหลายแหล่งได้แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมในลักษณะ
สิ่งประดิษฐ์และสถาปัตยกรรม มีพัฒนาการมาเป็นยุคๆ นับแต่วัฒนธรรมที่ค้นพบสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ยุคต่างๆ เป็นต้นมา   ได้แก่ยุคหินเก่า  ยุคหินกลาง และยุคหินใหม่  ยุคหินเก่า คือยุค
สมัยที่เริ่มมีสังคมมนุษย์จนถึงประมาณหมื่นปีที่ผ่านมา เป็นสังคมที่มนุษย์มักอาศัยอยู่ในถ้ า ไม่มีที่อยู่
เป็นหลักแหล่งถาวร หากินด้วยการล่าสัตว์และเก็บพืชผักกินเป็นอาหาร  ลักษณะเครื่องมือเครื่องใช้ก็
ไม่ทันสมัย ยุคหินกลาง เป็นยุคที่มนุษย์เจริญก้าวหน้ากว่ายุคหินเก่า เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ก่ีพันปี  
มีการใช้เครื่องมือท าด้วยหิน  มีการคิดค้นการใช้คันศรและธนูในการล่าสัตว์  มีการท าเครื่องปั้นดินเผา
ขึ้นใช้ ยุคหินใหม่  คือ ยุคที่มีอายุประมาณ ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว  มนุษย์ยุคนี้เริ่มรู้จักการเลี้ยงสัตว์แทน
การล่าสัตว์ รู้จักการเพาะ ปลูกแทนการเก็บพืชผักจากในป่าเป็นอาหาร มีการประดิษฐ์เครื่อ งมือ
เครื่องใช้ท าด้วยเหล็กและส่วนผสมของโลหะชนิดต่างๆ ขึ้นใช้ มีการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอย่าง
เป็นกิจลักษณะ มีการประดิษฐ์ ตัวอักษรขึ้นใช้ในการติดต่อสื่อสารและบันทึก จึงกล่าวได้ว่าเป็นยุคที่
เกิดอารยธรรมขึ้น  เช่น อารยธรรมกรีก อารยธรรมโรมัน อารยธรรมอินเดีย อารยธรรมจีน อารยธรรม
เมโสโปเตเมีย เป็นต้น 
 ๒.๔.๓ การแบ่งประเภทของวัฒนธรรมไทย 
 แต่เดิมคนไทยใช้ค าว่า “จารีตประเพณี” แทนค าว่าวัฒนธรรม  ค าว่า วัฒนธรรมไทยเริ่ม 
น ามาใช้ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมกับจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้น     
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสากลนิยม และการเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทย            
วัฒนธรรมจึงเป็นค าที่ทางราชการใช้เพ่ือการเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสามัคคี ความ
เจริญก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 วัฒนธรรมไทยตามที่กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา๑๕  ได้ประมวลจ าแนกไว้ในปี พ.ศ. 
๒๔๙๖  ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมไทยไว้ ๔ ประเภท  ดังนี้  
  ๑. คติธรรม คือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับหลักในการด าเนินชีวิต 
  ๒. เนติธรรม คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย ระเบียบประเพณีท่ียอมรับนับถือ  
  ๓. วัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น บ้านเรือน เครื่องนุ่งห่ม ความเป็นอยู่ 
  ๔. สหธรรม คือ วัฒนธรรมทางสังคม หมายถึงคุณธรรมต่างๆ ที่ท าให้คนอยู่ร่วมกัน 

                                           
๑๕ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา, บทความทางวัฒนธรรม กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา, 

(กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๐), หน้า ๗๑. 



๒๖ 
 
อย่างสงบสุข รวมถึงมารยาทในการติดต่อเกี่ยวข้องกับสังคม 
 ต่อมาเม่ือรัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นในปี  
พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมไว้  ๕  ด้าน๑๖  ได้แก่ 
  ๑. ด้านศิลปะ เช่น ภาษา ดนตรี วรรณคดี ฟ้อนร า ละคร วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม 
  ๒. ด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม ศีลธรรม ศาสนา 
ปรัชญา โบราณคดี  มารยาทในสังคม การปกครอง กฎหมาย 
  ๓. ด้านการช่างฝีมือ เช่น การเย็บปักถักร้อย การแกะสลัก การทอผ้า การจักสาน 
การจัดท าเครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่องทอง การจัดดอกไม้ การท าตุ๊กตา การท าเครื่องปั้นดินเผา 
  ๔. ด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น การละเล่น มวยไทย ฟันดาบ กระบี่กระบอง 
  ๕. ด้านคหกรรมศิลป์ เช่น ความรู้เรื่องอาหาร การประกอบอาหาร เสื้อผ้า และการ
แต่งกาย บ้านและการดูแลบ้าน ยาและการใช้ยา การอบรมดูแลเด็ก มารยาทในการกินอยู่ การ
ต้อนรับแขก การรู้จักแก้ปัญหาในครอบครัว และการรู้จักประกอบอาชีพ 
 การแบ่งประเภทของวัฒนธรรมไทยดังกล่าว  พิจารณาจากภาพรวมแล้วก็สามารถแยกได้
เป็นสองประเภทเช่นเดียวกันคือวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นวัตถุ และวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมอันไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุ ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น 
 ๒.๔.๔ ลักษณะของวัฒนธรรม 
 โคโรล และเมลวิน๑๗   นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน ได้สรุปลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญของ
วัฒนธรรมไว้  ดังนี้ 
  ๑. วัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมของความคิด โลกทัศน์ และค่านิยมทางสังคม และเป็น
ตัวก าหนดมาตรฐานของพฤติกรรมในสังคมเดียวกัน  ดังนั้น คนในสังคมเดียวกันจะสามารถคาดคะเน
พฤติกรรมของผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆได้ เช่น ค่านิยมในการนับถือผู้อาวุโสในสังคมไทยโดยการยก
ย่องให้เป็นพี่  หน้าที่ของผู้อาวุโสที่พึงมีต่อผู้ที่มีอายุน้อย  เมื่อมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ผู้อาวุโส
จะต้องแสดงน้ าใจในการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหรือเจ้ามือ  เป็นต้น 
  ๒. วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมอันเกิดจากการสั่งสมและการเรียนรู้โดยเริ่มได้รับ
จากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่  ครูอาจารย์ และแบบอย่างอันดีงามของคนในสังคม และเป็นค่านิยม
ที่คนในสังคมพิจารณา เลือกโดยใช้วิจารณญาณ 
  ๓. วัฒนธรรมมีพ้ืนฐานจากการใช้สัญลักษณ์ (symbols) พฤติกรรมของมนุษย์มีต้น
ก าเนิดจากการใช้สัญลักษณ์  มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีคุณสมบัติเหนือสัตว์โลกชนิดอ่ืนในการใช้ภาษาในการ
สื่อสาร  ถ่ายทอด  สั่งสม  ภาษาจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์  ดังนั้นชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์จึงเก่ียวข้องกับสัญลักษณ์ต่างๆ 
  ๔. วัฒนธรรมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์พร้อมทั้งก าหนดแบบแผน
ในการด าเนินชีวิต  และเป็นเครื่องมือให้มนุษย์ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ธรรมชาติและ

                                           
๑๖ เสาวภา  ไพทยวัฒน์, พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย : แนวทางอนุรักษ์และการพัฒนา, (กรุงเทพฯ : ภาค

พัฒนาต าราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานสภาสถาบันราชภฏั, ๒๕๓๘), หน้า ๗. 
๑๗ เสาวภา  ไพทยวัฒน์ ๒๕๓๘ : ๑๑) 



๒๗ 
 
ทรัพยากร  นอกจากนี้วัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐานของพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือความเจริญและ
ความอยู่รอดของมนุษย์ 
  ๕. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง แต่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมเป็นผลมาจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (diffusion)ซึ่งวัฒนธรรมของมวล
มนุษยชาติจะมีการผสมผสานโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีมีความ
เจริญก้าวหน้าสูงสุด จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้ในลักษณะวัฒนธรรมตาม
ไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบในการปรากฏการณ์ “ความล้าหลังทาง
วัฒนธรรม” (culture lag) ถ้าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็อาจเป็นผลเสียต่อ
มนุษยชาติในการสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของตนได้ 
 
๒.๕  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของวัฒนธรรม 
  การคงอยู่ หรือ คง ราชบัณฑิตยสถาน๑๘ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ยังมียังเป็นอยู่อย่างเดิม 
ดังนั้น การคงอยู่ของวัฒนธรรม จึงหมายถึง การด ารงอยู่ซึ่งรูปแบบของความประพฤติและ การปฏิบัติ
ในลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อรวมถึงในลักษณะสิ่งประดิษฐ์และสถาปัตยกรรมอัน
เป็นวิถีชีวิตที่ดีงามของผู้คนที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว๑๙ ได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งการคงอยู่ของวัฒนธรรมของแต่ละ
กลุ่มคน เกิดจากปัจจัยหลักๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การเรียนรู้และการถ่ายทอด  เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์
สร้างขึ้น มิใช่ระบบที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ  วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้องในสังคมนั้นๆ และมีการถ่ายทอดสืบต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นด้วยวิธีการต่างๆ  วิธีการที่
เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเรียนรู้และถ่ายทอดด้วยการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การที่พ่อแม่สอนลูกว่า
อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า  การที่ผู้ใหญ่ในสังคมไทยนิยมสอนลูกหลานและเด็กๆให้ไหว้ผู้ที่มีอาวุโส
กว่าผู้น้อยไม่ควรยืนค้ าศีรษะผู้ใหญ่ เป็นต้น  การสอนในลักษณะนี้นอกจากจะเป็นการสอนถึง
พฤติกรรมแล้วยังเป็นการถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์ด้วย 
  ๒. ค่านิยมของประชาชน โดยเหตุที่วัฒนธรรมเป็นผลึกรวมจากภูมิปัญญาของคนใน
สังคม การที่ประชาชนในกลุ่มนั้นมีส านึกร่วมเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม (ทั้งที่เป็นของตนเองและ
วัฒนธรรมน าเข้าจากต่างถิ่นก็ตาม) เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าและควรอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดให้
เป็นมรดกตกทอดไปยังคนรุ่นต่อไป 
  ๓. ประโยชน์ต่อสังคม ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นระบบ
สัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น มิใช่ระบบที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ วัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องหมายที่
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละสังคม แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ และแต่ละกลุ่มคน และเป็นประโยชน์ใน
การสร้างความเป็นเอกภาพและความเป็นอารยะให้แก่สังคมนั้นๆ  รวมถึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการอยู่

                                           
๑๘

 เรื่องเดียวกัน, ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๒๒๓. 
๑๙ เรื่องเดียวกัน, อมรา พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ,์ (๒๕๔๑), หน้า ๒๐ – ๒๑, 

๑๘๕ - ๑๘๖) 



๒๘ 
 
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข  ความเป็นประโยชน์เช่นนี้จึงท าให้คนในสังคมเกิดความรักและหวงแหน
วัฒนธรรมของตนนับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้วัฒนธรรมนั้น ๆ  ยังคงอยู่ได้โดยไม่สูญสลายไปตาม 
กาลเวลา 
  ๔. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการ
หนึ่งที่ท าให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งออกไปยังสังคมอ่ืน แต่ขณะเดียวกันก็ท าให้มีการ
รับวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืนเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของตนเอง และท าให้วัฒนธรรมนั้นๆ ยังคง
อยู่ 
  ๕. บทบาทของรัฐหรือรัฐชาติ โดยเหตุที่วัฒนธรรมของชนชาติหนึ่งๆ มักถูกใช้เป็น
ระบบสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาตินั้นๆ อยู่เนืองๆ ผู้น ารัฐที่ประสงค์จะสร้าง
แนวคิดชาตินิยมหรือรัฐนิยมให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติ โดยก าหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมเชิงบังคับ
ให้คนในชาติยึดมั่นในจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของตนเองเพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของคนในชาติ และต่อต้านลัทธิการเมืองฝ่ายตรงข้าม การด าเนินนโยบายดังกล่าวนอกจากจะท าให้
วัฒนธรรมของชาติยังคงอยู่แล้วยังเป็นประโยชน์ในทางการเมืองอีกด้วย 
  ๖ . การคงอยู่ ของวัฒนธรรมเกิดจากปัจจั ยส าคัญที่ สุ ดประการหนึ่ ง  คือ 
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของรัฐทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติพระองค์ เพ่ือด าเนินงานด้านการ
รักษาวัฒนธรรม ดังเช่นพระมหากษัตริย์ไทย มีพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเน้นย้ าให้คนไทยเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย ความตอนหนึ่งว่า “... การรักษาวัฒนธรรม คือการรักษาชาติ...” 
 จากพระราชด ารังดังกล่าวนั้น เป็นการเน้นย้ าเห็นเห็นถึงความส าคัญของการรักษา
วัฒนธรรม ของประเทศไทย เนื่องจากว่า สภาวการณ์ในปัจจุบันนั้น แม้ว่าจะหมดยุคการล่าอาณานิคม 
ในลักษณะดินแดนแล้ว  แต่การล่าอาณานิคมทางดินแดนถูกแทนที่ด้วยการล่าอาณานิคมทาง
วัฒนธรรมโดยวิธีการครอบง าและกลืนกินทางวัฒนธรรม จากวัฒนธรรมข้ามชาติที่เหนือกว่าและแข็ง
กว่าในหลากหลายรูปแบบ เช่น วัฒนธรรมทุนนิยมสามานย์ วัฒนธรรมบริโภคนิยม  และวัฒนธรรม
การเอาอย่างผู้ที่ตนรู้สึกว่าเหนือกว่า จากประเทศที่ผู้คนในสังคมเห็นว่ามีความศรีวิไลกว่า ที่
แพร่กระจายไปทั่วโลกพร้อมกับความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการเปิดเสรีทางการค้า  
(FTA.)  จนท าให้หลายประเทศในโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา ไม่สามารถตั้งรับและ
ปรับปรนตัวเองได้ทันท่วงที เพ่ือรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องถูกครอบง าทาง
วัฒนธรรมและสูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง การสูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมคือ
การสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 
 
๒.๖  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม 
 แนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรม   สามารถด าเนินการโดยภาพรวมได้ใน ๒ แนวทาง    
ได้แก่ การด าเนินการโดยบทบาทของรัฐและส่วนราชการ  และด าเนินการโดยบทบาทของสถาบัน 



๒๙ 
 
ครอบครัว สถาบัน การศึกษาและประชาชน   ดังนี้๒๐ 
  ๑. บทบาทของรัฐและส่วนราชการ  การอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยบทบาทของรัฐและ
ส่วนราชการ ในระยะหลังเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เมื่อองค์การสหประชาชาติ 
โดยข้อเสนอขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศ    
“ทศวรรษแห่งวัฒนธรรมกับการพัฒนา”  โดยที่คาดหวังว่าในการพัฒนาประเทศนั้นถ้าหากทุก
ประเทศใช้แต่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว สภาพทางสังคมจะสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   
ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ทุกประเทศจะต้องน าวัฒนธรรมในบ้านเมืองเข้ามาเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ
ของตน  ทั้งนี้เพ่ือการรักษาสังคมของแต่ละประเทศ จึงจ าเป็นจะต้องร่วมมือกันในการรักษาวัฒนธรรม   
 จากพ้ืนฐานความคิดดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) จึงได ้
เสนอรัฐบาลในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในรูปของการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนให้คน
ไทยมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐบาลได้ก าหนดเป็นปีรณรงค์
วัฒนธรรมไท โดยก าหนดกิจกรรมหลักและแผนการรณรงค์อย่างเป็นระบบหลากหลายและค่อนข้าง
ครอบคลุม และด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการ ภาย ใต้ค าขวัญ “เรารักวัฒนธรรมไทย”  โดยด าเนินยุทธวิธีและ
รูปแบบในการรณรงค์วัฒนธรรมไทย เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่หนึ่ง  กลยุทธ์ในการชี้น า ลักษณะการด าเนินงานใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ในเชิง
กว้างโดยใช้เครือข่ายของรัฐและเอกชนร่วมด าเนินการ  โดยสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ทุกประเภท  โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๓๗ เป็นต้นมา สาระของงานส่วนนี้ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลต่างๆของไทย ตลอดถึง
รณรงค์ด้วยค าขวัญต่างต่างๆ เช่น “ท าอะไรมีวินัยคือไทยแท้” หรือ “การมีน้ าใจคือไทยแท้” พร้อม
กันนี้ได้สนับสนุนในลักษณะของงบประมาณอุดหนุนแก่ศูนย์วัฒนธรรมต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมร่วมกิจกรรมการรณรงค์ให้แพร่หลายและทั่วถึงประชาชนในทุก
พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
 ส่วนที่สอง กลยุทธ์ในการสร้างจิตส านึก การใช้ยุทธวิธีทางการศึกษาเพ่ือการสร้าง
จิตส านึกให้เยาวชนไทยและให้สถานศึกษาร่วมกันด าเนินงานเพ่ือกระตุ้นเตือนให้เยาวชนไทยได้รู้จัก
วัฒนธรรมของตนเอง  การรู้จักเลือกสรรวัฒนธรรมต่างชาติอย่างฉลาดพร้อมกับการด ารงวัฒนธรรม
ไทยดั้งเดิมที่ดีงามไว้  ยุทธวิธีดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้สนับสนุน
งบประมาณให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ  โดยสร้างคู่มือการเรียนการสอนทางวัฒนธรรม  สื่อประเภทวีดิ
ทัศน์ทางวัฒนธรรม  เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้รู้จักวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งการรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์ในการเลือกสรร
สิ่งดีงามที่เหมาะกบัตนเองในวัฒนธรรมไทย 
 สาระส าคัญของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการรณรงค์ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๐ เพ่ือให้ 

                                           
 ๒๐ เสาวภา ไพทยวัฒน์. พื้นฐานวัฒนธรรมไทย:แนวทางอนุรักษ์และการพัฒนา. กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐) หน้า ๒๑๗-๒๔๐)    



๓๐ 
 
เกิดเป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แบ่ง
งานวัฒนธรรมไทยเป็น ๑๑ หัวข้อ ได้แก่ 
  ๑. สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๒. วิถีครอบครัวและชุมชนไทย 
  ๓. ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย 
  ๔. ภาษาไทย 
  ๕. ระเบียบวินัย 
  ๖. ค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๗. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 
  ๘. การแต่งกายไทย 
  ๙. ศิลปกรรมไทย 
  ๑๐. วัฒนธรรมการท่องเที่ยว 
  ๑๑. วัฒนธรรมกับการพัฒนา 
  โดยใช้หลักการในการรณรงค์รวม ๓ วิธี คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจโดยอาศัย
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ การสร้างทัศนคติที่เห็นคล้อยตาม และการสร้างพฤติกรรมร่วมด้วยวิธีการ
ต่างๆ 
  ๒. บทบาทของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และประชาชน  วัฒนธรรม
ไทยเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจึงมิได้เป็นเฉพาะหน้าที่ของ
ภาครัฐและส่วนราชการเท่านั้น แต่ถือเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ดังนี้ 
   ๒.๑ สถาบันครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของการปลูกฝังค่านิยมและ
การรักษาวัฒนธรรมชุมชน ท้องถิ่น เมือง และชาติ  สังคมไทยดั้งเดิมครอบครัวมีอิทธิพลในการหล่อ
หลอมบุคลิกภาพและจิตของคนไทย  สภาพครอบครัวไทยซึ่งเคยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มาก่อน โดย
ที่ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ พ่ีน้อง ลุงป้า น้าอา ต่างอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือในละแวกเดียวกัน  ผู้
หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานและคอยอบรมพร่ าสอนให้ลูกหลานมี
ความรักใคร่ ปรองดอง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจต่อกัน ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจซึ่งกันและกัน มีน้ าใจ
เสียสละแก่ส่วนรวม เป็นต้น ความอบอุ่นใจและถ้อยทีถ้อยอาศัยกันของคนในครอบครัวจึงสร้างความ
สมัครสมานกลมเกลียวซึ่งกันและกันอย่างเหนียวแน่นกลายเป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมและ
นับเป็นจุดเริ่มต้นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้สืบทอดและแพร่หลายไปสู่สังคมระดับชุมชน 
ท้องถิ่น เมืองและประเทศในที่สุด   
  แม้ว่าปัจจุบันลักษณะสภาพครอบครัวและสังคมไทยจะเปลี่ยนไปจากเดิมมาก 
แต่สถาบันครอบครัวก็ยังคงมีความส าคัญต่อทุกชีวิตอยู่และยังสามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมโดยเริ่มต้นจากการอบรมสั่งสอนเพ่ือการปฏิบัติตนให้คนในครอบครัวตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม
อันดี  การรู้จักบาปบุญคุณโทษ  ความมีระเบียบวินัย  การเคารพกฎหมายบ้านเมือง  การเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาของท้องถิ่น  การรักษาความสะอาด  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม  ตลอดถึงการตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติอย่างมีเหตุผล  เป็นต้น  โดยผู้น าใน
ครอบครัวต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่บุตรหลาน  หากทุกคนในครอบครัวยึดมั่นในศีลธรรม



๓๑ 
 
อันดีงาม ผลการประพฤติปฏิบัติอันดีงามย่อมส่งผลแก่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมระดับชุมชน
และสร้างความเข้าใจอันดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๒  สถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษาทุกระดับนับเป็นแหล่งการให้ความรู้
และการหล่อหลอมบุคลิกภาพ  การปลูกฝังทัศนคติและจิตส านึก พร้อมการชี้น าบทบาทและหน้าที่
ของประชาชนในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้โดยมีระเบียบในการยึดถือปฏิบัติ   บทบาทของ
สถาบันการศึกษานอกเหนือจากการให้ความรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแล้ว  หลักสูตร
ของสถานศึกษาในทุกระดับจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักท้องถิ่นของ
ตนเอง  ภูมิปัญญาของไทย  การด ารงชีวิตอย่างไทย การรู้จักวัฒนธรรมไทยเพ่ือการปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถเลือกสรรวัฒนธรรมไทยให้เหมาะกับตนและให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
  สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่สถานศึกษาควรเน้นย้ าปลูกฝัง คือการกระตุ้นให้เยาวชน
ในทุกระดับได้เกิดส านึกเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งคนรุ่นหนึ่งได้
สร้างสรรค์และถ่ายทอดสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เพ่ือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
อย่างมีระเบียบแบบแผนเป็นของตนเอง อันเป็นการแสดงความเป็นชาติ  ให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาติของตนและมีส่วนร่วมในการรักษามรดกไทยเอาไว้ให้ยั่งยืนสืบไป 
  ๒.๓ ประชาชนไทยทุกคน ทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและที่อาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ ทุกคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษา เรียนรู้  และรู้จัก เกี่ ยวกับวัฒนธรรมของชาติ  
วัฒนธรรมระดับภูมิภาค  วัฒนธรรมเมืองและวัฒนธรรมชนบท ตลอดถึงวัฒนธรรมซึ่งรับมาจากชาติ
อ่ืน และสามารถปฏิบัติตามวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างถูกต้อง และอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ต่อไป 

 การอนุรักษ์วัฒนธรรมในระดับประชาชน เริ่มจากพ้ืนฐานของครอบครัวเข้าสู่สถาบัน 
การศึกษาและแหล่งประกอบอาชีพ ประชาชนมีสิทธิ เลือกประกอบอาชีพได้ตามถนัดและ
ความสามารถ แต่ประชาชนไม่อาจปฏิเสธในเชื้อชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองได้  ด้วย
เหตุนี้ภารกิจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมจึงเป็นภาระของทุกคนในสังคม  หากแต่บทบาทในการเป็นผู้น า
ทางวัฒนธรรมอาจมีข้อแตกต่างกัน ประชาชนบางกล่ม บางคนอาจมีบทบาทในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
เพราะมีอาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับการธ ารงรักษาวัฒนธรรมโดยตรง เช่น กลุ่มข้าราชการ  กลุ่มนักธุรกิจ 
กลุ่มศิลปิน กลุ่มนักแสดง เป็นต้น   
 การผลักดันให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมเกิดขึ้นในระดับประชาชน  จ าเป็นที่จะต้องเริ่มต้นทั้ง
ระดับผู้บริหารประเทศและระดับชุมชน โดยผนึกจิตส านึกท้ังระดับเบื้องบนและระดับเบื้องล่างให้สอด
ประสานซึงกันและกันเชิงบูรณาการ  โดยทุกคนมีสิทธิในการแสดงออกซึ่งข้อคิดความเห็นได้อย่าง
อิสระและกว้างขวางโดยเท่าเทียมกัน ในลักษณะแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง เพ่ือให้ได้มาตรการและ
แนวทางท่ีดีที่สุดในการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของตน ของสังคม และของชาติ 
 
๒.๗  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
 ๒.๗.๑  ที่มาของแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
 ชุมชนถือเป็นสังคมฐานรากที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่
แตกต่างและหลากหลายตามภูมินิเวศน์ การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย  ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่าง



๓๒ 
 
รวดเร็ว  โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน  สาเหตุส าคัญเพราะคน
ไทยไม่สามารถพ่ึงตนเองในทางเศรษฐกิจได้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมมีลักษณะเป็นสังคมสอง
ระบบ ที่มีท้ังระบบทุนและระบบชุมชน ท าให้เกิดการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย มีการใช้จ่ายเกินตัว ชุมชน
พ่ึงตนเองได้น้อยลง ส่งผลให้ชุมชนมีความอ่อนแอ ประสบปัญหาด้านหนี้สิน สูญเสียวัฒนธรรมในการ
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน มีการแก่งแย่งแข่งขัน  ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าขึ้นในสังคม นอกจากนี้การ
พัฒนาในอดีตที่ผ่านมาจะพิจารณาที่ประสิทธิภาพ  และความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
ภายใต้ก าหนดเวลาสั้นๆ เท่านั้น และยังให้ความส าคัญเฉพาะคนในรุ่นปัจจุบัน  แต่จากกระแส
เรียกร้องในสังคมที่ต้องการให้การพัฒนานั้นค านึงถึงการอยู่รอดและการกินดีอยู่ดีของคนในอนาคต
ร่วมกัน จึงเป็นเหตุให้มีความยั่งยืนเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาและกระบวนการ
ตัดสินใจ  ด้วยเหตุนี้จึงน ามาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  เพ่ือให้ชุมชนสามารถก าหนดชีวิตและด าเนินชีวิต
ตามความต้องการของตนเองได้มากขึ้น  จึงจะน ามาสู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถจัดการ
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
                การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นแนวความคิดการพัฒนาที่เกิดขึ้นภายหลังจากความล้มเหลวใน
การพัฒนาประเทศที่ไม่สามารถท าให้คนในประเทศอยู่ดีมีสุขได้ จึงต้องแสวงหาทางออกที่น าไปสู่
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศร่วมกันของคนในชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ คุณธรรมและความสุข ก่อเกิดให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะ
น ามาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ส่งผลให้คนมีความสุขอย่างแท้จริง 
 ๒.๗.๒  ความหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน 

หากจะถามถึงความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น   ก็มีผู้ ให้นิยามความหมายไว้
มากมาย  ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนัก  

สันติ บางอ้อ๒๑ ได้ให้นิยามความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ไว้ว่า  “การพัฒนาที่
สนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต   ต้อง
ประนีประนอม  ยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง” 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์๒๒  ได้ให้นิยามความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ว่า  “การพัฒนา
เพ่ือตอบสนองความต้องการ พ้ืนฐานของคน ทั้งยุคปัจจุบัน และยุคต่อ ๆ ไป และสร้างความสมดุล
ระหว่าง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม มนุษย์  และสิ่งแวดล้อม” 

สบพันธ์ ชิตานนท์๒๓  ได้ให้นิยามความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ว่า “การพัฒนาที่
บูรณาให้เกิดองค์รวม คือ องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะ
อีกย่างหนึ่งคือ มีดุลยภาพ  กล่าวคือธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจจะต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน  จะ

                                           
๒๑ สันต ิบางอ้อ, บทความเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทเูดย์ คอลัมน ์“สภาพฒัน์ กบัการพฒันา

ประเทศ” เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๖   
๒๒ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, การพัฒนาแบบยั่งยืนการบริหารองค์ความรู้, (วารสารพัฒนาชุมชน ๔๕,๔ 

(เม.ย.๒๕๔๙) ๘-๑๐. 
๒๓ สบพันธ์ ชิตานนท,์ เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา HU ๘๐๑ พฤติกรรมมนุษย์นองค์กร 

(Human Behaviors in Organization). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ๒๕๔๙)   



๓๓ 
 
ท าให้เกิดสภาพที่เรียกว่าเป็นภาวะยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดล้อม การคุ้มครอง
สภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยใช้มนุษย์เป็นแกนกลางการพัฒนาเพ่ือสร้างให้
เกิดความสมดุลระหว่างคนธรรมชาติ และสรรพสิ่ง  เพ่ือให้อยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลกัน ไม่ท าลาย
ล้างกันทุกสิ่งในโลกก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง” 

จากนิยามความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถที่จะสรุปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ไทยได้ก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูล
กันในระหว่างมิติต่างๆ ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อันจะเป็นองค์ประกอบที่จะรวมกันหรือองค์รวมในการท าให้
ชีวิตมนุษย์สามารถอยู่ดีมีสุขได้  ทั้งส าหรับคนในรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต 
 ๒.๗.๓  หลักการส าคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน  
สันติ บางอ้อ๒๔  กล่าวไว้ว่านับตั้งแต่เริ่มใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ (๒๕๐๔-๒๕๐๙) เป็นเครื่องมือน า
ทางในการพัฒนาประเทศเป็นต้นมา สาธารณชนได้ให้ความสนใจติดตามว่า มีอะไรเกิดข้ึนในสังคมไทย
บ้าง ผลของการพัฒนาเป็นเช่นไร และนับตั้งแต่แผนฯ ๘ (๒๕๔๐-๒๕๔๔) เป็นต้นมา ท าไมสภาพัฒน์
จึงปรับเปลี่ยนแนวคิดของการพัฒนา จากที่เคยก าหนดเป็นด้าน ๆ มาให้ความส าคัญกับการบูรณาการ
ในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งแนวคิดและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เพ่ือให้เกิดความสมดุล
และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา พร้อมกับปรับเปลี่ยน
วิธีด าเนินการให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาให้มากท่ีสุด 

การพัฒนาที่ผ่านมาของประเทศไทย  ตั้งแต่เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับ
แรก พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๗ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนา
ในด้านความเจริญเติบโตการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ  จนละเลยการพัฒนาทางด้าน
สังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ  ก่อให้เกิดปัญหาการพัฒนาที่ไม่ได้สัดส่วน เมืองบางเมืองเจริญ
เร็วกว่าชนบทมาก  เกิดช่องว่าระหว่างเมืองกับชนบทมากขึ้น จนเกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่
เมือง  ก่อเกิดปัญหาปัญหาของเมืองในรูปแบบต่างๆ เศรษฐกิจในภาพรวมที่ขยายตัว กลับมีความ
เหลื่อมล้ าทางรายได้อย่างเห็นได้ชัด รวยกระจุกจนกระจาย ก่อเกิดเป็นปัญหาสังคมที่หลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น  วัฒนธรรมอันดีงามเริ่มถูกละเลย ทรัพยากรธรรมชาติค่อยๆ ร่อยหรอลงจนยากที่จะ
ฟ้ืนฟู และบางประเภทก็ไม่สามารถฟ้ืนฟูให้กลับมามีเหมือนเดิมได้ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่มีและ
เหมาะสม ก็ถูกท าลายจนเสื่อมโทรมลง  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

การมองย้อนกลับมาดูต้นตอของสาเหตุที่ท าให้ประเทศชาติของเราไม่ประสบผลส าเร็จใน
การพัฒนานั้น ถือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ท าให้เราสามารถรู้จักตนเองได้  อันจะเป็นการก้าวไปข้างหน้า
อย่างมั่นคง  ไม่ก่อเกิดความผิดพลาดขึ้นเฉกเช่นในอดีต ดังนั้นสาเหตุของปัญหาที่ท าให้ประเทศชาติ
ของเราไม่สามารถท่ีจะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ มีดังต่อไปนี้ 

       ๑. ความต้องการการบริโภคสินค้าและบริการที่ไม่สมเหตุสมผล ฟุ่มเฟือย เป็นเหตุ
ให้เกิดการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการผลิตและบริการที่ เกินพอดี  เกินความต้องการของการ
ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  มีของเหลือทั้ ง เป็นมลพิษสู่สิ่ งแวดล้อมมาก และท าให้คุณภาพ

                                           
๒๔ อ้างแล้ว, “สภาพฒัน์กบัการพฒันาประเทศ” โพสต์ทูเดย,์ หน้า ๖. 



๓๔ 
 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทร ขาดสมดุล แม้จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ก็ตาม 

      ๒.  การที่ชุมชนไม่เข้มแข็ง รับวัฒนธรรมและแนวความคิดผิดๆ มาจากต่างประเทศ 
เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย  วัตถุนิยม  และบริโภคนิยม ทั้งยังขาดการอบรม ละทิ้งขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิม  ท าให้สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมบริโภค  กอบโกย สะสม เกิดการลงทุนทางธุรกิจที่สูญ
เปล่า ท าให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจเกิดความขัดแย้งทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมถูกท าลายอย่างรุ่นแรง 

       ๓.  การเคลื่อนย้ายทุนจากต่างประเทศ  ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อระบบ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันและเครือข่ายทางธุรกิจของ
ประเทศ  วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปลายปี ๒๕๔๐  เป็นบทเรียนที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
เศรษฐกิจที่พ่ึงพิงอยู่กับทุนต่างประเทศโดยขาดรากฐานที่มั่นคงภายใน   ท าให้เกิดการล่มสลายของ
ระบบอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  นอกจากนั้นการเปิดรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี และ
อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมาก เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและกระดาษ  โดยไม่มีกลไกหรือมาตรการที่
เข้มแข็งในการตรวจสอบผลกระทบของอุตสาหกรรมเหล่านี้   ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมาอย่างรวดเร็ว 

      ๔.  นโยบายการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐในอดีต ท าให้มีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานและโครงการขนาดใหญ่จ านวนมาก  โดยขาดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มีการใช้
ทรัพยากรเป็นฐานการผลิตอย่างฟุ่มเฟือย  เกินอัตราการฟ้ืนตัวของระบบธรรมชาติ  ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของระบบนิเวศ๒๕ 

จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก เพราะน าเอาวัฒนธรรมตะวันตก และระบบทุนนิยมเข้ามาบริหารประเทศ  ท าให้เกิดสภาพ
ที่เสื่อมโทรมแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม  คุณภาพชีวิต ศีลธรรม คุณธรรม ซึ่งถือเป็นความ
ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง 

๒.๗.๔  องค์ประกอบของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
จากประสบการณ์การผิดพลาดในการด าเนินงานพัฒนาประเทศ  ส่งผลให้ทุกฝ่ายต่างเกิด

ความตระหนักและร่วมกันหาทางออก จนเกิดแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาใหม่ โดย
เปลี่ยนวิธีการพัฒนาโดยหันมาใช้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยจะเห็นได้จากแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ ฉบับที่ ๙ และฉบับปัจจุบัน ที่ให้ส าคัญต่อการพัฒนาคน
และกระบวนการพัฒนาที่บูรณาการการเชื่อมโยงกันทุกด้านในลักษณะองค์รวมอย่างมีดุลยภาพ   โดย
มีเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของคนไทยอย่างยั่งยืน
ตลอดไป ดังนั้นเพ่ือให้ถึงจุดหมายปลายทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาในแต่ละด้านจะต้องมี
ลักษณะ/องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

      ๑.  มิติทางเศรษฐกิจ การท าให้เกิดดุลยภายของการพัฒนา คือ เศรษฐกิจที่มี 

                                           
๒๕ อ้างแล้ว, สบพันธ์ ชิตานนท์, เอกสารประกอบการสอนกระบวนวชิา HU ๘๐๑ พฤติกรรมมนุษย์

ในองค์กร (Human Behaviors in Organization), หน้า ๔๐. 



๓๕ 
 
รากฐานมั่นคง มีขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวคิดหลัก ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ท าให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด 

  ๒.  มิติทางสังคม จะต้องรวมหมายถึงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ระเบียบวิถีชีวิตของสังคม ที่ท าให้มนุษย์ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้ โดยไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม และให้รวมถึงศาสนธรรม  ซึ่งเป็นระเบียบจิตใจของคนในสังคมที่ท าให้สังคมอยู่ได้
โดยสงบสุข สิ่งเหล่านี้ล้วนถือเป็นการสร้างเงื่อนไขสังคมใหม่ ให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
พัฒนาที่พึงปรารถนา ก่อให้เกิดความเอ้ืออาทร ความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ต่อกัน ชุมชนสังคม
มีความเข้มแข็ง 

  ๓.  มิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่
รอบตัวมนุษย์  ทั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันเป็นระบบนิเวศน์ ที่สามารถให้คุณ
และให้โทษต่อมนุษย์ได้  ทั้งท่ีขึ้นกับความสมดุลหรือไม่สมดุลของระบบนิเวศ โดยจะต้องมีการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีและการพลังงาน ที่สะอาด ปลอดภัย 
ปลอดมลภาวะ เพ่ือการมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

       ๔.  มิติทางการเมืองการปกครอง ปฏิรูปการเมือง การปกครอง การบริหารให้มี
การกระจายอ านาจ ภารกิจหน้าที่ให้แก่ท้องถิ่นโดยแท้จริง ให้สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา  และ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง๒๖ 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า จุดหมายปลายทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นขึ้นอยู่กับมิติต่างๆ ที่อยู่
รอบตัวของมนุษย์ ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทางทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม และ
มิติทางการเมืองการปกครอง ที่จะท าให้เกิดพัฒนาที่ยั่งยืน หรือเกิดการเสื่อมโทรมลง 
 
๒.๘ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว  
  วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญมาก ดังนั้น ต้องศึกษาความหมายและ
ความส าคัญ ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถน าแนวคิด
ที่ได้ ไปศึกษา วิเคราะห์งานวิจัยในฉบับนี้ต่อไปนี้  
   ๒.๘.๑ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นแนวคิดที่ถูกน ามาใช้ในแวดวงการท่องเที่ยวอย่าง
กว้างขวาง การกล่าวถึงการท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวโดยทั่วไปมักเข้าใจว่า หมายถึงการท่องเที่ยว
ในรูปแบบ “โฮมสเตย์ (Home Stay)” หรือ อาจหมายถึงการท่องเที่ยวเพ่ือชมการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ตามที่หน่วยงานหรือแหล่งท่องเที่ยวได้จัดเตรียมไว้ หรืออาจหมายถึง
การท่องเที่ยวตามตลาดน้ าหรือหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายหลายแห่งและ
ก าลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอยู่ในขณะนี้ 
 ในความเป็นจริงแล้วการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้อย่าง 

                                           
๒๖ นิรันดร ์จงวุฒิเวศย์, อ้างแล้ว, (๒๕๔๙) 



๓๖ 
 
หลากหลาย เช่น ชาญวิทย์ เกษตรศิริ๒๗ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นวิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการพัฒนาด้านภูมิ
ปัญญา สร้างสรรค์ เคารพต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และวิถีชีวิตผู้คน หรือสามารถกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ผู้อ่ืน และย้อนกลับมามองตนเอง
อย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสิ่งต่างๆ ในโลกที่มีความเกี่ยวโยงพ่ึงพาไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
ขณะที่ ราณี อิสิชัยกุล (๒๕๔๖ : ๘๓) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมว่าหมายถึงการ
ท่องเที่ยวเพื่อชมหรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม 
ภาษาและวรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี รวมทั้งงานเทศกาล ประเพณี และการละเล่น
ต่างๆ 
 รสิกา อังกูร๒๘ ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต และความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความวิจิตร
อลังการ และแตกต่างจากชนชาติอ่ืน เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ก าลังได้รับความนิยมในหมู่
นักท่องเที่ยว และพยอม ธรรมบุตร๒๙ ได้ชี้ให้เห็นว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่
ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมักจะให้ความ
สนใจเรื่องวิถีชีวิต มรดกวัฒนธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม และกิจกรรมนันทนาการของชุมชนท้องถิ่น 
โดยนักท่องเที่ยวจะเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปะ มหกรรมและงานแสดงสินค้า
หัตถกรรม พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท ศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ตลอดจนแหล่งมรดกต่างๆ 
 ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงหมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งศึกษาเรียนรู้สังคมและ
สภาพความเป็นอยู่ของท้องถิ่นต่างๆ โดยผ่านสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีวิถีการด าเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองในการด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย 
 ๒.๘.๒ ความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่เน้นการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของการพัฒนาประเทศ โดยการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความส าคัญดังนี้ 
   ๑. เพิ่มพูนความรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ การที่คนเราสนใจการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมนั้นมาจากความต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของชนชาติอ่ืนและต้องการเรียนรู้การ
ด ารงชีวิตที่แตกต่างไปจากของตนเอง เนื่องจากคนเรามีสัญชาตญาณของความอยากรู้อยากเห็นใน
ตัวเอง ดังนั้นการท่องเที่ยวในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่น าไปสู่ความส าคัญทางประวัติศาสตร์

                                           
๒๗ ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย, ๒๕๔๐,) หน้า ๑ – ๑๐. 
๒๘ รสิกา อังกูร, การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น, 

(กรุงเทพ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘), หน้า ๘๐. 
๒๙

 พยอม ธรรมบุตร, เอกสารประกอบการเรยีนการสอนวิชาหลักการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์, 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘), หน้า ๑. 



๓๗ 
 
และวัฒนธรรมจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้เข้าชมได้ เช่น การเข้าชมสถาปัตยกรรม ซึ่งนอกจากจะ
แสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามทางศิลปะแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา ความเชื่อ 
มุมมอง ความคิด ความศรัทธา สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในแต่ละยุคสมัยได้ อันเป็นความรู้ที่
ได้รับจากการเข้าชม และนอกจากจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้แล้วยังท าให้ผู้เข้าชมได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์
ใหม่ๆ กล่าวคือ ท าให้มีโอกาสพบวัฒนธรรมที่หลากหลายจากท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมกับของตนเอง 
   ๒. การสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวจะช่วยเผยแพร่
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติกับผู้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสรู้จักกันนั้น ผลก็คือ ท าให้เกิดความสามัคคีสมานฉันท์ และ
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีที่จะน าไปสู่ความเป็นเพ่ือนร่วมโลก
และเกิดสันติภาพขึ้นแก่โลก๓๐ หรือเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนต่างวัฒนธรรมนั่นเอง 
   ๓. อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันหลายประเทศก าลังประสบปัญหาในเรื่อง
ของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ก าลังประสบปัญหาดังกล่าว 
ซึ่งจะเห็นได้จากเยาวชนไทยให้ความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมทาง
ศาสนาน้อยมาก เหล่านี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้วัฒนธรรมของประเทศไทยก าลังเผชิญกับภาวะของ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมดั้งเดิมมาเป็นวัฒนธรรมแบบใหม่จากภายนอกที่ไหล่บ่า
เข้ามาทดแทน การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนี้ ท าให้ภาครัฐและเอกชนพยายามที่จะหาทางฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของไทยให้กลับมาอีกครั้ง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอีกหนทางหนึ่ง ที่จะ
ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับรู้ และช่วยกระตุ้นให้เกิดช่วยกัน
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุอันมีค่าของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป๓๑ 
   ๔. สร้างรายได้ให้กับประเทศ การด าเนินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผ่านมา
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก โดยเป็นสิ่งที่ช่วยน าเงินตราเข้า
ประเทศมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืนๆ (ชรัญ วงษ์วิภาค ๒๕๔๕ : 
๒๗๑) โดยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๒.๕๓ แสน
ล้านบาท ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น ๕.๑๐ แสนล้านบาท ใน พ.ศ. ๒๕๕๒๓๒  
 ประเทศต่างๆ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการช่วยสร้าง
รายได้ให้กับประเทศของตน จึงได้น าวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของประเทศ เช่น ประเทศ
เกาหลีใต้ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่สนับสนุนภาคเอกชนในการส่งออกสินค้าวัฒนธรรมซึ่งอาจ
พบจากการโฆษณาการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ที่เน้นความสัมผัสระบอบวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 

                                           
๓๐

 ชนัญ วงษ์วิภาค, โครงการประมวลข้อมลูพื้นฐานชมุชนในมิติทางมานุษยวิทยา, (กรุงเทพฯ: 
ภาควิชา มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕), หน้า ๒๗๑. 

๓๑ ฐิรชญา มณีเนตร, แรงจูงใจและพฤติกรรมการทา งานในธุรกจิท่องเทยี่ วชายแดนไทย-ลาว, 
(รายงานวิจัย, กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑. 

๓๒ http://thainers.prd.go.th 



๓๘ 
 
รวมถึงการโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ซีรี่ต่างๆ ของเกาหลีใต้ ขณะที่ประเทศสิงค์โปรก็พยายามใช้ความ
หลากหลายของเชื้อชาติ เป็นจุดขายในการท่องเที่ยวเช่นกัน โดยมีการฟ้ืนฟูแหล่งวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของสิงค์โปรเชื้อชาติจีน อินเดียและมลายูในประเทศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น๓๓ ประเทศต่างๆ 
เหล่านี้ปัจจุบันก าลังได้รับความสนใจเข้าไปท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งดูได้จากรายการของบริษัทน า
เที่ยวหลายๆ แห่ง ที่มีการจัดรายการท่องเที่ยวไปยังประเทศเหล่านี้อย่างมากมาย 
 
๒.๙ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรมเป็นแนวคิดใหม่ที่เริ่มเข้ามามีบทบาท
ส าคัญในประเทศไทยโดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและศิลปกรรม
ท้องถิน่(Cultural Environment Conservation System) เพ่ือบูรณาการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
และศิลปกรรมสู่กระบวนการวางแผน (Cultural Heritage in Planning) โดยมีแนวคิดหลัก คือ การ
ปกป้องดูแลรักษาคุณค่าของพ้ืนที่อย่างเป็นองค์รวมและรอบด้าน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในการร่วมระบุและให้ข้อมูลผ่านการบอกเล่า และส ารวจภาคสนาม ซึ่งเป็นการะกระตุ้นให้
ชุมชนได้มีช่องทางที่เป็นรูปธรรมในการร่วมบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม อันสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ที่ท าให้ท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง 
 แผนที่ทางวัฒนธรรมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตัวตน
ของชุมชน สังคม และการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีท้ังแบบที่เป็นรูปธรรม เช่น 
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน สถานที่แสดงงานศิลปะ สถานที่ส าคัญของชุมชน งานประเพณี เป็นต้น และ
เรื่องราวที่เป็นนามธรรม เช่น ความทรงจ าของคนในชุมชน อัตชีวประวัติบุคคลส าคัญ ทัศนคติ เป็นต้น 
ซึ่งสุพรรณี พรพนารมย์ และ วิลาวัณย์ ปัดภัย๓๔ กล่าวว่า การให้คุณค่ากระบวนการในการท าแผนที่
วัฒนธรรม สามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนได้ เพราะแผนที่
ทางวัฒนธรรมเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้างกิจกรรมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการบันทึก 
อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน จุดมุ่งหมายของการท าแผนที่ทางวัฒนธรรม คือ 
การสร้างส านึกร่วมในชุมชน สนับสนุนวัฒนธรรมที่หลากหลายภายใต้เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา
ของภูมิภาคนั้นๆ 
 แผนที่วัฒนธรรมจึงมีความหมายโดยตรงตามตัวอักษรและความหมายเชิงเปรียบเทียบ 
ความหมายครอบคลุมเกินกว่าการเขียนแผนที่ที่แสดงพ้ืนที่เท่านั้น แต่เป็นการบันทึกเรื่องราว ข้อมูล
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมด้วยเทคนิคต่างๆ เนื้อหาของแผนที่วัฒนธรรมจึงกว่างและหลากหลาย ซึ่ง
อาจจะเป็นด้านมานุษยวิทยา สังคมวิทยา โบราณคดี ภาษาศาสตร์ พันธุศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดนตรี 
ชีววิทยา ข้อมูลที่รวบรวมได้ อาจแสดงในหลายรูปแบบ เช่น แผนที่ภูมิศาสตร์ แผนภูมิ ภาพถ่ายทาง

                                           
๓๓ http://ba.bu.ac.th/ ejournal/IB/IB%๒๐๑๙/IB%๒๐๑๙.htm 

  ๓๔ สุพรรณี พรพนารมย์ และ วิลาวัณย์ ปัดภัย,  การจัดการองค์ความรู้เพ่ือท าแผนที่ทางวัฒนธรรม,  
(วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๑ – ๒ [มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๐] สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 



๓๙ 
 
อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลสถิติ เป็นต้น ทรัพยากรทางวัฒนธรรมจะถูกรวบรวบรวมและเก็บไว้
ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ดิจิตอล เป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการก าหนดนโยบายการพัฒนา
ประเทศและท้องถิ่น 
 แผนที่ชุมชน คือ จุดอ้างอิงร่วมกันของทุกภาคส่วนในการระบุทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
อันเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญของชุมชนโดยมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีชีวิต (Living Heritage) เน้นการพัฒนาชุมชนผ่านกระบวนการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม โดยเนื้อหาครอบคลุมอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองและ
ชุมชน สภาพองค์ประกอบทางกายภายในปัจจุบัน รวมไปถึงองค์ประกอบที่ส าคัญอ่ืนๆ เช่น บ้านเรือน
เก่าแก่ ระบบคูคลอง ต้นไม้ใหญ่ พันธุ์ไม้พ้ืนถิ่น ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกันเป็นคุณค่าร่วม 
(Collective value) ของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ่งมิใช่มีแต่โบราณสถาน วัด วัง ที่มีคุณค่าสูง
เท่านั้น  
 ดังนั้น แผนที่ชุมชน จึงมิได้เป็นเพียงแผนที่ที่แสดงเพียงว่าอะไรอยู่ที่ไหน มีพ้ืนที่เท่าไหร่ 
ระยะทางใกล้ไกลขนาดไหนเท่านั้น แต่ต้องเป็นแผนที่ส าหรับเชื่อมโยงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีธรรม อาหาร และการรักษาโรค เป็นต้น โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
ส ารวจข้อมูลภาคสนามเข้าสู่ผังทางกายภาพ ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือที่จะได้น าไปใช้เป็นฐานคิดและข้อมูลอ้างอิงในกระบวนการวางแผนในระดับท้องถิ่น ได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 แผนที่ชุมชนส่วนใหม่มักครอบคลุมพ้ืนที่ส าคัญ ในการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดถึงศิลปกรรมทุกชนิด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนใหญ่ๆ คือ 
 ส่วนที่หนึ่ง ประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน แสดงข้อมูลอย่างย่อและเป็นรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง อันเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยรอบด้าน ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ 
การเมืองการปกครอง รวมไปถึงมิติทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให้เห็นถึงภาพของของพัฒนาการ
ของเมืองและชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 ส่วนที่สอง คุณค่า ความส าคัญ และคุณลักษณะเด่นทางกายภาพของพ้ืนที่ ได้แก่ การ
วิเคราะห์คุณลักษณะเด่นของพ้ืนที่ใน ๓ ส่วนส าคัญ คือ องค์ประกอบโครงสร้างเมืองและชุมชน 
สถาปัตยกรรม และสภาพธรรมชาติและภูมิทัศน์ เพ่ือแสดงข้อมูลในภาพรวมพ้ืนที่ที่เป็นโครงสร้างหลัก
ทางกายของเมือง 
 ส่วนที่สาม สาระส าคัญและพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลในระดับ
พ้ืนที่ย่อยของเมืองและชุมชน เพ่ือให้เห็นภาพในระดับรายละเอียด และแสดงถึงความสัมพันธ์ของแต่
ละองค์ประกอบในระดับพ้ืนที่ 
 ส่วนที่สี่ แสดงผลลัพธ์หลักของข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการและข้อเสนอแนะถึงความ
เป็นไปได้ในการน าแผนที่ชุมชนไปใช้ในการจัดการพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งข้อมูลที่ส่วนงานอ่ืนๆ ที่
ต้องการน าไปปรับใช้ตามจุดประสงค์ 
 
 
 



๔๐ 
 

๒.๑๐  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา เป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายในการพัฒนา อัน
จะน าไปสู่ความสามารถในการพ่ึงตนเองของประชาชนและชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา 
และได้มีการให้ความหมายที่แตกต่างกันคณะกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่ง สหประชาชาติ  
ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ คือ กระบวนการพัฒนา อีกทั้งยังได้รับผลจากการ
พัฒนาอย่างเสมอภาคอีกด้วยโดยมีลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ๑. เข้าร่วมด าเนินการในความพยายามในการพัฒนา 
 ๒.  ได้รับส่วนแบ่งในผลประโยชน์ของการกระท าตามที่ควรจะเป็น 
 ๓. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย การวางแผน รวมทั้งด าเนิน
กิจกรรมในโครงสร้างพัฒนา 
 อคิน รพีพัฒน์๓๕  ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ การให้ประชาชน
เป็นผู้คิดค้นปัญหา  เป็นผู้ที่ท าทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราก าหนดไปแล้วให้ประชาชนเข้าร่วมในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง  ทุกอย่างต้องเป็นเรื่องของประชาชนคิดข้ึนมา 
 สุจินต์ ดาววีระกุล๓๖  กล่าวว่า  หมายถึง กระบวนการกระท าที่ประชาชนมีความสมัครใจ
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดการ   เปลี่ยนแปลงเพ่ือตัวประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนใน
การตัดสินใจเพ่ือตนเองและมีส่วนด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ปรารถหรือที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ต้อง
มิใช่การก าหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก 
 แม้ว่าความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีหลากหลาย ที่มองการมีส่วนร่วมได้
ในหลายๆ มิตินั้น แต่จุดร่วมประการหนึ่งที่ส าคัญและได้รับการยอมรับร่วมมือกันก็คือการที่ประชาชน
จะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับที่มีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่คนจาก แนวความคิดและ
ความหมายของการมีส่วนร่วมนี้ เราจะพบว่าแนวความคิดเกี่ยวกับการที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนต่างๆ ทั่วโลก  
 โดยมีแนวความคิดส าคัญเรื่องความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ความเดือดร้อนและ
ความไม่พึงพอใจร่วมกัน การตกลงใจร่วมกัน ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ประชาชนสมัครใจเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตัวประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เพ่ือตนเองและมีส่วนด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
 
 

                                           
 ๓๕ อคิน รพีพัฒน์, แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับท่ี ๘. (มปท,  
มปป.), หน้า ๓๒๐.  

๓๖ สุจินต์ ดาววีระกุล, ปัจจัยที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาหมู่บ้าน: 
กรณีศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดของ จังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๒๗. รายงานการวิจัย, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๗), หน้า 
๑๘. 



๔๑ 
 
 ๒.๑๐.๑  แนวคิดของการมีส่วนร่วม 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนนั้น สากล สถิตวิทยา
นันท์๓๗  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การมีส่วนเกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ทั้งซีกโลกตะวันตก และซีกโลก
ตะวันออก ดังจะเห็นได้จากประเพณี “ลงแขก” (Cooperative  work) ซึ่งมีการปฏิบัติในหมู่เกษตร
ทั่วโลก  การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวกลุ่มละแวกบ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ตลอดจน
สังคมนั้นได้รับพัฒนาการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์   ในครอบครัวและในสังคมให้
เจริญก้าวหน้าและผาสุกเรื่อยมา 
 การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวความคิดส าคัญ ๓ ประการ คือ  
 ๑. ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความห่วงกังวล ส่วน
บุคคลซึ่งบังเอิญพ้องกัน กลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของสังคม 
 ๒. ความเดือดร้อนและความไม่พ่ึงพอใจร่วมกัน ที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นผลักดันให้
พุ่งไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผน และลงมือกระท าการร่วมกัน 
 ๓. การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชน ไปในทิศทางที่พ่ึงปรารถนา 
ลักษณะการตัดสินใจร่วมกันนี้ จะต้องรุนแรงมากพอที่จะท าให้เกิดการริเริ่มกระท าการ ที่สนองความ
เห็นชอบของคนส่วนใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นแนวความคิดอ่ืนๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  เช่น 
ความศรัทธา ที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลส าคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท าให้ประชาชนเกิดความเกรงใจ  และมี
ส่วนร่วมด้วยทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีความศรัทธาหรือความเต็มใจที่จะกระท าความเกรงใจต่อบุคคลที่ตนนับถือ 
หรือต าแหน่งท าให้ประชาชนเกิดความเกรงใจ  และมีส่วนร่วมด้วยทั้งๆ ที่ยังไม่มีความศรัทธาหรือ
ความเต็มใจที่จะกระท าอ านาจบังคับ เกิดจากบุคคลที่มีอ านาจเหนือ ท าให้ประชาชนถูกบีบบังคับให้มี
ส่วนร่วม 

๒.๑๐.๒ ความหมายของแนวคิดการมีส่วนร่วม 
 แนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดที่ส าคัญในงานชุมชน โดยกรมอนามัย ๓๘ ได้ให้

ความหมายไว้อยู่ ๔ ประเด็นหลักไว้ด้วยกัน ซึ่งสรุปได้ว่า  
  (๑) การมีส่วนร่วมนั้นคือเป็นการสร้างโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือ

น าไปสู่กระบวนการพัฒนาหรือประโยชน์ที่ผู้ข้าร่วมจะได้อย่างเท่าเทียมกัน   
  (๒) การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการมีส่วนร่วมเป็น
ตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากรในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้เข้าร่วมใน
การตัดสินใจและรับประโยชน์ร่วมกัน 

  (๓) การมีส่วนร่วมนั้นต้องเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ต้องมีความสอดคล้องกับวิถี
ชีวิต ความต้องการ และวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชน๓๙  

  (๔) การมีส่วนร่วมไม่ได้เพียงแค่เป็นเทคนิคหรือวิธีการ  แต่ยังเป็นปัจจัยส าคัญใน 

                                           
 ๓๗ สากล สถิตวิทยานันท์, ภูมศิาสตรก์ารเกษตร, ( กรุงเทพฯ:แพร่วิทยา, ๒๕๓๒),  หน้า ๖๓. 

๓๘ Sisavanh Vongkatanegnou, ม.ป.ป.)   
๓๙ นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา, การมีส่วนร่วมหลักการพ้ืนฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, (กรุงเทพฯ:  

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๔๗) 



๔๒ 
 
การรับรองว่าจะท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนหรือผู้เข้าร่วมต่อไป  

 นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมควรให้ประชาชนหรือผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นแรกไป จนถึง
ขั้นตอนสุดท้ายของโครงการหรือกิจกรรมนั้น  โดยการมีส่วนร่วมหรือการร่วมมือร่วมใจกันจะท าให้
เกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างราบรื่นและสามารถที่จะด าเนินกิจกรรมหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ได้๔๐ 

 จากการให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวไปในขั้นตอนนี้ 
แล้ว สามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วมได้ว่า การมีส่วนร่วมคือการกระท าของบุคคลที่ร่วมมือ
กันเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวกัน โดยสมาชิกหรือบุคคลในกลุ่มต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเหมือน
หรือคล้ายคลึงกัน เข้าร่วมหรือกิจกรรมใด ๆ ด้วยความสมัครใจ มีความทัดเทียมกัน 
  ๒.๑๐.๓  ความหมายของการมีส่วนร่วม   
 การมีส่วนร่วม (Part icipation) United Nations Research Inst itute of 
Development  (UNRISD)๔๑  ให้ความหมายว่า  เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาในเรื่อง
การตัดสินใจ การเข้าร่วมด าเนิน กิจกรรม  และการร่วมรับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมจากกิจกรรม
นั้น ส่วน United Nations ให้ความหมายว่า  เป็นการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
การเข้ามามีส่วนร่วมท าให้เกิดการพัฒนาและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวน การตัดสินใจในเรื่องของ
การพัฒนา Verhagen๔๒ อธิบายถึงการมีส่วนร่วมว่าเป็นรูปแบบพิเศษแบบหนึ่งของการติดต่อสัมพันธ์ 
น ามาซึ่งการแบ่งปันอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต้องอาศัยช่องทางการจัด
องค์กรหรือสถาบันจึงจะได้ผล เพราะสถาบันเป็นหนทางหนึ่งที่อ านวยให้การรวมกลุ่มในประเทศก าลัง
พัฒนาทั้งหลายประสบความส าเร็จ  
 สุรชัย ตื้อยศ๔๓  ให้ความหมายว่า  การที่กลุ่มของประชาชนหรือกระบวนการซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้ที่อยู่วงนอก โดยได้เพ่ิมเติมว่าเป็นความสามารถในการควบคุมทรัพยากรและ
สถาบันต่างๆ ตามสภาวะสังคมท่ีเป็นอยู่ 
 ส่วนนิพนธ์  แจ้งเอ่ียม๔๔  ให้ความหมายของการร่วมมือในแง่ของการกระท าว่าเป็นการ
ร่วมมือของบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป พร้อมใจกันท างานหรือท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
มุ่งหวังให้เกิดความส าเร็จอย่างดีที่สุด การร่วมมือจึงเป็นเรื่องของการพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นความ

                                           
๔๐ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, อ้างแล้ว, (๒๕๔๙)  

  ๔๑ มนตรี กระพุ่มมาลย์, กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชน, 
(กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๓๙),  หน้า ๙๗. 
  ๔๒ อ้างแล้ว, พิชญางค์ จูแจ่มญาณ, การมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีในการท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม่, หน้า ๒๙.   
  ๔๓ สุรชัย ตื้อยศ, การพัฒนาบุคลกรในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ AIC ของโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย. 
(รายงานการวิจัย เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, ๒๕๔๘), หน้า ๗. 
   ๔๔ นิพนธ์  แจ้งเอี่ยม, การส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในสังคมไทย, (รายงานการ
วิจัย เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๔), หน้า ๒๑๒ – ๒๑๓.   



๔๓ 
 
พยายามของคนที่มีลักษณะการติดต่อและสัมพันธ์กัน  และ  William W. Reeder๔๕ กล่าวว่า  การ
ร่วมมือเป็นสิ่งที่ดีท าให้งานประสบความส าเร็จง่ายและรวดเร็วขึ้น การร่วมมือจะมากน้อยขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของงาน ลักษณะของบุคคลที่จะร่วมมือตามความต้องการหรือผลประโยชน์  ความสนใจหรือ
สถานภาพของบุคคล 
 ในการประชุม ณ องค์การสหประชาชาติ๔๖  ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
ค าที่ไม่อาจก าหนดค านิยามความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้เพราะความหมายอาจมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละประเทศ หรือแม้แต่ประเทศเดียวกันก็ตาม หากจะให้เข้าใจชัดเจนแล้ว การนิยาม
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมีลักษณะจ ากัดเฉพาะเจาะจงในระบบเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองหนึ่งๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตามการให้ ค านิยามความหมาย  ควรครอบคลุมถึง
ประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 
 ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบคลุมถึงการสร้างโอกาสที่เอ้ือให้สมาชิกทุกคนของ
ชุมชน และของสังคมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งน าไปสู่และมีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาและเอ้ือให้ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 
 ๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน สะท้อนการเข้าร่วมโดยสมัครใจและเป็นประชาธิปไตย 
ในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดนโยบาย การวางแผน และการด าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
และการแบ่งสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนา 
 ๓. การพิจารณาในมิติดังกล่าว การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
ส่วนที่ประชาชนลงทุน (แรงงาน และทรัพยากร) เพ่ือการพัฒนากับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน 
 ๔. ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจแตกต่างกันไปตามสภาพโครงสร้าง การ
บริหาร นโยบาย และลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชากร การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็น
เพียงเทคนิควิธีการแต่เป็นปัจจัยส าคัญในการประกันให้เกิดการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชน 
 ในมิติที่กล่าวมาข้างต้น ได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างเท่าเทียมในด้านการตัดสินใจของการก าหนดนโยบาย การวางแผนปฏิบัติตามนโยบายการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และเป็นการแบ่งสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ดังนั้นการมีส่วนร่วมใน
ความหมายนี้ จึงเป็นการปลดปล่อยประชาชนให้หลุดพ้นจากการเป็นผู้รับผลจากการพัฒนา และ
กลายเป็นผู้กระท าในกระบวนการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สภาวะทันสมัย เพราะการมีส่วนร่วมเป็นการ
แสดงออกซ่ึงเสรีภาพของประชาชนในการควบคุมชะตาชีวิตของตนเอง 
 นอกจากทัศนคติในเรื่องเป้าหมายและวิธีการดังกล่าวแล้ว Matthias Stiefelและ 
Andrew Pearse๔๗ ได้เสนอให้มองการมีส่วนร่วมใน ๕ มิติ คือ 
 ๑. การมีส่วนร่วมเป็นการประจันหน้า (Confrontation) คือ เป็นการสะท้อนการแจกแจง 

                                           
๔๕ เรื่องเดียวกัน, พิชญางค์ จูแจ่มญาณ, หน้า ๒๕. 
๔๖ เรื่องเดียวกัน, ปรัชญา เวสารัชช์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนชน, 

หน้า ๓๔.   
๔๗ เรื่องเดียวกัน, ปรัชญา เวสารัชช์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในกจิกรรมเพ่ือพัฒนาชนชน, 

หน้า ๕ – ๖. 



๔๔ 
 
แบ่งสรรอ านาจในการตัดสินใจที่ผิดไปจากเดิม จึงอาจเป็นการประจันหน้าระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ 
กลุ่มสังคม กลุ่มชนชั้นต่างๆ กับหน่วยงานที่ตั้งข้ึนอย่างม่ันคงแล้วและไม่ยอมเปลี่ยนแปลง (Immobile 
Establishments) ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของทางราชการ 
 ๒. การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของกลุ่มและขบวนการในการเข้าร่วม (Group and Process) 
โดยการวิเคราะห์ถึงโครงสร้าง วิธีด าเนินการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมของกลุ่มได้ ก่อให้เกิดพลังในการ
เข้าร่วมมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะรูปแบบและลักษณะรวมทั้งสัมพันธภาพระหว่างผู้น าและผู้ตามใน
กลุ่ม 
 ๓. การมีส่วนร่วมเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Individual) จากค านิยามการมีส่วน
ร่วมเป็นเรื่องของพฤติกรรมกลุ่ม แต่ขณะเดียวกันการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล 
 ๔. การมีส่วนร่วมเป็นโครงการ (Project)  ในวงราชการหรือองค์การระหว่างประเทศ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนจะมุ่งไปที่โครงการซึ่งถูกก าหนดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเฉพาะด้าน และมุ่ง
ให้ผู้ได้รับผลประโยชน์มีส่วนร่วมในบางระดับ แต่จะมากหรือน้อยอยู่กับลักษณะของโครงการ 
 ๕.  การมีส่วนร่วมเป็นก าหนดนโยบาย (Policy Making) ตามความหมายกว้าง เป็นการ
มองการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องเดียวกับการเป็นประชาธิปไตย คือ การยอมรับให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย 
 พจนานุกรมศัพท์การศึกษาที่รวบรวมโดย จรูญ มิลินทร์๔๘  ได้ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง การที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในกิจการใดกิจการหนึ่ง โดยมากเป็นกิจการ
ของหมู่คณะที่บุคคลมีส่วนได้เสียอยู่การท างานเป็นคณะนั้นมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในงานของ
สมาชิกหรือผู้ร่วมงานแต่ละคนนั้นส าคัญยิ่ง การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการพัฒนาสังคมให้
เจริญก้าวหน้ารวดเร็วกว่าที่ควรจะเป็น เพราะเป็นสิ่งที่มาจากการตัดสินใจปฏิบัติ รับผลประโยชน์ 
และการประเมินผลร่วมกันนั่นเอง 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนในการจัดการ ควบคุมการใช้ กระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคมเพ่ือประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม ในการมีส่วนร่วมประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา
ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตัวเอง 
 ทวีทอง หงส์วิวัฒน์๔๙ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การเกี่ยวข้อง
ทางด้านจิตใจ และอารมณ์ (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์
กลุ่ม (Group Situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับท้ังท าให้เกิด ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังมี
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่น่าสนใจอีกหลายท่าน ดังนี้ 

                                           
   ๔๘ ไพรัตน์ เตชะรินทร์, ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน, (พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ  : 
วัชรินทร์การพิมพ์,  ๒๕๒๔), หน้า ๔๘. 
   ๔๙ ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, การมีส่วนร่วมในการพัฒนา, (กรุงเทพฯ  : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข  
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๓. 



๔๕ 
 
 วิรัตน์ หมื่นจินะ๕๐  กล่าวถึง  การมีส่วนร่วมของประชาชนว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่แท้จริงจะไม่มีความหมายเพียงแค่การดึงเอาประชาชนเข้ามาร่วมในโครงการที่รัฐเป็นผู้
ก าหนด  รูปแบบเป้าหมายของงานและก าหนดให้มีการการรวมงานดังที่ผ่านมา แต่จะต้องมีส่วนร่วม
อย่างมีความส านึกรับผิดชอบและบทบาทอย่างเต็มที่  ตั้งแต่คิดค้นปัญหา วางแผนปฏิบัติงาน  ดูแล 
ก ากับ ตลอดจนประเมินผลติดตามผล   การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงจะต้องหมายถึง การ
มอบอ านาจอธิปไตยขั้นพ้ืนฐานคืนสู่ประชาชน การพยายามจัดตั้งและพัฒนาองค์กรประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองเป็นส าคัญ 
 กรรณิกา ชมดี๕๑  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่าเป็นการร่วมมือ
ของประชาชนไม่ว่าของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกัน และเข้าร่วมรับผิดชอบเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการโดยกระท าผ่านกลุ่มองค์กรเพ่ือให้บรรลุถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ 
 นิคม  แสนผัด๕๒ การมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน การ
เสียสละทรัพย์  แรงงาน  การร่วมปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
 ไพรัตน์  เตชะรินทร์๕๓ การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนพัฒนาขีด
ความสามารถของตน ในการจัดการควบคุมการใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจของตนด้วยตัวของ
ตัวเอง 
 ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์๕๔ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนหรือ
ชุมชนพัฒนาความสามารถของตนเองในการจัดการ ควบคุมการใช้ และกระจายทรัพยากร ปัจจัยการ
ผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่าง
สมศักดิ์ศรีในฐานสมาชิกสังคมในการมีส่วนร่วมประชาชนได้รับ การพัฒนาการรับรู้ และภูมิปัญญาซึ่ง
แสดงออกในรูปการตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง 
 กลุ่มวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (๒๕๔๓ : ๑๘)  กล่าวว่า  การมีส่วนร่วม 

                                           
  ๕๐ วิรัตน์ หมื่นจินะ, ปัจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของผู้แทน
ประชาชนใน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงราย, (รายงานการวิจัย  เชียงราย : สถาบัน 
ราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๔), หน้า ๘ – ๙.   
 ๕๑ กรรณิกา ชมดี, การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ:ศึกษาเฉพาะการมี
โครงการบ้านสารภีต าบลท่าช้าง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี , รายงานการวิจัย  กรุงเทพฯ  :  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๑.   
   ๕๒ นิพนธ์ จินดาธรรม, บทบาทการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาเชียงรายขององค์การบริหารส่วนต าบล, (รายงานการวิจัย  เชียงราย : สถาบัน
ราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๔), หน้า ๘. 
  ๕๓ ยุทธชัย ชูชัย, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย , (รายงานการวิจัย  เชียงราย:  
สถาบันราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 

๕๔ เรื่องเดียวกัน, ทวีทอง หงษ์วิวัฒน,์ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา,  หน้า ๓.   



๔๖ 
 
หมายถึง  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจร่วมด าเนินการร่วมมือสนับสนุนและ
ส่งเสริมในกิจการที่มีผลกระทบถึงประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 กิตติชัย การโสภา๕๕  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นกระบวนการที่มนุษย์
สามารถจะกระท าการเปลี่ยนแปลง และควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเอง  เพราะประชาชนนั้นไม่ใช่
วัสดุหรือสิ่งที่จะถูกกระท าการ เขาไม่ใช่ผู้ที่จะพัฒนา หรือถูกผู้อื่นสั่งสอนได้ ประชาชนเองเท่านั้นที่จะ
พัฒนาและเรียนรู้ด้วยประบวนการคิดไตร่ตรอง หาทางเลือกในการแก้ปัญหาและลงมือกระท าเอง นี่
คือการปลดปล่อยตัวเองจากข้อจ ากัดต่างๆ  และเพ่ิมทักษะตนเองในการควบคุมสภาพแวดล้อมด้วย
ตนเอง 
  ๒.๑๐.๔ ขั้นตอนการมีส่วนร่วม   
 ส าหรับขั้นตอนการมีส่วนร่วมนั้น ทัศนีย์ ไทยาภิรมย์๕๖  ได้จัดล าดับขั้นตอนของการเข้า
มามีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ  ดังนี้ 
 ๑.  การประชุม 
 ๒.  การออกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ๓.  การตีปัญหาให้กระจ่าง 
 ๔.  การออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านปัญหา 
 ๕.  การออกเสียงเลือกตั้ง 
 ๖.  การบริจาค 
 ๗.  การบริจาควัตถุ 
 ๘.  การช่วยเหลือด้านแรงงาน 
 ๙.  การใช้โครงการที่เป็นประโยชน์ให้ถูกต้อง 
 ๑๐.  การช่วยเหลือในการรักษาโครงการ 
 ๑๑.  การท างานกับตัวน าในการเปลี่ยนแปลง 
 ส่วน พิมานา บูรณพินทุ๕๗  ได้เสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 
คือ ควรมีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาพิจารณาเลือกหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วมีการ
ด าเนินงานตามแผนติดตาม และประเมินผลความส าเร็จหรือล้มเหลวเป็นระยะๆ แล้วจึงท าการแก้ไข
ปัญหาที่พบโดยให้มองชาวบ้านด้วยทัศนะที่เคารพ มองเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต  และภูมิ
ปัญญาที่ชาวบ้านสั่งสมมาแต่อดีต เห็นว่าชาวบ้านมีศักยภาพของตนเองมีวิธีคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา
ของตนเองซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน ที่เน้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

                                           
  ๕๕ กิตติชัย การโสภา, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในโรงเรียนร่วมพัฒนาการ
ใช้หลักสูตรประถมศึกษา, (รายงานการวิจัย เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๖), หน้า ๑๔.   
   ๕๖ ทัศนีย์ ไทยาภิรมย์, การสร้างความพร้อมในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
ในบริหารงาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง, (รายงานการวิจัย เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 
๒๕๒๖), หน้า ๓๓ - ๓๔)   
  ๕๗ พิมานา บูรณพินทุ, การมีส่วนร่วมของสตรีในกจิกรรมศึกษาและการพัฒนาชุมชนบ้านปง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน, (รายงานการวิจัย เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๖), หนา้ ๒๗. 



๔๗ 
 
 พิมพา ตามี่๕๘ ก็ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  และ
นโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้คือ 
 ๑.  ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวม ตลอดจน
ความต้องการของชุมชน 
 ๒.  ร่วมคิดหาสร้างรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไข และลดปัญหาของชุมชน หรือ
เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
 ๓. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัด และแก้ไขปัญหาและ
สนองความต้องการของชุมชน 
 ๔. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 ๕. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารพัฒนาให้มีสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๖. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของ
หน่วยงาน 
 นพพร นิลณรงค์๕๙  กล่าวว่า เงื่อนไขจะส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นหรือไม่เห็นความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเข้าใจหรือไม่เข้าใจแนวคิด และวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหรือไม่มี งบประมาณ
ทรัพยากร  สนับสนุนอย่างเพียงพอ  และทันท่วงทีหรือไม่ สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่อุทิศตนเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือไม่ ประเด็นสุดท้าย คือ เงื่อนไขอ่ืนๆ เช่น ประชาชนมีความพร้อมแค่ไหน 
บรรยากาศหรือสถานการณ์เอ้ือหรือไม่  โอกาสที่จะร่วมมือมีหรือไม่มี  เป็นต้น 
 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กลุ่มคนเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมมือรับผิดชอบร่วมกันในกิจกรรม การพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อสังคมในขั้นตอนต่างๆ ของ
การด าเนินกิจกรรมนั้นๆ โดยมีกลุ่มหรือองค์กรรองรับประชาชนที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนาภูมิปัญญา 
และการรับรู้ สามารถวิเคราะห์ และตัดสินใจเพ่ือก าหนดการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองในการวางแผน
พัฒนาร่วมกันนั้น ต้องมีขั้นตอนในการมีส่วนร่วม และรับการที่ประชาชนหรือบุคคลมีความเกี่ยวข้อง
ในทางด้านจิตใจและอารมณ์ต่อหน่วยงาน ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาการด า เนินงานหรือ
กระทั่งการประเมินผลงานต่อกิจกรรมนั้น ซึ่งกิจกรรมที่เข้าร่วมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกับความต้องการของประชาชน หรือบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม การ
ใช้ชาวบ้านเข้าร่วมควรเริ่มตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายจากสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นน าความต้องการ
ของชุมชนมาก าหนดวัตถุประสงค์เป็นผู้ประสบกับปัญหาด้วยตนเอง ย่อมก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ได้อย่างถูกต้อง และควรเข้าร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ส าคัญมากและ

                                           
  ๕๘ พิมพา ตามี่, ความต้องการของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนประถมศึกษา
อ าเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, (รายงานการวิจัย เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑. 
   ๕๙ นพพร นิลณรงค์, การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชมุชน:ศึกษากรณีบ้านไม้ตะเคียน
ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน, (รายงานการวจิัย ชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘), 
หน้า ๓๑. 



๔๘ 
 
รองลงไปตามล าดับมีการก าหนดทางเลือกในการเลือกแก้ปัญหาอย่างลงตัวเพ่ือการด าเนินงานพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพแล้วปฏิบัติตามแผนที่วางที่วางไว้ให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเต็มความสามารถให้
เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกฝังทัศนคติการมีจิตส านึกที่จะให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนา โดยให้เป็น
ความรู้สึกที่แท้จริงของแต่ละคนในการพัฒนาถึงแม้จะมีขั้นตอนวิธีการที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน
ไป อย่างไรก็ตาม ควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมให้มากที่สุด การปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ให้ค านึงถึงความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ออกมาจากจิตใจแท้จริงให้เป็นรูปธรรมได้ 

๒.๑๐.๕  กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน  
แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดทฤษฎีทีมีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการมี 

ส่วนร่วม (อดินันท์ บัวภักดี) ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก (Hertzberg) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่ 
เกี่ยวข้องและสามารถโยงไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมได้ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจให้

ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ ทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
ย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะเขาจะเพ่ิมความสนใจในงานและมีความ
รับผิดชอบ กระตือรือร้นที่จะท างานซึ่งเป็นการเพ่ิมผลผลิตของงานให้มากขึ้นในทางตรงกันข้ามหาก
ผู้ปฏิบัติงานไม่พึงพอใจในการท างาน ก็จะเกิดความท้อถอยในการท างานและท าให้ผลงานออกมาไม่มี
ประสิทธิภาพ ทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้ที่มีความรัก
วรรณกรรมค่าวล้านนาที่จัดตั้งขึ้น ได้แก่ “ชมรมผะญ๋าวรรณกรรมล้านนาเจียงฮาย” กล่าวคือ ถ้า
บุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้ร่วมคิดตัดสินใจจะส่งผลให้บุคลากรในชมรมฯ เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมมากขึ้น ท าให้ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาได้ นอกจากนี้ทฤษฎีการ
สร้างผู้น าก็มีความส าคัญ คือ ผู้มีอ านาจที่ดี (Positive Leader) มักจะน าการเคลื่อนไหวในการท างาน
อยู่เสมอ ในขณะที่ผู้มีอ านาจที่ไม่ดี (Negative Leader) จะไม่มีผลงานที่สร้างสรรค์เลย การสร้างผู้มี
อ านาจหรือผู้น าจะช่วยจูงใจให้บุคลากรเต็มใจที่จะท างานเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
เนื่องจากผู้น าเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการจูงใจและรวมกลุ่มคน ดังนั้นทฤษฎีสองปัจจัยนี้จึงมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร เพราะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ร่วมมือร่วมแรงกันในการท างานอย่างมีคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงการมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ของ
บุคลากรและผู้น าร่วมกัน ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องมีผู้น าที่ดีอันจะน าไปสู่ความส าเร็จของ
องค์กรได้  

 ๒.๑๐.๖ ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม พบว่า ความส าคัญของการมีส่วนร่วม  สามารถแบ่งได้เป็น 

๖ ข้อ ดังนี้ 
  (๑) เมื่อประชาชนมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ รับรู้และ

ประสบกับปัญหานั้น ๆ เอง ประชาชนจะเกิดการบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา น าไปสู่กระบวนการการ
แก้ไข ปัญหาโดยมักเป็นการพ่ึงตนเอง  

  (๒) ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึง 
ความส าคัญหรือมีความห่วงใยเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรกันมากขึ้น ท าให้ทุกคนจึงต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ร่วมกัน และอาจจ าเป็นต้องมีการตั้งตัวแทนข  ึ้นมา
หลายฝ่าย เพื่อร่วมด้วยช่วยกันดูแลผลประโยชน์ของตนที่พ่ึงจะได้รับ  



๔๙ 
 

  (๓) การมีส่วนร่วมเป็นหลักการพื้นฐานของความยุติธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนยอมรับฟังความเห็นหรือเหตุผลของกันและกัน เพ่ือ  
น าไปสู่การเลือกความเห็นหรือทางเลือกที่ดีที่สุด 

  (๔) ชุมชนและกลุ่มมีความเห็นหรือมีส่วนสนับสนุนในการตัดสินใจนั้น ๆ ร่วมกัน 
เนื่องด้วยเมื่อตัดสินใจร่วมกันแล้ว ชุมชนหรือกลุ่มจะรับทราบถึงปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการ 
แก้ไขปัญหาที่ส าคัญต่อชุมชนหรือกลุ่มร่วมกัน  

  (๕) ถ้าไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการหรือการท ากิจกรรมใด ๆ แล้ว 
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ อาจไม่ประสบความส าเร็จเพราะขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  
นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนหรือผู้เข้าร่วมให้มากข้ึนได้         

  (๖) การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความเป็นเจ้าของ เมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการจะเกิด ความผูกพัน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  

 จากความส าคัญของการมีส่วนร่วมที่ล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ ๓ ประเด็นหลัก
ความส าคัญของการมีส่วนร่วม คือ (๑) การให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าร่วมโครงการตั้งแต่กระบวน
การตัดสินใจไปจนถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง (๒) ให้เกิดความเป็นเจ้าของ และ 
(๓) รู้สึกเกิดพันธะผูกพัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนหรือกลุ่มของตนต่อไป  

๒.๑๐.๗  รูปแบบการประยุกต์ในการมีส่วนร่วมทางสังคม  
 การกระท าทางสังคม (The Theory of Social Action) ของ เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี ได้
อธิบายงการกระท าทางของมนุษย์ (Action of Human) ในลักษณะที่ สามารถน าไปปรับใช้ทางสังคม
ทั่วไป กล่าวคือ การกระท าใดๆ ของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับความสนใจ และระบบค่านิยมของบุคคล ดังนี้  
  ๑. บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล (Personality)  
  ๒. ระบบสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ (Social System)  
  ๓. วัฒนธรรม (Culture) ๖๐   
 ในสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่และวัฒนธรรมนี้จะเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับความคิด 
ความเชื่อถือ (Idea of Believes) ความสนใจ (Primary of Interest) และระบบค่านิยมของบุคคล 
(Ystem of Value Orientation)  
 จ านง อดิวัฒนสิทธิ์๖๑  ได้ศึกษาเรื่องการกระท าของมนุษย์ (Human Action) โดยให้
ก าหนดความการกระท าว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งที่เป็นแบบเปิดและลึกลับซึ่ง บุคคลผู้ท า
ก าหนดให้มีความหมายเป็นส่วนตัว ความเข้าใจในระบบความหมายเกิดข้ึนได้ ๒ ประการ กล่าวคือ  
  ๑. ความหมายส่วนตัวจากการกระท าของบุคคลหนึ่งสามารถเข้าใจได้จากการ
สังเกต โดยตรง  

                                           
๖๐ เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี, การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นต่อการจัดการมูลฝอย: ศึกษาเฉพาะ

กรณีเทศบาลต าบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. (สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม, คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริก, กรุงเทพฯ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕ -๑๖. 

๖๑ จ านง อดิวัฒนสิทธ์ิ, ประวัติแนวความคิดทางสังคม, (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร,์ ๒๕๓๒), หน้า 
๖๐-๖๓. 
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   ๒. มีการเข้าใจสิ่งเร้า เราสามารถแสดงความรู้สึกออกมาด้วยตัวเราเองในการให้
เหตุผลซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของผู้น าหรือถ้าการกระท าของบุคคลไม่มีเหตุผลแล้วอาจจะเข้าใน
ส่วนประกอบแห่งอารมณ์ที่มีการกระท าเกิดขึ้น โดยอาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมที่มีความเห็นอกเห็นใจ
ต่อมนุษย์ ผู้สังเกตไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยกับแนวทฤษฎีหรือจุดมุ่งหมายขั้นสูงสุดหรือค่านิยมของผู้น า 
แต่โดยสติปัญญาแล้วเราอาจเข้าใจสถานการณ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง อีกนัยหนึ่งการกระท า
บางอย่างเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นสามารถถือได้ว่าการอธิบายที่แท้จริงของการกระท าเพราะแรงกระตุ้น
จะมีอยู่ ในส่วนลึกของจิตใจผู้กระท าและส าหรับผู้สังเกตนั้น แรงกระตุ้นเป็นพ้ืนฐานที่เหมาะส าหรับ
การศึกษาพฤติกรรม และเวเบอร์ได้กล่าวว่า การกระท าทางสังคม ๓ ขั้น คือ  
  ๒.๑ การกระท าที่มีเหตุผลเป็นการกระท าที่ใช้วิธีการอันเหมาะสมในอันที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่เลือกไว้อย่างมีเหตุผล การกระท าดังกล่าวมุ่งไปในด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม  
  ๒.๒ การกระท าที่เกี่ยวกับค่านิยม เป็นการกระท าเช่นนี้มุ่งไปในด้านจริยธรรม
และศีลธรรมอย่างอ่ืน เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบในชีวิตทางสังคม  
  ๒.๓ การกระท าตามประเพณี เป็นการกระท าท่ีไม่เปลี่ยนแปลง โดยยึดแบบอย่าง  
ที่ท ากันมาในอดีตเป็นหลักพฤติกรรมการกระท าตามประเพณีที่ไม่ค านึงถึงเหตุผล 

 ๒.๑๐.๘ กระบวนการของการมีส่วนร่วม 
 ในที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี  ค.ศ. 

๑๙๗๕  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น ค าที่ไม่อาจก าหนด 
นิยามความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้  เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่
ละประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้น การนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ควรมีลักษณะจ ากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหนึ่ง ๆ เท่านั้น   

 อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ขยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า
ครอบคลุมประเด็นดังนี้๖๒  

ประเด็นที่ ๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอ้ือให้สมาชิกทุก
คนของชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งน าไปสู่ และมีอิทธิพลต่อกระบวนการ พัฒนา และเอ้ือ
ให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 

ประเด็นที่ ๒ การมีส่วนร่วมสะท้อนการเข้าเกี่ยวข้องโดยสมัครใจ และเป็นประชาธิปไตย
ในกรณีดังนี้คือ การเอ้ือให้เกิดการพยายามพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่า
เทียมกัน และการตัดสินใจเพ่ือก าหนดเป้าหมาย นโยบายและการวางแผนด าเนินการโครงการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นที่ ๓ การมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
กับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าว  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ ไม่ว่าระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ 

                                           
๖๒ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ, นโยบายเมืองไทยแข็งแรง, (นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข,  

๒๕๕๐), หน้า ๒๕  
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ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้รับ 

ประเด็นที่ ๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบาย และโครงสร้างการบริหาร  รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของ ประชากร การมี
ส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิควิธีการ แต่เป็นปัจจัยส าคัญในการประกันให้เกิด
กระบวนการพัฒนาที่มุ่งเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน 
         ๒.๑๐.๙ ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าในหน่วยงานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเพราะการมี
ส่วนร่วมมีคุณประโยชน์หลากหลายประการ อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่จะได้จากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนขึ้นอยู่กับความจริงใจและความจริงจังในการด าเนินการด้วย และยังเป็นผลดีต่อการบริหาร 
จัดการเครื่อข่ายอีกด้วย คือ 

๑) ท าให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหามีความหลากหลาย
เป็นไปอย่างถี่ถ้วน  รอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิด จากบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้งความ
รอบรู้ และประสบการณ์ 

๒) ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน  โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจมาก
เกินไป ซึ่งอาจน าไปสู่การใช้อ านาจในทางท่ีไม่ถูกต้องอันเกิดผลเสียหายแก่เครือข่ายได้ 

๓) เป็นการขจัดปัญหา มิให้การด าเนินนโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาก
หรือน้อยเกินไป  ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการด าเนินการต่อทุกฝ่ายได้ 

๔) ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ท าให้การบริหารเครือข่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือง่าย 

๕) การรวมตัวกันของบุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง  สามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

 นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมยังเป็นกระบวนการในการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน ใน
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การด ารงชีพ การอนุรักษ์ สืบสาน และ
ฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดียิ่ง ถ้าจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมในการพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืนก็คงไม่ผิดเลย 
 ๒.๑๐.๑๐ ระดับการมีส่วนร่วม  
 ระดับการมีส่วนร่วมในที่นี่จะพูดถึงระดับการออกแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักออกแบบกับ
คนในชุมชน โดยเหตุที่ทั้งสองจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหรือมีส่วนร่วมกันนั้นเพราะในงานออกแบบ
บางอย่างที่มีขั้นตอนตามกระบวนการออกแบบ อาจเป็นขั้นตอนที่คนในชุมชนหรือชาวบ้านไม่ทราบ
หรือไม่สามารถท าด้วยตนเองได้ เช่น การเขียนแบบให้ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม การประเมิน
ราคา และการก่อสร้างต่าง ๆ ดังนั้นนักออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญจึงเข้าไปแนะน าในเรื่ องเหล่านั้น 
และอีกอย่างที่เป็นข้อดีของการที่มีนักออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมกับคนในชุมชน คือ 
นักออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญจะสนับสนุนให้เกิดแรงกระตุ้นในการที่จะค้นหาปัญหาหรือวิธีการช่วยกัน
แก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น เพราะคนนอกอาจมองเห็นปัญหาได้มากกว่าคนในชุมชนเองก็
เป็นได้ (ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และวิรัตน์  รัตตากร, ๒๕๕๖) ซึ่งระดับการมีส่วนร่วม ระหว่างนัก
ออกแบบกับคนในชุมชนมีอยู่ ๗ ระดับโดยเรียงล าดับการมีส่วนร่วมมากไปสู่การมีส่วนร่วมน้อย ดังนี้ 



๕๒ 
 

 
ตารางที่ ๒.๑ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
 

ระดับการมีส่วนร่วม  ระดับการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญและชุมชน 
๑ .  ชุ ม ชนตั ด สิ น ใ จด้ ว ย
ตนเอง  

ชุมชนควบคุมและตัดสินใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบไป 
จนถึงกระบวนการสร้าง 

๒. ผู้ เชี่ยวชาญและชุมชน
ร่วมกัน ออกแบบ 

ผู้เชี่ยวชาญกับชุมชนมีส่วนร่วมกันในทุกข้ันตอนการออกแบบ ตั้งแต่
การจัดเตรียมจนบรรลผล 

๓. การออกแบบทางเลือก ผู้เชี่ยวชาญได้ออกแบบหรือมีทางเลือกให้กับชุมชนได้เลือกสิ่งที่
ชุมชนต้องการ 

๔ .  การสนทนาระหว่ าง 
ผู้เชี่ยวชาญกับชุมชน 

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบการสนทนาระหว่าง ผู้เชี่ยวชาญ
กับชุมชน 

๕. การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น
โดย ผู้เชี่ยวชาญ 

การศึกษาข้อมูลท้องถิ่นจากคนในท้องถิ่นหรือชุมชนเกี่ยวกับ 
ประสบการณ์การออกแบบ สัญลักษณ์รูปแบบและวิถีชีวิต ของคน 

 ในชุมชนเป็นส าคัญ 
๖. การเก็บข้อมูลเบื้องต้น
ของ ท้องถิ่นโดยผู้เชี่ยวชาญ 

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับท้องถิ่นโดยแบบสอบถามไม่ระบุ
เจาะจงเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

๗ .  ผู้ อ อ ก แ บ บ ท า ก า ร
ออกแบบ ด้วยตนเอง 

ผู้เชี่ยวชาญท าการออกแบบเองโดยไม่ค านึงถึงความต้องการที่ 
แท้จริงของชุมชน 

ที่มา: ฤทธิรงค์จุฑาพฤฒิกร และวิรัตน์รัตตากร. (๒๕๕๖).  
บทบาทของสถาบันการศึกษาและชุมชน ในการมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
ชุมชนมอญวัดศาลาแดงเหนือ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS ๒๐๑๓. เชียงใหม่: คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 
๒.๑๑  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๑๑.๑  ที่มาของแนวคิดทฤษฎีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นค าค าเดียวกัน บางทีเรียกว่าภูมิปัญญา

ชาวบ้าน บางทีเรียกภูมิปัญญาท้องถิ่น ค าว่า”ภูมิปัญญาท้องถิ่น”(local  wisdom)  หรือ  “ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน” (popular  wisdom) หรือ”ภูมิปัญญาไทย”(Thai  wisdom)  เป็นค าที่รู้จักกันใน
วงการศึกษามานานพอสมควรแล้ว แต่ความจริงในการกล่าวถึงได้เกิดขึ้นในบางระยะๆและไม่ได้
น ามาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศได้เต็มที่นัก   ในด้านการศึกษาได้มีการตื่นตัวครั้ง
หนึ่ง  เมื่อแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙) ในหมวดที่ ๔ ได้กล่าวถึง
แนวทางจัดการศึกษา  ในส่วนของเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน ข้อ ๙ ที่ว่า ให้น า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในศาสตร์สาขาต่างๆรวมทั้งจากแหล่งวิทยากรอ่ืนๆเช่นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์  สื่อมวลชน เป็นต้น  น ามาพิจารณาประกอบการจัดการเรียน 



๕๓ 
 
การสอน 

จากนั้นภูมิปัญญาก็ยังมิได้รับการหยิบยกให้ เห็นความส าคัญมากนัก   จนกระทั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ได้มีการก าหนดไว้ในมาตรา ๖ ที่ว่าด้วยการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้
และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  รวมทั้งส่วนหนึ่งของมาตรา ๒๓  ที่ระบุว่า  กระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกที่
ถูกต้องในเรื่องต่างๆรวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากลที่ต้องเรียนรู้ด้วนตนเองอย่างต่อเนื่อง๖๓  
 ส านักคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ๖๔ ได้กล่าวไว้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(local  wisdom)  สะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิต  สังคม  และในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่าง
กัน  และถ่ายทอดสืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรม  การด าเนินงานด้านวัฒนธรรม  จึงต้องใช้ปัญญา
ค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว ฟ้ืนฟู ประยุกต์ ประดิษฐ์ เสริมสร้างสิ่งใหม่ บนรากฐานสิ่งเก่าที่ค้นพบนั้น  นัก
ฟ้ืนฟู นักประยุกต์ และนักประดิษฐ์คิดค้นทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเหล่านี้  มีชื่อเรียกในเวลาต่อมาว่า 
“ปราชญ์ชาวบ้าน”หรือ “ผู้รู้ชาวบ้าน”และสติปัญญาที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์นี้เรียกว่า “ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน”หรือ  “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
 ประเวศ วะสี๖๕ ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดจากการส่งสมการเรียนรู้มาเป็น
ระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดทุกสาขาวิชาไม่แยกเป็นวิชาแบบเรียนที่เราเรียน แต่
เป็นการเชื่อมโยงกันทุกรายวิชาทั้งที่เป็นเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การศึกษาและวัฒนธรรมจะผสม
กลมกลืนเข้าด้วยกัน 

ยุพา ทรัพย์ อุ ไรรัตน์ ๖๖ กล่ าวว่ า  ภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดจากการสั่ งสมความรู้
ประสบการณ์ ที่ได้รับถ่านทอดจากบุคคลและสถาบันต่างๆ โดยมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและศาสนา 
เกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐานภูมิปัญญา ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งที่มีมานาน มีการ
ปฏิบัติโดยผู้คนในชุมชนนั้น 
 สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่มีการสั่งสมความรู้มวล
ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีการสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายโดยมี
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน  จากชุมชนหนึ่งสู่ชุมชนหนึ่งจนท าให้สังคมชาวบ้านมีความ
เป็นปึกแผ่นมั่นคง 

                                           
๖๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, 

หน้า ๕-๖ ,๑๓) 
๖๔ ส านักคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ภูมิปัญญาชาวบ้านกบัการด าเนินงานด้าน

วัฒนธรรม และการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป, ๒๕๓๔) หน้า ๕๒. 
๖๕ ประเวศ วะสี, การศึกษาของชาติกับภูมิปัญญาท้องถิน่, (ในเสรีพงศ์พิศ. (บรรณาธิการ). ภูม ิ

ปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท, กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริน้ต้งกรุ๊ป, ๒๕๓๖) หน้า ๒๑.  
๖๖ ยุพา  ทรัพย์อุไรรตัน์, การใช้ภูมปิัญญาชาวบ้านในการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาคตะวันออก. 

(กรุงเทพมหานคร: รายงานวิจัย จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย. ๒๕๓๗), หน้า ๒๑. 



๕๔ 
 
 

๒.๑๑.๒  ความหมายของภูมิปัญญาชาวบ้าน 
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไว้

หลายประการ พอสรุปได้ดังนี้ 
ภูมิปัญญาไทยหรืออาจเรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง 

ความช านาญอันเกิดจากความรู้ที่สะสมมา เพ่ือน ามาสร้างกิจกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบ
อาชีพโดยเข้ากับสภาวะแวดล้อมที่ตนอาศัยและมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ภูมิปัญญา
ยังมีความหมายรวมถึงความคิดความเชื่อต่อสิ่งต่าง ๆ๖๗ 

 ศรีศักร วัลลิโภดม๖๘ กล่าวว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ศักยภาพของมนุษย์ที่จะ
สามารถดารงอยู่โดยให้สอดคล้องกับทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมทาให้มนุษย์ดาร
งอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น” 

 ฉลาดชาย รมิตานนท์๖๙ กล่าวว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง 
สติและปัญญาอันเกิดจากการได้รับความรู้ สะสมและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของบุคคลใน
ท้องถิ่น ซึ่งทาหน้าที่ชี้นาแนวทางการจะใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนถาวรกับธรรมชาติรอบตัว” 

 เสรี พงศ์พิศ๗๐ กล่าวถึงว่า “ภูมิปัญญา (Wisdom) หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular 
Wisdom) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง พ้ืนรากฐานของความรู้ของชาวบ้าน
หรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้ และมีประสบการณ์สืบทอดกันมาทั้งทางตรงคือประสบการณ์
ด้วยตนเอง หรือทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรู้ที่ได้สั่งสมสืบต่อกันมา 

 ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่นามาใช้ในการแก้ปัญหา
เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเองทาเอง 
โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดาเนินวิถีชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างร่วมสมัย 

ประคอง นิมมานเหมินท์๗๑ กล่าวว่า “ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้หรือระบบความรู้ที่
มนุษย์ค้นพบหรือคิดค้นขึ้น เพ่ือให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีความสะดวกสบาย 

                                           
๖๗ ภูมิปัญญาชาวบ้าน., (ออนไลน์), แหล่งท่ีมา http://www.learners.in.th/, (๒๒ ธ.ค. ๕๙).  
๖๘ ศรีศักร วัลลิโภดม, การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ามกลางกระแส

การเปลี่ยนแปลง, (ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาการทางวัฒนธรรม : กรณีทักษิณ, กรุงเทพฯ:                 
ส านักวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๕), หน้า ๖. 

๖๙ ฉลาดชาย รมติานนท์, ป่าชมุชนในประเทศไทย: แนวทางการพัฒนาเล่ม ๒ : ป่าชุมชน
ภาคเหนือ: ศักยภาพขององค์กรชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพฯ: สถาบนัชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา,๒๕๓๖), หนา้ ๓๘. 

๗๐ เสรี พงศ์พิศ เสรี พงศ์พิศ, คืนสู่รากเหง้า ทางเลือกและทัศนวจิารณ์ว่าด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน, 
(กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ,๒๕๒๙), หน้า ๑๔๖. 

๗๑ ประคอง นิมมานเหมินท์, ภูมิปัญญาไทยในวิถีชีวิตไทย, ในการสัมมนาทางวิชาการเร่ืองภูมิ
ปัญญาไทยในภาษาและวรรณคดี, (กรุงเทพฯ: ส านักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติและมหาวิทยาลัยสยาม, 
๒๕๓๘), หน้า ๔๗. 



๕๕ 
 
สุขสงบและบันเทิงใจ อาจเป็นระบบความรู้ที่คิดขึ้น เพ่ือประโยชน์ส่วนตนมาก่อนหรือเป็นระบบ
ความรู้ที่คิด 
ขึ้นเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มชนก็ได้” 

เอกวิทย์ ณ ถลาง๗๒ กล่าวว่า“ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้  ความคิด 
ความสามารถ ความชานาญที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์และการดารงชีพในระบบนิเวศและ
วัฒนธรรมที่ได้มีพัฒนาการสืบสานกันมา และได้แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืนจาก
พ้ืนที่สิ่งแวดล้อมอ่ืนที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันแล้วรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนามาสร้างประโยชน์หรือ
แก้ปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชนนั้น” 

สันติสุข กฤดากร๗๓ ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง “พ้ืนเพรากฐาน 
ความรู้ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมของคนในชุมชนนั้นๆ ซึ่งชาวบ้านในสังคมนั้นรับรู้เชื่อถือ เข้าใจ
ร่วมกันเป็นกระบวนการความรู้ที่เกิดจากการถ่ายทอดสืบต่อกันมา และเกิดจากการประสบด้วยตนเอง 
ประสานกับความรู้ใหม่นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนามาแก้ปัญหาในการดารงชีวิตทั้งใน
ระดับปัจเจกบุคคล และในระดับสังคมได้อย่างสอดคล้องสมดุลกับสภาพของแต่ละสังคม” 

จิริณี  สินุธก๗๔ กล่าวว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการอยู่
อาศัยในพ้ืนที่นั้นๆ โดยใช้สติปัญญาสั่งสมความรู้ของตนอย่างหลากหลาย ผสมผสานความกลมกลืน
ระหว่างศาสนา สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ และกระบวนการทางสังคม 
เพ่ือให้ชีวิตอยู่ได้ในสภาพที่เหมาะสมกับธรรมชาติ และการถ่ายทอดกระบวนการเหล่านี้มาจนหลาย
ชั่วคน” 
 ยิ่งยง เทาประเสริฐ กล่าวว่า “ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิปัญญาไทย ๕ 
ประการ คือ 

(๑) ความรู้เดิมในเรื่องนั้น ๆ ผสมผสานกับความรู้ใหม่ท่ีได้รับ 
(๒) การสั่งสม การสืบทอดของความรู้ในเรื่องนั้น 
(๓) ประสบการณ์เดิมทีส่ามารถเทียบเคียงกับประสบการณ์ใหม่ได้ 
(๔) สถานการณ์ท่ีไม่ม่ันคง หรือมีปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้ 
(๕) รากฐานทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและความเชื่อ” 

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงลักษณะของภูมิปัญญาไทย สรุปได้ว่า การเกิดของภูมิปัญญามี
กระบวนการเรียนรู้และสืบทอด ถ่ายองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนแล้วพัฒนาเลือกสรรปรับปรุงองค์

                                           
๗๒ เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน

ไทย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑. 
๗๓ สันติสุข กฤดากร, การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อ าเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑), หน้า ๑๔. 
๗๔ จิริณี สินธุก, วิถีชีวิตและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชาวสวนลองกอง , (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑. 



๕๖ 
 
ความรู้ จนเกิดทักษะและความชานาญที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมและสืบ
ทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด๗๕ 
 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ 
ย่า ตา ยาย ญาติพ่ีน้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ 
ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่องการท ามาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ 
การทอผ้า การท าเครื่องมือการเกษตร นั้นเอง  

๒.๑๑.๓  ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเวศ วะสี๗๖ ได้กล่าวถึงความส าคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน สรุปได้ว่า “สัจธรรมที่

เด่นชัดไม่ว่าสังคมใดหรือชุมชนใดก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นหรือดารงอยู่มานาน ล้วนจะต้องมีภูมิปัญญาของ
ตัวเอง ไม่เช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้ ด้านการพัฒนาประเทศที่ผ่านมามองในด้านความคิดและความรู้แล้ว
รัฐบาลกับเอกชนไม่ค่อยให้ความสาคัญในภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือความรู้ดั้งเดิมของคนไทยด้วยความ
ไม่เข้าใจ อาจเห็นว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งที่คร่ าครึ ต้องพัฒนาให้ทันสมัยตามแบบยุโรปเมื่อผ่าน
การต่อเนื่องเป็นเวลานาน ผลที่ตามมาอาจพูดได้ว่าชนบทไทยถูกท าลายย่อยยับ เกิดสภาพล้มละลาย
ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ก่อผลกระทบถึงครอบครัว เนื่องจากความสมดุลของชีวิต
เท่าท่ีเคยเป็นอยู่มาก่อนถูกท าลายลง และยังได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาพ้ืนบ้านไว้ดังนี้ 

(๑) มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานไม่ใช่วิทยาศาสตร์ 
(๒) มีการบูรณาการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 
(๓) มีความเชื่อมโยงไปสู่น ามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง 
(๔) เน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม 

สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์๗๗ ได้กล่าวถึงความส าคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน สรุปได้ว่า“ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านมีความเกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นความเจริญงอก
งามของชุมชน การพัฒนาเป็นการท าให้ดีขึ้นเจริญงอกงามขึ้น ดังนั้นการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมกับ
การพัฒนาจึงต้องใช้ภูมิปัญญาค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาฟ้ืนฟู ประยุกต์และสร้างเสริมสิ่งใหม่บนรากฐาน
เท่าท่ีค้นพบนั้นซึ่งภูมิปัญญาจะเป็นรากฐานของการพัฒนา” ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (๑) ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที่สั่งสม สืบทอดกันมา
อันเป็นศักยภาพหรือความสามารถที่จะใช้แก้ปัญหา ปรับตัว เรียนรู้ และมีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่  
หรือคือแก่นของชุมชนที่จรรโลงชุมชนให้อยู่รอดถึงปัจจุบัน 

                                           
๗๕ ยิ่งยง เทาประเสริฐ, เครือข่ายวิชาการราชภัฏด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาบันราชภัฏเชียงราย ,                      

(เชียงราย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพทย์พ้ืนบ้าน, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 
๗๖ ประเวศ วะสี, การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยเพ่ือการพัฒนา, ในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องใน

งานวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย ๓๓ เร่ืองภูมิปัญญาชาวบ้าน, (กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 
๒๕๓๓), หน้า ๓๑-๓๔. 

๗๗ สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์, ปัญญาชาวบ้านกับการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท, 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๔), หน้า ๘๘-๘๙. 



๕๗ 
 

 (๒) ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือความรู้ที่ เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่าน
กระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญหา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกัน
ขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะ
สาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยใน
การเรียนรู้การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชน และในตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นเพ่ือศึกษาและน ามาใช้ก็
จะเป็นที่รู้จักกันเกิดการยอมรับถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้ 

 (๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กระบวนการปรับเปลี่ยนแบบแผนการด าเนินชีวิตของบุคคลซึ่ง
อยู่ในท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข หรือสามารถแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตของคน
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัย 

 (๔) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวจะมีรากฐานจากค าสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณีที่ได้รับ
การถ่ายทอด สั่งสอน และปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรนเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละ
สมัย  ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือความสงบสุขของคนในส่วนที่เป็นชุมชนและปัจเจกบุคคล ซึ่งกระบวน
ทัศน์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น จ าแนกออกได้ ๓ ลักษณะ คือ 

 ลักษณะที่ ๑ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
แวดล้อม   

 ลักษณะที่ ๒ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย ์

 ลักษณะที่ ๓ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุ่งเน้น
ระบบการผลิตเพื่อพ่ึงพาตนเอง 

ดังนั้นผู้วิจัยพอจะสรุปได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตประจ าวันของ
ชุมชน และเป็นรากฐานของวัฒนธรรม ชุมชนและสังคม โดยแสดงออกมาในรูปของขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา พิธีกรรม ภาษา ความเชื่อ วรรณกรรม ดนตรีการละเล่น พ้ืนบ้าน และภูมิปัญญานั้น
ยังมีความส าคัญต่อประเทศชาติด้วย เพราะว่าสังคมหรือชุมชนหากไม่มีภูมิปัญญาก็ไม่สามารถที่จะอยู่
รอดในสังคมได้ด้วยตนเองจึงมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการมีภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้กับคนรุ่น
หลังสืบต่อไป  

๒.๑๑.๔  ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชลทิตย์ เอ่ียมสาอางค์ และวิศนี ศิลตระกูล ได้ให้ความหมายประโยชน์ของภูมิปัญญา

ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกเป็น ๖ ประการ ดังนี้๗๘ 
(๑) ช่วยให้คนในท้องถิ่นนั้นด ารงชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม 

ความเชื่อและข้อห้ามต่างๆ สามารถใช้เพื่อป้องกันการบั่นทอนสิ่งแวดล้อม 

                                           
๗๘ ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ และวิศนี ศิลตระกูล, ภูมิปัญญาชาวบ้าน เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และแหล่ง

วิทยาการในชุมชน [เอกสารการสอน], (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช, ๒๕๓๓), หน้า ๒๒๙-๒๓๐. 



๕๘ 
 

(๒) สามารถน ามาใช้เพื่อควบคุมความประพฤติของคนในสังคมเดียวกัน บารมีของ
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นเคารพนับถือกันมา สามารถน าสวรรค์ กรรมและวาสนา ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของชาวบ้าน ความซาบซึ้งในนิทานพ้ืนบ้าน นิทานชาดก ส่งผลให้คนว่านอนสอนง่าย รัก
สงบ มีความพากเพียรต่อสู้กับความทุกข์ยากและลดการกดขี่ได้สูง 

(๓) ให้ประโยชน์ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย เป็นกระบวนการรักษาที่ช่วย
เยียวยา และยกระดับจิตใจของผู้ป่วยให้มีพลังใจต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ 

(๔) ช่วยส่งเสริมและด ารงได้ซึ่ ง เอกลักษณ์ของสังคมนั้น จารีตประเพณี 
ขนบธรรมเนียมตลอดจนวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ
การปรับเปลี่ยนการประยุกต์และการสืบทอดล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยภูมิปัญญาของคนในสังคมเพ่ือให้
เกิดความสอดคล้องกับเหตุการณ์และเงื่อนไขท่ีเปลี่ยนไป 

(๕) สร้างประโยชน์ในการประกอบอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาที่ประยุกต์แล้วน ามาใช้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่อง
ของการเกษตรกรรมธรรมชาติ การแก้ปัญหาเรื่องการใช้น้ าเพ่ือเกษตร การป้องกันก าจัดแมลงโดยไม่
ใช้สารเคม ี

(๖) ช่วยให้เข้าใจชุมชนในการก าหนดท่าทีและเนื้อหาการทางานกับชุมชน ให้การ
ท างานด้านการพัฒนาการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับชีวิตความต้องการและสภาพท้องถิ่น ซึ่งถ้า
เป็นเช่นนั้น ประโยชน์ก็จะเกิดกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 
 ๒.๑๑.๕  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 ดังกล่าวแล้วข้างต้นว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจาก
ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพ่ีน้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่น
ต่างๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่องการท ามาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยง
สัตว์ การทอผ้า การท าเครื่องมือการเกษตร ฯลฯ ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่ บรรพ
บุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรา มีวิธีการหลายอย่างที่ท าให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่
สังคมปัจจุบัน คือ การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การประยุกต์ และการสร้างใหม่ กล่าวคือ๗๙ 

  ๑) การอนุรักษ์ คือ การบ ารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว้เช่น ประเพณีต่าง ๆ หัตถกรรม 
และคุณค่าหรือการปฏิบัติตนเพื่อความสัมพันธ์อันดีกับคนและสิ่งแวดล้อม 

๒) การฟ้ืนฟ ูคือ การรื้อฟ้ืนสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือก าลังจะเลิก ให้กลับมา
เป็นประโยชน์ เช่นการรื้อฟ้ืนดนตรีไทย 

  ๓) การประยุกต์  คือ  การปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้า
ด้วยกัน ให้เหมาะสมกับสมัยใหม่ เช่น การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษา
สมัยใหม่ การท าพิธีบวชต้นไม้ เพ่ือให้เกิดส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาป่ามากยิ่งขึ้น การประยุกต์
ประเพณีการท าบุญข้าวเปลือกท่ีวัด มาเป็นการสร้างธนาคารข้าว เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน 

                                           
๗๙ https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet๖/envi๕/panya/panyan.htm สืบค้น ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๕๙ 
 

๔) การสร้างใหม่  คือ การค้นคิดใหม่ท่ีสัมพันธ์กับความรู้ดั้งเดิม เช่น การประดิษฐ์
โปงลาง การคิดโครงการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณค่าความเอ้ืออาทรที่ชาวบ้าน
เคยมีต่อกันมาหารูปแบบใหม่ เช่น การสร้างธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ การรวมกลุ่ มแม่บ้าน 
เยาวชน เพ่ือท ากิจกรรมกันอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ ศรีศักร วัลลิโภดม๘๐  ได้กล่าวว่า มรดกทางวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันอยู่ใน
ภาวะที่วิกฤต อันเนื่องมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่มีทิศทางที่แน่นอน 
เพราะก าลังเกิดภาวะสุดโต่งขึ้นในสังคมขณะนี้ นั่นคือการเน้นการลงทุนทางเศรษฐกิจให้เป็นประเทศ
อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกผลิตผลต่างๆ ให้มากเท่าที่จะมากได้ โดยไม่ค านึงถึงผู้คนส่วนใหญ่ใน
ประเทศว่าจะปรับตัวทันต่อสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาจากภายนอกอย่างรวดเร็วหรือไม่ และได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
ถ้าหากว่าคิดว่ามรดกทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องของคนในสังคมท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของต้องเป็นผู้อนุรักษ์
และพัฒนาแล้ว ก็ควรหาทางให้เขาได้ด าเนินการด้วยตัวเองและตัดสินใจเอง ควรเอาเงินที่เก็บได้จาก
ภาษีของราษฎรกลับคืนไปให้เข้าด าเนินการเอง ไม่ใช่ อะไรๆ ก็ยกไปให้ เพ่ิมไปให้ โดยหน่วยราชการ
จากส่วนกลางเป็นผู้ท า ผลที่ตามมาก็คือความสิ้นเปลือง เกิดปัญหายักยอก คอร์รัปชั่น และในที่สุดก็
บิดเบือนความหมาย ความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นไป 
 จึงสรุปได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ก่อเกิดและสืบทอดกันมาในชุมชนหมู่บ้าน เมื่อหมู่บ้าน
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสังคมสมัยใหม่ ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกัน  ความรู้จ านวน
มากได้สูญหายไปเพราะไม่มีการปฏิบัติสืบทอด เช่น การรักษาพ้ืนบ้านบางอย่าง การใช้ยาสมุนไพร
บางชนิด เพราะหมอยาเก่ง ๆ  ได้เสียชีวิตโดยไม่ได้ถ่ายทอดให้กับคนอ่ืน หรือถ่ายทอดแต่คนต่อมา
ไม่ได้ปฏิบัติเพราะชาวบ้านไม่นิยมเหมือนสมัยก่อน ใช้ยาสมัยใหม่และไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือ
คลินิกง่ายกว่า งานหัตถกรรมทอผ้าหรือเครื่องเงิน เครื่องเขิน แม้จะยังเหลืออยู่ไม่น้อย แต่ก็ได้ถูก
พัฒนาไปเป็นการค้า ไม่สามารถรักษาคุณภาพและผีมือแบบดั้งเดิมไว้ได้ ในการท ามาหากินมีการใช้
เทคโนโลยีทันสมัย ใช้รถไถนาแทนควาย รถอีแต๋นแทนเกวียน  
         การลงแขกท านาปลูกข้าวและปลูกสรางบ้านเรือนก็เกือบจะหมดไป มีการจ้างงานมากข้ึน 
แรงงานก็หายากกว่าแต่ก่อน ผู้คนอพยพย้ายถิ่น บ้างก็เข้าเมือง บ้างก็ไปท างานที่อ่ืน สังคมสมัยใหม่มี
ระบบการศึกษาในโรงเรียนมีอนามัยและโรงพยาบาล มีโรงหนัง วิทยุ โทรทัศน์ และเครื่องบันเทิงต่างๆ 
ท าให้ชีวิตทางสังคมของชุมชนหมู่บ้านเปลี่ยนไป มีต ารวจ มีโรงศาล มีเจ้าหน้าที่ราชการฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายพัฒนา และอ่ืนเข้าไปในหมู่บ้าน บทบาทของวัด พระสงฆ์  คนเฒ่าคนแก่เริ่มลดน้อยลงลงไป 
         การท ามาหากินก็เปลี่ยนจากการท าเพ่ือยังชีพไปเป็นการผลิตเพ่ือการขาย ผู้คนต้องการ
เงินเพ่ือซื้อเครื่องบริโภคต่าง ๆ ท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ผลผลิตจากป่าก็หมด สถานการณ์เช่นนี้ท า
ให้ผู้น าการพัฒนาหลายคนที่มีบทบาทส าคัญในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  เริ่มเห็น
ความส าคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน   และการ
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ และค้นคิดสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์สุขของสังคม 
 

                                           
๘๐ ศรีศักร  วัลลิโภดม , (บทบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ  ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-

มีนาคม ๒๕๓๔). 



๖๐ 
 

๒.๑๒  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบ 
 การออกแบบ  (Design) ได้แก่ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่
ผู้อ่ืนสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้  เพ่ือให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน จึงพอสรุปแนวคิด
ทฤษฎีการออกแบบได้ดังนี้ 
 ๒.๑๒.๑  ประวัติความเป็นมาของการออกแบบลวดลาย 
           การออกแบบลวดลายมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน พร้อมๆกับวิวัฒนาการของมนุษย์
มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุค ก่อนประวัติศาสตร์ การต่อสู้แก่งแย่งช่วงชิงพื้นที่ในการด าร
ชีวิต การล่าสัตว์เพ่ือหาอาหารประทังชีพ ตลอดจนความหวาดกลัวในสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ ท าให้เกิด
การค้นหาสิ่งยึดเหนี่ยวที่จะสร้างขวัญและก าลังใจให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ 
จึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่างๆขึ้นมา 
 ก่อนที่มนุษย์จะมีพัฒนาการจนสามารถสร้างผลงานศิลปะได้หลากหลายขึ้นนั้น เชื่อกันว่า
การสร้างลวดลายบนร่างกาย ใบหน้าของมนุษย์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบลวดลายก่อนที่จะ
น าไปใช้พ้ืน ผิวของวัสดุอ่ืนภายหลัง เพราะความต้องการในการกระตุ้นจิตใจให้ฮึกเหิมสร้างความน่า
กลัวและน่าเกรงขาม เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่จะลดทอนขวัญก าลังใจของคู่ต่อสู่   ในปัจจุบันก็ยังมีชนเผ่า
พ้ืนเมืองบางกลุ่มในเอเชีย อาฟริกา ออสเตรเลีย อเมริกา และอินเดีย ออกแบบลวดลายบนร่างกาย
เพ่ือใช้ในพิธีกรรมตามความเชื่ออยู่ หลังจากนั้นจึงเกิดการขูดขีดเส้นสายต่างๆลงบนอาวุธและ
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ จนเกิดการออกแบบลวดลายเขียนสีบนผนังถ้ าและเพิงผา จากการขุดค้นพบ
ผลงานต่างๆ ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ทั่วโลก บ่งบอกให้รู้ถึงความสามารถ ในการคิดค้น 
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่างๆ ขึ้นมาปลุกปลอบจิตใจ การขีดเขียนสีหรือการท าลวดลายบนพ้ืนหินจะ
ถูกเรียกโดยรวมว่า ศิลปะถ้ า (Cave art) หรือ ศิลปะบนหิน (Rock art) 
 ศิลปะถ้ า เริ่มมีการศึกษากันอย่างจิงจัง เมื่อมีการค้นพบภาพเขียนสีรูปวัวไบซัน (Bison) 
โดยนักโบราณคดีสมัครเล่น ที่ถ้ าอัลตามิรา ในประเทศสเปนราว พ.ศ. ๒๔๒๒ ซึ่งเป็นภาพเขียนสีในยุค
หินเก่าตอนปลาย อายุประมาณ ๑๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว จากนั้นมาการค้นหาภาพสีของมนุษย์โบราณจึง
ได้แพร่กระจายทั่วโลก ราว ๓๐ ปี  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๔ จึงมีการค้นพบภาพเขียนสีเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย ที่แหล่งภาพเขียนสีเขาเขียน ในอ่าวพังงา แต่ที่มักจะได้รับการกล่าวถึงกันมาก เพราะ
เป็นแหล่งเขียนสีที่ใหญ่ที่สุด มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย คือ ที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
ถูกค้นพบในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และเป็นศิลปะถ้ าแห่งแรกในประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็น
ทางการใน ราชกิจจานุเบกษา  
 ในภาคเหนือได้มีการค้นพบภาพเขียนสีในหลายจังหวัด เช่น พิษณุโลก เชียงใหม่  ล าปาง 
โดยเฉพาะที่จังหวัดล าปางมีการพบภาพเขียนสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ แต่ได้รับการส ารวจอย่างจริงจัง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากการส ารวจครั้งนี้ท าให้พบว่า ภาพเขียนสีที่แหล่งโบราณคดีประตูผา อ าเภอ      
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง มีภาพลวดลายต่างมากกว่า ๑,๘๗๒ ภาพ ซึ่งส่วนมากจะเป็นภาพมือที่ใช้
หลากหลายวิธีในการสร้างภาพ ภาพสัตว์ ภาพคน และภาพสัญลักษณ์ แต่ที่แตกต่างจากแหล่ง
ภาพเขียนสีอ่ืนๆที่ค้นพบในประเทศไทยก็คือ ทุกพ้ืนที่ที่มีภาพเขียนสีบริเวณเชิงผา พื้นดินส่วนล่างจะ
พบหลุมฝังศพทุกแห่ง ในหลุมศพจะมีโครงกระดูก เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 



๖๑ 
 
 เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์มีวิวัฒนาการสูงขึ้น การออกแบบลวดลายต่างๆ ของมนุษย์
ก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในบางยุคมีความเจริญรุ่งเรือง ในบางยุคก็ตกต่ า แต่ในวงการ
ประวัติศาสตร์ศิลป์ได้ยกย่องให้อียิปต์ กรีก และโรมันเป็นยุคที่มนุษย์มีพัฒนาการทางศิลปะถึง
จุดสูงสุด เป็นต้นแบบให้กับศิลปะในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 ๒.๑๒.๒  ความหมายของการออกแบบลวดลาย 

การออกแบบลวดลาย ในความหมายของภาษา ไทยตามพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่มีการกล่าวถึงและค าว่า การออกแบบ หรือ ออกแบบ ก็ไม่มี
ปรากฎ มีแต่ค าว่าลวดลาย ซึ่งหมายถึง ลายต่างๆ ที่เขียนหรือแกะสลัก, ฝีมือความสามารถท่ีแสดงให้ 
ปรากฏ ในความหมายของภาษาอังกฤษมีค าท่ีมีความหมายเกี่ยวข้องกับการออกแบบลวดลายดังนี้๘๑ 
        Decorate.    vt.   หมายถึง   การตกแต่ง, ประดับ 
  Ornament.   vt.   หมายถึง   ประดับ 
    n.   หมายถึง   เครื่องประดับ 
  design.         vt.   หมายถึง   ออกแบบ, แผนการ 
    n.    หมายถึง   แบบ, การออกแบบ,ลวดลาย, แผนการ 
           การออกแบบลวดลาย (Decorative Design) หมายถึง การออกแบบเพ่ือใช้ในการตกแต่ง 
ประดับพ้ืนที่  หรือวัสดุต่างๆให้มีความสวยงามเหมาะสม   กลมกลืนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
โดยลวดลายเหล่านี้อาจจะมีความหมายชัดเจนหรือเป็นสัญลักษณ์ 
 จะเห็นได้ว่า การออกแบบลวดลายไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้โดยอิสระ  ต้อง 
ค านึงถึงองค์ประกอบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องด้วย  เช่น  สถานที่ พื้นที่ ขนาด วัสดุ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัว 
ก าหนดให้การออกแบบลวดลายอยู่ในขอบเขตตาม วัตถุประสงค์ 
               จากที่กล่าวมาแล้ว สิ่งที่มนุษย์ได้เรียนรู้พัฒนาด้านต่างๆนั้นเรียกว่ า การออกแบบ 
(Design) ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์สายพันธุ์อ่ืนๆในโลก การออกแบบ 
เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้น หรือคิด ปรับปรุง แก้ปัญหา พัฒนาของเก่าให้สามารถได้งานได้ดีกว่า
เดิม ซึ่งมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๒.๑๒.๓  ความส าคัญของการออกแบบลวดลาย  
ความส าคัญของการออกแบบลวดลาย มีอยู่หลายประการ พอสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ในแง่ของการวางแผนการการท างาน งานออกแบบจะช่วยให้การท างานเป็นไป 
ตามขั้นตอน อย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวางแผนการ
ท างานก็ได ้

  ๒. ในแง่ของการน าเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน  ดังนั้น ความส าคัญในด้านนี้ คือ เป็นสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจระหว่าง
กัน 

  ๓. เป็นสิ่งที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียด
มากมายซับซ้อน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นหรือ 

                                           
๘๑ http://nachchasangpayab๑๐๒.blogspot.com/ 
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อาจกล่าวได้ว่า ผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผูออกแบบได้ท้ังหมด 

  ๔. แบบ จะมีความส าคัญอย่างที่สุด ในกรณีที่ นักออกแบบกับผู้สร้างงานหรือ
ผู้ผลิต เป็นคนละคนกัน เช่น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง  นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงานหรือถ้าจะ
เปรียบไปแล้ว นักออกแบบก็เหมือนกับคนเขียนบทละครนั่นเอง แบบ เป็นผลงานจากการออกแบบ  
เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของ 

๒.๑๒.๔  ลักษณะของการออกแบบลวดลาย  
การออกแบบมีอยู่หลายลักษณะ แต่เมื่อสรุปเป็นประเภทใหญ่จะได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

          ๑. เป็นภาพวาดลายเส้น (Drawing) ภาพระบายสี (Painting) ภาพถ่าย 
(Pictures) หรือแบบร่าง (Sketch) แบบที่มีรายละเอียด (Draft) เช่น แบบก่อสร้าง ภาพพิมพ์ 
(Printing) ฯลฯ ภาพต่าง ๆ ใช้แสดงรูปลักษณะของงาน หรือแสดงรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับงาน ที่
เป็น ๒ มิต ิ
          ๒. เป็นแบบจ าลอง (Model) หรือของจริง เป็นแบบอีกประเภทหนึ่งที่ใช้แสดง
รายละเอียดของงานได้ชัดเจนกว่าภาพต่าง ๆ เนื่องจากมีลักษณะเป็น ๓ มิติ ท าให้สามารถเข้าใจใน
ผลงานได้ดีกว่า นอกจากนี้ แบบจ าลองบางประเภทยังใช้งานได้เหมือนของจริงอีกด้วยจึงสมารถใช้ใน
การทดลอง และทดสอบการท างาน เพ่ือหาข้อบกพร่องได้ 
  ๒.๑๒.๕  ชนิดของการออกแบบลวดลาย 
            ผลงานการออกแบบลวดลายที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนมา  บ่งบอกถึงจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุด
ของมนุษย์ ซึ่งผลงานเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงาน ของวัสดุ และของ
กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ 
 การออกแบบลวดลายแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆได้ ๓ ชนิด คือ (๑) การออกแบบลวดลาย
ตกแต่งวัสดุ ๒ มิต ิ(๒) การออกแบบลวดลายตกแต่งผลิตภัณฑ์  ๓ มิติ และ (๓) การออกแบบลวดลาย 
สถาปัตยกรรม 

   การออกแบบลวดลายตกแต่งวัสดุ  ๒  มิติ 
                 การออกแบบลวดลายตกแต่งวัสดุ ๒ มิติ เป็นการออกแบบลวดลายลงบนวัสดุที่
เป็นพื้นระนาบ  มีความกว้างกับความยาวเท่านั้น  เช่น  กระดาษ  ไม ้ ผนัง  ผ้า  กระจก  ซึ่งลักษณะ
ของลวดลายที่ออกแบบลงบนวัสดุเหล่านี้  จะแตกต่างออกไปตามวัตถุประสงค์และกรรมวิธี เช่น 
   ๑)  การออกแบบลวดลายบนกระดาษ  เป็นการออกแบบที่ต้องการบันทึก
เหตุการณ์  เรื่องราวและความรู้ต่างๆให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา  การออกแบบลวดลายลักษณะนี้จึงมักจะ
ใช้ประกอบกับการเขียนอักษร  โดยการใช้ลวดลายเป็นสื่ออธิบายให้ท าความเข้าใจง่ายขึ้น   การ
ออกแบบลวดลายบนกระดาษสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การวาดภาพ  การท าแม่พิมพ์จากไม้หรือ
โลหะ  การจารด้วยเหล็กแหลม  การพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ 
   ๒)  การออกแบบลวดลายบนไม้  เป็นการออกแบบเพ่ือประดับตกแต่งไม้ที่ใช้
ประกอบสถาปัตยกรรมให้มีความสวยงาม  มีเนื้อหาสาระมากขึ้นนอกจากนี้การเตรียมพ้ืนที่ก่อนการ
ออกแบบลวดลายลงไป  ยังช่วยให้เนื้อไม้มีความทนทานยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น 
                  ๓)  การออกแบบลวดลายบนผนัง เป็นการออกแบบพ้ืนผิวระนาบที่มีความ
เก่าแก่ที่สุดที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่



๖๓ 
 
รอบตัวมนุษย์ พบเห็นได้ทุกวัน เช่น ผนังถ้ า เพิงผา ฝาบ้าน ผนังโบสถ์และวิหาร จึงง่ายและเหมาะสม
ในการออกแบบลวดลาย ลักษณะของลวดลายจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยสอดคล้องกับความ
เชื่อ  ศาสนาและความสามารถของผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
   ๔)  การออกแบบลวดลายบนผ้า เป็นการออกแบบลวดลายเพ่ือตกแต่งวัสดุที่มี 
ความเบาบางอ่อนพลิ้ว ลักษณะของลวดลายจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น น ามาตัด
เย็บเป็นเสื้อผ้าส าหรับใช้สอย หรือท าพระบฏส าหรับตอบสนองความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา การ
ออกแบบลวดลายผ้ามีหลายวิธี เช่น การย้อมผ้า การทอ และการวาดภาพระบายสี 
   ๕)  การออกแบบลวดลายบนกระจก เป็นการออกแบบลาดลายบนวัสดุที่มีความ
มันและเรียบ โดยการเขียนสี กัดด้วยกรดหรือพ่นด้วยทราย ในสมัยโกธิก (Gothic) จะใช้วิธีประดับ
กระจกสีหน้าต่าง (Stained  Glass) ของวิหาร ความสดใสของสีกระจกเมื่อแสงสว่างส่องผ่าน  สร้าง
บรรยากาศให้เกิดความขลังและศักสิทธิ์ เช่น การออกแบบลวดลายผนังหุ้มกลอง   ด้านหลังพระพุทธ
สิหิงค์  วิหารลายค า   วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของจีนที่น ามาใช้ในการ
ออกแบบประกอบด้วย มังกร หงส์ไป่เคอ ลายสายฟ้า ลายเมฆใช้วิธีการลงรักปิดทอง 
 

 
ภาพที่ ๒.๔ 

การออกแบบลวดลายผนังหุ้มกลองด้านหลังพระพุทธสิหิงค์วิหารลายค า วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๒.๑๓  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียง
กาหลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชนประกอบด้วย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมและการคงอยู่ของวัฒนธรรม แผนที่ทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 



๖๔ 
 
 ๒.๑๓.๑  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการคงอยู่ของวัฒนธรรม 
ปรานี วงษ์เทศ๘๒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์ โดยแบ่งเอกสารออกเป็น ๔ 
ส่วน โดยมีเนื้อหาบริบูรณ์ในแต่ละบท คือส่วนที่ ๑ กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีวิวัฒนาการทางศาสนาของ 
Robert Bellah และในแนวคิดนี้อธิบายพัฒนาการของสังคมวัฒนธรรมในอุษาคเนย์ ผู้เรียบเรียงได้
เก็บความและสรุปเนื้อหาส่วนใหญ่จากหนังสือเรื่อง The human direction ของ James L. 
Peacock และ A. Thomas Kirsch โดยเปรียบเทียบสังคมไทยในสังคมโลก กับสังคมอ่ืนๆ ทั้งภายใน
ภูมิภาคนี้กับภูมิภาคสังคมตะวันตกส่วนที่ ๒ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลกของกลุ่มชนดั้งเดิมและชนเผ่า
ในอุษาคเนย์ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการให้ภูมิหลังต่อความสัมพันธ์ของ
กลุ่มคนที่ส าคัญ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่อยู่ในที่สูง ที่ยังชีพด้วยการท าไรเลื่อนลอย ไม่มีตัวอักษรให้แต่
ถ่ายทอดประเพณีทางปากเปล่า และมีสภาพสังคมแบบดั้งเดิม กับกลุ่มคนที่อยู่ในที่ราบท านาทดน้ า 
และสามารถพัฒนาบ้านเมืองเป็นรัฐได้ส่วนที่ ๓ เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบความเชื่อและพิธีกรรม เป็น
การพยายามท าความเข้าใจระบบความเชื่อดั้งเดิมของชาวอุษาคเนย์ก่อนการได้รับอิทธิพลจากศาสนา
ภายนอก โดยมองผ่านพิธีกรรมเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ พิธีศพ และความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ส่วน
ที่ ๔ เป็นความพยายามท าความเข้าใจความนึกคิดของกลุ่มชนต่างๆ ที่มีต่อส านึกเก่ียวกับเผ่าพันธุ์ของ
ตนเองและเพ่ือนบ้าน โดยผ่านต านานและนิทานปรัมปราคติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทั้ง
ทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติของผู้คนในภูมิภาคนี้ 
 พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล๘๓  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนชาวมอญเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี มีจุดมุ่งหมาย คือ เพ่ือศึกษา
ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศในจังหวัดปทุมธานี ในด้านทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมอญ ความคิดเห็นของภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนพฤติกรรม และทัศนคติของนักท่องเที่ยว 
ผลการวิจัย พบว่า 
 จังหวัดปทุมธานีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของชาวมอญ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ ได้แก่ วัดมอญ เตาโอ่งอ่าง 
เครื่องปั้นดินเผา ตุ่มสามโคก ตลอดจนด้านประเพณี เทศกาล ได้แก่ งานสงกรานต์ งานแห่เสาหงส์ธง
ตะขาม และวิถีชีวิตของชุมชนมอญ ได้แก่ อาการการกิน การแต่งกาย 
 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ควรเน้นการพัฒนาคุณค่า
ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ อนุรักษ์และถ่ายทอดปัญญา และองค์ความองค์รู้ให้คงอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง 

                                           
๘๒ ปรานี วงษ์เทศ, สังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์, (กรุงเทพมหานคร : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๔๓) 

  ๘๓ พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล, การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี, (รายงานการวิจัย กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๕๓), หน้า ๓๕. 



๖๕ 
 
 แนวทางการพัฒนาด้านกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนชาวมอญ ควรพัฒนาด้านการ
คมนาคม โดยการปรับปรุงถนน และพัฒนาเส้นทางการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงถึงกัน 
ตลอดจนพัฒนาด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกับ
นักท่องเที่ยว ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์๘๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา : เพลินวาน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มี
วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของเพลินวาน โดยศึกษาผ่านการ
วิเคราะห์เอกสาร และศึกษาภาคสนาม จากการศึกษาพบว่า  
  ๑. เพลินวานมีกระบวนการสร้างพ้ืนที่ (เชิงกายภาพ) ที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่
ทั่วไป กล่าวคือ เป็นการสร้างพ้ืนที่แบบน าอดีตมาตัดแปะ มีการคัดเลือกอดีตในช่วงเวลาที่เป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไป เป็นการสร้างอดีตด้วยข้อมูลที่มาจากการผสมผสาน เป็นการสร้างความหมายใหม่ และ
เป็นการสร้างพ้ืนที่ที่ไม่ต้องการอ้างอิงบริบทของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทั้งนี้สิ่งส าคัญใน
กระบวนการสร้างพ้ืนที่คือ เรื่องของการออกแบบและใช้องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นการ
ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน 
  ๒. การสร้างความหมาย ที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกต่างกัน โดยผู้ผลิตสร้างความหมาย
ขึ้นมาชุดหนึ่งด้วยการลงรหัสในขณะที่ผู้บริโภคมีการถอดรหัสความหมายขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ความ
แตกต่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความหมายที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากผู้ผลิตแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่
ความหมายดังกล่าวยังถูกสร้างข้ึนจากผู้บริโภคได้เช่นกัน 
 ทั้งนี้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ทั้ง ๕ กลุ่ม พบว่านักท่องเที่ยว
ที่มีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี ส่วนใหญ่มีการถอดรหัสพ้ืนที่โดยการสร้างความหมายหรือให้นิยามของเพลิน
วานผ่านการรับรู้ จากทางโลกสัญญะหรือโลกเสมือนซึ่งไม่ใช่การสร้างความหมายที่เกิดขึ้นจากความ
เข้าใจอย่างแท้จริง ในขณะที่กลุ่มอายุ ๒๐ – ๔๐ ปีนั้นมีการรับรู้และความเข้าใจ แบบการผสมผสาน 
เริ่มใช้ตรรกะและความเป็นเหตุเป็นผล เริ่มมีเสียงต่อรองและมีการวิจารณ์มากขึ้น ส่วนกลุ่มที่อายุ
มากกว่า  ๔๐ ปี การรับรู้ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างความหมายที่เกิดขึ้น 
การสร้างความหมายที่แท้จริงมาจากความเข้าใจ ที่เกิดขึ้น ผ่านประสบการณ์ในการเดินทางไปใน
สถานที่ต่างๆ บนโลกความเป็นจริง 
 ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่ามโนทัศน์ทางความคิดเรื่อง พ้ืนที่ของ Lefebvre นั้นเป็นมโน
ทัศน์ที่สามารถสร้างค าอธิบายในเรื่องพ้ืนที่ต่องานชิ้นนี้ได้เพียงบางส่วนแต่ไม่สามารถอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวของเพลินวานได้ทั้งหมด โดยเฉพาะในกรณีของการสร้างความหมายที่
เกิดขึ้น การเคลื่อนตัวของค าอธิบายดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่ ถูกค าอธิบายชุดหนึ่งก ากับไว้ใน
ขณะที่การให้ความหมายนั้นมีความเป็นอิสระและมีความหลากหลายมากกว่าจึงสามารถถอดรหัสทาง
ความหมายของพ้ืนที่ได้อย่างไม่รู้จบ ทั้งนี้ความหมายที่เกิดขึ้นจากการถอดรหัสของผู้บริโภคนั้นเป็น

                                           
  ๘๔ ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์, กระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา
เพลินวาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, รายงานการวิจัย กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, ส ห วิ ท ย า ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘). 



๖๖ 
 
ความหมายที่มีความหลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้และความเข้าใจของแต่ละคนที่มีอยู่อย่างไม่เท่า
เทียมกัน 
 มาลินี ศรีไมตรี๘๕  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 
โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพ่ือศึกษาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และเพ่ือพัฒนาศักยภาพตลอดจนรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย 
พบว่า  
  ๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
สถานภาพปัจจุบันต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๙๕ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคตต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๑ ได้แก่ การร่วมด าเนินกิจกรรม การ
ร่วมติดตามประเมินผล และการร่วมวางแผน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔,๐๐ ๓,๗๔ และ ๓.๖๑ 
ตามล าดับ 
  ๒. วิธีการในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ 
การบรรยายให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว การสร้างทีมงาน การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือให้ได้
รูปแบบและกิจกรรมส าหรับการท่องเที่ยว การศึกษาดูงาน และการสนทนากลุ่ม 
  ๓. รูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวงานเทศกาล การท่องเที่ยวเชิงศิลปะหัตกรรม และการท่องเที่ยวชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ก าหนดโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยใช้ชื่อว่า “ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี” แบ่งออกเป็น 
๔ เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางที่ ๑ เส้นทางเทียนพรรษา เส้นทางที่ ๒ ต านานลูกอีสานกับกระติบ
ข้าว เส้นทางท่ี ๓ เครื่องทองเหลืองลมหายแห่งบ้านปะอาว และเส้นทางที่ ๔ ภูมิปัญญาข้าวกล้องงอก 
 กนกพร ฉิมพลี๘๖  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชนบ้านตะลุ ต าบลตะลุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะลุ เพ่ือศึกษาความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้าน
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
บ้านตะคุ ต าบลตะคุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 
                                           
  ๘๕ มาลินี ศรีไมตรี, การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุม่วิสาหกจิชุมชนด้านการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท่องถิ่นสูน่ักท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี, (วารสารการบริการและการท่องเที่ยว
ไทย ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ [กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๕๙]) หน้า ๕๓ – ๕๔.  
 ๘๖ กนกพร ฉิมพลี, แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ ต าบล  
ตะคุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา, (วารสารชุมชนวิจัย ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ [มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙]), 
หน้า ๗ – ๘. 



๖๗ 
 
  ๑) การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ พบว่า แหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญของชุมชนบ้านตะคุ มี ๒ แห่งที่ส าคัญ ได้แก่ ปราสาทสระหินและวัดหน้าพระธาตุโดย 
ปราสาทสระหินหรือปราสาทหินเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกทางบ้านตะคุ และ วัดหน้าพระ
ธาตุหรือวัดตะคุ เป็นวัดเก่าแก่ของอ าเภอปักธงชัย ๒) การศึกษาความพร้อมของชุมชนที่มีต่อการ
พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีระดับความพร้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๔ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๓) และเม่ือจ าแนกตามอายุ 
อาชีพ และระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกัน มีความพร้อม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ การศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า การจัดการโครงสร้างการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวใน
หมู่บ้านยังไม่มีความชัดเจน ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบอย่างรูปธรรม และไม่มี
รูปแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ไม่มีจุดขายที่สามารถดึงเงินจากนักท่องเที่ยวได้ และ ๔) แนวทางการ
พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ (๑) ด้านการพัฒนาศักยภาพและการวางรูปแบบการ
บริหารจัดการหมู่บ้าน แก้ไขจุดอ่อนของหมู่บ้าน โดยหน่วยงานของรัฐ เอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ หรือเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว มาร่วมเป็นแรงส าคัญ เพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ให้ความรู้ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมวางแผน โดยต้องยึดหลักการว่า ทุก
กระบวนการของการพัฒนาต้องให้ชาวบ้านเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน เพ่ือสร้างและปลูกฝัง
ความภาคภูมิใจและความเป็นเจ้าของร่วมกันของชาวบ้าน และ (๒) ด้านการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการทดลองด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านการประเมินผล ซึ่งควร
จัดให้มีการทดลองการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน โดยมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากการ
ศึกษาวิจัย คือ ควรมีการร่วมกันพัฒนาศักยภาพ และการวางรูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้าน แก้ไข
จุดอ่อนของหมู่บ้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างกฎกติกา เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับชาวบ้าน
และนักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนการสร้างกิจกรรม
การท่องเที่ยวน าร่องภายในชุมชน 
 ๒.๑๓.๒  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแผนที่ทางวัฒนธรรม 
 กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม๘๗  ได้ศึกษาและจัดท าแผนที่ชุมชนเมือง
เก่าจังหวัดน่าน มีการจัดท าแผนที่ชุมชนเมืองเก่าน่าน ครอบคลุมพ้ืนที่ส าคัญที่เป็นส่วนส าคัญในการ
พัฒนาเมืองนับตั้งแต่อดีต ในพ้ืนที่เมืองภูเวียง เมืองแช่แห้ง เวียงเหนือ และพ้ืนที่เมืองน่านในปัจจุบัน 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ ส าคัญ ได้แก่ 
 ส่วนที่ ๑ ประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง แสดงข้อมูลอย่างย่อและรูป
แบบอย่างย่อและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองอันเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยรอบด้าน
ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ การเมือง การปกครอง รวมไปถึงมิติทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของพัฒนาการการเมืองการปกครองน่าน นับจากอดีตจวบจนปัจจัย 

                                           
๘๗ กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรม, แผนที่ชมุชน, (กรุงเทพฯ : ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๘). 



๖๘ 
 
 ส่วนที่ ๒ คุณค่า ความส าคัญ และคุณลักษณะเด่นทางกายภาพของพ้ืนที่ ได้แก่ การ
วิเคราะห์คุณลักษณะเด่นของพ้ืนที่ใน ๓ ส่วนส าคัญ คือ องค์ประกอบโครงสร้างเมืองและชุมชน 
สถาปัตยกรรม และสภาพธรรมชาติและภูมิทัศน์ เพ่ือแสดงข้อมูลในภาพรวมพ้ืนที่ที่เป็นโครงสร้างหลัก 
ทางกายของเมืองน่าน 
 ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญและพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลในระดับ
พ้ืนที่ย่อยของเมืองและชุมชน เพ่ือให้เห็นภาพในระดับรายละเอียด และแสดงถึงความสัมพันธ์ของแต่
ละองค์ประกอบในระดับพ้ืนที่ 
 ส่วนที่ ๔ แสดงผลลัพธ์หลักของข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการและข้อเสนอแนะถึงความ
เป็นไปได้ในการน าแผนที่ชุมชนไปใช้ในการจัดการพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน 
 สุพรรณี พรหนารย์ และ วิลาวัณย์ ปัดภัย๘๘  ได้ศึกษาการจัดการองค์ความรู้เพ่ือท าแผนที่
ทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ รวบรวมข้อมูลเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆ และน าข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนตรวจสอบกับเจ้าของวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรม
และเผยแพร่ข้อมูลสู่วงกว้าง ผลการศึกษา พบว่า การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในโครงการ
แผนที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้น าเสนอออกมาในรูปแบบของ
บทความ ภาพถ่าย แผนที่ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของแผนที่วัฒนธรรม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมจังหวัด
ชายแดนไทย-กัมพูชา ๗ จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ และ
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประเด็นทางวัฒนธรรม ๗ ประการ ได้แก่ ชาติพันธุ์และภาษา สถานที่ส าคัญ
ทางวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ต านาน และนิทาน ประเด็นชายแดน บุคคลด้านวัฒนธรรม 
และปฏิทินวัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.mapcuture.org 
 พลอยภัทรา ตระกูลทองเจริญ๘๙ ได้ศึกษาความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมผ่านกระบวนการการมีส่วนรวม กรณีศึกษา: หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ เชียงรากน้อย มี
วัตถุประสงค์ คือ ศึกษาความตระหนักของชาวบ้านศาลาแดงเหนือ ถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้
และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น ๕ กลุ่มใหญ่ ตามช่วงอายุ ได้แก่ 
กลุ่มวัยเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มวัยผู้ใหญ่ และกลุ่มวัยสูงอายุ การศึกษาท าการเก็บข้อมูล ๒ 
ประเภท คือ การเก็บข้อมูลภาคเอกสารและการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ทั้งหมด ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การดึงข้อมูลจากภาพถ่าย การวาดแผนที่เดินดิน และกิจกรรมการประเมิน
ความตระหนักต่อมรดกทางวัฒนธรรม ผลจากการศึกษา พบว่า มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ที่
ชาวบ้านศาลาแดงเหนือให้ความตระหนักในการอนุรักษ์ส่วนใหญ่เป็นศาสนสถาน ส่วนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ชาวบ้านศาลาแดงเหนือให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม ประเพณีเก่าแก่ที่สืบต่อ
กันมา เช่น การสวดมนต์ตอนบ่าย ๓ โมง โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เพ่ือความสะดวก
                                           
  ๘๘ สุพรรณี พรพนารมย์ และ วิลาวณัย์ ปัดภัย, การจัดการองค์ความรู้เพ่ือท าแผนที่ทางวัฒนธรรม, 
วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๑ – ๒ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๐) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๕๐), หน้า ๕๐. 
  ๘๙ พลอยภัทรา ตระกลูทองเจรญิ, การศึกษาความตระหนักในการอนรัุกษ์มรดกทางวัฒนธรรมผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ เชียงรากน้อย, (รายงานการวิจัย  กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ, ๒๕๕๗), หน้า ๔๑. 



๖๙ 
 
ในการเข้าร่วมของคนในหมู่บ้าน แต่ยังคงปฏิบัติอยู่ เรื่องภาษามอญยังคงมีการอนุรักษ์อยู่แต่มีเฉพาะ
กลุ่มวัยสูงอายุที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ครบถ้วน ส่วนในกลุ่มอ่ืนๆ สามารถพูดและฟังเท่านั้น 
โดยความสัมพันธ์ระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มีศาสนาเป็นสิ่งเชื่อมโยง
ให้ทั้งสองอยู่คู่กันไป อย่างไรก็ตาม ความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้น มีผลมาจาก
ช่วงอายุซึ่งอาจแบ่งได้เป็นกลุ่มคนรุ่นเก่าและกลุ่มคนรุ่นใหม่  ที่อาจจะให้คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
ของตนแตกต่างกันออกไป จากากรเก็บข้อมูล ท าให้ได้ทราบถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านศาลาแดงเหนือว่า อยู่ในระดับที่ผู้ออกแบบและชุมชนออกแบบร่วมกันในทุกขั้นตอน การ
ออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ โดยเน้นไปทางชุมชนเป็นหลักในการตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ โดย
ผู้ออกแบบท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการความสะดวกในการท ากิจกรรมให้ราบรื่นเท่านั้น 
 ดิฐา แสงวัฒนะชัย และคณะ๙๐  ได้ศึกษาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) 
ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกู่พ่ี กู่น้อง ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม กิจกรรมและสถานที่ทาง
วัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้านในต าบลหนองคูขาด (๒) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้านภายใน
ต าบลหนองคูขาดจากอดีตและปัจจุบันเพ่ือค้นหาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนเพ่ือหาแนวใน
การสร้างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม และเพ่ือพัฒนาแผนที่มรดก
ทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นแผนที่ในการท่องเที่ยวต่อไปได้ในอนาคต โดยการศึกษาพ้ืนที่ตั้งโครงการ
อยู่ที่ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของกู่พ่ีกู่น้องที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์เพราะมีอายุ ๘๐๐ กว่าปี พ่ีกู่น้องเป็นสถานที่เชื่อมโยงความผูกพันของคนในต าบล
หนองคูขาด เพราะมีประเพณีวัฒนธรรมการสรงกู่ร่วมกัน โดยจัดท าขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในวันขึ้น ๖ 
ค่ า เดือน ๖ จะจัดพิธีสรงกู่พ่ี ที่บ้านหัวนาไทย และวันขึ้น ๗ ค่ า เดือน ๖ จะท าพิธีสรงกู่น้องที่บ้านโคก
กู่ที่อยู่ใกล้เคียงกัน จึงท าให้กู่พ่ีกู่น้องเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่มีคุณค่าและความส าคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่มาตั้งแต่อดีตที่ค่อยๆ เลือนหายไปพร้อมกับประเพณีวัฒนธรรม
ของคนในชุมชนเพราะการเปลี่ยนแปลงไปของสังคม การศึกษาในครั้งนี้ทีมวิจัยได้ร่วมกับชาวบ้านและ
ผู้เกี่ยวข้องท าการศึกษาเพ่ือจะรื้อฟ้ืนประวัติศาสตร์ความเป็นมา คุณค่าและความส าคัญของพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมที่ถูกลืมเลือนขึ้นมาอีกครั้ง ไม่เฉพาะแต่ประวัติศาสตร์ของกู่พ่ีกู่น้อง ยังรวมถึงพ้ืนที่อ่ืนที่มี
ความส าคัญ เช่น เส้นทางสัญจรในอดีต รูปแบบวิถีชีวิตและองชาวบ้านเพ่ือสรุปข้อมูลเบื้องต้น 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญร่วมกับการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือสรุปข้อมูล
เพ่ือหาแนวทางการจัดการสร้างแผนที่ทางวัฒนธรรมต าบลหนองคูขาด โดยการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้ตอบวัตถุประสงค์ คือ การศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นของกู่พ่ีกู่น้อง 
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม กิจกรรมและสถานที่ทางวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้าน ต าบลหนองคูขาด 
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้านภายในต าบลหนองคูขาด จากอดีตและปัจจุบัน เพ่ือ
ค้นหาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชน เพ่ือหาแนวทางในการสร้างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือ

                                           
  ๙๐ ดิฐา แสงวัฒนะชัย และคณะ, การสร้างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมสี่วนร่วม
ของชุมชน ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม, มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 
๒๕๕๘), หน้า ๖๓. 



๗๐ 
 
การเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม และเพ่ือพัฒนาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม ให้กลายเป็นแผนที่ใน
การท่องเที่ยวต่อไปได้ในอนาคต 
 ๒.๕.๓  งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับของกับการมีส่วนร่วม 
 ประมาณ ตัณฑิกุล๙๑  ได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษาและการ
พัฒนาของชุมชนชนบท ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในกลุ่มแกนกลาง ตั้งแต่ขั้นตอนคิดค้น
ปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา พร้อมทั้งขยายแนวคิดวิธีแก้ปัญหาไปยังชาวบ้านในชุมชน 
โดยกลุ่มกิจกรรมจะมีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเล็กในขั้นตอนการวางแผนด าเนินการ กิจกรรมที่ตรง
กับความต้องการของชาวบ้านจะมีสมาชิกจ านวนมาก ในขณะที่กิจกรรมที่ชาวบ้านยังไม่แน่ใจใน
วิธีด าเนินการแก้ไขปัญหาจ านวนสมาชิกจะน้อย และชาวบ้านที่อยู่วงรอบนอกจะเพ่ิมขึ้นหรือสมาชิก
จะลดลง ภายหลังที่มีการประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ 
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ในชุมชน แรงผลักดันด้านบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม ความถี่และ
ระยะเวลาที่สัมพันธ์ของกลุ่มในส่วนแบบแผนการเรียนรู้ จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษา
และการพัฒนาของชุมชนเป็นการเรียนรู้ ในรูปแบบของการประชุมซึ่งมีทั้งการประชุมอย่างเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ การเรียนรู้ในรูปแบบของการศึกษาอย่างเป็นทางการ มีการก าหนด
เป้าหมายและเนื้อหาในการศึกษาการเรียนรู้ในรูปแบบของการทัศนศึกษาเยี่ยมเยียน เพ่ือน ามาสรุป
เปรียบเทียบหาแนวทางด าเนินกิจกรรม 
 อรุณี กาพย์ไชย๙๒   ได้ท าการวิจัยเรื่องบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ก าหนดการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสุขภาพ ระดับครอบครัวและชุมชน เพ่ือศึกษาบริบททางวัฒนธรรมที่ก าหนดการมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน ผลการวิจัยพบว่า บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่
ก าหนดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน มีการก าหนดการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสุขภาพอยู่ ๒ ระดับ คือ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์กันระหว่าง
บุคคลภายในครอบครัว และระดับการมีส่วนร่วมแบบพอเป็นพิธี เกิดจากความสัมพันธ์ในแนวตั้ง
ระหว่างประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของ
ครอบครัว คือ ความเชื่อที่สั่งสมกันมาเป็นระยะเวลานาน และความต้องการการยอมรับจากสังคม
ภายนอกชุมชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่นิยมใช้มากที่สุดในระดับครอบครัว คือ การพัฒนาทักษะ
ส่วนบุคคลด้านสุขภาพ  ส่วนระดับชุมชน การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพก็มีอยู่ ๒ ระดับเช่นกัน 
โดยการมีส่วนร่วมที่แท้จริงในการส่งเสริมสุขภาพ และการมีส่วนร่วมแบบพอเป็นพิธี  เป็นส่วนร่วมที่
เกิดจากความตระหนักเห็นความส าคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ จึงท าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ เงื่อนไขที่ก าหนดให้
ประชาชนเข้าร่วมในการส่งเสริมสุขภาพในระดับนี้ คือ การเห็นประโยชน์ของการดูแล สร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ ท าให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ส่วนการมีส่วนร่วมแบบพอเป็น

                                           
๙๑ ประมาณ ตณัฑิกลุ, กระบวนการมีส่วนร่วมในกจิกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาของชมุชน

ชนบท, (รายงานการวิจัย, เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๓๘), หน้า บทคัดย่อ. 
  ๙๒ อรุณี กาพย์ไชย, บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ก าหนดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสขุภาพระดับ
ครอบครัวและชุมชน, (รายงานการวิจัย เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕), หน้า บทคัดย่อ. 



๗๑ 
 
พิธีนั้น เป็นการมีส่วนร่วมเฉพาะในขั้นด าเนินการ ไม่มีส่วนร่วมในขั้นการค้นหาปัญหา ร่วมคิดและ
ตัดสินใจ ร่วมติดตามและประเมินการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมการ
เพ่ิมความสามารถของชุมชนและการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลด้านสุขภาพเท่านั้น ซึ่งไม่ใ ช่ความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน เงื่อนไขที่ก าหนดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในระดับนี้
คือ ความต้องการของภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนซึ่งเป็นทุนทางทรัพยากรบุคคลที่มี
อยู่ในสังคมให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและมีส่วนได้รับประโยชน์ของการพัฒนาสุขภาพของบุคคล
ในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แต่กระบวนการที่ด าเนินการไม่
สามารถท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ เพราะประชาชนถูกจัดแจง ชักน า และขอความร่วมมือใน
การบริจาคแรงงานทรัพย์เพ่ือด าเนินการต่างๆ แต่ในการบริหารจัดการนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้
ก าหนดและตัดสินใจด าเนินการทั้งหมด 
 จากข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้กล่าวมาแล้วนั้น แสดงให้เห็นว่า การ
ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ทั้งทางด้านการอนุรักษ์และพัฒนา การเพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรม การส่งเสริม
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมนั้น ทุกๆ ฝ่ายต้องร่วมมือกัน ได้แก่ ผู้คนในชุมชน ปราชญ์และผู้รู้ท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม นักวิชาการภายนอกชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การขับเคลื่อน
วัฒนธรรมดังกล่าวนั้น เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมทุกๆ ฝ่าย คณะผู้วิจัยจะได้น าแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ได้ไปปรับใช้ในการท าวิจัยเรื่องการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียง
ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่การพัฒนาชุมชนให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 ๒.๑๓.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 ชยาภรณ์  รักพ่อ๙๓  การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตโดยเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับลวดลายเวียงกาหลง พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นชุด
กิจกรรม เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตกับลวดลายเวียงกาหลง กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จ านวน ๔๔ คน  ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นพร้อมกับแบบทดสอบหลังเรียน และได้
ด าเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมดังกล่าวจ านวน ๓ ครั้ง  ทดลองครั้งที่ ๑ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง กับ
นักเรียนจ านวน ๓ คน ครั้งที่ ๒ แบบกลุ่มเล็ก กับนักเรียนจ านวน ๘ คน และครั้งที่ ๓ ภาคสนามกับ
นักเรียน จ านวน ๓๓ คน  ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรมภาคสนามได้ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกต่อการ
เรียนด้วยชุดกิจกรรมแต่ละหน่วยผลการพัฒนา ได้ชุดกิจกรรมที่เชื่อมโยงการแปลงทางเรขาคณิตกับ
ลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง จ านวน ๕ หน่วย   หน่วยที่ ๑  เป็นกิจกรรมเก่ียวกับลวดลาย
บนเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง  หน่วยที่ ๒  ลายก้านขด เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเลื่อนขนาน หน่วย
ที่ ๓ ลายดอกบัว เป็นกิจกรรมเก่ียวกับการสะท้อน หน่วยที่ ๔  ลายกลีบดอกไม้ เป็นกิจกรรมเก่ียวกับ

                                           
๙๓ ชยาภรณ์  รักพ่อ, การแปลงทางเรขาคณิตโดยเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับลวดลายเวียงกาหลง 

พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
จังหวัดเชียงราย, (รายงานการวิจัย, โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม, ๒๕๕๑) หน้าบทคัดย่อ   



๗๒ 
 
การหมุน และหน่วยที่ ๕ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตเพ่ือ
ออกแบบลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงแบบใหม่ ๆ  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมใน
การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบกลุ่มเล็กและภาคสนาม มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๐.๙๒/๘๑.๖๗,  
๘๔.๒๔/๘๓.๑๓  และ  ๘๖.๒๘/๘๔.๓๙  ตามล าดับ  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ๘๐/๘๐ ที่
ก าหนดไว้ 
 ในการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา พบว่าหลักฐานกลุ่มหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
ต านานและจารึกคือ เครื่องปั้นดินเผาเป็นจ านวนมากที่เหลือทิ้งอยู่ในแหล่งโบราณคดีต่างๆเมื่อศึกษา
และวิเคราะห์เครื่องปนดินเผาเหล่านี้ร่วมกับหลักฐานอ่ืนๆจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของพ้ืนที่นั้นๆ 
ได้เป็นอย่างดี “เวียงเชียงรุ้ง” ชุมชนบนเส้นทางการค้าในเขตภาคเหนือตอนบน : ศึกษาจากเครื่องปน
ดินเผาเวียงเชียงรุ้งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาเวียงเชียงรุ้งซึ่งเป็นการเก็บ
ตัวอย่างเครื่องปนดินเผาในเขตพ้ืนที่วัดเวียงเชียงรุ้ง ต าบลทุ่งก่ออ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
และบริเวณใกล้เคียง เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเครื่องปนดินเผาเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งประกอบด้วยเครื่องปั้นดิน
เผาล้านนา สุโขทัย และจีนการพบเครื่องปนดินเผาจากแหล่งเตาต่างๆ มารวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน 
ประกอบกับที่ตั้งของเวียงเชียงรุ้ง รวมทั้งการพบจารึกเวียงเชียงรุ้ง ท าให้น าไปสู่การตั้งค าถามว่าพ้ืนที่
นี้มีความส าคัญอย่างไร เพราะเหตุใดจึงพบเครื่องปั้นดินเผาเป็นจ านวนมากจากหลายพ้ืนที่มารวมกัน
ในพ้ืนที่เดียวกัน จากค าถามดังกล่าวน าไปสู่การศึกษาหาค าตอบด้วยการบูรณาการผลการวิเคราะห์
เครื่องปนดินเผาจากเวียงเชียงรุ้งกับหลักฐานประวัติศาสตร์ เข้าด้วยกัน จากผลของการศึกษาท าให้ได้
ข้อสรุปว่า เวียงเชียงรุ้งเคยมีการอยู่อาศัยของชุมชนมาแล้วอย่างน้อยตั้งแต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 
ชุมชนเหล่านี้อาจจะมีทั้งคนที่ตั้งถิ่นฐานถาวรและกลุ่มที่เดินทางผ่านไปมาแวะพักแล้วเดินทางต่อ กลุ่ม
คนเหล่านี้อยู่กันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เข้าใจว่าเมืองนี้เริ่มร้างไปเมื่อมีการสร้าง
ถนนและใช้รถยนต์ท าให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วขึ้น การแวะพักระหว่างทางจึงไม่จ าเป็นอีก
ต่อไป ฉะนั้นเมืองนี้จึงค่อยๆ หายไปจนกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด 
 ณฐรสศร์ จิระสกุลศักดิ์๙๔  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ข้อมูลชุมชนโบราณและวัฒนธรรมล้านนา
ตะวันออก เวียงลอ เวียงกาหลง เวียงสรอง และเวียงวรนคร (พะเยา เชียงราย แพร่และน่าน) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลและแหล่งศิลปวัฒนธรรมในการจัดท าฐานข้อมูลชุมชน โบราณในเขต
ล้านนาตะวันออก เพ่ือน ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูลชุมชนและด าเนินการส ารวจและจัดท าแผนที่
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง ๔ เวียง คือ เมือง
โบราณชุมชนต าบลเวียงลอ อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา เมืองโบราณชุมชนต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียง
ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมืองโบราณชุมชนต าบลเวียงสรอง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ และเมืองโบราณ
ชุมชนต าบลเวียงวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนและผู้น าทาง
วัฒนธรรมภายในพ้ืนที่ชมุชนโบราณสถาน ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครั้ง นี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณเมืองโบราณทั้ง ๔ แหล่ง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘,๖๔๓ คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ 
ตัวแทนของประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณเมืองโบราณทั้ง ๔ แหล่ง โดยเลือกกลุ่มผู้น าความคิดที่มี

                                           
๙๔ ณฐรสศร์ จิระสกุลศักดิ์ , ข้อมูลชุมชนโบราณและวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เวียงลอ         

เวียงกาหลง เวียงสรอง และเวียงวรนคร (พะเยา เชียงราย แพร่และน่าน), (รายงานการวิจัย, ๒๕๕๔: บทคัดย่อ) 



๗๓ 
 
บทบาท ต่อการแสดงความคิดเห็นที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรใน
การวิเคราะห์ของ Taro Yamane (๑๙๗๓) ดังนี้ เวียงลอ จ านวน ๗๘ คน เวียงกาหลง จ านวน ๑๔๘ 
คนเวียงสรอง จ านวน ๑๒๘ คน และเวียงวรนคร จ านวน ๔๖ คน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๐๐ คน ผลของ
การศึกษา พบว่า มีฐานข้อมูลชุมชนโบราณในเขตล้านนาตะวันออก คือ เมืองโบราณเวียงลอ เวียง 
กาหลง เวียงสรองและเวียงวรนคร ท าให้ผู้น าทางวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการชุมชน
ท้องถิ่น ได้การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและใช้ประโยชน์ได้ มีแผนที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ ชุมชนโบราณ ในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง ๔ เวียงที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ปรารถนา ศิริสานต์ และคณะ๙๕  ได้ศึกษาเรื่อง การทดลองสร้างงานศิลปะในหัวข้อ “สื่อ
ลายผ้าบนศิลปะเครื่องปั้นดินเผา” โดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลายโดย ใช้ลวดลายของผ้านั้นโดยมี
การก าหนดจุดมุ่งหมายของการทดลองในครั้งนี้ เพ่ือทดลองเครื่องมือพิมพ์ลวดลายใหม่ ๆ สร้างสรรค์
งานศิลปะจากดินเผาใหม่ ๆ ในการสร้างชิ้นงานและเผยแพร่เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผา สามารถสรุปผลการทดลองสร้างสรรค์งานได้ดังนี้ ผู้ทดลองได้ทดลองสร้างเครื่องมือ
พิมพ์ลวดลายจากลวดลายผ้าน ามา สร้างสรรค์ศิลปะงานดินเผาโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้
เทคนิคการขึ้นรูปอิสระแบบแผ่น โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานเริ่ม จากการรีดดินให้เป็นแผ่นจากนั้นเมื่อ
ดินได้ความหนาตามที่เราก าหนดแล้ว หลังจากนั้นผึ่งดินให้หมาดและเมื่อดินหมาดแล้วจึง น าผ้าที่มี
ลวดลายต่าง ๆ  มาพิมพ์ลงบนผิวดินโดยได้ลวดลายที่แตกต่างกันออกไปตามลวดลายของผ้าที่แตกต่าง
กันออกไปและ ผึ่งให้ดินเซ็ทตัวและน ามาประกอบกันเป็นชิ้นงานส าเร็จ ลวดลายของผ้าสามารถสร้าง
ลวดลายได้ทุกแบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเซรามิกส์ ชั้นปีที่ ๒ โดยการน าไป
บูรณาการในรายวิชา เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เซรามิกส์ ๑ รายวิชาการประดิษฐ์เซรามิกส์และ
รายวิขาการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ สรุปผลการถ่ายทอดผลคือนักศึกษาสามารถสร้าง เครื่องมือ
เองได้และสามารถสร้างชิ้นงานจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นได้และนักศึกษาสามารถน าไปต่อยอดเพ่ือ
ประยุกต์ใช้กับ รายวิชาอ่ืน ๆ รวมทั้งบริการวิชาการได้ ค าส าคัญ 
 เสน่ห์ วงศ์สุฤทธิ์๙๖  การศึกษาเรื่อง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานหัตกรรมสาขาเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบของจังหวัดล าพูน 
เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการทั้ง ๑๕ ราย โดยสามารถสรุปแนวทางตามวัตถุประสงค์
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาพบว่า วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานหัตถกรรม สาขาเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบในจังหวัดล าพูน ด้านการบริหารทรัพยากรคน 
เงิน งาน การตลาด วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการท างานและการประกอบธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  
ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบได้มีการน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กับ

                                           
๙๕ ปรารถนา ศิริสานต์ และคณะ, การทดลองสร้างงานศิลปะในหัวข้อ “สื่อลายผ้าบนศิลปะ

เคร่ืองป้ันดินเผา” โดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลายโดย ใช้ลวดลายของผ้า (๒๕๕๔: บทคัดย่อ) 
๙๖ เสน่ห์ วงศ์สุฤทธิ์, การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านงานหัตกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบของจังหวัดล าพูน, (๒๕๕๗: ๑๒) 



๗๔ 
 
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยด้านการผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตจะเป็นเครื่องมือประเภทผลิต
ด้วยมือและเครื่องจักร มีกระบวนการท างานที่ไม่ซับซ้อน ราคาไม่แพงและถูกหลักวิชาการ ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต เน้นการใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง มีการวางแผนการ
ผลิตในแต่ละช่วงเวลา มีการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามขนาดการผลิต ส่วนการผลิตเพ่ือจ าหน่าย
นอกเหนือจากใบสั่งซื้อจะค านึงถึงความต้องการ ของกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลักและใช้แรงงานภายใน
ท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ ด้านการตลาดมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใช้วิธีการปรับปรุง
แผนการตลาดคือ เน้นรักษากลุ่มลูกค้าเก่าในท้องถิ่นมากกว่า แสวงหาลูกค้ารายใหม่จากต่างประเทศ 
และรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศมากกว่าเน้นการส่งออก ซึ่งการรักษาลูกค้าเก่าจะใช้วิธีการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ส่วนการสร้างฐานลูกค้าใหม่ใช้วิธีการเพ่ิม
จ านวนผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการ มีการวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับขนาดการผลิต ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญในการวางแผนการตลาดที่ค านึงถึง 
ได้แก่ แรงงาน วัตถุดิบ ทุน ตลาด เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ สังคม มีการวางแผนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ / หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการกระจายความเสี่ยง จากการมีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย ทั้งนี้มีการวางแผนการผลิต การปฏิบัติงานร่วมกันเสมอ ๆ ระหว่างเจ้าของธุรกิจและ
ลูกจ้าง มีการสร้างความเชื่อถือระหว่าง แรงงานผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ บนพ้ืนฐานความถูกต้อง ซื่อสัตย์
สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงต่ า โดยการใช้เงินออมส่วนตัว เงินทุน
ของกลุ่ม ทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐ และทุนจากสินเชื่อธนาคารในอัตราที่สามารถช า ระหนี้คืนได้ 
เป็นต้น 
 จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า ศิลปะ
ทั้งหลายโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น หากรู้จักการอนุรักษ์ สืบสาน และฟ้ืนฟู ย่อมจักท าให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ มีอาชีพเสริมจากการด ารงชีพที่ยั่งยืน เมื่อประชาชนมีรายได้ มีอาชีพ
เสริมย่อมท าให้เกิดการชุมชนนั้น ๆ อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัช
การที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินงาน แต่เมื่อใดคนในท้องถิ่นไม่มีการอนุรักษ์ สืบสาน 
และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก็นับวันจะสูญสิ้นสลายไป ในที่สุดชุมชน สังคม และประเทศชาติก็
จะสูญสิ้นเอกลักษณ์ของตนเองไปด้วย 
 



 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การด าเนินการศึกษาวิจัยชุดแผนงานโครงการวิจัยเรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลาย
เวียงกาหลงสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชน มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือพัฒนางานศิลป์พิมพ์ลาย         
เวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย  (๒) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน และ (๓) เพ่ือสร้างศูนย์การเรียนรู้ศิลปะเวียงกาหลงด้วย
นวัตกรรมใหม่น าไปสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืน โดยมีโครงการย่อยภายใต้ชุดแผนงาน ๒ โครงการย่อย 
ได้แก่ (๑) เรื่องงานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย : นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลง และ 
(๒) เรื่อง การบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน 
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทีมงานวิจัยจึงได้ก าหนดววิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ๑.  รูปแบบการวิจัย 
 ๒.  พ้ืนที่ศึกษา และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 ๔.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการปฏิบัติการทดลองการวิจัย 
 ๕.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๖.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๗.  การน าเสนอผลการวิจัย 
 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสานที่เน้นเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) การวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) เพ่ือประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับกระบวนการอนุรักษ์ศิลปะลาย
เวียงกาหลง  โดยมีวิธีการศึกษาวิจัยใน ๔ ลักษณะ ได้แก่ 
 ๑. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary study) เพ่ือค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับองค์
ความรู้  แนวคิดการพัฒนาศักยภาพ และการเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์และภาคีการวิจัยในท้องถิ่น 
 ๒. การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) การฝึกอบรม
มวลชน การพัฒนากิจกรรมและโครงการวิจัย  การจัดเวทีสัมมนา ร่วมกับ นักวิจัย วัด คณะสงฆ์ 
เครือข่ายการวิจัยและตัวแทนองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการวิจัย ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการท าวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ และการเสริมสร้างเครือข่าย
ศิลปะเวียงกาหลงให้เป็นนวัตกรรมทางศิลปะที่หลากหลาย 
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 ๓. การประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
การวิจัยได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนากิจกรรม โครงการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งการวิเคราะห์
ผลการวิจัย 
 ๔. การศึกษาระดับความรู้ เจตคติ ทักษะด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ
การสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะลายเวียงกาหลง และการเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์และภาคีการวิจัยในท้องถิ่น 
 
๓.๒  พื้นที่ศึกษา และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๒.๑ พื้นที่ศึกษา 
 พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ พ้ืนที่ต าบลเวียงกาหลง และต าบลใกล้เคียง ในอ าเภอเวียง
ป่าเป้า และอ าเภอเเม่สรวย บางส่วน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participation Action Research) จึงก าหนดให้วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ร่วมกับส่วนงานต่างๆ 
ของท้องถิ่น เป็นองค์กรร่วมในการศึกษาวิจัย  ประกอบด้วย 
  ๑. วัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
  ๒. โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า 
  ๓. เทศบาลต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
  ๔. ชุมชนบ้านแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
  ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่ส่งเสริมอาชีพ เช่น พัฒนาชุมชมอ าเภอเวียงป่าเป้า  ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นต้น โดยใช้พ้ืนที่ในอ าเภอเวียงป่าเป้าเป็น
พ้ืนที่การศึกษาศึกษาวิจัย ซึ่งเน้นพื้นที่ต าบลเวียงกาหลงเป็นหลัก 
 ๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การวิจัยในเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยด าเนินการร่วมกับส่วนงาน สถาบันการศึกษา 
องค์กร และชุมชนที่สนใจพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของการวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการเพ่ือ
สังคม (Socially-engaged Scholarship) โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและองค์ความ
เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม ดังนั้น จึงก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informant) ที่เป็นตัวแทนของ
ส่วนงาน คณาจารย์ นักวิจัย ทั้งในระดับนโยบายและภาคปฏิบัติของมหาวิทยาลัย องค์กรในท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
  ๑. นักวิชาการ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้รู้ในท้องถิ่น จ านวน ๑๐ คน ประกอบด้วย 
  ๑) ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  ๒) วรรณรัตน์ วิรัชกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  ๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  ๔) ธวัชชัย ไชยวงค์ ปราชญ์ชาวบ้านท้องถิ่นด้านศิลปะ 
  ๕) วิทูรย์ มาแก้ว ปราชญ์ชาวบ้านท้องถิ่นด้านศิลปะ 
  ๖) นางสาวดฤนธรณ์ นวลค า ปราชญ์ชาวบ้านท้องถิ่น ด้านศิลปะ 
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  ๗) สามเณรฐิติวัฒน์ กันทา นักเรียนช านาญงานศิลปะหัตถกรรมวัดแม่ห่าง 
  ๘) สามเณรเอกพล ลุงจินต๊ะ นักเรียนช านาญงานศิลปะหัตถกรรมโรงเรียน       
วัดหนองบัวพิทยา 
  ๙) ชัชวาล สัมมาวิจิตร ข้าราชการครูบ านาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ 
  ๑๐) บุญช่วย อารุณ ไวยาวัจกรวัดแม่ห่าง 
  ๒. ประชาชนผู้สนใจในท้องถิ่น/บ้านแม่ห่าง อ.เวียงป่าเป้า จ านวน ๒๐ คน  
  ๓. นักเรียน/เยาวชนในอ าเภอเวียงป่าเป้า จ านวน ๒๐ คน ประกอบด้วย  
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ านวน ๕๐ รูป/คน 

  ๔. กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ จ านวน ๕ กลุ่ม / ร้าน 
 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  

 ๑. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมฯ และสร้างศูนย์
การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษา ประกอบด้วย 
   ๑. แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานทางศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
   ๒. แบบสัมภาษณ์ ,แบบสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
   ๓. แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งวิสาหกรรมชุมชนเวียงกาหลง 
   ๔. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
   ๕. เครื่องจัดเก็บและวิเคราะห์แผนที่ทางอากาศ (GPS) 
 ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมสร้างสรรค์ศิลปะลวดลายเวียงกาหลง ได้แก่ ชุด
ประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล
พ้ืนฐาน ความรู้ เจตคติ กระบวนการวิจัย รวมทั้งสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อมูลการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
เช่น  ความสนใจ การส่งเสริมของผู้บริหาร เป็นต้น 
 ๓. ชุดปฏิบัติการสร้างศิลปะเวียงกาหลง ประกอบด้วย 
  ๑) ชุดอบรมองค์ความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง ลวดลายเวียงกาหลง 
  ๒) ชุดฝึกปฏิบัติการการปั้น และออกแบบเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง 
  ๓) ชุดฝึกปฏิบัติการการวาดเขียนลวดลายเวียงกาหลง  
  
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการปฏิบัติการทดลองการวิจัย 
 คณะผู้วิจัย ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัย ดังนี้  

 ๑. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะลวดลายเวียงกาหลง ส่วนนี้จะใช้
เวลาประมาณ ๑ เดือน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะโบราณ ปราชญ์ชาวบ้าน และการวิจัย 
จ านวน ๑๐ รูป/คน ร่วมระดมสมอง เสนอแนวคิด หลักการ ทั้งในเรื่องเนื้อหา และกระบวนการฟื้นฟู 
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะลวดลายเวียงกาหลง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการท าวิจัยทางพระพุทธศาสนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้เป็นวิทยากร
หลักสูตร เพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนาศิลปะเวียงกาหลงให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนเวียงกาหลง 
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 ๒. พัฒนาศิลปะลวดลายเวียงกาหลงมาสร้างสรรค์งานศิลป์บนวัสดุที่หลากหลาย น า
กระบวนการพัฒนาที่ได้จากการระดมสมองภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน และพระสงฆ์ ไปสร้างและ
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา และประชาชนที่สนใจลายเวียงกาหลง 
โดยการเปิดรับสมัครและคัดเลือกจากผู้ที่มีความสนใจในกการฝึกอาชีพลายเวียงกาหลง เพ่ือพัฒนา
อาชีพแก่ชุมชนที่ยั่งยืน 
 ๓. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อาชีพลายเวียงกาหลงแก่สถานศึกษาและชุมชน  ในส่วนนี้
คณะผู้วิจัยจะร่วมกับชุมชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเวียงกาหลงขึ้น ๑ แห่ง ที่วัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาเวียงกาหลงสู่การเรียนรู้ของอนุชนในอนาคต โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินงาน 
 นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 ๑. การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interviews)  ส าหรับ
ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย  ผู้น าชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมการวิจัย 
 ๒. การใช้แบบประเมินก่อน-หลังการฝึกอบรมการวิจัย เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลความ
คิดเห็นจากนักวิจัยในด้านกระบวนการจัดการวิจัยที่เหมาะสมทั้งในด้านกระบวนการและองค์ความรู้
ในการวิจัย 
 ๓. แบบชุดเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ กระบวนการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและภาคี
การวิจัยในท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์และ
ภาคีการวิจัยในท้องถิ่น 

 
๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้มีการศึกษาในเชิงปฏิบัติการแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญด้าน
เนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิเคราะห์ 
  ๑) องค์ความรู้ กระบวนการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาลายเวียงกาหลง 
  ๒) การพัฒนากระบวนการพัฒนาศิลปะลายเวียงกาหลง การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ 
และการประเมินผลการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการ   
  ๓) การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการบูรณาการลายเวียงกาหลงสู่วัสดุที่
หลากหลาย  
  ๔) การเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์และภาคี
การวิจัยในท้องถิน่ 
 ๒. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือศึกษาค่าเป็นกลางทางสถิติ และเพ่ือการวิเคราะห์
ปัจจัยข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลกับความคิดเห็นที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวของวัด 



๗๙ 
 
 ๓. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว เพ่ือให้
เห็นชุดความรู้ กระบวนการ และแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของวัด 
  ๔. การเก็บข้อมูลแหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี  แหล่งศิลปกรรมแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งศิลปวัฒนธรรม และสถานประกอบการของชุมชน ในเขตพ้ืนที่เวียงกาหลง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพ่ือจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Mapping) ทั้งแผนที่
ชุมชนและแผนที่เชิงกายภาพ 
  ๕. การประเมินพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชน (Cultural space) จากข้อมูลเบื้องต้นหลัง
การท าแผนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Mapping) จ านวน ๔ ด้าน คือ 
  ๕.๑ ความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ในด้านแหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่ง
ศิลปกรรมแหล่งศิลปวัฒนธรรม แหล่งศิลปวัฒนธรรม และสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
  ๕.๒ ความพร้อมของพ้ืนที่เป้าหมาย คือ ความงดงามของสภาพแวดล้อม การเข้าถึง
สะดวกสบาย ความปลอดภัย และความพร้อมของสาธารณูปโภค 
  ๕.๓ รองรับแผนการพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมได้ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว 
  ๕.๔ ความสมัครใจเข้าร่วมของชุมชนพื้นที่เป้าหมาย โดยการจัดท าประชาคม 
  ๖. สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงราย, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ )  หน่วยภาครัฐ หน่วยภาคเอกชน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการประเมินเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 
ร่วมกันก าหนดแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เป็นผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม โดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐาน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  ๖.๑ ทุกฝ่ายประชุมร่วมกันกับชุมชน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดท าพ้ืนที่
วัฒนธรรม แนวทางการจัดท า และรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น 
  ๖.๒ ระดมความคิดเห็นของผู้คนชุมชนทุกเพศทุกวัย โดยเริ่มจากประวัติความ
เป็นมาของชุมชน จุดเด่นจุดด้อยของชุมชน และภาพอนาคตที่คาดหวังของชุมชน 
  ๖.๓ ชุมชนร่วมกับทุกฝ่ายก าหนดแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เป็นผู้ประกอบการ
ทางวัฒนธรรมเหมาะสมกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และภาพอนาคตที่ชุมชน
ร่วมกันวาดขึ้นมา 
  ๗. น าข้อมูลการจัดท าพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชน (Cultural space) ที่ได้จากชุมชน
เป้าหมายมาเรียบเรียงและเชื่อมโยงแต่ละพ้ืนที่เข้าด้วยกัน โดยอาศัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นแกน
เชื่อมโยง โดยตัดข้อมูลที่ซ้ าซ้อนออก  ใช้วิธีการตรวจสอบผลวิจัยสามเส้า (triangulation) คือ ชุมชน 
นักวิชาการ และปราชญ์ท้องถิ่น มาตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัยกล่าวคือมีการใช้ข้อมูลจาก
ภายในมาตรวจสอบกับข้อมูลจากภายนอก แล้วสรุปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
   ๑) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคสนาม แผนที่ชุมชน แผนที่ทางอากาศ (GPS) พร้อมทั้งเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพ้ืนที่ แล้วน ามาจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 



๘๐ 
 
   ๒) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ความเห็นนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยว
ในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งวิสาหกิจชุมชน และแบบ
สนทนากลุ่ม แล้วน ามาสรุปสร้างเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมส าหรับการอนุรักษ์ และน าไปสู่การสร้าง
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย 
   ๓) น าผลการวิเคราะห์ในข้อที่ ๑ และ ที่ ๒ มาเชื่อมโยงกับบุคคล กลุ่มบุคคล และ
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย โดยการหาแนวทางส าหรับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนผ่านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชุมชน 
 
๓.๖  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลเชิงคุณภาพด าเนินการวิเคราะห์โดยอาศัยเกณฑ์วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ คือการ
วิเคราะห์องค์ความรู้ กระบวนการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยและภาคีการวิจัยในท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์และภาคีการวิจัยในท้องถิ่น โดยอิงเกณฑ์การบริหารงานวิจัยที่ก าหนด 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลชุดแบบประเมินก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ใช้สถิติร้อยละ เปรียบเทียบข้อมูล 

 
๓.๗ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 
  การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบตารางและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐาน
องค์ความรู้ กระบวนการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
ภาคีการวิจัยในสังคมไทย และการเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการของมหาวิทยาลัย
สงฆ์และภาคีการวิจัยในสังคมไทย 
 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
 การด าเนินการศึกษาวิจัยชุดแผนงานโครงการวิจัยเรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลาย
เวียงกาหลงสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชน มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือพัฒนางานศิลป์พิมพ์ลาย         
เวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย  (๒) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน และ (๓) เพ่ือสร้างศูนย์การเรียนรู้ศิลปะเวียงกาหลงด้วย
นวัตกรรมใหม่น าไปสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืน โดยมีโครงการย่อยภายใต้ชุดแผนงาน ๒ โครงการย่อย 
ได้แก่ (๑) เรื่องงานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย : นวัตกรรมศิลปะ เวียงกาหลง 
และ (๒) เรื่อง การบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี
ชุมชน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จึงด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ๓๐ รูป/คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และแบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย และแบบประเมินผลก่อนและหลังการอบรม ผลการศึกษาวิจัย
แยกเป็น ๓ ประเด็นหลักตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. พัฒนางานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย   
  ๑.๑ พ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะลวดลายเวียงกาหลง 
  ๑.๒ พัฒนาศิลปะลวดลายเวียงกาหลงมาสร้างสรรค์งานศิลป์บนวัสดุที่หลากหลาย 
 ๒. ศึกษาการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคีชุมชน  
  ๒.๑ จัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอ         
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
  ๒.๒ สร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมส าหรับการอนุรักษ์และน าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการ
ทางวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
  ๒.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ส าหรับการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนผ่านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน 
 ๓. สร้างศูนย์การเรียนรู้ศิลปะเวียงกาหลงด้วยนวัตกรรมใหม่น าไปสู่เป้าหมายอาชีพที่
ยั่งยืน 
  ๓.๑ ส่งเสริมจัดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบอาชีพลายเวียงกาหลงแก่สถานศึกษาอ าเภอ     
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
  ๓.๒ ส่งเสริมจัดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบอาชีพลายเวียงกาหลงแก่ชุมชนต าบลเวียงกาหลง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 ซึ่งมีรายละเอียดผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ 



๘๒ 
 

๔.๑  พัฒนางานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย   
 ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพ่ือพัฒนางานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงลงบน
วัสดุที่หลากหลาย ในภาพรวม พบว่า มีศิลปะลวดลายเวียงกาหลง ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ มีลวดลายมากกว่า 
๕๐ ลาย มีกลุ่มที่อนุรักษ์ลายดั้งเดิมโดยการลอกเลียนแบบให้ใกล้เคียงของจริงมากท่ีสุด ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
(๑) กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง โดยทัน ธิจิตตัง เป็นประธานกลุ่ ม (๒) กลุ่มเครื่องเคลือบ
โบราณเวียงกาหลง โดยศรี ลืมเนตร และ (๓) กลุ่มเมืองโบราณพิพิธภัณฑ์เวียงกาหลง โดยวัดยอด
ขุนพล หรือวัดเวียงกาหลง (ธ)  ซึ่งทั้ง ๓ กลุ่มเน้นการอนุรักษ์ศิลปะลวดลายดั้งเดิมเอาไว้ พอสรุป
ศิลปะลวดลายที่ทั้ง ๓ กลุ่มอนุรักษ์ มี ๓ ประเภท ได้แก่ ศิลปะลวดลายและรูปแบบเวียงกาหลง การ
เคลือบเครื่องปั้นดินเผา และการผลิตงานนูนต่ าและลอยตัว โดยสามารถน าศิลปะลายเวียงกาหลง
เหล่านั้นมาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็นศิลปะบนวัสดุอ่ืนๆ ได้อย่างหลากลาย เช่น ร่ม ย่ามพระสงฆ์ 
เสื้อผ้า กระดาษฉากประดับ ผ้าฉากประดับ เป็นต้น และน าไปส่ งเสริมแหล่งเรียนรู้อาชีพลาย       
เวียงกาหลงแก่สถานศึกษาและชุมชนได้อย่างน้อย ๗ แบบ ได้แก่ ศิลปะดอกบัวบาน ศิลปะปลาคู่
ส าราญธารา ศิลปะบัวบูชาพระพุทธองค์ ศิลปะกิเลนดงน้อมกายา ศิลปะไก่ฟ้าพญาไพร ศิลปะพญา
หงส์ใหญ่รวมพลกา และศิลปะลายนานาในบัวตูม ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้   
 ๔.๑.๑ พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะลวดลายเวียงกาหลง  
 จากการลงภาคสนามในพ้ืนที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและลวดลายเครื่องปั้นดินเผา         
เวียงกาหลง ตามที่ปรากฎเป็นหลักฐานบนวัสดุต่าง ๆ สามารถแบ่งออกเป็นลวดลายศิลปะ ๔ กลุ่ม 
ประกอบด้วย ลวดลายพันธ์พฤกษา ลวดลายรูปสัตว์ ลวดลายบนภาชนะ และลวดลายแบบ
ปฏิมากรรม ส่วนการเคลือบลวดลายทั้ง ๔ กลุ่มลงบนเครื่องปั้นดินเผานั้นจะมีด้วยกัน ๖ ลักษณะ โดย
จัดเป็นกลุ่มๆ เรียกว่า กลุ่มการเคลือบเครื่องปั้นดินเผา ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ ชนิดเขียนลวดลายสี
ด าใต้เคลือบและชนิดเคลือบสีเดียว กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มเตาป่าหยุมชนิดเขียนลวดลายสีด าใต้เคลือบ กลุ่มที่ 
๓ กลุ่มเตาป่าดงชนิดเซลาดอน กลุ่มที่ ๔ กลุ่มเตาวังหนือ กลุ่มที่ ๕ เครื่องปั้นดินเผาสีน้ าตาล และ
กลุ่มท่ี ๖ กลุ่มเคลือบตะกั่วและทองแดง มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๔.๑.๑.๑ กลุ่มลวดลายศิลปะดั้งเดิมของเวียงกาหลง 
   ๑) กลุ่มลวดลายพันธุ์พฤกษา  เป็นศิลปะการเขียนเป็นลายผักแว่น  
ลายก้านขด ลายดอกบัว ลายผักกูด ลายดอกเข็ม ลายหวีกล้วย ลายเมล็ดข้าว ลายใบมะพร้าว ลาย
ดอกกาหลง ลายดอกโบตั๋น ลายสระบัว ลายใบเฟิร์น และลายอื่นๆ อีก คือ ลายจุดหมึก (ลายหมัดไฟ) 
ลายขูดขีด (ลายซี่หวี) ลายแสงตะวัน เป็นต้น  ลวดลายประเภทนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อ ความ
ศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นศิริมงคลแก่ชุมชน กล่าวคือ ลวดลายพันธุ์พฤกษาหลายชนิดหมายถึงอาหาร 
ยา และสมุนไพรรักษาโรค นั้นเอง 
  



๘๓ 
 

  
ภาพที่ ๔.๑  

ศิลปะลายก้านขด (ซ้าย) ลายผักกูด (ขวา) 
ภาพ : กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง 

 
   ๒) ลวดลายรูปสัตว์ เป็นศิลปะที่มีลักษณะของสัตว์  ๆ เช่น ลายกิเลน 
ลายกวาง ลายสัตว์ ๑๒ ราศี ลายนกกา ลายนกไก่ฟ้า ลายม้า ลายปลา เป็นต้น ลวดลายรูปสัตว์นี้
สัญลักษณ์หมายถึง ความศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ เช่น ปลาคาร์ฟสองตัว หมายถึง ความโชคดี ม้า
และมังกรหมายถึง พละก าลังหรือพลัง หงส์ นกยูง ไก่ฟ้า หมายถึง อ านาจวาสนา หรือเต่า หมายถึง 
อายุขัย อายุยืน เป็นต้น 
 

  
ภาพที่ ๔.๒ 

ศิลปะลายรูปสัตว์ต่าง ๆ ผลงานทัน ธิจิตตัง 
ภาพ : กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง 

 
   ๓) รูปแบบภาชนะ เป็นศิลปะลวดลาย จาน ชาม ถ้วย แจกัน ไห โถ
พร้อมฝา กระปุกมีฝา คนที คนโท ขวด ผางประทีป เชิงเทียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการน าลวดลายต่าง ๆ 
มาเขียนรวมกันไว้ในผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกัน เช่น ไหหนึ่งใบมีหลายลาย จาน ชาม หนึ่งใบมีลายต่าง ๆ 
รวมกัน เป็นต้น  
 



๘๔ 
 

  
ภาพที่ ๔.๓ 

ผลงานของสล่าศรี ลืมเนตร:ซ้าย) ผลงานสล่าทัน ธิจิตตัง (ขวา) 
ภาพ: กลุ่มเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลง 

 
 ๔) รูปแบบประติมากรรม และตุ๊กตา เป็นศิลปะแบบนูนต่ าและลอยตัว 

ได้แก่ พระพุทธรูป พระพิมพ์ ตุ๊กตารูปคน ตุ๊กตารูปสัตว์ ตัวหมากรุก เป็นต้น ลวดลายประเภทนี้เป็น
การจัดท าข้ึนเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งสักการะบูชาในครอบครัว ในสังคม ชุมชน  
 

   
ภาพที่ ๔.๔ 

พระยอดขุนพลเวียงกาหลง (ซ้าย) เทวรูปผลงานสล่าศรี (ขวา) 
ภาพ : พระอธิการสมชาติ เครือน้อย นักวิจัย 

 
  จากรูปแบบและศิลปะลวดลายทั้ง ๔ กลุ่มดังกล่าวข้างต้น ท าให้ได้พบว่า รูปแบบ
และศิลปะบางชนิดมีความละเอียดอ่อน ประณีต บางชนิดไม่มีความประณีตเท่าที่ควร จึงสันนิษฐานว่า
น่าจะมีช่างอย่างน้อย ๒ ประเภท คือ ช่างหลวง หมายถึงช่างที่มาจากราชส านัก และช่างราษฏร์
หมายถึงช่างชาวบ้านที่มีความช านาญในการออกแบบและเขียนลายศิลปะ เครื่องปั้นดินเผาเวียง
กาหลงมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของรูปแบบ ลวดลาย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดินมีคุณภาพดี 
เนื้อดินมีความละเอียด สีขาวนวล น้ าเคลือบใสบาง และข้ึนรูปท าได้บาง  
  จึงสรุปได้ว่า รูปแบบและศิลปะลายเวียงกาหลงมีหลากหลายรูปแบบและลวดลาย  



๘๕ 
 
ขึ้นอยู่ช่างที่ประดิดประดอยบรรจงวาดลวดลายศิลปะตามจินตนาการหรือตามธรรมชาติที่ตนเองได้
เห็นได้พบ แล้วน ามาเขียนลงบนภาชนะต่าง ๆ จึงท าผลงานมีลักษณะที่แตกต่างๆ กันไป แต่ยังคง
รักษารูปแบบที่สวยงาม ความเป็นเอกลักษณ์เวียงกาหลง 
  ๔.๑.๑.๒ กลุ่มการเคลือบเครื่องปั้นดินเผา 
  เครื่องเคลือบปั้นดินเผาเวียงกาหลง  เป็นเครื่องเคลือบปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่โดดเด่น คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะบางและมีน้ าหนักเบาเนื่องจากดินที่ใช้ในการ
ปั้นเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงเป็นดินที่มีคุณสมบัติดี แสดงให้เห็นว่าบริเวณพ้ืนที่เวียงกาหลง เป็น
แหล่งดินที่มีคุณภาพ เนื้อดินมีสีขาว เนื้อละเอียด มีเม็ดทรายปนน้อย สามารถขึ้นรูปภาชนะได้กว่า
เครื่องเคลือบปั้นดินเผาที่ผลิตจากที่ผลิตแหล่งอ่ืนๆ ส่วนการเคลือบนิยมเคลือบถึงบริเวณเชิงขอบ
ภาชนะ น้ าเคลือบใส มีทั้งสีฟ้าและสีเขียวอ่อน มักมีรอยราน รูปทรงที่ผลิต ส่วนมากจะเป็นจาน ถ้วย 
แจกัน เป็นต้น การเคลือบเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่มใหญ๑่ 
   กลุ่มที่ ๑ ชนิดเขียนลวดลายสีด าใต้เคลือบและชนิดเคลือบสีเดียว เป็น
กลุ่มใหญ่ท่ีสุด มีคุณภาพดีและสวยงามที่สุด เตาเวียงกาหลงทุกแห่งผลิตงานแบบนี้ ยกเว้นกลุ่มเตาป่า
ดงและ วังเหนือ ลักษณะที่เห็นได้ง่ายคือเนื้อบาง น้ าเคลือบสีหลักคือเทาหม่น มีสีเขียวเจือบ้าง
เล็กน้อย ดินเป็นดินเนื้อละเอียด สีขาว สีเหลืองอ่อนและสีเทา ลวดลายที่ปรากฏบนภาชนะมีมากมาย
เช่น ชนิดเคลือบสีเดียว ส่วนใหญ่เป็นลายขูดขีดเป็น เส้น ขูดขีดเป็นลายดอกไม้ ส าหรับชนิดเขียนลาย
ใต้ เคลือบ เป็นลายข้าวเปลือก ลายพรรณพฤกษา บางลายคล้ายลายจีน ลายรูปคนและ สัตว์ใน
ต านาน อีกลายที่นิยมคือลายกลีบดอกบัวเรียงรายโดยรอบ รูปทรงของเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะ
หลากหลายเช่น จาน ชาม แจกัน ซึ่งหลายๆ แบบ และขนาดต่างๆกัน ตะเกียง เต้าปูน หม้อมีฝาปิด 
ไหขนาดใหญ่ ของขนาดเล็ก ของเด็กเล่นหรือใช้ในพิธีกรรมเช่น ตัวหมากรุก ตราประทับ แบบต่างๆ 
กล้องยาสูบ นกหวีด รูปตัวสัตว์และรอก เป็นต้น 
   กลุ่มที่ ๒ กลุ่มเตาป่าหยุมชนิดเขียนลวดลายสีด าใต้เคลือบ  กลุ่มนี้มี
ลักษณะพิเศษคือ คล้ายกลุ่มที่ ๑ แต่คุณภาพต่ ากว่าคือหนักและเนื้อหยาบกว่า ขอบก้นภาชนะหนา
และตัด เป็นสี่เหลี่ยม เนื้อดินหยาบและน้ าเคลือบคุณภาพไม่ดีเท่า 
   กลุ่มที่ ๓ กลุ่มเตาป่าดงชนิดเซลาดอน เซลาดอนจากกลุ่มเตาป่าดงนี้มี
ลักษณะคล้ายกับ เซลาดอนของราชวงศ์ซุ่ง ซึ่งเป็น เซลาดอนขนาดแท้และนิยมมาก มีลักษณะที่พิเศษ
คือเคลือบหนาเป็นมันแวววาว มี รอยรานเป็นเส้นแยกคล้ายร่างแหทั่วภาชนะ มีสีต่างๆกันตั้งแต่สีขาว 
นวลจนถึง สีเหลืองน้ าผึ้งและสีเขียวมะกอก ก้นภาชนะด้านนอกทาสีชอกโกแลต 
   กลุ่มที่ ๔ กลุ่มเตาวังหนือ ส่วนใหญ่จะเป็นจานชามขนาดใหญ่ ชามและ
แจกันขนาดเล็ก น้ าเคลือบสีเขียว และแวววาว ส่วนที่น้ าเคลือบบางสี จะซีดส่วนที่หนาสีจะเข้ม 
โดยเฉพาะตรงขอบ ภาชนะและบริเวณลวดลายจะคล้ายตกผลึก ใสแวววาวมาก และมีลักษณะ เป็น
รอย แตกคล้ายกระจกร้าว จานชามบางใบท าเป็นลายขูดขีดจากก้นภาชนะถึงขอบบนเป็น ลายเส้น
โค้งข้ึนลง ลักษณะเด่นที่สุดของจานคือขอบจานจะบิดเข้าบิดออกท าให้เกิด รอยหยัก ตัวภาชนะเปราะ
ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเครื่องปั้นดินเผาทางเหนือ ไม่นานมานี้มีการพบเครื่องปั้นดินเผาสีน้ าตาลที่ 

                                           
๑ emid/88624localguide.thailandtourismdirectory.go.th/info/region/detail/it 



๘๖ 
 
กลุ่มเตาวังเหนือด้วย ซึ่งไม่เคยพบมาก่อน 
   กลุ่มที่ ๕ เครื่องปั้นดินเผาสีน้ าตาล เครื่องปั้นดินเผาสีน้ าตาลที่เวียงกาหลง
นี้ เป็นชนิดที่พบน้อยที่สุด พบเป็นไหสี น้ าตาลเข้มขนาดใหญ่ คุณภาพต่ า นอกจากนี้ยังมีพวกสัตว์และ
แจกันสีน้ าตาลเข้ม บางชิ้นเคลือบเป็นสีน้ าตาลทอง ซึ่งคาดว่าเกิดโดยไม่ตั้งใจ 
   กลุ่มที่ ๖ เคลือบตะกั่วและทองแดง พบในปี พ.ศ. ๒๔๓๘  ที่บ้านทุ่งม่าน 
เป็นภาชนะรูปแบบของเวียงกาหลง แต่น้ าเคลือบมีส่วนผสมของตะกั่วและทองแดงแล้วเผาในอุณหภูมิ
ต่ า ส่วนใหญ่เป็นแจกันขนาดเล็ก มีพระพุทธรูป รูปตัวสัตว์ นกหวีดและชามปนอยู่บ้าง 
  ๓.๑.๑.๓ กลุ่มศิลปินสร้างผลงาน ผลิตภัณฑ์ศิลปะเวียงกาหลงในปัจจุบัน 
  จากการลงภาคสนามในพ้ืนที่เวียงกาหลงแล้วน าหลักฐานศิลปะเวียงกาหลงมา
ศึกษาเทียบเคียง เปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่ในปัจจุบัน พบว่า กลุ่มเครื่องเคลือบปั้นดินเผาทุกกลุ่มเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของศิลปะเวียงกาหลง ซึ่งได้สัมภาษณ์ ชัชวาลย์ สัมมาวิจิตร๒ 
ข้าราชการครูบ านาญ ประชาชนบ้านแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้
ให้สัมภาษณ์ว่า ผลิตภัณฑ์เวียงกาหลงในปัจจุบันที่เด่นชัด แบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ด้านการ
อนุรักษ์ ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะร่วมสมัย และผลิตภัณฑ์นูนต่ าและลอยตัว  
   ๑. กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์ จะเป็นการเน้นการเลียนแบบให้
เหมือนศิลปะดั้งเดิมของเวียงกาหลง   โดยการศึกษาจากเศษชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ขุดพบในพ้ืนที่ 
ต่างๆ ในเวียงกาหลง เช่น ไห ชาม จาน เป็นต้น ซึ่งมีทัน ธิจิตตัง เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์  
   ทัน ธิจิตตัง ประธานกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ต าบลเวียง
กาหลง ซึ่งเป็นลูกหลานชาวนามาแต่ก าเนิด แต่ได้เล็งเห็นถึงร่องรอยอารยธรรมอันเก่าแก่ของชุมชน 
จึงได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเวียงกาหลงและเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ได้ทดลอง
ผลิตเครื่องเคลือบโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพ้ืนที่จนกระทั่งสล่าทัน มีประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่อง
เคลือบดินเผาเวียงกาหลงมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ จนได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๔ ดาว เมื่อ ปี ๒๕๔๖ ชาวบ้านท้องถิ่นจึงเรียกทัน ธิจิตตังว่า “สล่า” สล่าทันได้
ศึกษาค้นคว้าถึงกรรมวิธีที่จะผลิตเครื่องเคลือบให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเครื่องดั้งเดิม เช่น การผลิต
ด้านอนุรักษ์ การผลิตด้านศิลปะร่วมสมัย การผลิตงานนูนต่ าและลอยตัว เครื่องเคลือบเวียงกาหลง
ของสล่าทันจึงมีความประณีตในทุกชิ้นงาน ไม่ใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี และใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ทั้งหมด 
ตั้งแต่ดิน สี และน้ าเคลือบ สล่าทันมีเทคนิคการเผาที่ท าให้สามารถผลิตเครื่องเคลือบที่บาง มีน้ าหนัก
เบาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบเวียงกาหลง และมีลวดลายมากกว่า ๕๐ ลาย เป็นที่นิยมน าไป
เป็นของตกแต่ง เหมือนวัตถุโบราณ ในกลุ่มลูกค้าที่เป็นคหบดีชาวต่างชาติที่ชอบสะสมของโบราณ  
 

                                           
๒ ชัชวาลย์ สัมมาวิจติร์, (สมัภาษณ์), ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



๘๗ 
 

 
ภาพที่ ๔.๕ 

ศิลปะลวดลายดั้งเดิมเวียงกาหลง ณ กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง 
ภาพ : พระอธิการสมชาติ เครือน้อย นักวิจัย 

 

 
ภาพที่ ๔.๖ 

ศิลปะเวียงกาหลงประเภทเลียนแบบดั้งเดิมของทัน ธิจิตตัง ที่คัดลอกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ภาพ : พระอธิการสมชาติ เครือน้อย นักวิจัย 

 
   นอกจากสล่าทัน (ทัน ธิจิตตัง) แล้ว ยังมีสล่าศรี หรือ ศรี ลืมเนตร บ้าน
ทุ่งม่านเช่นเดียวกับสล่าทัน ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความตระหนักในคุณค่าของศิลปะลายเวียงกาหลง จึง
ได้จัดตั้งกลุ่มเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลงขึ้น 

เตาสล่าศรี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งม่าน ต าบลเวียงกาหลง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรา ด าเนินงานโดยคุณลุงศรีหรือสล่าศรี ลืมเนตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
เป็นต้นมา พร้อมๆ กับสล่าทัน เมื่อชุมชนเวียงกาหลงตื่นตัวจากการขุดค้นพบวัตถุโบราณจากแหล่ง
เตาเผา ท าให้เกิดการซื้อขายอย่างแพร่หลาย และเริ่มมีการน าเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตใหม่จากพ้ืนที่อ่ืน
มาปลอมเป็นของเก่าจึงท าให้สล่าศรีผู้ที่เดิมเคยประกอบอาชีพช่างวาดภาพเหมือน วาดภาพจิตรกรรม
ฝาผนังตามวัดต่างๆ เกิดความรู้สึกเสียดายและหวงแหนเครื่องปั้นดินเผาโบราณจึงอยากจะฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ศิลปะโดยเริ่มศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาอย่างจริงจัง โดยมีนักวิ ชาการจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ได้เข้ามาแนะน าและ
จัดตั้งกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงกลุ่มเตาลุงศรีขึ้น ชิ้นงานเครื่องเคลือบดินเผาจากกลุ่มเตา
ลุงศรีสามารถแบ่งประเภทของการออกแบบได้ ๓ กลุ่มคือ 
    กลุ่มที่ ๑  กลุ่มลายพันธุ์พฤกษา คือ ลายต่างๆ ที่มีลักษณะของลายพันธุ์ไม้ 
ลายดอกไม้ ลายกลีบดอกไม้และลายใบไม้ ซึ่งลวดลายของดอกไม้หรือพันธุ์พฤกษ์แต่ละลายจะนิยม
ประดับตกแต่งในบริเวณต่างๆ ของชิ้นงานแตกต่างกันไป 



๘๘ 
 
    กลุ่มท่ี ๒ คือ กลุ่มลายรูปสัตว์ โดยมากจะไม่เขียนลายรูปสัตว์โดดๆ แต่จะมี
ลายพันธุ์ไม้ประกอบอยู่ด้วย มักจะเขียนลายปลา ลายนาค ลายกิเลน ลายนกและลายหงส์ 

กลุ่มที่ ๓ คือกลุ่มลายเบ็ตเตล็ด เช่น ลายคลื่น ลายดอกกลมสลับดอก
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลายดาวหรือลายดวงอาทิตย์ ลายจักร เป็นต้น 
   แม้ว่าลวดลายในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาของเตาสล่าศรี 
หรือลุงศรี จะมีความหลากหลาย แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาเวียง
กาหลงอยู่อย่างเด่นชัด ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเตาเผาลุงศรีมีหลากหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ตกแต่งภายในอาคาร เช่น เครื่องเรือน โคมไฟ ไห จาก ชาม ชุดกาแฟ พาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภท
วัตถุมงคล เช่น พระพุทธรูป พระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่งสวยงาม และ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า ไม่ผลิตจ านวนมากเพ่ือวางขาย 
   ๒. กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะร่วมสมัย  เป็นการน าศิลปะสมัยโบราณมา 
ผสมผสานกับศิลปในปัจจุบัน เช่น เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น ตุ๊กตา แจกัน โถดอก  
เป็นต้น การน าศิลปะลวดลายเวียงกาหลงไปบูรณาการในวัสดุอ่ืน ๆ เช่น ร่ม เสื้อผ้า ถุงย่าม ฯลฯ ด้วย 
ในกลุ่มนี้ ได้น าลวดลายศิลปะดั้งเดิมมาตัดทอน เพ่ิมเติม ให้เกิดความสวยงาม ให้เป็นจุดเด่นขึ้น
กว่าเดิม โดยมีรูปลักษณ์ดั้งเดิมยังคงอยู่ จากการศึกษาวิจัย พบว่า มี ๔ แห่งใหญ่ ที่มีการผลิตภัณฑ์
ศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย ได้แก่ กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ของสล่าทันน กลุ่มเครื่อง
เคลือบโบราณเวียงกาหลงของสล่าลุงศรี กลุ่มพิพิธภัณฑ์เวียงกาหลง ของวัดยอดขุนพล กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาในอ าเภอเวียงป่าเป้า จ านวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยา และโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน โดยมีสล่ารุ่นใหม่หรือช่างรุ่นใหม่เข้าไปสอนในโรงเรียน คือ 
อาจารย์ธวัชชัย ใจวงค์ เป็นครูสอนการวาดเส้นลาย การตัดทอน ต่อเติมเส้นลายให้เป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละแห่ง มิให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน คือ แตกต่างกันที่เรียกว่า ลายประยุกต์หรือประยุกต์
ศิลป์ร่วมสมัย 
   กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ของสล่าทัน ธิจิตตัง จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ด้านของที่ระลึก ของใช้ เช่น ถ้วยกาแฟ ตุ๊กตา จาน แจกัน เป็นต้น 
  

 
ภาพที่ ๔.๗ 

ผลิตภัณฑ์ศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย ของทัน ธิจิตตัง 
ภาพ : สมชาติ เครือน้อย 

 



๘๙ 
 

 
ภาพที่ ๔.๘ 

ผลิตภัณฑ์ศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย ของพิพิธภัณฑ์เวียงกาหลง 
ภาพ : สมชาติ เครือน้อย 

 

 
ภาพที่ ๔.๙ 

ผลิตภัณฑ์ศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย ของกลุ่มเครื่องเคลือบโบราณ (เตาลุงศรี) 
ภาพ : สมชาติ เครือน้อย 

 

 
ภาพที่ ๔.๑๐ 

ผลิตภัณฑ์ศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย ของกลุ่มเครื่องเคลือบโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 
ภาพ : สมชาติ เครือน้อย 

 

   ๓. การผลิตงานนูนต่ าและลอยตัว เป็นงานปั้นสัตว์ในวรรณกรรมต่าง ๆ 
เช่น สิงห์ กิเลน กาเผือก เป็นต้น มีความประณีตในงานทุกชิ้นมาก ไม่ใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี  ใช้
วัตถุดิบของพ้ืนที่ทั้งหมด ตั้งแต่ ดิน สี เทคนิคการเผา เคลือบแบบดั้งเดิมที่ผู้ผลิตศึกษา ค้นคว้าและ
ด าเนินงานด้วยตนเองท้ังสิ้น 
 



๙๐ 
 

 
ภาพที่ ๔.๑๑ 

(ซ้าย) รูปปั้นลอยตัว เตาลุงศรี (ขวา) รูปปั้นลอยตัวโบราณ 
ภาพ : สมชาติ เครือน้อย 

 
 ๔.๑.๒  พัฒนาศิลปะลวดลายเวียงกาหลงมาสร้างสรรค์งานศิลป์บนวัสดุที่หลากหลาย 
 จากการลงพ้ืนที่ของทีมงานวิจัย ศึกษาศิลปะลวดลายเวียงกาหลงตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ในเวียงกาหลง และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ แล้ว ท าให้ได้พบศิลปะลายเวียงกาหลงมากมาย ทีมงานวิจัยจึงได้
น าศิลปะลวดลายเวียงกาหลงดั้งเดิมมาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็นศิลปะบนวัสดุอ่ืนๆ ด้วย เช่น ร่ม ย่าม
พระสงฆ์ เสื้อผ้า กระดาษฉากประดับ ผ้าฉากประดับ เป็นต้น ผลการศึกษาวิจัยมีดังนี้ 
  ๔.๑.๒.๑ การออกแบบพัฒนาศิลปะลายเวียงกาหลงร่วมสมัย 
  การออกแบบลายเวียงกาหลงร่วมสมัย ทีมงานวิจัยได้เชิญผู้มีความช าชาญในการ
ออกแบบจากปราชญ์ชาวบ้าน คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี มาเป็นผู้ออกแบบลายศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย โดยยังคงรักษาอัต
ลักษณ์ของลายเวียงกาหลงไว้ ผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบประกอบด้วย 
   ๑) ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
   ๒) อาจารย์วรรณรัตน์ วิรัชกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
   ๓) ธวัชชัย ไชยวงค์ ปราชญ์ชาวบ้านต ายบลเวียงกาหลง 
   ๔) พระสมชาติ ฐิติปญฺโญ นักวิจัย และผู้อ านวยการโรงเรียน 
วัดหนองบัววิทยา อ าเภอเวียงป่าเป้า 
   ๕) วิทูรย์ มาแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
   ๖) นางสาวดฤนธรณ์ นวลค า ปราชญ์ชาวบ้านเวียงกาหลง  
   ๗) สามเณรฐิติวัฒน์ กันทา เยาวชนนักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 
   ๘) สามเณรเอกพล ลุงจินต๊ะ เยาวชนนักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 
   ๙) พระเอกราช คลองรับ นิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มจร.วิทยาลัยสงฆ์
เชียงราย 
  โดยน าลายเวียงกาหลงดั้งเดิม ตั้งแต่ ๒-๕ ลวดลายมาออกแบบพัฒนาให้เป็น
ศิลปะร่วมสมัยที่น่าสนใจของผู้บริโภคและสามารถเป็นสินค้าเสริมรายได้แก่ชุมชน ประชาชนผู้สนใจได้ 
ซึ่งได้เขียนลายเส้นลวดลายดั้งเดิมของเวียงกาหลง แล้วน ามาตัดทอน ต่อเติม ประยุกต์ให้งดงามตาม
สมัย 



๙๑ 
 
  จากตัวอย่างข้างต้นนี้ คือ กระบวนการคัดลอกลายเวียงกาหลงแล้วน ามาพัฒนา
โดย การต่อเติม ตัดทอน ให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามขึ้นแต่ยังคงอัตลักษณ์เดิมของลาย เวียงกาหลงไว้
อย่าง ครบถ้วน ซึ่งพอจะน าส่วนที่พัฒนามาเปรียบเทียบกับศิลปะลายของดั้งเดิม เช่น 
 

 
ภาพที่ ๔.๑๒ 

(ซ้าย) ลายผักกูดโบราณ (ขวา) ลายผัดกูดที่พัฒนาขึ้นเป็นศิลปะร่วมสมัย 
 

  
ภาพที่ ๔.๑๓ 

(ซ้าย) ลายกาเวียงกาหลงโบราณ (ขวา) ลายกาเวียงกาหลงที่พัฒนาขึ้นเป็นศิลปะร่วมสมัย 
 

  
ภาพที่ ๔.๑๔ 

(ซ้าย) ลายปลาปลาและเถาวัลย์โบราณ (ขวา) ลายปลาและเถาวัลย์ที่พัฒนาขึ้นเป็นศิลปะร่วมสมัย 



๙๒ 
 

  
ภาพที่ ๔.๑๕ 

(ซ้าย) ลายดอกบัวโบราณ (ขวา) ลายดอกบัวที่พัฒนาขึ้นเป็นศิลปะร่วมสมัย 
 

 
ภาพที่ ๔.๑๖ 

(ซ้าย) ลายสัตว์วัว โบราณ (ขวา) ลายสัตว์วัว ที่พัฒนาขึ้นเป็นศิลปะร่วมสมัย 
  
  จากตัวอย่างลวดลายที่เปรียบเทียบไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่า บางลายจะตัดทอน 
บางลายจะเพ่ิมเติมเข้าไปให้เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน ดังนั้น การออกแบบลวดลายเวียงกาหลงให้เป็น
ศิลปะร่วมสมัย จึงเป็นการน าเอาลวดลายเดิมมาตัดทอน แต่งเติม ให้สวยงามขึ้น โดยรักษาอัตลักษณ์ 
คงคุณค่าของลวดลายเวียงกาหลงไว้เช่นเดิม  
  ๔.๑.๒.๒  การบูรณาการลายเวียงกาหลงสู่นวัตกรรมศิลปะร่วมสมัย 
  ทีมวิจัยได้น าแบบลายเวียงกาหลงที่พัฒนาเป็นศิลปะสร้างสรรค์ร่วมสมัยลงสู่การ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยน าลายที่พัฒนาแล้วไปทดลองใช้กับเครื่องปั้นดินเผาเตาโรงเรียนวัด
หนองบัวพิทยา และเตาศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง ซึ่งต้องใช้
เทคนิคในการเขียนลายเวียงกาหลงลงในเครื่องปั้นดินเผาหลายประเภท เช่น แจกัน ถ้วย จาน กาน้ า
ชา ชุดแก้วกาแฟ เป็นต้น  
  ๔.๑.๒.๓ การบูรณาการศิลปะลายเวียงกาหลงลงบนเครื่องปั้นดินเผา 
  ทีมงานวิจัยได้ศึกษากระบวนการเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงเตาลุงศรี เตาสล่าทัน  
เตาโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยาและเตาวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง พบว่า กระบวนการที่จะเขียนลาย 



๙๓ 
 
ลงเครื่องปั้นดินเผานั้น ต้องมีกระบวนการเตรียมดิน เตรียมลาย และสีเขียน ที่จะท าเครื่องปั้นก่อน  
   การพัฒนาลายเวียงกาหลงสู่ศิลปะร่วมสมัย ทีมงานวิจัยได้จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ให้
ข้อมูลส าคัญเพ่ือออกแบบพัฒนาลายเวียงกาหลงสู่ศิลปะร่วมสมัย ณ วัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ๑ ครั้ง ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออบแบบและศิลปะ
สร้างสรรค์ ๗ รูป/คน คือ (๑) ธวัชชัย ไชยวงค์ ปราชญ์ชาวบ้านท้องถิ่นด้านศิลปะ (๒) วิทูรย์ มาแก้ว 
ปราชญ์ชาวบ้านท้องถิ่นด้านศิลปะ (๓) นางสาวดฤนธรณ์ นวลค า ปราชญ์ชาวบ้านท้องถิ่น ด้านศิลปะ 
(๔) สามเณรฐิติวัฒน์ กันทา นักเรียนช านาญงานศิลปะหัตถกรรม วัดแม่ห่าง (๕) สามเณรเอกพล 
ลุงจินต๊ะ นักเรียนช านาญงานศิลปะหัตถกรรมโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา (๖) ชัชวาล สัมมาวิจิตร 
ข้าราชการครูบ านาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ (๗) บุญช่วย อารุณ ไวยาวัจกรวัดแม่ห่าง  ประชาชน
ผู้สนใจในท้องถิ่น/บ้านแม่ห่าง อ.เวียงป่าเป้า ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น รวมจ านวน ๑๐ คน การ
ออกแบบมี ๒ ลักษณะ ดังนี้          
    (๑) เป็นภาพวาดลายเส้น (Drawing) ภาพระบายสี (Painting) 
ภาพถ่าย (Pictures) หรือแบบร่าง (Sketch) แบบที่มีรายละเอียด (Draft) เช่น แบบระบายสีน้ าหมึก
จีน ภาพพิมพ์ (Printing) ฯลฯ ภาพต่าง ๆ ใช้แสดงรูปลักษณะของงาน หรือแสดงรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับงาน ที่ เป็น ๒ มิติ        
 

   
ภาพที่ ๔.๑๗ 

ออกแบบลายเส้นภู่กันจีน ใช้อัตลักษณ์เวียงกาหลงมาผสมผสานกันให้เป็นศิลปะร่วมสมัย 
    
    (๒) เป็นแบบจ าลอง (Model) หรือของจริง เป็นแบบอีกประเภทหนึ่งที่
ใช้แสดงรายละเอียดของงานได้ชัดเจนกว่าภาพต่าง ๆ เนื่องจากมีลักษณะเป็น ๓ มิติ ท าให้สามารถ
เข้าใจในผลงานได้ดีกว่า  
   นอกจากนี้ แบบจ าลองบางประเภทยังใช้งานได้เหมือนของจริงอีกด้วย จึง
สามารถใช้ในการทดลอง และทดสอบการท างาน เพ่ือหาข้อบกพร่องได้ เช่น เขียนลงบน
เครื่องปั้นดินเผา ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แจกัน ถ้วย ชาม กาน้ าชา ชุดกาแฟ ฯลฯ และวัสดุอ่ืน ๆ เช่น 
เสื้อผ้า ร่ม ย่าม ตาลปัตร เป็นต้น 
 



๙๔ 
 

 
ภาพที่ ๔.๑๘ 

นักวิจัย (พระอธิการสมชาติ เครือน้อย) จ าลองแบบเครื่องปั้นโบราณเวียงกาหลง 
 

 
ภาพที่ ๔.๑๙ 

ศิลปะลายเวียงกาหลงร่วมสมัยบนเครื่องเคลือบปั้นดินเผาวัดแม่ห่าง ต.เวียงกาหลง 
 

  ๔.๑.๒.๔ การน าศิลปะร่วมสมัยเวียงกาหลงสู่วัสดุที่หลากหลาย 
  ได้น าศิลปะลายเวียงกาหลงชุดที่ได้พัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ของงานวิจัยเรื่องนี้ 
คือ การน าศิลปะเวียงกาหลงหลาย ๆ ชนิดมาผสมผสานกันแล้วน าเขียนบนวัสดุต่าง ๆ ให้หลากหลาย 
ให้แตกต่างจากของโบราณดั้งเดิม แตกต่างจากของกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงของสล่าทัน 
แตกต่างจากกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาโบราณของลุงศรี ซึ่งพอจะแยกได้ดังนี้ 
   ๑) ศิลปะร่วมสมัยที่พัฒนา “ลายปลาและดอกบัว” 
   ศิลปะลายปลาและดอกบัวนี้ เป็นศิลปะร่วมสมัยที่ทางผู้ทรงคุณวุฒิได้
ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์ของชิ้นวิจัยนี้ น าเอาลายปลา ดอกบัว พฤกษา ผัดกูด มาตัดทอน 
ต่อเติม เสริมส่วนที่แข็งกระด้างให้อ่อนช้อย สวยงาม ศิลปะลายนี้ใช้เขียนลงบนเครื่องปั้นดินเผาเตา
ศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง  
 



๙๕ 
 

   
ภาพที่ ๔.๒๐ 

ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย ออกแบบศิลปะลายเวียงกาหลงร่วมสมัย 
 
     ๒)  ศิลปะร่วมสมัยลายรูปสัตว์ 
   ศิลปะร่วมสมัยลายรูปสัตว์นี้ เป็นศิลปะร่วมสมัยที่ทางผู้ทรงคุณวุฒิได้
ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์ของชิ้นวิจัยนี้ น าเอาลายดอกบัว ลายพฤกษา ลายผัดกูด ลาย
เมฆ ลายก้านขด มาตัดทอน ต่อเติม เสริมส่วนที่แข็งกระด้างให้อ่อนช้อย สวยงาม ศิลปะลายนี้ใช้เขียน
ลงบนเครื่องปั้นดินเผาเตาศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง และลงบนผ้า 
เช่น ร่ม เสื้อ ย่าม ตาลปัตร เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ ๔.๒๑ 

ผลงานผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย ออกแบบศิลปะร่วมสมัยลายรูปสัตว์  
 



๙๖ 
 

 
ภาพที่ ๔.๒๒ 

น าแบบศิลปะร่วมสมัยลายรูปสัตว์ ลงบนวัสดุที่หลากหลาย (ร่ม-เสื้อ) 
 

 
ภาพที่ ๔.๒๓ 

น าแบบศิลปะร่วมสมัยลายรูปสัตว์ ลงบนวัสดุที่หลากหลาย (ย่าม – ตาลปัตร) 
 
 จึงกล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาศิลปะลวดลายเวียงกาหลงมาสร้างสรรค์งานศิลป์บนวัสดุที่
หลากหลายได้อย่างที่ผู้คนต้องการ หรือประสงค์จะให้เป็นไปตามที่ตนเองปรารถนา สามารถน าศิลปะ
ลายเวียงกาหลงดั้งเดิมมาพัฒนาให้เป็นศิลปะร่วมสมัยที่งดงาม อ่อนช้อย สดุดตา อาจกล่าวได้ว่า 
“ศิลปะลืมนาม งดงามลายเวียงกาหลง” แต่อย่างไรก็ตาม ศิลปะอันลือนาม งดงามลายเวียงกาหลงจะ
เป็นศิลปะท้องถิ่นท่ีเลื่องลือต่อไปได้ ต้องอาศัยความตระหนักของประชาชนในท้องถิ่นว่าจะท าอย่างไร
ต่อไปให้ศิลปะลายเวียงกาหลงเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่นเวียงกาหลงไปตราบนานเท่านาน 
 
๔.๒ การบริหารจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคีชุมชน  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ของแผนงานชุดโครงการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยของโครงการย่อย
ที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ทีมงานวิจัยได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการย่อยที่  ๒ 
พบว่า ในภาพรวม ได้แผนที่ทางวัฒนธรรมในเขตที่เวียงกาหลงที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเวียงกาหลง ๒ 
กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มที่เป็นโบราณสถาน และกลุ่มที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนด้านการสร้าง
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในเขตเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นการสร้างพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมที่มีความผสมผสานของความแตกต่างและความเหมือนกับวัฒนธรรมดังเช่นในอดีตที่ผ่าน 
โดยเฉพาะปัจจัยด้านควาามแตกต่างกัน ๕ ประการ และมีเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่ทาง
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วัฒนธรรมเวียงกาหลง ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ กลุ่ม
หน่วยงานทางศาสนา และกลุ่มชุมชนและหน่วยงานเอกชน พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ จัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอ     
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 จากการศึกษาวิจัยโดยการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ในภาพรวม พบว่า เวียงกาหลงในอดีต คือ 
อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย บางส่วน และอ าเภอวังหนือ จังหวัดล าปาง
บางส่วน มีโบราณสถาน ศิลปะ และวัฒนธรรมเวียงกาหลงเกือบทุกพ้ืนที่ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ของท้องถิ่นอีกด้วย มีทั้งแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นของชุมชน เป็นของเอกชน และเป็นแหล่งที่
รัฐร่วมกับชาวบ้านและเอกชนสร้างขึ้น โดยรวมทั้งอนุสาวรีย์ โบราณสถาน ศาสนสถานด้วย ซึ่ง
สามารถแยกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นโบราณสถาน และกลุ่มที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
สถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่นด้วย เพ่ือจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่เวียงกาหลง เมื่อแยกเป็น
รายการ ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๔.๒.๑.๑ กลุ่มที่เป็นโบราณสถาน 

  สถานที่ที่เป็นโบราณสถานที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ที่พบจากการศึกษาวิจัยใน 
พ้ืนที่   เวียงกาหลงในอดีตนั้น ในปัจจุบันได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย และอ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปางบางส่วน แต่การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาวิจัยใน
พ้ืนที่อ าเภอ เวียงป่าเป้าเป็นหลัก เมื่อลงพ้ืนที่ศึกษาวิจัยโดยใช้เส้นทางสัญจรเชียงราย-เชียงใหม่ ทาง
หลวงหมายเลข ๑๑๘ (แยกจากพหลโยธินที่บ้านร่องศาลาไปเชียงใหม่ ) ท าให้ได้พบว่า มีโบราณ
สถานที่ส าคัญตามเส้นทางหมายเลข ๑๑๘ ที่อยู่ในอ าเภอแม่สรวย จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่วัดพระธาตุ
จอมแจ้ง ต าบลแม่สรวย และในพื้นที่อ าเภอเวียงป่าเป้า จ านวน ๙ แห่ง รวม ๑๐ แห่ง ดังตารางที่ ๔.๑  
 

ตารางที่ ๔.๑ 
ตารางแสดงแหล่งโบราณสถานในพื้นท่ีเวียงกาหลงในอดีต (อ าเภอแม่สรวยและอ าเภอเวียงป่าเป้า) 

 

ที ่ ชื่อแหล่งศิลปะและวัฒนธรรม 
สถานที่ตั้ง 

ต าบล อ าเภอ 
๑ วัดพระธาตุจอมแจ้ง แม่สรวย แม่สรวย 
๒ วัดศรีสุทธาวาส เวียง เวียงป่าเป้า 
๓ พระธาตุจอมผ่อ เวียง เวียงป่าเป้า 
๔ เตาลุงศรี ลืมเนตร เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 
๕ อาคารประวัติศาสตร์อ าเภอเวียงป่าเป้า เวียง เวียงป่าเป้า 
๖ เตาคุณทัน ธิจิตตัง เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 
๗ เมืองโบราณเวียงกาหลง เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 
๘ วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 
๙ วัดพระเจ้าหลวง (ม่อนพระเจ้าหลาย) แม่เจดีย ์ เวียงป่าเป้า 

๑๐ วัดแม่เจดีย์ แม่เจดีย ์ เวียงป่าเป้า 
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  ๑. วัดพระธาตุจอมแจ้ง สถานที่ตั้งของวัดพระธาตุจอมแจ้งตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการ
อ าเภอแม่สรวย หมู่ที่ ๑๒ ต าบลแม่สรวยหลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย บนเส้นทางถนนสาย
เชียงราย - เชียงใหม่ สาย๑๑๘ 

  วัดพระธาตุจอมแจ้งเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณตามต านานกล่าวว่ามีพระมหาเถระ
เจ้ารูปหนึ่งได้เดินทางจาริกเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชน เพ่ือเป็นการประกาศพุทธศาสนามาจนถึง
สถานที่แห่งนี้ ถึงเวลารุ่งสางสว่างพอดี เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๐๑ จึงได้ขอวานตาแก่คนหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมเฝ้า
รักษาพระธาตุแห่งนี้ให้ไปตักน้ าที่แม่น้ าขึ้นมาล้างหน้า และได้พักอยู่ที่นี่ ๗ วัน ก่อนที่จะเดินทางต่อไป
ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้ตาแก่คนนั้นน าไปบรรจุลงในพระธาตุจนเป็นที่ส าเร็จลุล่วงแล้วจึง
เดินทางจาริกต่อไป และยังได้ท านายไว้ว่าสมัยต่อไปข้างหน้านี้ ชาวบ้านจะเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "พระ
ธาตุจอมแจ้ง" แม่น้ าที่พระมหาเถระล้างหน้า ชาวบ้านเรียกว่า “แม่น้ าซ่วย” ( ซ่วย แปลว่า ล้าง ) 
ต่อมาเพ้ียนเป็น “แม่น้ าสรวย” และเป็นแม่สรวยจนถึงปัจจุบัน 

   ๒. วัดศรีสุทธาวาส อ าเภอเวียงป่าเป้า วัดศรีสุทธาวาส ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลเวียง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่าที่สวยงาม มีพระธาตุที่ลวดลาย
สวยงามแบบพม่า และหอไตรปิฏกที่เก่าแก่หลายร้อยปี รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่าและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้ได้ศึกษา ลักษณะเด่นคือมีเจดีย์แบบพม่าที่สวยงาม  วัดศรีสุทธาวาส เดิมชาวบ้าน
เรียกว่า “วัดหลวงราชคฤห์ วัดใหม่ วัดราษฏร์ วัดนอก วัดกิตติวาส วัดเจดีย์สุวรรณ” จนต่อพระครูยติ
วัตตวิมล เจ้าคณะอ าเภอซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ในสมัยนั้น ได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดศรีสุทธาวาส” จึงเรียก
ชี่อนี้มาแต่นั้น 
  วัดศรีสุทธาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒ หมู่ ๑ ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย ลักษะพ้ืนที่เป็นเนินเตี้ย มีป่าไม้เบญจพรรณล้อมรอบมีพ้ืนที่เป็นวัด และธรณีสงฆ์ รวม ๔๓ 
ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา ความเป็นมาของการสร้างวัดมีประวัติการสร้างอยู่ ๓ สมัย จากหลักฐานแผ่น
ศิลาจารึก ชร.๑ จารึกวิหารจันทรอาราม ถ้านับอายุเริ่มการก่อสร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน (๒๐๑๑-
๒๕๖๒) วัดนี้มีอายุ ๕๕๑ ปี มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในวัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จากความร่วมแรง
ร่วมใจของเจ้าอาวาส และชุมชนรอบๆ วัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
นักเรียน เยาวชนที่ต้องการหาข้อมูลของท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นวัตถุที่ใช้ในพิธีกรรมทาง
ศาสนา เช่น เครื่องประกอบวิหารเก่า หีบธรรม แว่นพระเจ้า ศิลาจารึก อาสนะ เครื่องเทียมยศหรือ
เครื่องสูงแบบล้านนา สมุดข่อย คัมภีร์โบราณที่เป็นใบลาน มีทั้งหมด ๒๐ หมวด ๑๖๘ มัด ซึ่งคัมภีร์ที่
เก่าแก่ที่สุด คือ ทุกกนิบาต ปีพ.ศ. ๒๒๗๘ และองค์ลักขณทานจ าสีลภาวนา ปี พ.ศ. ๒๒๘๘ ได้เก็บ
รักษาไว้ในตู้ธรรมแบบพ้ืนบ้านล้านนา มีฝาครอบด้านบน และยังมีเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ผ้า
ทอลายไทลื้อ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ตะเกียง เครื่องถ้วยชาม เศษเครื่องถ้วยเตาเวียงกาหลง เป็นต้น 
  ๓. วัดพระธาตุจอมผ่อ ตามหลักฐานเอกสารในท าเนียบการตั้งวัดของจังหวัด
เชียงรายระบุว่า ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๓ แต่ยังไม่พบหลักฐานใดอ่ืนอีก นอกจากหลักฐานทาง
โบราณวัตถุ เช่น เจดีย์ พระพุทธรูป กองหินกองอิฐที่สันนิษฐานได้ว่า ตรงนี้เคยเป็นโบสถ์เป็นวิหารมา
ก่อนเท่านั้น จากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุในพ้ืนที่กล่าวว่า ที่ วัดม่อนจอมผ่อนี้ เดิมมีพระพุทธรูป
ทองเหลืองทองแดงองค์เล็กองค์ใหญ่จ านวนมาก พิงอยู่ตามต้นไม้บ้าง วางอยู่บนกองอิฐกองดินบ้างไม่
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มีใครสนใจ เมื่อทางการได้เข้าไปส ารวจโบราณวัตถุ ประกอบกับทางวัดไม่มีผู้ดูแลแน่นอน จึงได้เก็บ
เอาพระพุทธรูปที่เป็นโลหะชนิดต่างๆ ไปรวบรวมไว้ที่อ่ืนจนหมดไม่เหลือในพ้ืนที่แม้แต่องค์เดียว  

  ต่อมาถูกทอดทิ้งให้เป็นวัดร้าง ได้มีการค้นพบและบูรณะเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 
๒๔๗๓ โดยสร้างเจดีย์ทับลงที่เดิม วัดพระธาตุจอมผ่อบางยุคก็มีการบูรณะเพ่ิมเติมเสริมสร้าง บางยุค
ก็ไม่มีพระภิกษุ สามเณรจ าพรรษา ไฟป่าเข้ามาเผาผลาญจนเหลือแต่องค์เจดีย์ จน พ.ศ. ๒๕๐๘  แรง
ศรัทธาของชาวพุทธได้เริ่มมาบูรณะกันใหม่ 

  ในระหว่างการรื้อเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ยังพบวัตถุมงคลอีกมากมายพร้อมแผ่น
เงินจารึกประวัติศาสตร์การสร้างเจดีย์ที่จานด้วยเหล็กจานเป็นภาษาล้านนา จึงได้มีการบูรณะเรื่อยมา 
จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และได้จัดให้มีประเพณีสงฆ์น้ าพระธาตุจอมฝ่อขึ้น
ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ าเดือน ๔ (ตรงกับเดือน ๖ เหนือ) ความเชื่อในการไหว้บูชาพระธาตุจอมผ่อ ผ่อ เป็น
ภาษาไทยถิ่นเหนือ แปลว่า ดูหรือมอง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานเปรียบเหมือนการลืม
ตาเจอแสงสว่างในชีวิต  
  การเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงราย โดยเส้นทางหลวงหมายเลข ๑ 
(พหลโยธิน) มาถึงทางแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (ถนนเชียงราย – เชียงใหม่) มุ่งตรงสู่อ าเภอ
เวียงป่าเป้า ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า โรงเรียนอนุบาลสันสลีและวัดศรีสุพรรณเข้าซอยฝั่ง
ตรงข้ามวัดประมาณ ๒ กิโลเมตร ถึงวัดอรัญวิเวกคีรีอันเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมผ่อ รวมระยะการ
เดินทางทั้งสิ้น ๖๕ กิโลเมตร 
  ๔. เตาลุงศรี (ศรี ลืมเนตร) เตาลุงศรีตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งม่าน 
ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด าเนินงานโดยคุณศรีหรือสล่าศรี ลืมเนตร 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา เมื่อชุมชนเวียงกาหลงตื่นตัวจากการขุดค้นพบวัตถุโบราณจากแหล่ง
เตาเผา ท าให้เกิดการซื้อขายอย่างแพร่หลาย และเริ่มมีการน าเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตใหม่จากพ้ืนที่อ่ืน
มาปลอมเป็นของเก่าจึงท าให้สล่าศรีผู้ที่เดิมเคยประกอบอาชีพช่างวาดภาพเหมือน วาดภาพจิตรกรรม
ฝาผนังตามวัดต่างๆ เกิดความรู้สึกเสียดายและหวงแหนเครื่องปั้นดินเผาโบราณจึงอยากจะฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ศิลปะโดยเริ่มศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาอย่างจริงจัง โดยมีนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ได้เข้ามาแนะน าและ
จัดตั้งกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงกลุ่มเตาลุงศรีขึ้น 
  ชิ้นงานเครื่องเคลือบดินเผาจากกลุ่มเตาลุงศรีสามารถแบ่งประเภทของการ
ออกแบบได้ ๓ กลุ่มคือ 

  กลุ่มที่ ๑  กลุ่มลายพันธุ์พฤกษา คือ ลายต่างๆ ที่มีลักษณะของลายพันธุ์ไม้ ลาย
ดอกไม้ ลายกลีบดอกไม้และลายใบไม้ ซึ่งลวดลายของดอกไม้หรือพันธุ์พฤกษ์แต่ละลายจะนิยมประดับ
ตกแต่งในบริเวณต่างๆ ของชิ้นงานแตกต่างกันไป 

  กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มลายรูปสัตว์ โดยมากจะไม่เขียนลายรูปสัตว์โดดๆ แต่จะมีลาย
พันธุ์ไม้ประกอบอยู่ด้วย มักจะเขียนลายปลา ลายนาค ลายกิเลน ลายนกและลายหงส์ 

  กลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด เช่น ลายคลื่น ลายดอกกลมสลับดอกสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน ลายดาวหรือลายดวงอาทิตย์ ลายจักร เป็นต้น 
  แม้ว่าลวดลายในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาของเตาลุงศรีจะมี 
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ความหลากหลาย แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงอยู่อย่าง
เด่นชัด ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเตาเผาลุงศรีมีหลากหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่งภายใน
อาคาร เช่น เครื่องเรือน โคมไฟ ไห จาก ชาม ชุดกาแฟ พาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุมงคล เช่น 
พระพุทธรูป พระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่งสวยงาม และผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ผลิตจ านวนมากเพ่ือวางขาย 
  ปัจจุบันลุงศรีได้เสียชีวิต ก็มีลูกชายนายภานุวัฒน์ ลืมเนตร สืบสานงานศิลป์ที่     ลุง
ศรีได้ด าเนินมา โดยน าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัฯฑ์เตาลุงศรีไปแสดงไว้ที่ร้านนายภานุวัฒน์ ลืม
เนตรในตลาดอ าเภอเวียงป่าเป้า ใกล้ ๆ กับวัดศรีสุทธาวาส  
  จึงสรุปได้ว่า โบราณสถานที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเวียงกาหลงยังคงหลงเหลืออยู่
ให้คนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างน้อย ๑๐ แห่ง ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นทั้งสถาปัตยกรรม พุทธศิลปกรรม 
หัตถกรรม ที่แสดงถึงความสุนทรียภาพของคนโบราณล้านนา โดยเฉพาะแต่ละแห่งจะบ่งบอกถึงความ
เป็นพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น  
  ๕. อาคารประวัติศาสตร์อ าเภอเวียงป่าเป้า หรืออาคารศาลแขวงเวียงป่าเป้า ตั้งอยู่ 
ณ ที่ว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้า (หลังเก่า) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เดิมเวียงป่าเป้าขึ้นตรงต่อการ
ปกครองอ าเภอแม่สรวย และ ในปี พ.ศ.๒๔๔๕ ได้ยกระดับกิ่งอ าเภอมาเป็นอ าเภอเวียงป่าเป้า ทาง
ราชการได้จัดตั้งที่ว่าการอ าเภอขึ้นบริเวณที่ดินด้านใต้ของสถานีต ารวจภูธร อ าเภอเวียงป่าเป้า และ
ปัจจุบันที่ตั้งอ าเภอเก่าเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชน ชาวบ้านเรียกว่า หอประภา ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.
๒๔๔๘ พระเจ้าอยู่หัวราชการที่ ๖ ได้เสด็จประภาสล้านนา ได้ประทับที่เวียงป่าเป้า ต่อมาได้ถูกเรียก
เพ้ียน เปลี่ยนจาก หอพลับพลา เป็นหอประภา ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้เกิดไฟไหม้ที่ว่าการอ าเภอหรือหอ
พลับพลาเสียหายทั้งหมด นายอ าเภอในขณะนั้นคือ ขุนวร อุทัยธวัช หรือชื่อเดิมคือช่วง บุนนาค พ้ืน
เพเดิมเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่ย้ายมาเป็นนายอ าเภอป่าแงะ (ปัว) จังหวัดน่าน จึงได้ด าเนินการ
ก่อนที่ย้ายมาจากที่ว่าการอ าเภอใหม่และย้ายจากที่เดิมข้ามถนนไปทางทิศตะวันตกของสถานี
ต ารวจภูธรซึ่งเป็นที่ว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้า 
  ต่อมาได้มีการสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอหลังใหม่ขึ้น จึงให้อาคารหลังเก่าเป็น
พิพิธภัณฑ์อ าเภอเวียงป่าเป้า และในปัจจุบันเป็นศาลแขวงเวียงป่าเป้าเมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส่วนที่ว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้าได้ท าการสร้างอาคารใหม่ตั้งอยู่ด้านหลังของอาคารศาลแขวงเวียงป่า
เป้า ต าบลเวียงเป็นต าบลที่เกิดขึ้นพร้อม กับกิ่งอ าเภอเวียงป่าเป้าเมื่อ พ.ศ ๒๔๖๖ ค าว่า เวียง ตาม
ภาษาล้านนาแปลว่า เมือง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน มีประชากรหนาแน่นและเป็นแหล่งศูนย์รวมของส่วน
ราชการทั้งอ าเภอเป็น ศูนย์กลางพาณิชย์ของอ าเภอ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ที่เชิงเขามีภูเขาล้อม 
รอบตัดผ่านด้วยแม่น้ าลาวและน้ าแม่ปูน ต าบลเวียงเป็นต าบลที่เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งกิ่งอ าเภอ
เวียงป่าเป้า ซึ่งเดิมเป็นหมู่ บ้านเล็ก ๆ สันนิษฐาน ว่าเป็นที่พักส าหรับผู้เดินทางค้าขายระหว่าง 
เชียงใหม่ - เชียงรายและล าพูน ซึ่งตอนนั้นยังขึ้นอยู่กับการปกครองของอ าเภอแม่พริก และต่อมา พ.ศ 
๒๔๕๐ ได้รับยกฐานะให้เป็นกิ่งอ าเภอเวียงป่าเป้า และยกฐานะกิ่งอ าเภอเวียงป่าเป้าขึ้นเป็นอ าเภอ
เวียงป่าเป้า เมื่อปี พ.ศ ๒๔๗๕ และมีต าบล เวียง ตามภาษาล้านนา แปลว่า เมือง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน
ที่มีการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และต่อมามีถนนตัดผ่านการขยายตัวของชุมชนจึงเป็น ไปตามแนวถนน 
จนเป็นชุมชนใหญ่ มีบ้านเรือนประชากรหนาแน่นทอดยาวไปตามแนวถนนและเป็นแหล่งศูนย์รวมของ
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ส่วนราชการ อ าเภอเป็นศูนย์กลาง การพาณิชย์ ของอ าเภอ ในเขตต าบล เวียงนั้ นมีแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติที่สวยงามมากมาย ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ  ์อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนา 
โครงการหลวงแม่ปูนหลวง๓  
  ๖. เตาคุณทัน ธิจิตตัง เตาคุณทัน ธิจิตตัง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ บ้านทุ่งม่าน หมู่ ๓ 
ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คุณทัน ธิจิตตัง หรือรู้จักกันในนาม "สล่าทัน ธิ
จิตตัง" เป็นลูกหลานชาวนาที่ถือก าเนิดในชุมชนเวียงกาหลง ได้เล็งเห็นคุณค่าและมีความรู้สึกสูญเสีย 
ทรัพย์สินอันมีค่าที่มีอยู่ในเวียงกาหลง เมื่อชาวบ้านไปช่วยกันขุดเศษซากเตาโบราณ และเครื่องเคลือบ
ดินเผาไปขาย สล่าทัน จึงได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ความเป็นมา และร่องรอยอารยธรรม
อันเก่าแก่ของชุมชนเวียงกาหลง และเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ท าให้สล่าทันได้เรียนรู้กรรมวิธี
การผลิต การเผา วัตถุดิบที่ส าคัญ คือ ดินที่อยู่ในพ้ืนที่เวียงกาหลง ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องความ
เบาของเนื้อดินและบางหลังจากการเผา รวมถึงลาดลายที่วิจิตรงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของเวียง
กาหลง จึงได้ท าการทดลองผลิตเครื่องเคลือบดินเผาโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพ้ืนที่ สามารถผลิตเครื่อง
เคลือบที่มี คุณสมบัติใกล้เคียงกับเครื่องเคลือบดั้งเดิม 

  ชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและโดดเด่น ได้แก่ ไหกิเลน เทพ หงส์ และพันธุ์ไม้ จาน
ลายปลาคู่ ลายปลาคู่ปากแหลม ลายสระบัว ลายกาหลง ไหลายวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ เช่น 
ประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์) ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)ฯลฯ  

  จุดเด่นผลิตภัณฑ์ มีสายการผลิตที่เด่นชัด คือ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
      ๑) การผลิตด้านการอนุรักษ์ เน้นการเลียนแบบให้เหมือนศิลปะดั้งเดิมของเวียง

กาหลง โดยศึกษาจากเศษชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ขุดพบในหมู่บ้าน เช่น ไหลายต่าง ๆ 
     ๒) การผลิตด้านศิลปะร่วมสมัยเป็นการน าศิลปะสมัยโบราณมาผสมผสานกับ

ศิลปะในปัจจุบัน เช่น เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นของที่ระลึกต่าง ๆ 
     ๓) การผลิตงานนูนต่ าและลอยตัว เป็นงานปั้นสัตว์ในวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น 

สิงห์ กิเลน ฯลฯ มีความประณีตในงานทุกชิ้นมาก ไม่ใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี ใช้วัตถุดิบของพ้ืนที่
ทั้งหมด ตั้งแต่ ดิน สี เทคนิคการเผา เคลือบแบบดั้งเดิมที่ผู้ผลิตศึกษา ค้นคว้าและด าเนินงานด้วย
ตนเอง 

     คุณทัน ธิจิตตัง ในฐานะประธานกลุ่มเครื่องเคลือบเวียงกาหลงแบบโบราณ 
ผู้ช านาญการด้านเครื่องเคลือบ บอกเล่าความเป็นมาของเครื่องเคลือบเวียงกาหลง ว่าเพราะเวียง
กาหลงเป็นแหล่งก าเนิดของความเจริญด้านศิลปะและศาสนา โดยเฉพาะ "เครื่องถ้วย" กระทั่งประสบ
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคระบาดอย่างรุนแรง ท าให้ผู้คนต้องละทิ้งบ้านเมือง ท าให้ “เวียง
กาหลง” กลายเป็นเมืองร้างอยู่หลายพันปี ต่อมาชาวบ้านจึงได้กลับมาก่อตั้งชุมชนขึ้นใหม่อีกครั้ง คุณ
ทันบอกว่า ถ้าพูดถึงเวียงกาหลง ทุกคนจะรู้โดยทันทีว่าเป็นแหล่งที่มีเครื่องเคลือบที่ดีที่สุดของล้านนา 
เพราะดินที่น ามาท าเครื่องเคลือบมีคุณภาพดี ที่ส าคัญคนเวียงกาหลงได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การท าเครื่องเคลือบมาจากอดีต โดยมีลักษณะเด่น คือ น้ าหนักเบา เนื้อบาง ดินที่น ามาท าเครื่อง
เคลือบ 

                                           
๓  http://www.cots.go.th/travelview/detail.php?id=228 สืบค้นเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๒ 
 

  เครื่องเคลือบเวียงกาหลงสมัยโบราณเป็นอย่างไร มาถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นอย่าง
นั้น ทุกอย่างยังคงความเป็นต้นแบบของโบราณ แม้กระทั่ง "ขี้เถ้า" ก็ยังใช้ท าน้ าเคลือบเช่นที่เคย
เป็นมา คือ จะเคลือบน้ าเคลือบถึงบริเวณเชิงของภาชนะ ลักษณะน้ าเคลือบจะใส มีทั้งสีฟ้าอ่อน สี
เขียวอ่อน และสีเหลืองอ่อน มักมีรอยแตกราน 

  ที่หมู่บ้านยังเก็บเครื่องถ้วยลายโบราณแบบเดิมๆ ของเวียงกาหลงเอาไว้จ านวน
มาก เพ่ือให้ผู้คนที่สนใจได้มาเห็นมาดู เพราะต่อไปในอนาคตไม่แน่ว่าจะหาดูได้อีก เนื่องจากความ
เก่าแก่ของเครื่องถ้วย ท าให้ลายบางลายแตกสลายไปก็มี บางลายเก็บเอาไว้ได้แต่ก็แตกหักไม่คงสภาพ
เดิม แต่เราก็ไม่ทิ้งจะเก็บเอาไว้เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เห็นลวดลายที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีต "ไม่เพียงแต่
เป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องเครื่องถ้วยโบราณเวียงกาหลงเท่านั้น แต่คุณทันยังได้ถ่ายทอดความรู้ที่มี
ให้กับเยาวชนรุ่นหลังด้วย "เพราะต้องการสอนให้ลูกหลานได้รู้จักอดีตและที่มาของวัตถุโบราณชนิดนี้ 
เมื่อมีใครเขาถามจะได้ตอบเขาได้ ไม่ขายหน้าที่เป็นคนในท้องถิ่น และสามารถเล่าความเป็นมาของ
ตัวเองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ"เครื่องเคลือบเวียงกาหลง ลายไม่เหมือนที่อ่ืน เช่น ลายที่เป็นที่รู้จักกันมาก 
คือ "รูปตัวกา" บินมารวมกันเป็นรูปดอกไม้ ลวดลายที่ปรากฏบนผิวเครื่องเคลือบมักจะบ่งบอกถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น หรือถ้าเป็นลายดอกไม้ พรรณไม้ ก็มักเป็นพันธุ์ไม้ที่มีในเวียงกาหลง 

  ปัจจุบันมีกลุ่มชาวบ้านที่ท าเครื่องเคลือบเวียงกาหลงประมาณ ๘ กลุ่ม โดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลง เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด โดยการท าเครื่องเคลือบร้อยละ ๗๐ ยังรักษารูปแบบ
ดั้งเดิมไว้ ส่วนอีกร้อยละ ๓๐ เป็นการประยุกต์รูปแบบใหม่ เช่น จานข้าว แก้วน้ า กาน้ าชา และของ
ตกแต่งบ้าน 

   ๗. เมืองโบราณเวียงกาหลง ครั้งสมัยพระเจ้าอโนธรามังช่อ กษัตริย์พม่า ได้เดินทัพ
ไปยังกัมพูชา ได้หยุดทัพและพักแรม ระหว่างได้ก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ ได้ใช้เวลานาน จึงได้สร้างเมือง
บริเวณด้านทิศตะวันออก และได้มีการขุดคูล้อมรอบตัวเมือง เพ่ือป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะมารุกราน 
และได้ขุดดินมาท าอิฐเพ่ือสร้างพระธาตุเจดีย์ ระหว่างนั้นก็ได้ท าเครื่องปั้นดินเผาประเภทต่างๆ เช่น 
ถ้วย ชาม หม้อ แจกัน เพ่ือน ามาใช้และมาแลกข้าวปลาอาหารกับชาวบ้านทั่วไป ปัจจุบันเหลือแต่คู
เมืองไว้เป็นหลักฐานและเตาเผาลักษณะคล้ายกระดองเต่า กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร และมีเศษ
เครื่องปั้นที่แตกและอยู่ในสภาพดี ฝังอยู่โดยรอบ ชาวบ้านได้ขุดและน ามาขายให้แก่พ่อค้าในราคาสูง 
  เมืองโบราณเวียงกาหลง ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ ๑๕ ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียง
ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เวียงกาหลงเป็นสถานที่ในต านานแห่งต้นธาตุต้นธรรมต้นพุทธศาสนาในภัทร
กัปป์ มีในธรรมเทศน์โบราณ ธรรมพญากาเผือก (ท้าวฆติกามหาพรหม) การเกิดพระพุทธเจ้า ๕ 
พระองค์ หรือธรรมผางประติ๊ด บางส่วนมีในพระไตรปิฏกเก่ียวโยงกับหลายต านานหลายสถานที่ 
  ย้อนไปในอดีตนับพันปี “เวียงกาหลง” นครโบราณ ต้นต ารับอุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง มีชื่อเสียงมาเป็นเวลาเนิ่นนาน มีการท าเป็นล่ าเป็นสันกันมากมายมี
นับเป็นพันเตากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ในต าบลเวียงกาหลงจนถึงอ าเภอวังเหนือ ด้วยวัตถุดิบ คือ ดิน
คุณภาพดี ท าการเผาด้วยอุณหภูมิสูง (เซรามิค) รูปทรงการออกแบบที่ลงตัวแล้วใส่ความงามจากการ
เขียนลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ และมักเขียนลายแม่กาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ผลิตท าเป็นสินค้า
ส าคัญ ส่งขายทั้งทางบกทางน้ ากระจายไปทั่วเอเชียและบางส่วนของยุโรป ปัจจุบันมีจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก  



๑๐๓ 
 
  ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เล่าสืบกันมาว่าเกิดมีค าพยากรณ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา
หรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ได้พยากรณ์อนาคตเหตุการณ์ต่างๆ ที่ เกิดในแผ่นดินทั้ง ๙ รัชกาล เฉพาะใน
รัชสมัยปัจจุบัน ยุคกึ่งพุทธกาลว่าจะเป็นยุคแห่งแผ่นดิน “ถิ่นกาขาว ชาวศรีวิไล” ผู้คนส่วนใหญ่จิตใจ
ดีงาม บริสุทธิ์สะอาด ตั้งอยู่ ในศีลธรรม จะสักการะท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เทิดทูนบูชา
พระมหากษัตริย์ อาณาประชาราษฏร์เชื่อฟัง ปฏิบัติตามพระธรรมราชา พอเพียง พัฒนา พ่ึงพาตนเอง 
บ้านเมืองสงบร่มเย็นเป็นบูระณะกะตะ มีชีวิตอุดมสุข อุดมธรรมยิ่งกว่ายุคใด 
  เรื่องราว “เวียงกาหลง” ส่วนหนึ่งที่สืบต านานมาได้เพราะด้วยพระบุญญาบารมี
คุณแห่งพระครูบาเจ้าศรีวิชัย ผู้ได้สืบต่อและบูรณะก่อสร้างพุทธสถานอันเกี่ ยวกับต านานเหล่านี้ไว้ 
เช่น วัดพระเกิด หรือวัดแม่กาเกิด ตั้งอยู่ที่บ้านแม่เลียบ ต าบลทุ่งฮั้ว อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง อยู่
ห่างจากเวียงกาหลงประมาณ ๙ กม. พระครูบาเจ้าศรีวิชัยได้บูรณะพระมหาเจดีย์วัดพระเกิด สร้าง
พระเจดีย์องค์เล็กรายรอบอีก ๔ องค์ หล่อรูปแม่กาไว้บนยอดฉัตร พระธาตุทั้ง ๕ ยอดเป็นการยืนยัน
ต านานแห่งต้นพระพุทธศาสนา และได้ไปบูรณะพระธาตุอักโขชัยคีรี อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง อยู่
ห่างจากวัดพระเกิดประมาณ ๕๐ กม. ได้สร้างพระเจ้าตนหลวง (พระพุทธกกุสันโธ) พระพุทธรูปยืน
องค์ใหญ่และวิหารหลวง (ในต านานว่าเป็นสถานที่แม่พญากาเผือกสิ้นใจตายเพราะตามหาลูกไปตาม
แม่น้ าคงคา หรือแม่น้ าวัง แล้วไม่พบจนหมดก าลัง) บูรณะพระเจ้าตนหลวง และสร้างวิหารหลวง วัด
ศรีโคมค า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา (มีต านานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโคดมบรมศาสดาของเรา สั่งให้
พญานาคผู้รักษากว๊านพะเยาสร้างพระพุทธรูปองค์ ใหญ่ คือ พระเจ้าตนหลวง เป็นองค์แทนของ
พระพุทธเจ้ากกุสันโธ (ลูกแม่กาเผือกองค์ปฐม สูง ๔๐ ศอก) และไปบูรณะพระพุทธบาทสี่รอย อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๘. วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง อดีตเดิมได้
ด าเนินการก่อตั้งขึ้นบนเนื้อที่เขตติดต่อของที่พักสงฆ์ป่าอุดมธรรม ต าบลวังเหนือ อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง ทางคณะศรัทธาได้มอบพ้ืนที่ดังกล่าวถวายแด่พระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง 
สภาพพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรของชาวไร่ชาวนา และยังมีร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ของเมืองเวียงกาหลงเก่า ไม่ว่าจะเป็นเตาเผาโบราณ เศษกระเบื้องเคลือบ ซึ่งแสดงออก
ถึงวัฒนธรรมประเพณีและร่องรอยทางประวัติศาสตร์  
  ดังนั้น พระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง จึงได้ริเริ่มด าเนินการสร้างสรรค์ปรับ
ภูมิทัศน์ พัฒนาสถานที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมาให้เป็นสถานที่พักอาศัย ปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญ
ธรรม จัดสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานเรื่องราวอุทยานธรรมพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์และแปลง
สาธิตการเรียนรู้ในเรื่องภาคการเกษตรอินทรีย์ ทั้งยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้พ้ืนที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ าล า
ธาร และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้น ในปี พ .ศ. ๒๕๔๒ จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และเป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมศึกษา ปฏิบัติ 
พัฒนา พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี ตลอดจนเป็นสถานที่ท่ีใช้ในการอบรมพุทธศาสนิกชนทั่วไป  
  ๙. วัดพระเจ้าหลวง (ม่อนพระเจ้าหลาย) วัดพระเจ้าหลวง หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ 
“พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย” แห่งนี้ ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ด้านทิศตะวันตกของ
องค์ประธาตุจะมีพระประธานธรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่ ขนาดหน้าตัก
กว้าง ๖๙ เมตร สูง ๑๐๙ เมตร วัดพระเจ้าหลวง ตั้งอยู่บนยอดดอยม่อนพระเจ้าหลาย บ้านป่าแงะ 



๑๐๔ 
 
หมู่ที่ ๕ ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ห่างจากถนนสายหลัก เชียงใหม่-เชียงราย 
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (เทศบาลต าบลแม่ขะจาน) ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร 

  ลักษณะภูมิประเทศเป็นยอดเขาที่สูงกว่าเขาลูกอ่ืนๆ ในบริเวณนั้นมีซากเจดีย์
โบราณ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ เป็นจ านวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกเขาลูกนี้ว่า "พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย" 
เจดีย์องค์ปัจจุบันช ารุดทรุดโทรม ทางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์พร้อมใจกัน 
ประกอบพิธีผาติกรรม องค์พระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ โดยสร้างครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ลักษณะองค์เจดีย์
แบบล้านนา ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร สูง ๔๙ เมตร ได้ก าหนดวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ เป็นวันมหามงคล
อุดมฤกษ์ ประกอบกับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันเริ่มก่อสร้างวางรากฐานขององค์เจดีย์
จนส าเร็จ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  

  ประวัติความเป็นมาม่อนพระเจ้าหลาย พระธาตุม่อนพระเจ้าหลายเป็นพระธาตุที่
เก่าแก่นับประมาณเป็นพันกว่าปี ไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าใครเป็นคนสร้าง มีแต่ผู้คนได้
เห็นพระบรมธาตุ ดวงแก้วใสสว่างเสด็จออกทุก วันโกน วันพระ  บนยอดเขาแห่งนี้ในปี พ .ศ. ๒๔๙๕ 
ท่านพระครูยติวัตรวิมล เจ้าคณะอ าเภอเวียงป่าเป้า ได้น าคณะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมกัน
บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุองค์เก่าที่พังทลาย เมื่อส าเร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้จัดประเพณีบูชาพระธาตุใน
วันเพ็ญเดือน ๗ เป็นประจ าทุกปีจนถึงบัดนี้  

  พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย มีความเป็นมาสลับซับซ้อนและอัศจรรย์หลายอย่างคน
โบราณเก่าแก่เล่าต่อกันมาว่า ม่อนเขาลูกนี้มีถ้ าอัศจรรย์ ภายในถ้ ามีพระพุทธรูป ทองค าศักดิ์สิทธิ์
มากมายมหาศาลพร้อมทั้งเครื่องประ ดับและของใช้สอยต่างๆ ของกษัตริย์เจ้าเมืองในสมัยก่อน ได้
น ามาเก็บรักษาไว้ที่ถ้ าแห่งนี้เมื่อยามบ้านเมืองมีภัยไม่สงบ พร้อมทั้งถวายไว้เป็นพุทธบูชาแก่พระบรม
ธาตุ เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีก่อน 

  พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย ความหมายก็คือ เป็นพระธาตุเจดีย์ ที่มีพระพุทธรูป
มากมายหลวงหลาย หมายถึง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในถ้ ามากมาย ภาษาเหนือ �ค าว่า ม่อน
หมายถึงเขา, หลาย หมายถึง มากมาย คนจึงเรียกชื่อว่า พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย สืบต่อกันมา 
  ๑๐. พระธาตุแม่เจดีย์ ตามต านานกล่าวว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๑๕๘๓ เป็นพระเจดีย์
รูปแบบทรงพม่า ซึ่งพระเจ้าอโนธรามังช่อ กษัตริย์พม่าได้ก่อสร้าง เมื่อยกทัพผ่านมาและพักแรม
บริเวณดังกล่าว ภายในวัดมีอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ค ามา เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาหลากหลายพันธุ์ และมี
กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้โดยพระสงฆ์  

  วัดแม่เจดีย์หรือวัดพระธาตุแม่เจดีย์ ตั้งอยู่บนยอดดอยแม่เจดีย์ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่
เจดีย์ ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ของเวียงป่าเป้า โดยถูกทิ้งรก
ร้างมาเป็นเวลา ๙๖๘ ปี สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ๑๕๘๓ โดยพระเจ้าอโนมารธามังช่อกษัตริย์พม่า เป็น
วัดร้างตกส ารวจ คณะกรรมการจึงขอยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่ประจ า ต่อมาจึงขอ
พระราชทานวิสูงคามสีมาประกาศส านักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าณ วันที่ ๗ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๔ กองพุทธศาสนสถาน 
ส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ 



๑๐๕ 
 

  นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๑ ทางคณะสงฆ์พร้อมคณะกรรมการโดยมีพระ
ไพบูลย์ พัฒนาภิรักษ์ (ถวัลย์ ปรกกโม) ได้น าพระสงฆ์สามเณร ทายก ทายิกา มาบูรณะปฏิสังขรณ์
ซ่อมแซมองค์พระเจดีย์ทั้งสององค์ ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงและได้รับพระราชทานพระบรมสารีริ กธาตุ
จากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก จึงได้สร้างพระเจดีย์
ขึ้นอีก ๑ องค์ ทางทิศตะวันตก รวมเป็นเจดีย์ ๓ องค ์

  บริเวณโดยรอบองค์พระธาตุพระธาตุแม่เจดีย์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน 
ภูมิทัศน์ทั่วไปร่มรื่น ต่อมาทางวัดได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ให้จัดสร้างสวนป่าชุมชน และศูนย์สาธิต
พระพุทธศาสนากับกรมป่าไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยย่าค ามา เป็นสถานที่ฝึกอบรมศึกษา ดูงาน 
และพักผ่อนหย่อนใจในพื้นพ้ืนที่ประมาณ ๗,๒๐๐ ไร่ 

  พระธาตุแม่เจดีย์มีต านานเล่าขานยาวนานมาตั้งแต่ พ .ศ. ๑๕๘๓ โดยพระ
เจ้าอโนรธามังช่อ ได้แต่งตั้งฑูตไปศรีลังกาเพ่ือขอคัมภีร์พระไตรปิฎกกับพระพุทธรูปท าด้วยแก้วมรกต 
จากกลับเรือถูกพายุพัดหลงทางมาที่ปากแม่น้ าโขง จึงถูกกษัตริย์กัมพูชายึดเรือและสิ่งของไว้ทั้งหมด 
จากนั้นเป็นเวลาเกือบปี พระเจ้าอโนรธามังช่อทราบเรื่องเข้า จึงได้แต่งตั้งฑูตไปกัมพูชาเพ่ือขอคืน
พระไตรปิฎก ส่วนพระแก้วมรกตหากกษัตริย์กัมพูชาอยากได้ก็จะไม่ขอคืน แต่กษัตริย์กัมพูชาไม่ยอม
คืนให้แม้แต่อย่างเดียว พระเจ้าอโนรธามังช่อจึงยกทัพพม่ามาทางเชียงลาว (เชียงรายในปัจจุบัน) เมื่อ
มาถึงต าบลแม่เจดีย์ (ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ในปัจจุบัน) ก็ทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นเพ่ือเป็นพุทธบูชาในปี 
พ.ศ. ๑๕๘๕ โดยองค์พระธาตุได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ๒ ครั้ง ครั้งแรกโดยชาวเงี้ยว แต่ไม่ทราบ
เวลาที่แน่ชัด ครั้งที่ ๒ โดยพระครูไพบูลพัฒนาภิรักษ์ (ถวัลย์ ปรกฺกโม) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแม่เจดีย์
องค์ปัจจุบัน ขณะขึ้นมาปฏิบัติธรรม เมื่อได้เห็นสภาพช ารุดทรุดโทรมขององค์พระธาตุเนื่องจาก
กาลเวลาและขาดการบ ารุงรักษา จึงได้เป็นผู้น าร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ท าการ
บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมศิลปากร จนอยู่ในสภาพที่มั่นคงและ
งดงามดังเช่นปัจจุบัน 

  ส าหรับพระพุทธรูปทองค านั้น เพ่ิงมีการขุดค้นพบเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ จาก
การตัดถนนเพ่ือปรับพ้ืนที่ท าถนนจากสวนสาธารณะบ้านชุ่มเมืองเย็นไปยังถนนอีกเส้นหนึ่ง ท าให้พบ
ตลับสัมฤทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุโบราณจ านวนหนึ่ง และในคืนนั้นเองท่านพระครูได้
นิมิตถึงพระภิกษุสงฆ์ชื่อครูบาแสงมา มาบอกว่าจะพาไปเอาพระพุทธรูปทองค าและสมบัติต่างๆ ใน
บริเวณพ้ืนที่ที่ตัดถนน ซึ่งเป็นของนายอ้าย แสนบ่อแก้ว และก าชับให้สร้างพระเจดีย์ทรงพระเจดีย์บน
ดอยตุงองค์เดิมพร้อมอุโบสถหลัง หนึ่งด้วย เมื่อสะดุ้งตื่นท่านจึงตัดสินใจเดินทางไปยังจุดที่ได้นิมิตขึ้ น 
และขุดพบพระพุทธรูปทองค า ๒ องค์ คือ พระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง และพระพุทธรูปสิงห์สาม พร้อมสาย
สังวาลย์ 

  นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเก็บรักษา
พระเครื่อง วัตถุโบราณ เพ่ือจรรโลงและสืบทอดพระพุทธศาสนา แหล่งศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 

  พระเครื่องที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุแม่เจดีย์ มีที่มาจาก ๓ แหล่ง
ด้วยกัน 

  (๑) กรุวัดน้อย เมื่อปลายปี ๒๕๕๐ พระครูไพบูลได้ขุดพบพระทองค า ๒ องค์ สิงห์
หนึ่งและสิงห์สาม สร้อยสังวาล พระธาตุ และพระเครื่องอีกจ านวนมาก พระเครื่องต่างๆ ถูกบรรจุใน



๑๐๖ 
 
ภาชนะดินเผาชุกไว้ใต้ฐานพระอุโบสถของวัดน้อย และบริเวณใกล้เคียง ในนิมิตของพระครูไพบูลนั้น 
“ครูบาแสงมา” เล่าให้ท่านฟังว่า พระเครื่องเหล่านี้สร้างที่อินเดีย แล้วน าเข้ามาในสุวรรณภูมิ โดยเจ้า
หญิงมุณีแสงธรรม ผ่านพม่าเข้ามาทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระครูไพบูลยังได้ขุดพบแผ่นจารึกเ ป็น
ภาษาล้านนา เมื่อถอดความแล้วได้ข้อความที่ตรงกัน จึงใช้อ้างอิงเป็นหลักฐาน พระเครื่องในกลุ่มนี้มัก
ประดับด้วยแก้วหลากสี สวยงาม 

  (๒) พระที่น ามาจากกรุงเทพฯ พระในกลุ่มนี้ได้แก่ พระวังหน้า พระสมเด็จกรุวัด
อินทร์ และพระเครื่องอ่ืนๆ ในราวปี ๒๔๖๐-๒๔๘๐ พ่อค้าชาวจีนท่านหนึ่งนามว่า “พด” มีภูมิล าเนา
อยู่ในละแวกวัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ ท่านมีอาชีพล่องเรือสินค้าขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพฯ-ล าพูน ได้
รู้จักและสนิทสนมกับหม่อน (ทวด) ของพระครูไพบูล หม่อนจึงยกที่นาให้แปลงหนึ่ง ซึ่งพ่อค้าพดได้
สร้างยุ้งฉางขนาดใหญ่ แล้วน าพระเหล่านี้มาเก็บไว้ทุกเที่ยวที่ขึ้นมา แต่ต่อมาท่านและลูกชายได้
เสียชีวิตลงโดยไม่มีทายาท จึงคืนที่นาพร้อมสิ่งของในยุ้งฉางให้หม่อน ต่อมาหม่อนแบ่งเป็นสมบัติให้
เณรอ้าย  แสงปินตา (ตา) และตกทอดมาถึงพระครูไพบูลย์  

  เมื่อสร้างหอพระทองค าเสร็จใน ๒๕๕๒ พระครูไพบูลเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ถึงเวลาอันควรแล้วที่จะน าพระเหล่านี้ออกมาแสดงให้ผู้คนที่มาสักการะพระทองค า
ให้ชม 

  (๓) ได้รับบริจาค พระและวัตถุโบราณที่ผู้มีจิตศรัทธาน ามาบริจาคสมทบและที่
พระครูไพบูลเก็บสะสมเอง ครูบาศรีวิชัยรุ่นที่ ๒๔๗๕ (รุ่นสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ) เป็นพระที่เจ้าแก้ว
เนาวรัตน์ผู้เป็นเชื้อสายของครูบาศรีวิชัยได้น ามาถวายหลังจากท่ีทราบว่าพระครูไพบูลต้องการสร้างรูป
หล่อครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลก 

  ๔.๒.๑.๒ สถานที่ท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  
  จากการลงพ้ืนที่ศึกษาวิจัยในภาคสนามพ้ืนที่เวียงกาหลงนอกจากจะพบสถานที่ที่
เป็นโบราณสถานทั้ง ๑๐ แห่งแล้ว ยังพบว่า มีสถานที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ แหล่งอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปะเวียงกาหลงอีกหลายแห่งที่เป็นที่ท่องเที่ยวส าคัญของพ้ืนที่เวียงกาหลง เช่น น้ าพุร้อนโป่งเทวี 
น้ าพุร้อน โป่งน้ าร้อนเวียงป่าเป้า สวนศิลป์หลากสี (หอศิลป์นิตยา  ตามวงศ์) เป็นต้น ดังแสดงใน
ตารางที่ ๔.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ 
สถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

(แหล่งศิลปะและวัฒนธรรมในเขตอ าเภอแม่สรวย และ อ าเภอเวียงป่าเป้า) 
 

ที ่ ชื่อแหล่งศิลปะและวัฒนธรรม 
สถานที่ตั้ง 

ต าบล อ าเภอ 
๑ ศาลสมเด็จพระนเรศวร แม่พริก แม่สรวย 
๒ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เจดีย์หลวง แม่สรวย 
๓ น้ าพุร้อนโป่งเทวี บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า 
๔ วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ห่าง เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 
๕ สวนศิลป์หลากสี (หอศิลป์นิตยา  ตามวงศ์) เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 
๖ ของฝากแม่ขะจาน แม่ขะจาน เวียงป่าเป้า 
๗ น้ าพุร้อนเวียงป่าเป้า แม่เจดีย ์ เวียงป่าเป้า 

 
 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ประชาชนนิยมเข้าไปท่องเที่ยว เป็น
สถานที่ที่แสดงศิลปะ วัฒนธรรมเวียงกาหลง ทั้งของดั้งเดิมและศิลปะร่วมสมัย เป็นสถานที่ธรรมชาติ
สรรค์สร้าง นั้นคือความเป็นอัตลักษณ์ของเวียงกาหลง เมื่อแยกเป็นรายการ ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ศาลสมเด็จพระนเรศวร ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๖๙ ไร่ 
เลขที่ ๑๓๙ หมู่ ๑๓ ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย บนเส้นทางถนนสายเชียงราย - 
เชียงใหม่ สาย ๑๑๘ การเดินทางเข้าเยื่ยมชมสามารถเข้าถึงได้สะดวกสบาย คือ หากเดินทางจาก
จังหวัดเชียงราย เมื่อถึงสามแยกปากทางแม่สรวย (เส้นทางไปจังหวัดเชียงใหม่) ให้เลี้ยวขาวและตรง
มาตลอดผ่านที่ว่าการอ าเภอแม่สรวย ระยะทางห่างจากท่ีว่าการอ าเภอแม่สรวยประมาณ ๓ กิโลเมตร 
สถานที่ตั้งศาลสมเด็จอยู่ทางซ้ายมือติดกับโรงพยาบาลอ าเภอแม่สรวย และสังเกตได้ชัดเจน คือ มีรูป
ช้างสองเชือกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่หน้าศาล 

  ประวัติความเป็นมา วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราช
ด าเนินมาอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชพิธีบวงสรวง
สังเวยเป็นราชพลี และทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องด้วยข้อ
สันนิษฐานเบื้องต้นที่ว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกทัพเคลื่อนพลช้าง ม้าไปเมืองหาง โดยผ่าน
อ าเภอเวียงป่าเป้า และพักทัพอยู่ ณ พ้ืนที่อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัด
เชียงราย ได้เสนอโครงการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อ าเภอแม่สรวย ไปยังกรมศิลปากร 
และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  วันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่
เหล่า ได้ตั้งผ้าป่าสามัคคีหาทุนสร้างอาคารไม้ ๑ หลัง เพ่ือใช้เป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ชั่วคราว ณ หมู่ที่ ๑๓ ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยใน 



๑๐๘ 
 
วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
  นอกจากนั้น ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยังเป็นที่ตั้ งศูนย์การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเฉลิมพระเกียรติแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยด้วย
ระบบ ๒ ภาษา ไทย อังกฤษ จากห้องแสดงภาพอดีตและปัจจุบัน และจากระบบคอมพิวเตอร์ระบบ
สัมผัส อ าเภอแม่สรวย ได้ก าหนดประกอบพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะน้อมร าลึกถึงสมเด็จ
พระนเรศวร วันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี 
  ๒. วัดแสงแก้วโพธิญาณ หรือวัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสง
แก้ว” ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๙๑ หมู่ ๑๑ บ้านป่าตึง ต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
ตั้งอยู่บนเนินดอยห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่สวยงามมองลงมาเห็นทั้งตัว
อ าเภอแม่สรวย และหลายต าบลของอ าเภอแม่สรวย สามารถเดินทางเข้าเยี่ยมชมอย่างสะดวกสบาย 
มีสถานที่จอดรถกว้างขวาง 
  วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งตรงกับ
เดือนแปดเป็งของล้านนา (วันเพ็ญ เดือน ๖) สร้างโดยท่านพระครูบาอริยชาติ  อริยจิตฺโต (ปัจจุบัน 
การสถาปนาให้ด ารงต าแหน่งพระราชาคณะที่ พระภาวนารัตนญาณ) 
  วิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระแสงแก้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องเชียงแสน
ล้านนาแบบดั้งเดิม และที่หอไตรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน และสมเด็จองค์ปฐม ๔๓ 
องค์ ภายในวัดแห่งนี้ยังมีรูปหล่อเกจิพระอาจารย์ที่ส าคัญของล้านนา ๓ รูป คือ ครูบาศรีวิชัย          
ครูบาอภิชัยขาวปี และครูบาชัยวงศา นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมลานเทพ ประกอบไปด้วย
พระพิฆเณศ พระแม่กวนอิม เป็นต้น และสักการะแม่นางกวักซ่ึงเป็น Hilight ของวัด  
  แสงแก้วโพธิญาณ แปลว่า ดอกบัวที่ผุดโผล่ขึ้นพ้นน้ า แล้วมีแสงสว่างเรืองรองเหมือน
แสงแก้ว โดยพระครูบาอริยชาติท่านเกิดนิมิตว่า ฝนตกหนักมาก มองอะไรก็ไม่เห็น ครูบาก็เดินหลงไป
หลงมาอยู่บนภูเขาสักพัก ก็ได้เห็นป่าทั้งป่าบนภูเขา มีดอกบัวบานเต็มไปหมด มีแสงสว่างไสวสวยงาม 
ครูบาจึงคิดชื่อได้จากเหตุนิมิตที่เห็นแสงเรืองรองเหมือนแสงแก้ว กลายเป็นดอกบัว อีกนัยหนึ่งคือ 
โพธิญาณ หมายถึง หยั่งรู้ เหมือนบัวที่ผุดโผล่ขึ้นมาพ้นน้ า แล้วเปล่งแสง คล้ายแสงแก้ว จึงได้ตั้งชื่อว่า 
“วัดแสงแก้วโพธิญาณ” 
  ๓. น้ าพุร้อนโป่งเทวี หรือน้ าพุร้อนทุ่งเทวี มีอุณหภูมิความร้อนโดยเฉลี่ย ๕๐-๖๐ 
องศาเซลเซียส ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติ จากเดิมเป็นที่ราบ เป็นแอ่งน้ าเฉอะแฉะ สัตว์เลี้ยง วัว ควาย
ของชาวบ้านมากินน้ า เป็นดินหล่มหรือเรียกกันว่า “ป้อด” ต่อมาก็มีน้ าร้อนพุ่งขึ้นเองจากในดินป้อด 
และมีกลิ่นเหม็นคล้ายแก๊สหุงต้มหรือกลิ่นก ามะถัน ชาวบ้านได้ขุดเป็นบ่อไว้ดักปลา และบุกเบิกพ้ืนที่
รอบบริเวณเป็นที่ท านา พ่อหลวงดวงต๋า พิชัย จึงได้ขอสงวนไว้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน 
  ต่อมานายอ าเภอเวียงป่าเป้าในขณะนั้น ได้ทราบข่าวถึงการเกิดโป่งน้ าร้อน จึงได้
แนะน าว่าควรปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ แต่ในขณะนั้นยังไม่มีถนนเพ่ือเข้าออกในบริเวณโป่ง จึง
ได้ขอความร่วมมือกับชาวบ้านเจ้าของที่ดินใกล้เคียงติดบริเวณโป่งน้ าร้อน เพ่ือขอรับบริจาคที่ดิน
บางส่วนในการขยายเส้นทางท าถนนเข้าออก และบริเวณรอบๆ โป่งน้ าร้อน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน 



๑๐๙ 
 
  ทางสภาต าบลบ้านโป่ งและผู้ ใหญ่บ้าน ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดสรร
งบประมาณพัฒนาโป่งน้ าร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบลจนถึงปัจจุบัน 
  ๔. วิสาหกิจชุมชนวัดแม่หาง (บ้านแม่ห่างใต้) วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ห่างใต้ ตั้งอยู่ที่
วัดแม่ห่าง เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ห่างใต้ ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
โดยการริเริ่มของเจ้าอาวาสวัดแม่ห่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองบัววิทยา ที่ได้น า
พระภิกษุสามเณร เด็กนักเรียน และชาวบ้านมาฝึกงานฝีมือ โดยเฉพาะการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา 
และเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิก) ครั้งแรกๆ จะเป็นการน ารูปแบบดั้งเดิมแบบผลิตภัณฑ์โบราณของ          
เวียงกาหลงมาเป็นต้นแบบ เมื่อเกิดความช านาญแล้ว มีการทดลองผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเครื่อง
เคลือบดินเผา (เซรามิก) รูปแบบใหม่ๆ เช่น กาน้ าชา ถ้วยน้ าชา ถ้วยกาแฟ ที่ใส่กระดาษช าระ ที่ใส่
ของกระจุกกระจิก พวงกุญแจ และของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น 
  ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสวยงาม คงทน และแปลกใหม่ จึงท าให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ 
ซื้อหา และได้รับการติดต่อให้ไปออกงานต่างๆ ทั้งทางราชการจัดและเอกชนจัด เช่น งานสินค้า     
โอท็อป งานแสดงสินค้าในงานกาชาดของอ าเภอและของจังหวัด งานแสดงฝีมือของนักเรียน เป็นต้น  
  ๕. บ้านศิลปินนิตยา ตามวงศ์ หรือ “สวนศิลป์หลากสี” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๖๙ หมู่ที่ 
๑๑ ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (๕๗๒๖๐) โดยคุณนิตยา ตามวงศ์ ได้สร้าง
หอศิลป์แบบเรียบง่าย ส าหรับแสดงงานของเธอเอง โดยมีผู้ได้นิยามความเป็นตัวตนของเธอเองว่า ขัว
ศิลปะเชียงราย๔  
  นิตยา ตามวงศ์ สร้างอาณาจักรดอกไม้ของเธออยู่กลางทุ่งข้าว กลางหุบเขาแห่ง   
เวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย หญิงสาวกับดอกไม้ เป็นของคู่กัน นิตยาน าพามวล
ดอกไม้จากหัวใจของเธอมาไว้บนผืนผ้าใบ ในรูปแบบต่างๆ ดอกไม้ของเธอยังบอกเล่าความคิดเห็นของ
เธอต่อโลก สังคม และชีวิตได้อย่างงดงาม นอกจากภาพวาดบนผ้าใบแล้ว นิตยายังแต่แต้มผืนดินของ
เธอด้วยทุ่งข้าวเขียว ดอกไม้ในท้องถิ่นที่ไม่ต้องซื้อหา สวนศิลป์หลากสีของเธอจึงเป็น “กาหลงแห่ง
เวียงกาหลง” นิตยา ตามวงศ์ เป็นศิลปินเชียงราย ที่ท าอาชีพศิลปินอิสระอย่างแท้จริง ที่สวนศิลป์
หลากสีมีกิจกรรมหลายอย่าง คือ ชมผลงานศิลปะฝีมือของศิลปินและของเพ่ือนๆ ศิลปินท่านอื่นๆ (ชื่น
ชอบสามารถซื้อผลงานกลับได้) เรียนรู้งานศิลปะกับศิลปินตัวจริงทั้งสีน้ าและสีอะครายลิค และการ
ทดลองท าอาหารของว่างที่ท าจากดอกไม้ในสวนดอกไม้หลากสี  

  สวนศิลป์หลากสี ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรรมอีกแห่งหนึ่งที่น่าไปเยี่ยม
ชม เพ่ิมสุนทรีย์และเติมความแช่มชื่นใจให้แก่ผู้ไปเยี่ยมเยียนได้เป็นอย่างดี และสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ศิลปะท่ีดีที่สุดและพร้อมที่สุดเพียงแห่งเดียวของอ าเภอเวียงป่าเป้า 
  ๖. ของฝากแม่ขะจาน  ของฝากแม่ขะจาน ตั้งอยู่ริมฟากฝั่งสองข้างถนนต าบลแม่ขะ
จาน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร มีสินค้าหลากหลายชนิด 
แต่ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของคนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยว คือ “จิ้นส้มอุ้ยปั๋น” (จิ้นส้ม คือ แหนม
พ้ืนเมือง) 
  จิ้นสมอุ้ยปั๋น ถือเป็นร้านแรกของหมู่บ้านแม่ขะจานที่เปิดกิจการขายแหนมมาหลาย 

                                           
4 https://sites.google.com/site/chingraithecityofart/home 



๑๑๐ 
 
ชั่วอายุคน สมัยก่อนแม่ขะจานจะมีแหนมขายเพียงเจ้าเดียวเท่านั้น อุ้ยปั๋นเป็นคนแรกที่เล็งเห็นการณ์
ไกล และท าแหนม หรือจิ้นส้มเป็นของฝาก จนขายดิบขายดี ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าขายดีจึงพากันท า
แหนมขายจนแม่ขะจานกลายเป็นหมู่บ้านที่มีร้านขายแหนมมากที่สุด ต่อมาคนรุ่นหลังก็พัฒนา
คุณภาพ รสชาติ และ Packaging รวมถึงความหลากหลายของส่วนผสม ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่มี
ชื่อเสียงและแสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ที่ใครแวะผ่านต้องซื้อมาฝากเพ่ือนสนิทมิตรสหาย ญาติพ่ีน้อง 
และคนรู้จักเสมอ 
  ๗. น้ าพุร้อนธรรมชาติ อ าเภอเวียงป่าเป้า บ่อน้ าร้อนธรรมชาติ อ าเภอเวียงป่าเป้า 
ตั้งอยู่ที่ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ มีบ่อน้ าร้อนธรรมชาติ ๓ บ่อ บริเวณบ่อน้ า
ร้อนมีชาวบ้านน าไข่มาขายให้กับนักท่องเที่ยว มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก
บริการนักท่องเที่ยว 
  น้ าพุร้อนแม่ขะจานเป็นจุดพักรถระหว่างเดินทางจากเชียงใหม่ไปสู่เชียงราย หรือ
จากเชียงใหม่ไปสู่พะเยา น้ าพุร้อนแม่ขะจานแต่เดิมมีอยู่เพียงฝั่งเดียว ก็คือฝั่งขวามือหากมาจาก
เชียงใหม่ หรือฝั่งซ้ายมือถ้ามาจากเชียงราย พะเยา  ปัจจุบันมีการเจาะเพ่ิมให้มีทั้งสองฝั่ง ภายในบ่อ
น้ าร้อนธรรมชาติที่มีอุณหภูมิสูงถึง ๙๐ องศาเซียลเซียส ซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้  
  จากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านโป่งน้ าร้อน เล่าว่า เมื่อก่อนบริเวณนี้ยังไม่
มีหมู่บ้าน เป็นป่าดงดิบ เมื่อก่อนเรียกว่า โป่งดิน มีสัตว์ทั้งน้อยทั้งใหญ่ลงมากินดินโป่งเป็นประจ า และ
บริเวณน้ าพุร้อนก็ยังเป็นทางผ่านระหว่างพ่อค้าจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย โดยมีม้าและวัวเป็น
พาหนะ เป็นเส้นทางเดินไปตามไหล่เขา และถือเป็นจุดพักแรมค้างคืน เพราะพ้ืนที่เป็นลานกว้าง ท าเล
สะดวก และมีบ่อน้ าร้อนธรรมชาติ 
  ปัจจุบันมีการปรับปรุงและขยายพ้ืนที่ทางด้านซ้ายมือ ซึ่งเป็นสถานที่ใหม่ พ้ืนที่กว้าง
ขวาง สวยงาม มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP เครื่องประดับ ไม้แกะสลักและของ
ที่ระลึกไว้บริการนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีพ้ืนที่ส าหรับแช่เท้า เพ่ือความผ่อนคลายจากการ
เดินทางได้ และมีบริการอาบน้ าแร่อีกด้วย 

 ๔.๒.๒ แผนที่ทางวัฒนธรรมในเขตอ าเภอแม่สรวยและอ าเภอเวียงป่าเป้าจังหวัด
เชียงราย 
 การจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรม (cultural map) ถือว่าเป็นเครื่องมือในการท านุบ ารุง 
พิทักษ์ รักษา และบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งที่จับต้องได้และ
จับต้องไม่ได้ (tangible and intangible cultural heritage) หมายรวมถึง สมาชิกเครือข่ายด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม การเชื่อมโยงระหว่างกันของวิถีชีวิตกับแหล่งศิลปะและวัฒนธรรม ณ พ้ืนที่
หนึ่งๆ ในที่นี้ คือ พ้ืนที่ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตอ าเภอแม่สรวย และ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีหลักที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
นักวิชาการ และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เพ่ือจะท าให้ได้ข้อมูลของแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมเชิง
ประจักษ์ และเป็นข้อมูลตั้งต้นในการออกแบบหรือวางแผนเพ่ือการพัฒนา ฟ้ืนฟู สืบสาน และต่อยอด
อย่างมีส่วนร่วมต่อไป 
 คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกโบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงแหล่งธรรมชาติที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอแม่สรวยและอ าเภอเวียงป่าเป้า มาประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดย



๑๑๑ 
 
ค านึงถึงความเชื่อมโยง การเดินทางเข้าถึง และระยะเวลาที่ใช้ในเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งก าหนดสถานที่
เหล่านั้นเป็นศิลปวัฒนธรรมหลัก กับศิลปวัฒนธรรมรอง ดังนี้ 
  ๔.๒.๒.๑ ศิลปวัฒนธรรมหลัก 
  ศิลปวัฒนธรรมหลัก หมายถึง สถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณสถาน พุทธศิลปกรรม 
รวมถึงศิลปะที่เชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย ซึ่งประกอบด้วย  
    ๑. วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
    ๒. ศาลสมเด็จพระนเรศวร 
    ๓. วัดแสงแก้วโพธิญาณ 

  ๔. วัดศรีสุทธาวาส 
    ๕. พระธาตุจอมผ่อ 
    ๖. อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์อ าเภอเวียงป่าเป้า 
    ๗. เตาเผาทุ่งม่าน (เตาอุ๊ยทา) 
    ๘. เมืองวัฒนธรรมโบราณเวียงกาหลง 
    ๙. วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง 
    ๑๐. วัดพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย 
    ๑๑. วัดพระธาตุแม่เจดีย์ 
  รวม ๑๑ แห่ง ที่ถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมหลักของเวียงกาหลงที่มีอยู่ในปัจจุบันให้
ได้ศึกษาเรียนรู้ มีทั้งศิลปะแบบดั้งเดิม และศิลปะร่วมสมัยที่แต่ละแห่งสร้างสรรค์ให้เป็นศิลปะอัน
งดงามของล้านนาอีกแบบหนึ่ง 
  ๔.๒.๒.๒ ศิลปวัฒนธรรมรอง 
   ศิลปวัฒนธรรมรอง หมายถึง สถานที่ที่แสดงนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรม         
เวียงกาหลงร่วมสมัย  สถานที่จ าหน่าย ร่วมถึงแหล่งธรรมชาติที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเวียงกาหลง
ด้วย คือ 
    ๑. กลุ่มเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลง เตาคุณทัน ธิจิตตัง 
    ๒. เตาลุงศรี ลืมเนตร (ร้านนายภานุวัฒน์  ลืมเนตร) 

  ๓. หอศิลป์นิตยา ตามวงศ์ 
    ๔. น้ าพุร้อนเวียงป่าเป้า 
    ๕. น้ าพุร้อนโป่งเทวีหรือทุ่งเทวี 
     ๖. ของฝากแม่ขะจาน 

  ๗. วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ห่าง 
  จากการแบ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    
เวียงกาหลง  ออกเป็นศิลปวัฒนธรรมหลัก และศิลปวัฒนธรรมรองนี้ ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือก
ชม ศึกษาเรียนเรียนรู้ได้ตามความสนใจของตนเอง ตามแผนที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมเวียงกาหลง 
ดังภาพที่ ๔.๒๔ 
 



๑๑๒ 
 

 
ภาพที่ ๔.๒๔ 

แผนที่แสดงที่ตั้งโบราณสถาน ศิลปะและอารยธรรมเวียงกาหลงโดยสังเขป 
ที่มา : นักวิจัยพัฒนาจากแผนที่ google.com 

 
  เมื่อน าศิลปวัฒนธรรมหลัก และศิลปวัฒนธรรมรอง มาประเมินความพร้อมในการที่
จะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวทั้งด้านสถานที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน ตาม
เกณฑ์ ๑๐ ประการที่ทีมงานวิจัยก าหนดตามเกณฑ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้ว พบว่า 



๑๑๓ 
 
วัฒนธรรมหลักที่เข้าเกณฑ์เหมาะสมกับการจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเวียงกาหลงที่มี่ค่าระดับ
พอใช้ขึ้นไปมีเพียง ๖ แห่ง ประกอบด้วย 
    ๑. วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
   ๒. วัดแสงแก้วโพธิญาณ 
    ๓. เมืองวัฒนธรรมโบราณเวียงกาหลง 
    ๔. วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง 
    ๕. วัดพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย 
    ๖. วัดพระธาตุแม่เจดีย์ 
  ส่วนศิลปวัฒนธรรมรอง พบว่า ศิลปวัฒนธรรมรองที่เข้าเกณฑ์ เหมาะสมกับการ
จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเวียงกาหลงที่มีค่าระดับพอใข้ขึ้นไปเพียง ๔ แห่ง ประกอบด้วย 
    ๑. กลุ่มเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลง เตาคุณทัน ธิจิตตัง 

  ๒. สวนศิลป์หลากสี (หอศิลป์นิตยา ตามวงศ์) 
    ๓. น้ าพุร้อนเวียงป่าเป้า 

  ๔. วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ห่าง 
  จึงท าให้ทีมงานวิจัยได้พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงที่มีความพร้อมเหมาะสมกับ
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเวียงกาหลงทั้งวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง มี เพียง ๑๐ แห่ง 
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีความมีความพร้อมในการจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม
เวียงกาหลงได ้ 
   ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สถานที่ที่เหมาะสมที่จัดท าแผนที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมเวียง
กาหลง เป็นแผนที่ที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมหลัก ๒ กลุ่มใหญ่ คือ (๑) กลุ่มแหล่งโบราณสถานและ
พุทธศิลปกรรม (๒) กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะลวดลายเวียงกาหลง รวมถึงผู้ประกอบการ/นิทรรศการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยด้วย ตามเส้นทาง ดังภาพที่ ๔.๒๕ 



๑๑๔ 
 

 
ภาพที่ ๔.๒๕ 

แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมเวียงกาหลง 
ที่มีความพร้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่มา : นักวิจัยพัฒนาจาก google.com 
 

 ๔.๒.๓ การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมส าหรับการอนุรั กษ์ และน าไปสู่การสร้าง
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย 

จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามในพ้ืนที่การวิจัย พบว่า มีพ้ืนที่ที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมเกือบ
ทุกต าบลของอ าเภอเวียงป่าเป้า ที่ควรอนุรักษ์ และน าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมได้ ที่
ส าคัญ ได้แก่ โบราณสถานทางพระพุทธศาสนา โบราณสถานเตาเผาทุ่งม่าน (เตาเผ่าอุ๊ยทา ถาตุ้ย) 
เตาเผาเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลง โดยลุงทัน ธิจิตตัง เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งม่าน ต าบล     



๑๑๕ 
 
เวียงกาหลง เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาโบราณลุงศรี ลืมเนตร เลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งม่าน ร่วมไปถึง
ศิลปินท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นภูมิปัญญาศิลปะเวียงกาหลงดั้งเดิม และศิลปะร่วมสมัย ได้แก่
เตาเผาไฟฟ้าวัดแม่ห่าง (บ้านแม่ห่างใต้)  ต าบลเวียงกาหลง เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาโรงเรียน           
วัดหนองบัวพิทยา ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ เตาเผาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เมื่อน าพ้ืนที่ศิลปะและ
วัฒนธรรมไปสู่การสร้างผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีเวียงกาหลง มีรายละเอียด ดังนี้  

  ๔.๒.๓.๑ พื้นที่ทางวัฒนธรรมส าหรับการอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว 
  ดังกล่าวแล้วข้างต้นว่า พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของเวียงกาหลงได้แก่ 

โบราณสถานทางพระพุทธศาสนา โบราณสถานเตาเผาทุ่งม่าน (เตาเผ่าอุ๊ยทา ถาตุ้ย) ศิลปะลวดลาย
เวียงกาหลง วัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ เป็นสถานที่ที่ควรอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ       
เวียงกาหลงสืบไปอย่าให้หายสูญ แต่พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเหล่านั้นบางแห่งยังขาดการบูรณะปฏิสังขรณ์
เอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ บางแห่งได้รับการพัฒนาบูรณะเป็นอย่างดี  
   เมื่อน าเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นของแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมในเขตอ าเภอ       
แม่สรวย และ อ าเภอเวียงป่าเป้า ไปคัดเลือกแหล่งที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ๑๐ ประการที่ก าหนด
ไว้ ท าให้มีแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการที่จะเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ื อ
รองรับการท่องเที่ยวได้เพียง ๑๐ แห่งเท่านั้น ที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป ได้แก่ 
   ๑. วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย 
   ๒. วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย 
   ๓. วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
   ๔. สวนศิลป์หลากสี (หอศิลป์นิตยา ตามวงศ์) ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
   ๕. เตาคุณทัน ธิจิตตัง ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
   ๖. วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง 
   ๗. เมืองโบราณเวียงกาหลง ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
   ๘. วัดพระเจ้าหลวง (ม่อนพระเจ้าหลาย) ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า 
   ๙. วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า 
   ๑๐. น้ าพุร้อนเวียงป่าเป้า ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า 
   ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงน าเสนอเฉพาะพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่มีความพร้อมและมี
ศักยภาพในการจัดการพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ จ านวน ๙ แห่งข้างต้น ดังเส้นทางแผนที่การ
ท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมเวียงกาหลง (ภาพที่ ๔.๒๕) 
   จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษาวิจัยเชิงลึกในชุมชนต่าง ๆ เพ่ือการสร้างพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมในเขตเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นั้น พบว่า ในแต่ละชุมชนมีความ
แตกต่างกันไปในประเด็นต่าง ๆ  ๕ ประเด็นหลัก คือ ความแตกต่างด้านต้นทุน ด้านวิธีการด าเนินการ 
ด้านกระบวนการ ด้านการประกอบการสร้าง และก่อเกิดผลประโยชน์ เมื่อน าปัจจัยด้านความแตกต่าง



๑๑๖ 
 
กันมาวิเคราะห์และปเรียบเทียบกับแนวคิดของนักวิชาการอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ    
ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์๕  ดังนี้ 
  ประการแรก การสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมมีต้นทุนที่แตกต่างกัน  ภายใต้แนวคิด
ประเพณีประดิษฐ์ (invented tradition) ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มกลุ่มคนในสังคม ที่ท าการคัดสรร 
(selection) วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมของสังคมในอดีตมาตีความหมายใหม่ (redefined) 
เพ่ือเป้าหมายในการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน (sense of belonging) โดยสิ่งที่
เลือกสรรขึ้นมานั้นต้องเป็นภาพตัวแทนของชุมชนด้วย เป็นการผสมผสาน (hybrid) ทางวัฒนธรรม 
โดยการน าเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุดิบมาจากแหล่งต่าง ๆ แล้วมาผสมรวมกัน ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวจะเป็นวิธีการเดียวกับการเกิดขึ้นของแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่ า
เป้า โดยผสมผสานทั้งวัฒนธรรมทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ยกตัวอย่าง เช่น การท าผลิต
เครื่องปั้นดินเผาและการท าน้ าเคลือบ บางแหล่งเช่นเตาคุณทัน ธิจิตตั้ง ได้ผลิตแบบดั้งเดิมทั้งการขึ้น
รูป รูปทรงของภาชนะต่างๆ การท าน้ าเคลือบ ท าได้ช้า แต่มีคุณภาพและความสวย งามคงทน
เทียบเท่าของโบราณ สินค้าราคามาก คุ้มค่ากับการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน บางแหล่ง ได้น ากรรมวิธีการ
ผลิตสมัยมาใช้ ทั้งการผลิต การขึ้นรูป รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และการน้ าเคลือบ
ส าเร็จรูป เป็นต้น ท าให้ผลิตได้มาก ราคาไม่สูง สินค้าที่หลากหลาย ซึ่งผู้ที่ซื้ อสินค้าสามารถเลือกได้
ตามรสนิยม ลักษณะการใช้สอย และฐานะทางเศราฐกิจ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ จะแตกต่างกันเพราะ
ต้นทุนทางความคิดและความช านาญในแต่ละชุมชนแตกต่างกันนั่นเอง 
  ประการที่สอง การสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมมีวิธีการที่แตกต่างกัน  วิธีการผสมผสาน 
(Hybrid) ที่ชุมชนน ามาใช้ในการสร้างศิลปะและวัฒนธรรมในเขตเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้านั้น มี
การน าเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มาจากหลายแห่ง ทั้งบริบทโลก (Global) และบริบทท้องถิ่น 
(Local) ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการผสมผสานนั้นเป็นสิ่งที่ชุมชนน าเอาบางส่วนที่เป็นจุดเด่นที่ผู้คนนิยมใน
ปัจจุบัน เช่น กระแสของภูมิปัญญาท้องถิ่น (โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง) กระแสการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกระแสของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น มา
ใช้เป็นต้นทุนเพื่อหลอมรวมเข้ากับวัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชน 

  ประการที่สาม การสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมมีกระบวนการที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาในแง่ของขั้นตอนหรือกระบวนในการประกอบสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมนั้น ย่อมมีความ
แตกต่างในแต่ละชุมชน โดยบางแหล่งได้พัฒนาจากที่ชุมชนด าเนินการมานานหลายสิบปี และ
พยายามพัฒนาให้เหมาะสมชุมชนและยุคสมัย เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งม่าน โดยเฉพาะเตาคุณ
ทัน ธิจิตตัง และเตาลุงศรี ลืมเนตร ได้ด าเนินการมากว่า ๒๐ ปี ลองผิดลองถูกจนประสบความส าเร็จ
ในปัจจุบัน แต่บางแหล่งก็สร้างขึ้นใหม่ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ห่าง ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาจารย์เจ้า
อาวาสที่มีความสนใจเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เริ่มจากน าพระเณรในวัดและที่โรงเรียนหนองบัว
วิทยา มาเรียนรู้และทดลองปั้นขึ้นรูป เขียนลาย ท าน้ าเคลือบ และเผา หลังจากนั้น ได้ให้ชาวในชุมชน
บ้านแม่ห่างมาทดลองท ากัน เพ่ือจะได้มีรายได้ของครอบครัว เป็นการประสมประสานทั้งแบบดั้งเดิม

                                           
  ๕ อ้างแล้ว, ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์, กระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว : 
กรณีศึกษาเพลินวาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์.  (๒๕๕๘), หน้า ๘๘ – ๙๔. 



๑๑๗ 
 
และแบบสมัย ดังนั้น ในเขตวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จึงมีทั้งแหล่งผลิตสินค้า 
นิทรรศการทางศิลปะ ร้านจ าหน่ายสินค้า การสาธิตผลิตสินค้า และการเปิดเป็นร้านกาแฟ ซึ่งเป็น
กระแสที่ผู้คนก าลังนิยมส าหรับการบริโภคในปัจจุบัน 

  ประการที่สี่ การสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมมีการประกอบสร้างที่แตกต่างกัน การ
ประกอบสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม มีทั้งองค์ประกอบในการประกอบสร้างเพียงกลุ่มเดียว และการ
ประกอบสร้างโดยบุคคลหลายกลุ่ม แต่ส่วนใหญ่แล้ว ชุมชนมักจะเริ่มต้นด้วยตนเองก่อน เมื่อเริ่มมี
ชื่อเสียงและประสบความส าเร็จแล้ว หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
หน่วยงานพัฒนาชุมชนและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจึงจะเข้าไปสนับสนุน ดังนั้น ชุมชนจึงริเริ่ม
ก่อน แล้วจึงจะขอให้องค์กรต่างๆ ช่วยเหลือ ซึ่งชุมชนในเขตเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า มักจะ
ด าเนินการเช่นนั้น ท าให้ผลการด าเนินการมีความมั่นคงและยั่งยืน แม้ว่าจะพัฒนาช้าๆ ก็ตาม ซึ่ง
แตกต่างจากชุมชนที่หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปส่งเสริมและตั้งกลุ่มของ
ชุมชนตั้งแต่ พอด าเนินการไปได้ไม่นาน กลุ่มต่างๆ ก็ค่อยๆ หายไป เพราะชุมชนไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของ
นั่นเอง 

  ประการที่ห้า การสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน 
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมนั้น ย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญมาก เพราะเรื่องผลประโยชน์ย่อมท าให้เกิดความแตกแยกและเกิดความล้มสลายในที่สุด ดังนั้น 
หากชุมชนใดสามารถจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ที่เป็นผลมากจากกิจกรรมของชุมชน 
ต้องมีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ที่ชัดเจน 

  ปัจจุบันชุมชนในพ้ืนที่แหล่งวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่เวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้าส่วน
ใหญ่ ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ จากการสอบถามกลุ่มต่างๆ ท าให้ทราบว่า เรื่องผลประโยชน์ภายในชุมชนนี้ 
เกิดขึ้นมานานแล้ว และชุมชนได้พยายามแก้ไขปัญหา ดังนั้น ในปัจจุบัน หลายชุมชนจึงจัดการใน
รูปแบบของคณะกรรมการ โดยให้มีผู้รับผิดชอบหลายๆ คนร่วมกัน และต้องพยายามแบ่งผลประโยชน์
ของแต่ละคนที่ควรได้รับตามสิทธิ์และผลตอบแทนที่ควรได้รับตามความเป็นจริง 

  จากข้อมูลที่น าเสนอถึงเรื่องราวและปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการสร้างพ้ืนที่
ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า ที่ผ่านมานั้น ถือว่าเป็นการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม
รูปแบบหนึ่ง อันจะพบได้จากวัฒนธรรมการผลิต วัฒนธรรมการบริโภค วัฒนธรรมการแต่งกาย และ
วัฒนธรรมการพักผ่อน ทั้งนี้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป การสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปมาก 
เช่น มีการสร้างพระพุทธรูปที่มากมายบนวัดม่อนพระเจ้าหลาย จัดท าพิพิธภัณฑ์พระทุกยุคทุกสมัย 
จ าลองทั้งในเขตภาคเหนือ ในประเทศไทย และในต่างประเทศ ที่วัดแม่เจดีย์ การท าเครื่องปั้นดินเผาที่
ใหญ่โตสูงเกินกว่าหนึ่งเมตร ซี่งในอดีตไม่สามารถท าได้ เพราะเตาเผามีขนาดเล็ก เป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้น
ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นและเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก โดยพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ได้
ก่อให้เกิดสองสิ่งพร้อม ๆ กันคือ การสลายความหมายเก่า และการสร้างความหมายใหม่ให้เกิดขึ้น สิ่ง
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า บริบทที่เปลี่ยนแปลงการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมก็เปลี่ยนไป 

 
 



๑๑๘ 
 

  ๔.๒.๓.๒ การสร้างผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ทางวัฒนธรรม     
เวียงกาหลง 

  เบื้องต้นต้องกล่าวถึงเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงก่อน กล่าวคือ เครื่องเคลือบดิน 
เผาเวียงกาหลงเริ่มเป็นที่รู้จักนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๗  โดยการส ารวจของ พระยานครพระราม        
(สวัสดิ์ มหากายี) พบว่า มีการสร้างงานเครื่องเคลือบดินเผาหลากหลายรูป ทั้งภาชนะเครื่องใช้ ตุ๊กตา 
พระพุทธรูป ตัวหมากรุก ฯลฯ สามารถแบ่งกลุ่มตามชนิดการเคลือบและการตกแต่งลวดลายออกเป็น 
๔ กลุ่มคือ  

   ๑. กลุ่มชิ้นงานประเภทเขียนลวดลายสีด าใต้เคลือบชิ้นงานมีคุณภาพดีเนื้อ
แกร่ง เพราะเผาด้วยอุณหภูมิสูงมาก เนื้อดินละเอียด สีออกขาวนวลจนถึงสีเหลืองเทาที่ผิวภาชนะมี
การเคลือบน้ าเคลือบรองพ้ืนชั้นหนึ่ง ก่อนจะเขียนลวดลายแล้วเคลือบใสทับไม่มีหรือให้สีฟ้าจางๆ ชั้น
เคลือบใสบางแตกรานละเอียดทั้งใบ ส่วนใหญ่จะผลิตเป็นชามจานปากกว้างชามทรงสูงขนาดเล็ก มี
การเขียนลวดลายทั้งด้านนอกและด้านในโดยมักจะเขียนลายจีน ลายพันธุ์พฤกษา ลายปีกนก สามารถ
มองเห็นลวดลายที่เขียนลงไปด้วยสีด า ตัดกับสีของน้ าเคลือบอย่างชัดเจน  

   ๒. กลุ่มชิ้นงานประเภทเคลือบใส มีเนื้อดินละเอียดสีนวล มีลักษณะบอบ
บางมากเพราะเผาในอุณหภูมิไม่สูงมาก จึงเปราะและแตกหักได้ง่าย มักผลิตชิ้นงานเป็นชาม กระปุก 
ขวดปากบานทรงน้ า เต้า กระปุกเต้าปูน เต้าปูน ตะเกียง ตุ๊กตารูปสัตว์ ถ้วยขนาดเล็ก เป็นต้น เคลือบ
ด้วยน้ าเคลือบสีเทาหม่นค่อนไปทางสีฟ้า  

   ๓. กลุ่มชิ้นงานประเภทเคลือบเขียว สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยคือ 
เคลือบสีเขียวศิลาดล (Celadon) ผิวมักแตกรานนิยมผลิตเป็นจาน และกลุ่มที่สองคือ เคลือบสีเขียว
จากสนิมของตะกั่วหรือทองแดงมักผลิตเป็นกระปุกและพระพุทธรูป  

   ๔. กลุ่มชิ้นงานประเภทเคลือบสีน้ าตาล บางชิ้นมีสีน้ าตาลค่อนข้างด าบ้าง มี
สีน้ าตาลอมเหลือง ส่วนใหญ่จะผลิตเป็นภาชนะประเภทไห ถ้วย ชาม แจกัน และตุ๊กตารูปสัตว์การ
เคลือบไม่สม่ าเสมอ 

  ชุมชนเวียงกาหลงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้คนที่อพยพเข้ามาอยู่บริเวณนี้ เมื่อราว ๒๐๐ ปี
ที่ผ่านมา ซึ่งหมดยุคสมัยที่รุ่งเรืองของเวียงกาหลง เหลือเพียงแต่ซากและเศษชิ้นส่วนเครื่องเคลือบดิน
เผาเวียงกาหลงโบราณที่พบเห็นได้ทั่วไปในเวียงกาหลง จนกระทั่งเมื่อเริ่มมีความต้องการโบราณวัตถุ 
ชาวบ้านเวียงกาหลงจึงพากันขุดซากเตาโบราณ และน าเครื่องเคลือบดินเผาที่ทั้งสมบูรณ์ในเตาและ
เศษซากชิ้นส่วนไปขายกันอย่างเป็นล่ าเป็นสัน จากการขุดค้นโบราณสถานเวียงกาหลงและแหล่ง
เตาเผา ท าให้วัตถุโบราณที่เคยฝังอยู่ใต้ดินถูกขุดขึ้นมาขายให้แก่พ่อค้าวัตถุโบราณอย่างมากมาย เป็น
สาเหตุท าให้คนในท้องถิ่นอย่างเช่น คุณทัน ธิจิตตัง และคุณศรี ลืมเนตร รู้สึกเป็นห่วงกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
สมบัติล้ าค่าที่ถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือบรรพบุรุษคงจะไม่หลงเหลือ จึงท าให้ท่านเหล่านี้เริ่มคิดสร้าง
เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงขึ้นมาใหม่และพลิกฟ้ืนภูมิปัญญาของชาวเวียงกาหลงแต่โบราณให้
กลับมาอีกครั้ง  

  เมื่อน าศิลปะลวดลายเวียงกาหลงทั้ง ๔ กลุ่มดังกล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์แล้วพบว่า 
ต่อมามีการรณรงค์เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน และฟ้ืนฟู จนท าให้เกิดการสร้างกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ือ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเวียงกาหลงขึ้นในหลาย ๆ กลุ่ม 



๑๑๙ 
 

  กลุ่มประกอบการอนุรักษ์กลุ่มแรก ๆ ได้แก่ สล่าทัน ธิจิตตัง และสล่าศรี ลืมเนตร ซ่ึง
ได้เล็งเห็นถึงร่องรอยอารยธรรมอันเก่าแก่ของชุมชน จึงได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเวียง
กาหลงและศึกษาเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง โดยเฉพาะ สล่าทัน ธิจิตตัง ท่านได้ทดลองผลิต
เครื่องเคลือบโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพ้ืนที่จนกระทั่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา
เวียงกาหลงมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 
๔ ดาว เมื่อ ปี ๒๕๔๖ สล่าทันได้ศึกษาค้นคว้าถึงกรรมวิธีที่จะผลิตเครื่องเคลือบให้มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับเครื่องดั้งเดิม เช่น การผลิตด้านอนุรักษ์ การผลิตด้านศิลปะร่วมสมัย การผลิตงานนูนต่ า
และลอยตัว เครื่องเคลือบเวียงกาหลงของสล่าทันจึงมีความประณีตในทุกชิ้นงาน ไม่ใช้วั ตถุดิบที่เป็น
สารเคมี และใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ทั้งหมด ตั้งแต่ดิน สี และน้ าเคลือบ สล่าทันมีเทคนิคการเผาที่ท าให้
สามารถผลิตเครื่องเคลือบที่บาง มีน้ าหนักเบาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบเวียงกาหลง และมี
ลวดลายมากกว่า ๕๐ ลาย เป็นที่นิยมน าไปเป็นของตกแต่ง เหมือนวัตถุโบราณ ในกลุ่มลูกค้าที่เป็น
คหบดีชาวต่างชาติที่ชอบสะสมของโบราณ 

  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง จะเป็นงานศิลปะร่วมสมัย คือ 
งานร่วมสมัยที่มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงและสีสันแต่ยังคงเน้นลวดลายโบราณ และงานปั้นลอยตัวรูป
สัตว์ในวรรณคดีต่าง ๆ ในด้านการตลาด ลูกค้านอกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังสถานที่
เองส่วนหนึ่งแล้ว ยังมีกลุ่มลูกค้าที่รับทราบจากหน่วยงานราชการและจากการออกงานแสดงสินค้าใน
ภายประเทศ ด้วยมีอัตลักษณ์ท่ีเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ ๑. ในพ้ืนที่มีแหล่งวัตถุดิบหลัก ราคาถูก
และหาง่าย ๒. ผู้ประกอบการและผู้ถ่ายทอดมีความรู้ในเรื่องราวเครื่องเคลือบเวียงกาหลง และมี
ทักษะในการผลิตรวมถึงลวดลายอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของเวียงกาหลง ๓. ผลิตภัณฑ์มีลักษณะบาง 
เบา เพราะปั้นขึ้นรูปด้วยดินลาวาภูเขาไฟ 

  เอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาจากกลุ่มสล่าทัน คือ ชิ้นงานมีความประณีต เนื้อ
งานมีความเบาบางเนื่องจากเนื้อดินเป็นดินด าที่มีเฉพาะที่เวียงกาหลงซึ่งสามารถทนความร้อนสูง 
สามารถเผาโดยใช้อุณหภูมิสูงได้โดยไม่เสียรูปทรง นอกจากนั้นยังมีลวดลายที่ตกแต่งประดับบน
ชิ้นงานที่สัมพันธ์กับคติความเชื่อ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ  

  - กลุ่มสัตว์มงคล เช่น ลายปลาตะเพียน ลายกิเลน ลายม้ามังกร ลายมังกร ฯลฯ โดย
มีคติความเชื่อในเรื่องมงคลโชคลาภ ความอยู่เย็นเป็นสุข มงคลมหาอ านาจ ความแข็งแกร่ง อายุยืน
ยาว เป็นต้น  

  - กลุ่มที่สองคือกลุ่มพฤกษามงคล เช่น ลายก้านขด ลายบัวเล็บช้าง ลายผักกูด ลาย
เถาวัล เป็นต้น มีคติความเชื่อเกี่ยวกับการไม่มีอุปสรรค ความมั่นคง ความสะดวกราบรื่น  

  - กลุ่มที่สามคือ กลุ่มลวดลาย ที่มีความหมายตามต านานท้องถิ่น คือ ลายตัวกาและ
ลายดอกกาหลง ซึ่งเป็นลวดลายที่ได้มาจากต านานแม่กาเผือก มีความหมายถึงความเป็นสิริมงคล 
ความสงบ  

  เนื่องจากการผลิตลวดลายต่างๆ บนชิ้นงานมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา กลุ่มส
ล่าเขียนลายก่อนที่จะท างานจะต้องนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพ่ือถ่ายทอดความสงบ สัจธรรม คติธรรมใน
พุทธศาสนาลงบนชิ้นงาน ดังนั้นชิ้นงานที่เป็นรูปสัตว์ไม่ว่าจะเป็นลวดลายหรือชิ้นงาน เครื่องเคลือบดิน
เผาประยุกต์ท่ีเป็นตุ๊กตาของกลุ่มสล่าทันจะมีเอกลักษณ์คือหน้าตาแจ่มใสและอารมณ์ดีใจดีทุกตัว  



๑๒๐ 
 

  เตาลุงศรี ด าเนินงานโดยคุณศรี หรือสล่าศรี ลืมเนตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้น
มา เมื่อชุมชนเวียงกาหลงตื่นตัวจากการขุดค้นพบวัตถุโบราณจากแหล่งเตาเผา ท าให้เกิดการซื้อข าย
อย่างแพร่หลายและเริ่มมีการน าเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตใหม่จากพ้ืนที่อ่ืนมาปลอมเป็นของเก่า จึงท า
ให้สล่าศรีผู้ที่เดิมเคยประกอบอาชีพช่างวาดภาพเหมือนวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆ เกิด
ความรู้สึกเสียดายและหวงแหนเครื่องปั้นดินเผาโบราณจึงอยากจะฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิ ลปะ โดยเริ่ม
ศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาอย่างจริงจัง โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพได้เข้ามาแนะน า และจัดตั้งกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผา
เวียงกาหลงกลุ่มเตาลุงศรีขึ้น ชิ้นงานเครื่องเคลือบดินเผาจากลุ่มเตาลุงศรีสามารถแบ่งประเภทของ 
การออกแบบได้ ๓ กลุ่ม คือ 

  กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มลายพันธุ์พฤกษา คือลายต่างๆ ที่มีลักษณะของลายพันธุ์ไม้ลายดอกไม้
ลายกลีบดอกไม้และลายใบไม้ซึ่งลวดลายของดอกไม้หรือพันธุ์พฤกษ์แต่ละลายจะนิยมประดับตกแต่ง
ในบริเวณต่างๆของชิ้นงานแตกต่างกันไป  

  กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มลายรูปสัตว์โดยมากจะไม่เขียนลายรูปสัตว์โดดๆ แต่จะมีลายพันธุ์
ไม้ประกอบอยู่ด้วย มักจะเขียนลายปลาลายนาค ลายกิเลน ลายนกและ ลายหงส์  

  กลุ่มที่ ๓ คือกลุ่มลายเบ็ดเตล็ด เช่น ลายคลื่น ลายดอกกลมสลับดอกสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน ลายดาวหรือลายดวงอาทิตย์ลายจักร เป็นต้น  

  แม้ว่าลวดลายในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาของเตาลุงศรีจะมีความ
หลากหลายแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงอยู่อย่างเด่นชัด 
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเตาเผาลุงศรีมีหลากหลาย ประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่งภายในอาคาร เช่น 
เครื่องเรือน โคมไฟ ไห จาน ชาม ชุดกาแฟ พาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุมงคล เช่น พระพุทธรูป 
พระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกอาคาร เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่ง สวยงาม 
และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้าไม่ผลิตจ านวนมากเพ่ือวางขาย 

  เมื่อทั้ง ๒ ท่านได้ปลุกวิญญาณความเป็นอัตลักษณ์ของเวียงกาหลงขึ้น ท าให้คนใน
ท้องถิ่นมีความกระตือรือร้นในการที่จะน าศิลปะลวดลายเวียงกาหลงไปสู่การประกอบอาชีพมากขึ้น มี
คนเข้าไปฝึกฝนการปั้นดินเผา การเขียนลวดลาย ลอกลายเวียงกาหลงในหลาย ๆ กลุ่ม จึงนับว่าเป็น
การสร้างกลุ่มผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

  ๔.๒.๓.๓ กลุ่มผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงในปัจจุบัน 
   ๑. ผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง 
    ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คุณลุงทัน ธิจิตตัง จัดตั้งด าเนินการขึ้น อยู่ที่

เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งม่าน ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีประชาชนที่
เป็นสมาชิกเครือข่ายจ านวน ๓๔ คน เป็นกลุ่มที่สนับสนุนศิลปะเวียงกาหลงที่คุณลุงทัน ธิจิตตัง 
ด าเนินการอยู่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานไว้เป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม 
จะเน้นศิลปะเวียงกาหลงแบบดั้งเดิมเป็นหลัก 
   ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ ได้แก่ 

   - ไหกิเลน เทพ หงส์ และพันธุ์ไม้ 
   - จานลายปลาคู่ ลายปลาคู่ปากแหลม ลายสระบัว ลายกาหลง 



๑๒๑ 
 

   - ไหลายวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทงฯลฯ ฯลฯ  
   ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ท าให้ได้รับคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ ๔ ดาว ปี 
๒๕๔๖ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
จึงได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนใน ๒ สาขาก่อน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งนักวิชาการในท้องถิ่น และประชาชนผู้เป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ จะด าเนินการ
ประกาศสาขาอ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วยในปีต่อไป 
 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๖ 

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สล่าทัน ธิจิตตัง  
 

      มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนมี ๒ ประเภท คือ   
   ประเภทแรก ศิลปะการแสดง ๑๒ รายการ ด้านการแสดง ได้แก่ โขน หนัง
ใหญ่ ละครชาตรี โนรา หนังตะลุง ด้านร้องเพลงพ้ืนบ้าน ได้แก่ ซอล้านนา หมอล าพ้ืน หมอล ากลอน
ล าผญา เพลงโคราช  ดีเกร์ฮูลู ด้านดนตรี ได้แก่ สะล้อ ซอ ปิน 



๑๒๒ 
 
      ประเภทที่สอง งานช่างฝีมือดั้งเดิม ๑๓ รายการ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า 
ได้แก่ ซิ่นตีนจกแม่แจ่ม ผ้าแพรวา ผ้าทอนาหมื่นศรี เครื่องจักสาน ได้แก่ ก่องข้าวดอก เครื่องจักสาน
ย่านลิเภา เครื่องปั้น ดินเผา ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เครื่องโลหะ ได้แก่ มีดอรัญญิก กระดิ่ง
ทองเหลือง กริช เครื่องไม้ ได้แก่ เกวียนสลักลาย เครื่องหนัง ได้แก่ รูปหนังตะลุง เครื่องประดับ ได้แก่ 
เครื่องทองโบราณสกุลช่างเมืองเพชร และงานศิลปกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ ปราสาทศพสกุลช่างล าปาง 
   สรุปได้ว่า ผู้ประกอบกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง โดยลุงทัน ธิจิตตัง 
และทีมงาน เป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้ริเริ่มฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเวียงกาหลง จนได้รับการขึ้น
ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง” 

   ๒. ผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาโบราณเวียงกาหลง  
   ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเช่นกัน โดยมีคุณลุง

ศรี ลืมเนตร ซึ่งก็อยู่ที่เลขที่ ๔๖ หมู่ ๓ บ้านทุ่งม่าน ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย เช่นเดียวกับคุณลุงทัน ในบริเวณบ้านคุณลุงศรี ก็มีเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาโบราณอีกเตาหนึ่ง
ที่นอกเหนือจากเตาบ้านลุงทัน ธิจิตตัง คุณลุงศรีหรือสล่าศรี ลืมเนตร เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ร่วมกับ
ชุมชนร่วมกับคุณลุงทัน ขุดค้นพบวัตถุโบราณจากแหล่งเตาเผา ซึ่งในขณะนั้นมีการซื้อขายอย่าง
แพร่หลาย และเริ่มมีการน าเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตใหม่จากพ้ืนที่อ่ืนมาปลอมเป็นของเก่าจึงท าให้สล่า
ศรีผู้ที่เดิมเคยประกอบอาชีพช่างวาดภาพเหมือน วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆ เกิด
ความรู้สึกเสียดายและหวงแหนเครื่องปั้นดินเผาโบราณจึงอยากจะฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปะโดยเริ่ม
ศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาอย่างจริงจัง โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ได้เข้ามาแนะน าและจัดตั้งกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผา
เวียงกาหลงกลุ่มเตาลุงศรีขึ้น 
   ชิ้นงานเครื่องเคลือบดินเผาจากกลุ่มเตาลุงศรีสามารถแบ่งประเภทของการ
ออกแบบได้ ๓ กลุ่มคือ 

 กลุ่มที่ ๑ กล่ํมลายพันธุ์พฤกษา คือ ลายต่างๆ ที่มีลักษณะของลายพันธุ์ไม้ 
ลายดอกไม้ ลายกลีบดอกไม้และลายใบไม้ ซึ่งลวดลายของดอกไม้หรือพันธุ์พฤกษ์แต่ละลายจะนิยม
ประดับตกแต่งในบริเวณต่างๆ ของชิ้นงานแตกต่างกันไป 
    กลุ่มท่ี ๒ คือ กลุ่มลายรูปสัตว์ โดยมากจะไม่เขียนลายรูปสัตว์โดดๆ แต่จะมี
ลายพันธุ์ไม้ประกอบอยู่ด้วย มักจะเขียนลายปลา ลายนาค ลายกิเลน ลายนกและลายหงส์ 

 กลุ่มที่ ๓ คือกลุ่มลายเบ็ตเตล็ด เช่น ลายคลื่น ลายดอกกลมสลับดอก
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลายดาวหรือลายดวงอาทิตย์ ลายจักร เป็นต้น 
   แม้ว่าลวดลายในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาของเตาลุงศรี
จะมีความหลากหลาย แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงอยู่ 
อย่างเด่นชัด ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเตาเผาลุงศรีมีหลากหลายประเภท เช่น  
   - ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่งภายในอาคาร เช่น เครื่องเรือน โคมไฟ ไห จาก ชาม 
ชุดกาแฟ พาน  

   - ผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุมงคล เช่น พระพุทธรูป พระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม 
เป็นต้น  



๑๒๓ 
 

   - ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่งสวยงาม และ 
   - ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า ไม่ผลิตจ านวนมากเพ่ือ

วางขาย 
 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๗ 

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เตาลุงศรี ลืมเนตร 
 

   จึงสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลง เป็นกลุ่ม
ที่เกิดจากความรู้สึกหวงแหนของลุงศรี โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ได้เข้ามาแนะน าและจัดตั้งกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียง
กาหลงกลุ่มเตาลุงศรีขึ้น ปัจจุบันคุณลุงศรี ลืมเนตร ได้ถึงแก่กรรม มีลูกชายนายภานุวัฒน์ ลืมเนตร ได้
สืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อได้สร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะเวียงกาหลงแนวเตาลุงศรีไปแสดงและจ าหน่าย 
ที่ร้านนายภานุวัฒน์ ลืมเนตร ในตลาดอ าเภอเวียงป่าเป้า จนถึงปัจจุบัน 

   ๓. ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิค  
   ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ผลิตและจ าหน่ายเครื่องปั้นดินเผาเซรามิค

ที่เป็นศิลปะเวียงกาหลงที่หลากหลาย ซึ่งด าเนินการโดยคุณชินภัทร์ ไชยมล ซึ่งเขามีอัตลักษณ์ของเขา
ว่า “เวียงกาหลงเซรามิค ยืนหยัดรักษาคุณค่าทางวัฒธรรม” เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ซึ่งมี
ลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนใคร คือ มีความบางเบา มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเวียงกาหลง อ .
เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชน จากจ านวน ๕ 
รายการสินค้าจากทั่วภาคเหนือ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนสินค้า 
ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indication) เพ่ือปกป้องภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่



๑๒๔ 
 
เป็นมรดกตกทอดกันมานาน ผู้ประกอบการกลุ่มร้านเวียงกาหลงเซรามิคเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรต้องรักษาไว้เป็นมรดกของท้องถิ่นเวียงป่าเป้า ในขณะเดียวกัน 
ชลพ์ ไชยลังกาวงษ์ ทายาทเวียงกาหลงเซราคิด กล่าวว่า จากเครื่องปั้นดินเผา กระทั่งมาถึงความร่วม
สมัยเป็นเครื่องเคลือบดินเผา แม้จะมีการพัฒนารูปแบบสินค้าขึ้นมาบ้าง แต่เรายังยึดโยงอยู่กับศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการปั้นมือ และการสื่อลวดลายแบบดั้งเดิม ต่างจากที่
อ่ืนๆ ซึ่งมุ่งการพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า กว่า ๒๐ ปี ที่เวียง
กาหลงเซรามิกยืนหยัดจุดยืนดังกล่าว โดยการรวมตัวของชุมชนและช่างปั้นฝีมือดี สู่การต่อยอดธุรกิจ 
ภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก กลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ จ านวนกว่า 
๙๐% ยังคงเป็นตลาดภายในประเทศ โดยลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์เพ่ือการตกแต่งสถานที่ เน้นความ
หรูหราและมีศิลปะ ดังนั้นส่วนใหญ่งานที่เข้ามาจึงเป็นลักษณะท าตามที่ลูกค้าต้องการมากถึงกว่า 
๗๐% ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะลูกค้าสามารถออกแบบรายละเอียด ข้อความ ลวดลาย หรือโลโก้ ได้
อย่างอิสระชิ้นต่อชิ้นบนผิวผลิตภัณฑ์แต่รักษาเอกลักษณ์ของศิลปะเวียงกาหลงไว้ด้วย 
 

 
ภาพที่ ๔.๒๘ 

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ศิลปะเวียงกาหลงของร้านวิสาหกิจชุมขนเวียงกาหลงเซรามิค 
ที่มา : https://www.posttoday.com/economy/sme/๓๕๖๓๖๕ 
https://www.facebook.com/pg/wiengkalongCeramic/posts/ 

 
   ๔. ผู้ประกอบการกลุ่มเฮือนของฝาก 
   ผู้ประกอบกลุ่มนี้ เป็นการด าเนินการโดยโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ด าเนินงานเพ่ือฝึกฝนนักเรียนให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยอาศัย
สื่อท้องถิ่นคือ การน าศิลปะเวียงกาหลงมาใช้เป็นอุปกรณ์ เป็นรายวิชาสร้างเสริมประสพการณ์และ
อาชีพ เพ่ือการหารายได้ในครอบครัว กลุ่มนักเรียนจึงได้คิดวิธีการจะน าศิลปะเวียงกาหลงสู่อาชีพที่
ยั่งยืนของตนเอง ครอบครัว และชุมชน จึงตึ้นชื่อกลุ่มว่า “ผลิตภัณฑ์ลวดลายเวียงกาหลง โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม” 

   สร้างสรรค์ผลงานในหลายรูปแบบโดยน าศิปละเวียงกาหลงลงบนวัสดุต่างๆ 
เช่น เสื้อผ้า ร่มกันแดด แจกัน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น  

 
 
 



๑๒๕ 
 

 
 
 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๙ 

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 

   ๕. ผู้ประกอบการกลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง  
   ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมผลผลิตที่เป็นหัตถกรรมศิลปะเวียง

กาหลงทุกประเภท ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดย
สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนทั้งบ้านแม่ห่างใต้ และ บ้านแม่ห่างเหนือได้ร่วมกิจกรรมกัน และยังได้
ตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาขึ้น โดยมีพระอธิการสมชาติ ฐิตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดแม่ห่าง
เป็นผู้เริ่มด าเนินการ จัดเป็นศูนย์แสดงนิทรรศการผลงานที่เป็นหัตถกรรมทุกชนิดที่ประชาชน ชุมชน 
ผลิตขึ้นอันจักน าไปสู่การสร้างอาชีพท่ียั่งยืนของชุมชน โดยใช้หลักแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ มีเตาเผาเครื่องเคลือบดินเผาประเภทไฟฟ้า จ านวน ๑ 
เตา เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการเผาเครื่องเคลือบดินเผาสมัยใหม่ ให้ชุมชนได้สร้างสรรค์
ผลงานประเภทดินปั้นและเคลือบเผา ตลอดถึงการสอนการปั้น การวาด การออกแบบพัฒนาศิลปะ
เวียงกาหลงร่วมสมัยแก่ผู้สนใจอีกด้วย 
 



๑๒๖ 
 

 

 
ภาพที่ ๔.๓๐ 

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมหัตถกรรมเวียงกาหลง 
 

 

 
ภาพที่ ๔.๓๑ 

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสหกิจชุมชนวัดแม่ห่าง (บ้านแม่ห่างใต)้ 
 



๑๒๗ 
 

 

 
ภาพที่ ๔.๓๒ 

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์กลุ่มโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 
 

   นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการอีกมากมายที่ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และฟ้ืนฟู
ศิลปะและวัฒนธรรมเวียงกาหลงไว้ รวมถึงวัดวาอารามต่าง ๆ ต่างก็ได้อนุรักษ์ สืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรมเวียงกาหลงไว้เป็นอย่างดี ดังกล่าวแล้วในตอนต้น 
   ในขณะที่ในพ้ืนที่พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงเอง มีการเปลี่ยนแปลงไป
ค่อนข้างมากมายทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย การขยายตัวของชุมชน การท่องเที่ยว และเส้นทางการคมนา
คมขนส่งที่เชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง และจังหวัดพะเยา ซึ่งบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ได้ส่งผลต่อการสร้างพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เกิดใหม่เพ่ือการท่องเที่ยวภายในชุมชน โดยมี
วัฒนธรรมเข้าไปผสมผสานอยู่ในพ้ืนที่ไม่เข้มแข็งเช่นแต่โบราณ กล่าวคือ พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 
(cultural space) คือ การจัดการให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางศิลปะ และ วัฒนธรรม ทั้งที่
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (tangible and intangible cultural heritage) ของท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
ทางศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
ในรูปแบบต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือร้อยรัดการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  

   ดังนั้น การสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะท า
ให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันอะไร เมื่อไหร่ สถานที่ไหน ซึ่งจะท าให้เกิดการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ร่วมกันของเครือข่ายชุมชนต่างๆ และจะท าให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มีความประสงค์จะเข้า
เยี่ยมชม สามารถที่จะก าหนดตารางของตนเองได้ การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม
เวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เริ่มตั้งแต่ยุคแรก ๆ (ก่อน พ.ศ. ๒๔๗๕) เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ที่ผู้ประกอบการภายในชุมชนได้ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 



๑๒๘ 
 
   สรุปการจัดท าแผนการพัฒนาผู้ประกอบทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
จากแนวคิดและแนวทางต่างๆ ที่ได้ศึกษาวิจัย พอสรุปได้ ดังนี้ 
    ๑) การรักษามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการที่มีอยู่เดิม คือ 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตขึ้นภายในชุมชน และการบริการนักท่องเที่ยวและผู้เข้ามาศึกษาดูงาน 
    ๒) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการใหม่ๆ ได้แก่ การพัฒนาภูมิ
ทัศน์ แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับบริบทและยุคสมัย ด้านการผลิต
สินค้าท่ีผู้คนใช้ในวิถีชีวิตประจ าวันในปัจจุบัน เช่น เครื่องปั้นดินเผาต้องปรับเปลี่ยนรูปทรงจากอดีตมา
เป็นสินค้าที่ใช้ร่วมยุคสมัยหรือเป็นเครื่องประดับ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนเป็น
เครื่องประดับมากกว่าจะน าไปใช้จริง ส่วนการบริการ ควรเพ่ิมแห่งโฮมสเตย์ เพราะนักท่องเที่ยว
ปัจจุบันนิยมศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน โดยเป็นการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม ดังนั้น การสร้างบ้านแบบ
ดั้งเดิมหรือแบ่งบางส่วนของบ้านให้นักท่องเที่ยวได้พัก ย่อมเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นการ
ขยายบอดบการบริการเพ่ิมข้ึน 
    ๓) การขยายขอบเขตแหล่งท่องเที่ยวและการบริการเพ่ิมขึ้น เช่น การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน คือ แหล่งศิลปกรรมเตาโบราณเวียงกาหลง ซึ่งยังมีสมบูรณ์หลาย
เตา เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่คนโบราณสามารถท าเตาพ้ืนบ้านให้มีความร้อนสูงเกินกว่า ๑,๐๐๐ องศา อาจ
ท าเป็นเส้นทางเรียนรู้แหล่งเตาโบราณและแหล่งดินปั้นที่มีคุณภาพเวียงกาหลงได้ นอกจากนี้ ยังมี
สถานที่ด้านศาสนสถานที่เชื่อมโยงความเชื่อพ้ืนบ้าน ทั้งเรื่องพระยอดขุนพลเวียงกาหลง พระเจ้าห้า
พระองค์ เป็นต้น อาจท าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระ ๗ วัด หรือ ๙ วัด เวียงกาหลง ที่ชุมชน
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชนได้ นอกจากนี้ ในเขตเวียงกาหลงยังสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวระหว่างชุมชนใกล้เคียงกัน ซึ่งคณะผู้วิจั ยได้น าเสนอเป็นแผนที่การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็น ๒ เส้นทาง ครอบคลุมทั้งในเขตอ าเภอแม่สรวยและอ าเภอ
เวียงป่าเป้า ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อที่ ๔.๓ ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน
เวียงกาหลงกับชุมชนต่างๆ ในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้าและบางส่วนของอ าเภอแม่สรวย ต้องเป็น
เครือข่ายความร่วมมือกัน ไม่ใช่เป็นคู่แข่งขันที่แย่งลูกค้ากัน จะเป็นเช่นนั้นได้ แต่ละชุมชนต้องน าเสนอ
สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ซึ่งลูกค้า ผู้มาเยี่ยมเยียน และผู้มาศึกษาดูงาน สามารถที่จะเข้าชมได้
ทุกชุมชน เพราะแต่ละชุมชนต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนั่นเอง 
   สรุปแผนการพัฒนาผู้ประกอบทางวัฒนธรรม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ ๔.๓๓ 
ผังพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง 

การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิง

ศิลปวัฒนธรรมที่
ยั่งยืน 

การรักษามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ 
สินค้า และบริการของตนเอง 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ 
สินค้าและการบริการใหม่ๆ ในชุมชน 

ขยายขอบเขตแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้สินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 



๑๒๙ 
 
 
  ๔.๒.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษากับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

  จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามตามเป้าหมายของการวิจัย ในภาพรวม พบว่า การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็ นแผนการขับเคลื่อนศิลปะและ
วัฒนธรรมของชุมชน และการจัดท าแผนการพัฒนาผู้ประกอบทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมใน
เขตเวียงกาหลง ส าหรับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนผ่านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน โดยเป็น
เครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์
เชียงราย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองบัววิทยา และโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา /มัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลเวียงกาหลง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอ าเภอเวียงป่า
เป้า ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ห่าง เมื่อน าผลการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์ พบว่า  
  ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม (Cultural Entrepreneur) หรือเรียกว่า วิสาหกิจ
วัฒนธรรม (Cultural Enterprises) เป็นแนวทางส าหรับการประสานศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การตลาด เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจการภายในชุมชน สามารถสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิ จ
โดยมีตลาดรองรับ และยังคงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไว้ได้ เป็นการส่งเสริมชุมชนเป็นผู้น าใน
การเปลี่ยนแปลงหรือผู้ที่สร้างนวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม เกิดจากศิลปะและวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆ เช่น จากบุคลากรทางศิลปะ ผลผลิตทางศิลปะและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม  เป็น
ต้น เพ่ือให้เกิดการสร้างรายได้จากกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมนั้นๆ 
  เครือข่ายความร่วมมือด้านแหล่งศิลปวัฒนธรรมไม่ใช่เฉพาะเวียงกาหลงเท่านั้น แต่
เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมทั้งอ าเภอเวียงป่าเป้าและบางส่วนของอ าเภอ       
แม่สรวย มี ๓ ฝ่าย ได้แก่ ๑) หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ  ๒) หน่วยงานทางศาสนา 
และ ๓) ชุมชนและหน่วยงานเอกชน โดยสามารถน าแหล่งศิลปะและวัฒนธรรม ในเขตอ าเภอแม่สรวย 
และ อ าเภอเวียงป่าเป้า ที่ได้คัดเลือกเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งศิลปะและ
วัฒนธรรม และหน่วยงานในพื้นท่ี ดังนี้ 
   ๑. หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 
   ๑.๑) โรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองบัววิทยา 
   ๑.๒) พัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงป่าเป้า 
   ๑.๓) พัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลเวียงกาหลง 
   ๑.๔) สภาวัฒนธรรมอ าเภอเวียงป่าเป้า 
   ๑.๕) สภาวัฒนธรรมอ าเภอแม่สรวย 
  ๒. หน่วยงานทางศาสนา 
   ๒.๑) วัดแสงแก้วโพธิญาณ 
   ๒.๒) วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง 
   ๒.๓) วัดพระธาตุแม่เจดีย์ 
   ๒.๔) วัดพระเจ้าหลวง (ม่อนพระเจ้าหลาย) 



๑๓๐ 
 
   ๒.๕) วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
   ๓. ชุมชนและหน่วยงานเอกชน 
    ๓.๑) หอศิลป์นิตยา ตามวงศ์ 
    ๓.๒) เตาคุณทัน ธิจิตตัง 
    ๓.๓) น้ าพุร้อนเวียงป่าเป้า 
    ๓.๔) วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิค 
    ๓.๕) วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ห่าง 
 จึงสรุปได้ว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือส าหรับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ยั่งยืนในเขต
พ้ืนที่ต าบลเวียงกาหลง และพ้ืนที่ใกล้เคียง คือ ในเขตอ าเภอแม่สรวยและอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ศาสนสถาน และสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ เครือข่าย
ความร่วมมือ ๓ ฝ่าย คือ การร่วมมือแบบ ๓ เส้า ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ ๔.๓๔ 

ผังการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมของหน่วยงาน องค์กร 
 
๔.๓ สร้างศูนย์การเรียนรู้ศิลปะเวียงกาหลงด้วยนวตักรรมใหม่น าไปสู่เป้าหมายอาชีพที่
ยั่งยืน 
 ๔.๓.๑ ส่งเสริมตั้งแหล่งเรียนรู้อาชีพลายเวียงกาหลงแก่สถานศึกษาอ าเภอเวียงป่าเป้า 
 จากการที่ทีมงานวิจัยได้ศึกษาวิจัยศิลปะลายเวียงกาหลงตามเอกสารและหลักฐานทาง
โบราณคดี โบราณวัตถุ และสัมภาษณ์เชิงลึกตลอดถึงการลงพ้ืนที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้ 
จนได้รูปแบบอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของศิลปะเวียงกาหลงอย่างน้อย ๕๐ ลวดลาย จากนั้น น าศิลปะ
ลายต่างๆ มาพัฒนาให้เป็นศิลปะลายเวียงกาหลงร่วมสมัย ๗ แบบ ได้แก่  

เครือข่าย
ความร่วมมือ

หน่วยงาน
การศึกษาและ
หน่วยงานของ

รัฐ

หน่วยงานทาง
ศาสนา

ชุมชนและ
หน่วยงาน
เอกชน



๑๓๑ 
 
  ๑. แบบศิปละลายดอกบัวบาน ประกอบปลาคู่ สาหร่ายพันธุ์พฤกษา ลายผักกูด 
ฟองอากาศในน้ า เป็นศิลปะร่วมสมัยที่อ่อนช้อย สามารถน าไปเขียนลงบนเครื่องปั้นดินเผา ผ้า ร่ม 
ตลอดถึงวัสดุอ่ืนๆ ได้ตามปรารถนา 
  ๒. แบบศิลปะปลาคู่ส าราญธารา เป็นศิลปะร่วมสมัยที่น าเอาศิลปะเวียงกาหลง
ดั้งเดิมคือ ปลาตะเพียน ลายพฤกษา ลายผักกูด ลายบัว คล้ายกับรูปแบบที่ ๑ แต่แต่งเติมลวดลายให้
คมขึ้น พริ้วตามกระแสน้ า เป็นการน ามาต่อเติมความอ่อนช้อยเข้าไปท าให้เห็นเป็นลักษณะของปลา
ก าลังเริงร่าในนทีอย่างมีความสุข มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ 
  ๓. แบบศิลปะบัวบูชาพระพุทธองค์ เป็นศิลปะร่วมสมัยที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้พัฒนา
จากศิลปะลายเวียงกาหลงหลายๆ ลวดลายมาตัดทอน แต่งเติมเสริมให้งดงาม อ่อนช้อย เช่นเดียวกับ
แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ แต่ดอกบัวเป็นดอกบัวตูม ปลาเดี่ยวยกปากขึ้นไปลักษณะชูดอกบัวเพ่ือบูชา
พระพุทธเจ้า น้ าใต้ตัวปลามีลักษณะเป็นคลื่นใหญ่ นั้นหมายถึงกิเลสที่มีอยู่ในโลกนี้  
  ๔. แบบศิลปะกิเลนดงน้อมกายา เป็นศิลปะร่วมสมัยอีกแบบหนึ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้พัฒนาขึ้นให้เป็นอัตลักษณ์ของงานวิจัยเรื่องนี้ เป็นศิลปะกิเลนนอนบนดอกบัวบาน เป็นพระชาติ
หนึ่งของพระโพธิสัตว์ในจ านวนห้าร้อยชาติ มีลายพฤกษาสองข้างตกแต่งอย่างอ่อนช้อย คล้าย
พญานาคราชชูคอปกป้องพระโพธิสัตว์ มีสัญลักษณ์แห่งโพธิสัตว์คือดอกบัวตูม 
  ๕. แบบศิลปะไก่ฟ้าพญาไพร เป็นศิลปะร่วมสมัยประเภทสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ออกแบบพัฒนาขึ้นให้เป็นอัตลักษณ์ของงานวิจัยเรื่องนี้ เป็นศิลปะสร้างสรรค์ไก่ฟ้า
ทะยานสู่สวรรค์อย่างปรีดิ์เปรม จะจับเอาดอกบัวตูมไปบูชาพระมหาธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ อนเชิญ
พระโพธิสัตว์ลงมาปฏิสนธิในโลกมนุษย์  
  ๖. แบบศิลปะพญาหงส์ใหญ่รวมพลกา เป็นศิลปะร่วมสมัยที่งดงามอีกแบบหนึ่ง 
ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้ทรงคุณวุฒิงนวิจัยเรื่องนี้ พญาหงสายืนบนดอกบัวบาน หันกลับไปเรียก
ฝูงกาให้ไปร่วมกันบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ด้วยดอกบัวตูม ก้านบัวเป็นลายก้านขด ด้านข้างและบนหัว
พญาหงสาเป็นลายผักกูดและพฤกษาที่อ่อนช้อย หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของสัพพะสัตว์ทั้งหลาย
ในโลกนี้ 
   ๗. ลายนานาในบัวตูม หมายถึง ศูนย์รวมแห่งปัญญาที่น าพาให้พ้นทุกข์ตามหลัก
ค าสอนพระพุทธศาสนา ไก่ฟ้า คือ โพธิสัตว์ รายล้อมด้วยลายผักกูดร่วมสมัยลอยอยู่บนเมฆ หมายถึง 
ปัญญาโพธิสัตว์ที่มีอยู่ทุกอนูอากาศ ทุกคนสามารถรู้ได้ปฏิบัติได้ หากตั้งใจท า ดอกบัวตูมประกอบด้วย
ลากผักกูดร่วมสมัย หมายถึง การบูชาพระรัตนตรัยด้วยเครื่องสักการะอันอ่อนน้อมถ่อมตน ด้านนอก
ขอบภาพ เป็นภาพขาว ด า หมายถึง ความดีความชั่วที่มีอยู่ในโลกนี้ 
 จากรูปแบบลวดลายเวียงกาหลงศิลปะร่วมสมัยทั้ง ๗ แบบ ดังกล่าวแล้ว ก็จะพบว่า เป็น
กลุ่มสัตว์ ๒  ประเภท คือ สัตว์บก กับสัตว์น้ า โดยมีสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์
ธัญญาหาร และท่ีส าคัญคือ การเน้นดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การบูชาทางพระพุทธศาสนานั้นเอง 
 จากการที่ได้พัฒนาศิลปะลายเวียงกาหลงดังกล่าวข้างต้น จึงได้น าลวดลายศิลปะร่วมสมัย
เวียงกาหลงไปสู่สถานและชุมชน เพ่ือให้เป็นอาชีพเสริมรายได้ในช่วงเวลาว่างจากงานประจ า  โดย
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาข้ึน ๒ แห่ง ดังนี้ 
 



๑๓๒ 
 
  ๔ .๓ .๑ .๑  ตั้ ง แหล่ ง เ รี ยน รู้ เ วี ย งกาหลงศึ กษา ต้ นแบบ ใน โ ร ง เ รี ยน                      
วัดหนองบัวพิทยา 
  ทีมงานวิจัย ได้น าศิลปะลายเวียงกาหลงร่วมสมัยเข้าไปในสถานศึกษาให้เยาวชน
ได้ศึกษาเรียนรู้ โดยเริ่มที่โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา โดยพระอธิการสมชาติ เครือน้อย ผู้ร่วมวิจัยนี้
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน และได้ด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ได้ศึกษา
เรียนรู้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดังนี้ 
   (๑) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาต้นแบบขึ้นในโรงเรียน และให้
นักเรียนท าโครงงานศึกษาเรื่องดินปั้นดินเผาเวียงกาหลง เป้าหมายคือ ศึกษาคุณภาพของดินเวียง
กาหลงกับดินที่อ่ืนๆ โครงงานเรื่องน้ าเคลือบเครื่องปั้นดินเผา เป้าหมายคือ ศึกษาการท าน้ าเคลือบ
จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเปรียบเทียบคุณสมบัติ โครงงานหล่อน้ าสลิปดิน เป้ าหมาย 
คือ การขึ้นรูปปั้นดินด้วยน้ าหล่อดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงงานเผาเครื่องปั้นเซรามิค เพ่ือศึกษา
เรียนรู้การเผาเซรามิค เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ 
   (๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในโรงเรียน กล่าวคือ น า
รายวิชาการงานอาชีพ รายวิชาศิลปะ รายวิชาเทคโนโลยี รายวิชาช่างสิบหมู่ มาบูรณาเรียน “ศิลปะ
เวียงกาหลงศึกษา” โดยแบ่งการศึกษาเรียนรู้เป็นขั้นตอน ได้แก่ (๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ศึกษา
เรียนรู้การเขียนเส้นลายเวียงกาหลงด้วยดินสอ (๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ศึกษาเรียนรู้การเขียนเส้น
ด้วยภู่กันจีน หมึกจีน (๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ศึกษาเรียนรู้การเขียนศิลปะลายเวียงกาหลงบนวัสดุ
ต่างๆ (๔) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ศึกษาเรียนรู้การปั้นดินเป็นเครื่องปั้นดินเผา และสูตรน้ ายาเคลือบดิน
เผา  (๕) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ศึกษาเรียนรู้การกระบวนการเผาเครื่องปั้นดินเผา (๖) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖  ศึกษาเรียนรู้การกระบวนการและทักษะการสังเกตการเผาเครื่องเคลือบดินเผา 
  หลังจากจบการศึกษาในโรงเรียนแล้ว ถ้าลาสิกขาก็สามารถน ากระบวนการเรียนรู้
ทั้งหมดไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ตนเอง และครอบครัวได้ แต่ถ้ายังอยู่เพศบรรพชิตก็สามารถเป็น
วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  ๔.๓.๑.๒ ส่งเสริมตั้งศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย 
  นอกจากโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ทีมวิจัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน 
เยาวชนที่เป็นเครือข่ายสถานศึกษาอีก ๓ แห่ง ประกอบด้วย (๑) โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา (๒) 
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน และ (๓) โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม รวมโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยาด้วย เป็น ๔ 
แห่ง โดยจัดอบรม ๒ วัน ร่วมกับชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษา วัดแม่ห่าง ต าบลเวียง
กาหลง เมื่อวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยใช้กระบวนการลงมือปฏิบัติ เชิญวิทยากรอบรมใน ๒ 
เรื่อง คือ การเขียนลายเวียงกาหลง และการขึ้นรูปดินเป็นเครื่องปั้นดินเผาด้วยเทคโนโลยี มีเยาวชน
เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
    ๑) นักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา จ านวน ๑๕ รูป 
    ๒) โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จ านวน ๑๒ คน 
    ๓) โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน จ านวน ๑๐ คน 
    ๔) โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา จ านวน ๑๑ คน 
  รวมเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน ๔๘ รูป/คน 



๑๓๓ 
 
  โดยด าเนินการประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม ผลการประเมินก่อนและหลัง
การฝึกอบรม เป็นคฤหัสถ์เพศชาย ๑๑ คน คฤหัสถ์เพศหญิง ๒๒ คน และ เพศบรรพชิต ๑๕ รูป 
พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมฯ ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๓ รองลงมาได้แก่ เพศ
บรรพชิต คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ และเยาวชนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๑ ตามล าดับ  ด้านอายุ 
พบว่า ผู้เข้าฝึกการอบรมส่วนใหญ่มีอายุ ๑๒-๑๕ ปี และ ๑๖-๑๙  ปี เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๓ 
และอายุตั้งแต่ ๒๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๐๘.๓๒  ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่ก าลัง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๓ รองลงมาได้แก่ ก าลังศึกษาอยู่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ และระดับประศึกษา ร้อยละ ๒๐.๘๓ ตามล าดับ 
  ในขณะที่ผลการประเมินก่อนการอบรมเยาวชน พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า
ลายเวียงกาหลงเป็นหลักสูตรช่างสิบหมู่ของโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ซึ่งอยู่ในระดับมาก จ านวน ๑๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ รองลงมาได้แก่ มีความประทับใจและความซาบซึ้งในภูมิปัญญาลายเวียง
กาหลง จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓ และที่มีความรู้น้อยที่สุด ได้แก่ ท่านทราบไหมว่าวัด
แม่ห่างมีเตาเผาเซรามิคลายเวียงกาหลง จ านวนถึง ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ตามล าดับ แต่ผล
การประเมินหลังจากจบหลักสูตรการอบรม พบว่า เยาวชนเข้าอบรมรับรู้ถึงวัดแม่ห่างมีเตาเผาเซรามิค
ลายเวียงกาหลง อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  แต่ละสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายทั้ง ๓ แห่ง ยังได้จัดให้มีชมรมเวียงกาหลงศึกษาใน
สถานศึกษาด้วย ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๔.๓.๒ ส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาวัดแม่ห่าง  
  ทีมงานวิจัยได้ด าเนินการส่ง เสริมชุมชน โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่  
ประชาชนบ้านแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง และผู้สนใจ โดยจัดร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง ๓ แห่ง
ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษา วัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง เมื่อวันที่ ๖-๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยใช้กระบวนการลงมือปฏิบัติ เชิญวิทยากรอบรมใน ๒ เรื่อง คือ การเขียนลาย
เวียงกาหลง และการขึ้นรูปดินเป็นเครื่องปั้นดินเผาด้วยเทคโนโลยี มีประชาชน และผู้น าชุมชนเข้ารับ
การฝึกอบรมดังนี้ 
    ๑. ประชาชนทั่วไป จ านวน ๑๖ คน 
    ๒. ผู้น าชุมชน และผู้สนใจ จ านวน ๔ คน 
  รวมประชาชนและผู้น าชุมชนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๒๐ คน 
  ซึ่งด าเนินการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรมเช่นเดียวกับกลุ่มนักเรียน 
เยาวชน ผลการประเมินทั้งก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับประชาชนและผู้น าท้องถิ่น
ถึงข้อมูลพื้นฐานทั่วไป พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ และเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ตามล าดับ  ด้านอายุ พบว่า ผู้เข้าฝึกการอบรมส่วนใหญ่มีอายุ ๔๖ ปี ขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ รองลงมาได้แก่ อายุ ๓๖-๔๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ และอายุตั้งแต่ 
๒๖-๓๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐  ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญา คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ตามล าดับ 
  ก่อนการอบรมได้ประเมินความรู้พ้ืนฐาน พบว่า ในภาพรวม  ผู้เข้าอบรมรับรู้ลาย
เวียงกาหลง สามารถเขียนลงบนวัสดุต่างๆ ได้ เช่น ผ้า ร่ม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ 



๑๓๔ 
 
รองลงมาได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเวียงกาหลง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และท่ี
มีความรู้น้อยที่สุด ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบศิลปะลายเวียงกาหลง  คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ 
ตามล าดับ  
  หลังจบการอบรมได้ท าประเมินอีกครั้ง พบว่า ในภาพรวม ผู้เข้าอบรมตอบค าถาม
ข้อ ๙ การรับรู้ถึงลายเวียงกาหลงเป็นหลักสูตรช่างสิบหมู่ของโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ รองลงมาได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเวียงกาหลง
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ เมื่อน าผลการประเมินก่อนและหลังการอบรมฯ มาเปรียบเทียบกัน พบว่า ทุก
รายการมีผลการประเมินที่ดีข้ึน และบางรายการผลเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ ๙๐.๐๐  
  จึงสรุปได้ว่า มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ศิลปะเวียงกาหลงด้วยนวัตกรรมใหม่น าไปสู่
เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืนแก่สถานศึกษาจ านวน ๔  แห่ง คือ ศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาโรงเรียน
วัดหนองบัวพิทยา ชมรมการเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ชมรมการเรียนรู้เวียง
กาหลงศึกษาโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา และชมรมการเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 
ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า ส่วนศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาในชุมชนมี ๑ แห่ง คือ 
ศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาวัดแม่ห่าง หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ห่างใต้ ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอ        
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้อยู่ระหว่างด าเนินการของจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ห่างหมู่
ที่ ๖ และหมู่ท่ี ๑๐ ต าบลเวียงกาหลง 
 
๔.๔  องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องงานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย : นวัตกรรม
ศิลปะเวียงกาหลง ภายใต้โครงการชุดวิจัยเรื่อง ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลายเวียงกาหลงสู่เป้าหมาย
อาชีพที่ยั่งยืนของชุมชน ได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๕ องค์ความรู้ ได้แก่ (๑) นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลง
ร่วมสมัย (๒) นวัตกรรมเทคนิคการผสมสูตรน้ าเคลือบเขียนลาย (๓) นวัตกรรมเทคนิคการเผา
เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงเตาเผาวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง (๔) นวัตกรรมวัสดุที่รองรับศิลปะ
ลายเวียงกาหลงร่วมสมัย (๕) เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเวียง
กาหลงยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ๔.๔.๑ นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย 
 ทีมงานวิจัยได้องค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัยที่พัฒนาขึ้นจากอัต
ลักษณ์เดิม อย่างน้อย ๒ ลาย ได้แก่ ลายไก่ฟ้าเทิดทูนบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ และลายตะเพียนทอง
ด ารงพุทธศาสนา ซึ่งทั้ง ๒ ลายนี้เป็นลวดลายที่พัฒนาขึ้นหลังจากที่ได้อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน โดยพัฒนาให้ศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัยเตาเผาวัดแม่ห่าง และ
เตาเผาโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ศิลปะลายเวียงกาหลงร่วมสมัยชุ ดนี้เป็นการพัฒนาร่วมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะเวียงกาหลง โดยน าลายต่าง ๆ ของเวียงกาหลงดั้งเดิมมาบูรณาการและรวมไว้
เป็นผลงานผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกันบาง แยกกันบ้าง ตัวอย่างเช่น  

๑) ลายไก่ฟ้าเทิดทูนบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ เป็นศิลปะร่วมสมัยที่ผสมผสาน
ระหว่างศิลปะลายต่าง ๆ ของเวียงกาหลง เช่น ลายบัว ลายผักกูด ลายเมฆ ลายเถาวัลย์ ลายน้ าใต้
บาดาล ลายไก่ฟ้า มาบูรณาการอย่างงดงาม อ่อนช้อย สามารถน าไปเขียนลงบนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
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อย่างกลมกลืน เช่น เครื่องปั้นดินเผา (เซรามิค) ย่าม ร่มกันแดด/ฝน เสื้อผ้านุ่งห่ม ตาลปัตรพระสงฆ์ 
เป็นต้น กรอบแนวคิดที่ใช้ในการออบแบบของศิลปะลายนี้ ได้แก่ น าต านานเวียงกาหลง ที่กล่าวถึงแม่
กาเผือก หรือพญากาเผือก ที่ออกไข่ไว้ห้าฟอง อยู่มาวันหนึ่งเข้าไปหากินในป่าแห่งหนึ่ง ปรากฏว่า
เพลิดเพลินกับการหาอาหารนั้น จนค่ ามืดและเกิดพายุฝน ลม หลงทางไม่สามารถกลับไปหารังได้ พอ
รุ่งแจ้งก็บินกลับไปที่รังพบว่ารังและไข่ทั้งห้าฟองได้ตกหายไปกับสายฝนสายลม จนแม่พญากาเผือก 
ตรอมใจตาย ตามต านานเวียงกาหลงดังกล่าว นั้นคือพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระชาติของพระพุทธเจ้า ๕ 
พระองค์ ได้แก่ องค์ที่ ๑ มีพระนามว่า พระกกุสันโธ เพราะตามนามแม่เลี้ยงที่เป็นไก่ องค์ที่ ๒ มีพระ
นามว่า พระโกนาคมโน เพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นนาค องค์ที่ ๓ มีพระนามว่า พระกัสสโป เพราะ
ตามนามแม่เลี้ยงเป็นเต่า องค์ท่ี ๔ มีพระนามว่า พระโคตโม เพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นโค องค์ท่ี ๕ มี
พระนามว่า พระศรีอริยเมตไตรโย เพราะตามนามแม่เลี้ยงที่เป็นราชสีห ์

ในกัปป์นี้ได้ชื่อว่าภัทรกัปเป็นกัปที่เจริญที่สุดเพราะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้ถึง
๕ พระองค์มีพระนามตามที่กล่าวมาแล้วนั้นทั้ง ๕ พระองค์ จึงเป็นที่มาของค าว่า “ นโมพุทธายะ”    
นะ คือ พระกกุสันโธ โม คือ พระโกนาคมโน พุทธ คือ พระกัสสะโป ธา คือ พระโคตโม ยะ คือ     
พระศรีอริยเมตไตย์ 
  ๒) ลายตะเพียนทองด ารงพระพุทธศาสนา เป็นการออกแบบศิลปะเวียงกาหลงร่วม
สมัยอีกชิ้นหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นผลงานที่เป็นอัตลักษณ์ของเตาเผาวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง น าศิลปะ
ลายต่าง ๆ ของเวียงกาหลงมาบูรณาการเข้าด้วยกันให้เป็นผลงานชิ้นเดียวที่สื่ อถึงอัตลักษณ์ของ
เตาเผาเวียงกาหลง ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ดอกบัว กา ลายพฤกษา ลายก้านขด มาสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัยของเตาเผาวัดแม่ห่าง สื่อความหมายถึงการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 
 จึงสรุปได้ว่า นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัยทั้งสองแบบ เป็นศิลปะสร้างสรรค์อัน
งดงาม อ่อนช้อย สามารถน าไปเขียนลงบนวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้ ตามที่ผู้ผลิต หรือผู้บริโภคต้องการ 
แต่ในขณะเดียวกันชุมชนหรือสถานศึกษาต้องมีความรัก ความตระหนัก ความหวงแหนมรดกภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น  
 ๔.๔.๒ นวัตกรรมเทคนิคการผสมสูตรน้ าเคลือบเขียนลาย  
 จากการศึกษาวิจัย สืบค้น ของทีมงานวิจัย พบว่า คนโบราณใช้มะรกฟ้า (ฮกฟ้า) มาเผา
แล้วเอาเถ้ามากรองให้ละเอียดแล้วผสมด้วยดินหน้านา คือ ดินที่ด้านบนสุดของดินที่จะน ามาปั้น และ
น้ าธรรมดาตามสมควรที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้เคลือบไม่ได้เหนียว หรือเหลวเกินไป ให้พอดี ๆ เอา
มือคน ๆ ให้เหนียวพอหนืด ๆ มือ แต่ปัจจุบันหาไม้มะรกฟ้า (ฮกฟ้า) ไม่ได้  ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้น าไม้ที่มี
อยู่รอบโรงเรียน ๓ ชนิด ท าการทดลอง ได้แก่ ล าไย จามจุรี และกถินณรงค์ มาเผาแล้วเอาเถ้าของแต่
ละชนิดไปท าน้ าเคลือบส าหรับเผา โดยใช้สูตรการผสมตามสูตรการเผาเซรามิคปัจจุบัน ดังนี้ 
   ๑.๑ สูตรน้ าเคลือบใสพื้นขาวออกสีเขียวมรกต (๑lab)  
     (๑) ดินขาวคอมปาวด์ ๙๕๐ กรัม  (๒) เฟอร์ริก ๑๐๐ กรัม  
     (๓) ควอท์\ซิลิก้า ๖๐๐ กรัม  (๔) แบเรียม ๗๒๐ กรัม  
     (๕) หินปูน ๑๓๐๐ กรัม   (๖) ฟิต(เฟสปา) ๗๕๐๐ กรัม  
   ๑.๒ สูตรน้ าเคลือบใสพื้นขาวออกฟ้า (๑lab)  
     (๑) ดินด าเวียงกาหลง ๙๕๐ กรัม  (๒) เฟอร์ริก ๑๐๐ กรัม  
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     (๓) ควอท์\ซิลิก้า ๖๐๐ กรัม  (๔) แบเรียม ๗๒๐ กรัม  
     (๕) หินปูน ๑๓๐๐ กรัม   (๖) ฟิต(เฟสปา) ๗๕๐๐ กรัม 
   จากการทดลอง พบว่า ขี้เถ้าที่ดีท่ีสุด ได้แก่ ขี้เถ้าไม้ต้นล าใย รองลงมา ได้แก่ ขี้เถ้า
ไม้จามจุรี และกถินณรงค์ เนื่องจากเนื้อไม้ไม่มีความหนาแน่นต่างกัน การเกาะพ้ินผิวของน้ าเคลือบ ไม้
เนื้อแข็งจะเกาะได้ดีกว่า เมื่อเผาออกมาแล้วสีไม่ต่างกันมากนัก แต่ความมันวาวต่างกันเห็นได้อย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ ไม้ล าใยมีความมันวาวมากกว่า ส่วนไม้จามจุรี มีความวาวเล็กน้อย กระถินนรงค์มี
ความเป็นด้านไม่มันวาว เนื่องด้วยการท าขี้เถ้าไม้ชนิดต่างๆ ต้องใช้ไม้จ านวนมาก จึงจะได้ขี้เถ้าตามที่
ต้องขั้นตอนท ายุ่งยาก 
  จึงกล่าวได้ว่า น้ าเคลือบเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เครื่องปั้นเวียงกาหลงมีความงดงาม
ลวดลายเด่นขัดขึ้นอีกทั้งสร้างความแกร่งให้กับชิ้นงาน อีกทั้งลบรอยการร้าวของภาชนะได้ด้วย ผู้วิจัย
จึงได้สอบถามเรื่องสูตรน้ าเคลือบจากปราฃญ์ชาวบ้านพบว่าส่วนผสมของน้ าเคลือบ ประกอบด้วยดิน
หน้านา, ขี้เถ้าไม้ก่อ ไม้ฮกฟ้า, ดินขาว น ามาผสมกันแล้วชุบเคลือบเครื่องปั้น 
 ๔.๔.๓  เทคนิคนวัตกรรมการเผาเครื่องเคลือบปั้นดินเผาเวียงกาหลง เตาเผา          
วัดแม่ห่าง  
 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑเครื่องเคลือบเวียงกาหลง เปนผลิตภัณฑหลาย 
แบบ เครื่องเคลือบดินเผาโบราณ ที่ขุดพบมีลวดลายเปนเอกลักษณทั้งลายเถา ลายสัตว ลายเทวดา 
ลักษณะพิเศษของเครื่องเคลือบมีความบางเบาเนื่องจากเนื้อดินที่ใชเปนสีด า ที่ทนความรอนสูงกวาดิน
ชนิดอื่นๆ สามารถเผาในความรอนสูงโดยไมเสียรูปทรง ทั้งเนื้อดินและข้ีเถาไมที่น ามาท าเปนน้ าเคลือบ 
ความยากของผลิตภัณฑจะอยูที่ความช านาญและประสบการณของชางลวดลาย  
 ทีมงานวิจัยได้มอบหมายให้นักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ จ านวน ๓ รูป ได้แก่ (๑) สามเณร ธนันชัย มะโนวรรณ (๒) สามเณร นรนัด สุยะหน้อย  (๓) 
สามเณร ชาญชาย ค าน้อย โดยมีพระอธิการ สมชาติ ฐิติปญฺโญ นักวิจัยเป็นครูที่ปรึกษาการจัดท า
โครงงงาน โดยใช้เตาเผาไฟฟ้าของโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา และเตาเผาไฟฟ้าวัดแม่ห่าง เป็นสถานที่
เผาเครื่องเคลือบปั้นดินเผาเวียงกาหลงร่วมสมัย เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การสืบสานภูมิปัญญา
โบราณให้คงอยู่และสืบต่อไปสู่รุ่นหลัง และการประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดถึงน าข้อมูลที่ได้ศึกษา
ไปเผยแผ่แก่ชุมชนอันจักน าไปสู่การสร้างเสริมรายได้แก่ชุมชน ผลกรศึกษาวิจัย พบว่า การเผา ๒ ครั้ง 
ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี เมื่อพจารณาเป็นรายการ มีดังนี้ 

๑) การเผาครั้งที่ ๑ การเผาดิบ (biscuit firing) ได้แก่การน าเครื่องปั้นดินเผา 
(ที่เขียนลายศิลปะแล้วก็ได้ หรือ ที่ยังไม่ได้เขียนก็ได้) เข้าเตาเผาที่ควบคุมอุณหภูมิเตาเผา ในช่วง 
๓๕๐ – ๔๕๐ oC ที่อยู่ในสูตรแร่เคลย์  จะสลายตัวออกจากแร่เคลย์จนหมด ช่วงอุณหภูมินี้มี
ความส าคัญ มีหลักที่ว่าต้องควบคุมให้อุณหภูมิภายในเตาเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ (การเลี้ยงไฟ) จะท าให้
ชิ้นงานหดตัวพร้อมกัน ไม่แตกร้าว 

 - การเพ่ิมอุณหภูมิในช่วงที่สี่  เมื่ออุณหภูมิภายในเตาเผา มีค่าประมาณ 
๕๗๐ oC ช่วงนี้ซิลิกาที่อยูในเนื้อดินจะมีการขยายตัว ถ้าควบคุมอุณหภูมิภายในเตาไม่ดี ชิ้นงานจะร้าว 
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 - การเผาอุณหภูมิสูงในช่วงที่ห้า เผาครั้งสุดท้าย เมื่ออุณหภูมิภายในเตาเผา 
มากกว่าประมาณ ๗๐๐oC สารอินทรีย์ และซัลเฟอร์แบบต่างๆ ที่อยู่ในเนื้อดิน จะเกิดการเผาไหม้
ในช่วงนี้ ในกรณีใช้เตาเผาแบบปกติคือ เผาแบบอ๊อกซิเดชั่นจะได้แก๊สคารบอไดออกไซด์ และแก๊ส 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

 ๒) เผาครั้งที่ ๒ การเผาเคลือบ (glaze firing) ในกระบวนการผลิตเครื่อง
เคลือบดินเผา หรือเรียกทั่วไปว่า “การเผาเซรามิกส์” จากท าโครงงานทดลองการเผา โดยใช้ขั้นตอน
การเผาเคลือบ ท าหลังจากชิ้นงานผ่านการลงสีเคลือบ และพ่นเคลือบแล้ว  กล่าวคือ ชิ้นงานที่ผ่าน
การเผาดิบ จะมีความแข็งแรง แต่มีรูพรุนมาก และมีความแข็งน้อย การเพ่ิมคุณภาพของชิ้นงานจะใช้
การทาน้ าเคลือบ และเผาเคลือบอีกครั้ง นอกจากจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามแล้ว การเผา
เคลือบเป็นการเพ่ิมคุณภาพของชิ้นงานต่อการใช้งาน ท าให้ชิ้นงานลดอัตราการซึมของน้ า มีความแข็ง
มากขึ้น ท าความสะอาดง่าย และคงทนต่อการใช้งาน การเผาเคลือบ คือการเคลือบผิววัสดุ (วัสดุใน
ทดลองครั้งนี้คือชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบมาแล้ว) ด้วยการเผาน้ าเคลือบ ที่ทา พ่น บนชิ้นงาน ผลก็คือ
จะได้ชิ้นงานที่เคลือบด้วยแก้วเป็นชั้นบาง ๆ ตลอดทั้งผลิตภัณฑ์ 
       ขั้นตอนการเผาเคลือบ มีหลักคล้ายกับการเผาดิบ และที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือ 
การเผาเคลือบจะเป็นการท าให้ส่วนประกอบของน้ าเคลือบหลอมตัวเป็นแก้วยึดติดกับผิวของชิ้นงาน 
และเกิดสีตามส่วนประกอบที่อยู่ในน้ าเคลือบ (เกิดจากองค์ประกอบที่มีโลหะในหมู่ทรานซิชัน)  การ
เปลี่ยนแปลงของน้ าเคลือบในการเผาเคลือบเบื้องต้นมีดังนี้ 
         (๑) การเผาด้วยอุณหภูมิต่ าในช่วงแรก เป็นการเผาไล่น้ า และความชื้น ที่อยู่ในน้ าเคลือบ 
และซึมเข้าไปยังผิวของชิ้นงาน ในอุณหภูมิ ๑๒๐oC 
 (๒) การเผาไล่น้ าที่เกิดอยู่ในโครงสร้างของวัตุดิบที่น ามาผลิตเป็นน้ าเคลือบ การเผาจะใช้
อุณหภูมิประมาณ ๓๕๐ – ๕๗๐oC  น้ าที่อยู่ในองค์ประกอบของน้ าเคลือบจะ สลายตัว และเปลี่ยน
ส่วนประกอบเป็นอาลูมินาซิลิเกต ช่วงอุณหภูมิดังกล่าวตัวเคลือบจะขยายตัว ในช่วงนี้ถ้าเพ่ิมอุณหภูมิ
เร็วเกิดไปน้ าเคลือบจะแตกร้าว และร่อนออกจากชิ้นงาน 
 (๓) อุณหภูมิ ๕๗๐ – ๖๐๐ oC ช่วงนี้เป็นช่วงที่วัตถุดิบในน้ าเคลือบขยายตัว ถ้าควบคุม
การเผาไม่ดีตัวเคลือบอาจมีการแยกตัว 
 (๔) อุณหภูมิมากกว่า ๖๐๐ oC  ด้วยในน้ าเคลือบจะเติมสารลดอุณหภูมิการหลอม 
เรียกว่า ฟลักซ์ (flux) ฟลักซ์ประเภทตะกั่ว และบอแรกซ์ จะท าให้เคลือบหลอมตัวที่ อุณหภูมิ
ดังกล่าว  เนื่องจากเคลือบตะกั่วสามารถละลายได้ในน้ าส้ม และเคลือบบอแรกซ์ สามารถละลายได้ใน
น้ า ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา เผาเคลือบด้วยฟลักซ์ ดังกล่าวจึงเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ในปัจจุบัน
นิยมใช้เฟลด์สปาร์ (โพแตสเซียม) เป็นส่วนผสมของน้ าเคลือบ ซึ่งท าหน้าฟลักซ์ได้ดี นอกจากนี้ ยังมีแร่
และสารต่างๆ ที่ใช้ในการท าฟลักซ์ของน้ าเคลือบ ซ่ึงแต่ละชนิดมีข้อดี และข้อจ ากัดต่างกัน 

 (๕) อุณหภูมิการสุกตัว หรืออุณหภูมิของการเคลือบ คือช่วงอุณหภูมิที่ตัวเคลือบหลอมตัว
ดีทั้งหมด หรือเรียกว่าสุกตัว แบ่งย่อยตามอุณหภูมิได้เป็น ๓ แบบ คือ  

- การเคลือบไฟต่ า เคลือบจะสุกตัวที่อุณหภูมิ ๘๐๐ – ๑,๑๐๐oC 
- การเคลือบไฟกลาง เคลือบจะสุกตัวที่อุณหภูมิ ๑,๑๕๐ – ๑,๒๐๐oC 
- การเคลือบไฟสูง เคลือบจะสุกตัวที่อุณหภูมิ ๑,๒๓๐ – ๑,๓๐๐oC 



๑๓๘ 
 

แต่ในกรณีที่เครื่องเคลือบ มีการวาดด้วยสี ก่อนการปิดทับด้วยน้ าเคลือบ 
การเผาเพื่อให้เกิดสีต้องเผาที่อุณหภูมิ ในช่วง ๑,๑๕๐ – ๑,๓๐๐oC 
 จึงสรุปได้ว่า การเผาเครื่องปั้นดินเผาด้วยเตาเผาไฟฟ้าท าให้ง่ายต่อการควบคุมอุณหภูมิให้
คงที่ได้แม่นย า ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็มีคุณภาพดี แต่เสียเวลาการเผานาน ๑๒-๑๖ ชั่วโมง แม้บางครั้ง
การทดลองมีการผิดพลาดด้านการกระแสความร้อน ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไป แต่ผลิตภัณฑ์ก็
มีลักษณะที่สวยงามอีกแบบหนึ่ง ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าชอบแบบใด 
 ๔.๔.๔  นวัตกรรมวัสดุที่รองรับศิลปะลายเวียงกาหลงร่วมสมัย 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถรองรับศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัยที่ทีม
ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยได้ออกแบบนี้ พบว่า สามารถน าไปเขียนลงบนวัสดุอุปกรณ์ได้ทุกประเภท เช่น 
เสื้อผ้า ร่มกักแดด เครื่องปั้นดินเผา ย่าม ตาลปัตร ฯลฯ ตามท่ีผู้ประกอบการจะบูรณาการน าไปใช้ แต่
ที่ศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา และวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง ใช้
ทดลองได้แก่ เสื้อผ้า ย่าม ตาลปัตร ร่มใหญ่ เครื่องปั้นดินเผา โดยแบ่งวิธีการเขียนดังนี้ 
  (๑) การลงลายด้วยการเขียนด้วยมือ ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาต่าง ๆ เช่น จาน โถ 
แจกัน ชุดกาแฟ ร่มใหญ่ ร่มเล็ก เป็นต้น 
  (๒) การลงลายด้วยการพิมพ์ กล่าวคือ น าแบบลายที่ออกแบบไว้ไปจัดท าเป็น
แบบพิมพ์สกรีน และการจัดท าเป็นบล๊อคปั๊ม (ประทับ) บนวัสดุที่ต้องการ เช่น ตราประทับ
สถานศึกษา เสื้อผ้า ย่าม ตาลปัตร ของที่ระลึก เป็นต้น 
 ๔.๔.๕ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเวียงกาหลงยุค
ไทยแลนด์ ๔.๐ 
  เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนะรรมเวียงกาหลงยุคไทยแลนด์ 
๔.๐ เป็นการน านโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. มาเป็นกรอบในการสร้าง
เส้นทางการท่องเที่ยว เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าอย่างจริงจัง ผลักดันการกระจายรายได้สู่จังหวัด
ท่องเที่ยวรองให้เดินได้ทุกฤดูกาล และเพ่ิมเป้าหมายจากรายได้ทางการท่องเที่ยว ที่ส าคัญต้องตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งให้ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
  ทีมงานวิจัยจึงได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดผลทางการปฏิบัติอันจัก
น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า ผลักดันการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติของชุมชนในพ้ืนที่ ท้องถิ่น พบว่า การจะ
ผลักดันการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ต้องน ามรดกทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ มาบริหารจัดการให้เป็นระบบ แล้วให้ภาคีชุมชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง จึงจะ
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ส าคัญแต่ละแห่งต้องมีความพร้อมที่จะจัดการตนเองให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวดัวย โดยต้องลงมือสร้างสรรค์พ้ืนที่ของศิลปวัฒนธรรมนั้นให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยว มิใช่
เพียงเป็นค าพูดเท่านั้น 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ทีมงานวิจัยจึงได้น าเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่
ที่เหมาะสมกับการจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นมาประเมินสถานที่ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ในเวียง
กาหลง ในที่สุดมีสถานที่ที่มีความพร้อมตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปเพียง ๑๐ แห่ง ใน ๑๐ แห่งนั้น สมารถ
แบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโบราณสถานโบราณวัตถุ กลุ่มศิลปวัฒนธรรมประเภทลวดลายบน



๑๓๙ 
 
เครื่องปั้นดินเผา และกลุ่มธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เมื่อน าทั้ง ๓ กลุ่มท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินความเหมาะสม
ที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปมาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ท าให้ได้
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเวียงกาหลงอย่างชัดเจน นับเป็นองค์
ความใหม่ที่เกิดจากการวิจัยเรื่องนี้ และในอนาคตคนท้องถิ่นเวียงกาหลงจะถูกเรียกว่า  Local Hero 
๕ ด้าน คือ 
  - ฮีโร่ ผู้ปกป้องวิถีชีวิต วัฒนธรรมให้คงอยู่ 
  - ฮีโร่ ผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดและเพ่ิมคุณค่า 
  - ฮีโร่ ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นให้เป็นแรงบันดาลใจของผู้คน 
  - ฮีโร่ ที่จะท าให้คนไทยมองโลกและเข้าใจชีวิตในมุมใหม่ 
  - ฮีโร่ ที่เป็นคนธรรมดา แต่มีศักดิ์ศรีที่น่าชื่นชม เพราะมีความเข้าใจถิ่น และรักถิ่น
อย่างจริงใจ 

 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากิจกรรมใด ๆ หากการด าเนินงานไม่มีระบบการบริหารจัดการ การ
พัฒนา การสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นได้ยาก แต่หากเป็นส่วนรวมแล้วต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน 
หน่วยงาน องค์กร ตลอดถึงพลงมวลชนต่างๆ ในพ้ืนที่ ท้องถิ่น เข้ามาเป็นภาคีเครือข่าย ข้อส าคัญคือ
ประชาชนในท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของ
ตนเองและแนวปฏิบัติตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้และมุ่งมั่น ความส าเร็จจักเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แม้ลวดลายเวียงกาหลงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ท้องถิ่นก็เช่นกัน หากจะส่งเสริมให้
น าศิลปวัฒนธรรมนั้นไปสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนในท้องถิ่นก็ต้องสร้างความตระหนัก 
ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยอาศัยเวลาในการท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในท้องถิ่นท้องที่อย่างสม่ าเสมอ แล้วสักวันจักบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้แน่นอน 
 
 
 



 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยแผนงานชุดโครงการวิจัยเรื่อง ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลายเวียงกาหลงสู่
เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชน นี้ มีโครงการย่อย ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ งาน
ศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย : นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลง และโครงการวิจัยย่อย
ที่ ๒ การบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน 
ภายใต้วัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือพัฒนางานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย 
(๒) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี
ชุมชน และ (๓) เพ่ือสร้างศูนย์การเรียนรู้ศิลปะเวียงกาหลงด้วยนวัตกรรมใหม่น าไปสู่เป้าหมายอาชีพที่
ยั่งยืน ซ่ึงเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นคุณภาพ ที่ใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการ
สร้างนวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลง และสืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนา พอสรุปเป็นรายประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ดังนี้ 
 ๑. สรุปผลการศึกษาวิจัยการพัฒนางานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย 
 ๒. สรุปผลการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน 
 ๓. สรุปผลการศึกษาวิจัยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ศิลปะเวียงกาหลงด้วยนวัตกรรมใหม่
น าไปสู่เป้าหมายอาชีพท่ียั่งยืน 
 ๔. สรุปผลองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย 
 ๕. อภิปรายผล 
 ๖. ข้อเสนอแนะ 
 
๕.๑ สรุปผลการศึกษาวิจัยการพัฒนางานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่
หลากหลาย 
 ๕.๑.๑ สรุปผลการศึกษาพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะลวดลายเวียงกาหลง 
 จากการศึกษาวิจัยภูมิปัญญาพ้ืนฐานของท้องถิ่นถึงศิลปะลวดลายเวียงกาหลง ในภาพรวม 
พบว่า มีลวดลายเวียงกาหลง ๔ กลุ่มใหญ่ๆ มากกว่า ๕๐ ลาย มีกลุ่มที่อนุรักษ์ลายดั้งเดิมโดยการ
ลอกเลียนแบบให้ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง 
โดยทัน ธิจิตตัง เป็นประธานกลุ่ม (๒) กลุ่มเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลง โดยศรี ลืมเนตร และ (๓) 
กลุ่มเมืองโบราณพิพิธภัณฑ์เวียงกาหลง โดยวัดยอดขุนพล หรือวัดเวียงกาหลง (ธ)  ซึ่งทั้ง ๓ กลุ่มเน้น
การอนุรักษ์ศิลปะลวดลายดั้งเดิมเอาไว้ พอสรุปศิลปะลวดลายที่ทั้ง ๓ กลุ่มอนุรักษ์ มี ๓ ประเภท 
ได้แก่ ศิลปะลวดลายและรูปแบบเวียงกาหลง การเคลือบเครื่องปั้นดินเผา และการผลิตงานนูนต่ าและ
ลอยตัว  



๑๔๑ 
 
  ๑. ศิลปะลวดลายและรูปแบบเวียงกาหลง จากการลงภาคสนามในพ้ืนที่ศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบและลวดลายเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง ตามที่ปรากฎเป็นหลักฐานบนวัสดุต่าง ๆ 
สามารถแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มลวดลายพันธุ์พฤกษา  เป็นศิลปะการเขียนเป็นลาย
ผักแว่น ลายก้านขด ลายดอกบัว ลายผักกูด ลายดอกเข็ม ลายหวีกล้วย ลายเมล็ดข้าว ลายใบมะพร้าว 
ลายดอกกาหลง ลายดอกโบตั๋น ลายสระบัว ลายใบเฟิร์น และลายอื่นๆ อีก คือ ลายจุดหมึก (ลายหมัด
ไฟ) ลายขูดขีด (ลายซี่หวี) ลายแสงตะวัน เป็นต้น  ลวดลายประเภทนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อ 
ความศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นศิริมงคลแก่ชุมชน กล่าวคือ ลวดลายพันธุ์พฤกษาหลายชนิดหมายถึง
อาหาร ยา และสมุนไพรรักษาโรค นั้นเอง  (๒) ลวดลายรูปสัตว์ เป็นศิลปะที่มีลักษณะของสัตว์  ๆ 
เช่น ลายกิเลน ลายกวาง ลายสัตว์ ๑๒ ราศี ลายนกกา ลายนกไก่ฟ้า ลายม้า ลายปลา เป็นต้น 
ลวดลายรูปสัตว์นี้สัญลักษณ์หมายถึง ความศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ เช่น ปลาคาร์ฟสองตัว หมายถึง 
ความโชคดี ม้าและมังกรหมายถึง พละก าลังหรือพลัง หงส์ นกยูง ไก่ฟ้า หมายถึง อ านาจวาสนา หรือ
เต่า หมายถึง อายุขัย อายุยืน เป็นต้น  (๓) รูปแบบภาชนะ เป็นศิลปะลวดลาย จาน ชาม ถ้วย แจกัน 
ไห โถพร้อมฝา กระปุกมีฝา คนที คนโท ขวด ผางประทีป เชิงเทียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการน าลวดลาย
ต่าง ๆ มาเขียนรวมกันไว้ในผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกัน เช่น ไหหนึ่งใบมีหลายลาย จาน ชาม หนึ่งใบมีลาย
ต่าง ๆ รวมกัน เป็นต้น และ (๔) รูปแบบประติมากรรม และตุ๊กตา เป็นศิลปะแบบนูนต่ าและลอยตัว 
ได้แก่ พระพุทธรูป พระพิมพ์ ตุ๊กตารูปคน ตุ๊กตารูปสัตว์ ตัวหมากรุก เป็นต้น ลวดลายประเภทนี้เป็น
การจัดท าข้ึนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งสักการะบูชาในครอบครัว ในสังคม ชุมชน  
  จากรูปแบบและศิลปะลวดลายทั้ง ๔ กลุ่มดังกล่าวข้างต้น พบว่า รูปแบบและ
ศิลปะบางชนิดมีความละเอียดอ่อน ประณีต บางชนิดไม่มีความประณีตเท่าที่ควร จึงสันนิษฐานว่า
น่าจะมีช่างอย่างน้อย ๒ ประเภท คือ ช่างหลวง หมายถึงช่างที่มาจากราชส านัก และช่างราษฏร์
หมายถึงช่างชาวบ้านที่มีความช านาญในการออกแบบและเขียนลายศิลปะ เครื่องปั้นดินเผาเวียง
กาหลงมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของรูปแบบ ลวดลาย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดินมีคุณภาพดี 
เนื้อดินมีความละเอียด สีขาวนวล น้ าเคลือบใสบาง และข้ึนรูปท าได้บาง  
  จึงสรุปได้ว่า รูปแบบและศิลปะลายเวียงกาหลงมีหลากหลายรูปแบบและลวดลาย 
ขึ้นอยู่ช่างที่ประดิดประดอยบรรจงวาดลวดลายศิลปะตามจินตนาการหรือตามธรรมชาติที่ตนเองได้
เห็นได้พบ แล้วน ามาเขียนลงบนภาชนะต่าง ๆ จึงท าผลงานมีลักษณะที่แตกต่างๆ กันไป แต่ยังคง
รักษารูปแบบที่สวยงาม ความเป็นเอกลักษณ์เวียงกาหลง 
  ๒. การเคลือบเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง  เป็นเครื่องปั้นดินเผา ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่โดดเด่น คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะบางและมีน้ าหนักเบาเนื่องจากดินที่ใช้ในการ
ปั้นเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงเป็นดินที่มีคุณสมบัติดี แสดงให้เห็นว่าบริเวณพ้ืนที่เวียงกาหลง เป็น
แหล่งดินที่มีคุณภาพ เนื้อดินมีสีขาว เนื้อละเอียด มีเม็ดทรายปนน้อย สามารถขึ้นรูปภาชนะได้กว่า
เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตจากที่ผลิตแหล่งอ่ืนๆ ส่วนการเคลือบนิยมเคลือบถึงบริเวณเชิงขอบภาชนะ น้ า
เคลือบใสมีทั้งสีฟ้าและสีเขียวอ่อน มักมีรอยราน รูปทรงที่ผลิตส่วนมากจะเป็นจาน ถ้วย แจกัน      
เป็นต้น 
  กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์ จะเป็นการเน้นการเลียนแบบให้เหมือนศิลปะ
ดั้งเดิมของเวียงกาหลง   



๑๔๒ 
 
  ๓. การผลิตงานนูนต่ าและลอยตัว เป็นงานปั้นสัตว์ในวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น สิงห์ 
กิเลน กาเผือก เป็นต้น มีความประณีตในงานทุกชิ้นมาก ไม่ใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี  ใช้วัตถุดิบของ
พ้ืนที่ทั้งหมด ตั้งแต่ ดิน สี เทคนิคการเผา เคลือบแบบดั้งเดิมที่ผู้ผลิตศึกษา ค้นคว้าและด าเนินงาน
ด้วยตนเองท้ังสิ้น  
 ๕.๑.๒ สรุปผลการพัฒนาศิลปะลวดลายเวียงกาหลงมาสร้างสรรค์งานศิลป์บนวัสดุที่
หลากหลาย 
 จากการลงพ้ืนที่ศึกษาศิลปะลวดลายเวียงกาหลงตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในเวียงกาหลง 
และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ แล้ว พบว่า ศิลปะลายเวียงกาหลงมีมากมาย ทีมงานวิจัยจึงได้น าศิลปะลวดลาย
เวียงกาหลงดั้งเดิมมาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็นศิลปะบนวัสดุอ่ืนๆ ด้วย เช่น ร่ม ย่ามพระสงฆ์ เสื้อผ้า 
กระดาษฉากประดับ ผ้าฉากประดับ เป็นต้น ซึ่งทีมงานวิจัยพอสรุปผลการพัฒนา ดังนี้ 
  ๑. การออกแบบศิลปะลายเวียงกาหลงร่วมสมัย การออกแบบลายเวียงกาหลง
ร่วมสมัย ทีมงานวิจัยได้เชิญผู้มีความช าชาญในการออกแบบจากปราชญ์ชาวบ้าน คณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี มาเป็น
ผู้ออกแบบลายศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของลายเวียงกาหลงไว้ 
ผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบจ านวน ๑๐ รูป/คน โดยน าลายเวียงกาหลงดั้งเดิม ตั้งแต่ ๒-๕ ลวดลายมา
ออกแบบพัฒนาให้เป็นศิลปะร่วมสมัยที่น่าสนใจของผู้บริโภคและสามารถเป็นสินค้าเสริมรายได้แก่
ชุมชน ประชาชนผู้สนใจได้ ซึ่งได้เขียนลายเส้นลวดลายดั้งเดิมของเวียงกาหลง แล้วน ามาตัดทอน ต่อ
เติม ประยุกต์ให้งดงามตามสมัย ซึ่งน าลวดลายศิลปะมาตัดทอน บางลายจะเพ่ิมเติมเข้า ไปให้
เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน ดังนั้น การออกแบบลวดลายเวียงกาหลงให้เป็นศิลปะร่วมสมัย จึงเป็นการ
น าเอาลวดลายเดิมมาตัดทอน แต่งเติม ให้สวยงามข้ึน โดยรักษาอัตลักษณ์ คงคุณค่าของลวดลายเวียง
กาหลงไว้เช่นเดิม  
  ๒. การบูรณาการลายเวียงกาหลงสู่นวัตกรรมศิลปะร่วมสมัย ทีมวิจัยได้น า
แบบลายเวียงกาหลงที่พัฒนาเป็นศิลปะสร้างสรรค์ร่วมสมัยลงสู่การผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยน า
ลายที่พัฒนาแล้วไปทดลองใช้กับเครื่องปั้นดินเผาเตาโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา และเตาศูนย์การ
เรียนรู้เวียงกาหลงศึกษา วัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง ซึ่งต้องใช้เทคนิคในการเขียนลายเวียงกาหลงลง
ในเครื่องปั้นดินเผาหลายประเภท เช่น แจกัน ถ้วย จาน กาน้ าชา ชุดแก้วกาแฟ เป็นต้น  
  ๓. การน าศิลปะร่วมสมัยเวียงกาหลงสู่วัสดุที่หลากหลาย ได้น าศิลปะลาย   
เวียงกาหลงชุดที่ได้พัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ของงานวิจัยเรื่องนี้ คือ การน าศิลปะเวียงกาหลงหลาย ๆ 
ชนิดมาผสมผสานกันแล้วน าเขียนบนวัสดุต่าง ๆ ให้หลากหลาย ให้แตกต่างจากของโบราณดั้งเดิม 
แตกต่างจากของกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงของสล่าทัน แตกต่างจากกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
โบราณของลุงศรี เช่น ศิลปะร่วมสมัยลายปลาและดอกบัว เป็นศิลปะร่วมสมัยที่ทางผู้ทรงคุณวุฒิได้
ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์ของชิ้นวิจัยนี้ น าเอาลายปลา ดอกบัว พฤกษา ผัดกูด มาตัดทอน 
ต่อเติม เสริมส่วนที่แข็งกระด้างให้อ่อนช้อย สวยงาม ศิลปะลายนี้ใช้เขียนลงบนเครื่องปั้นดินเผาเตา
ศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง ศิลปะร่วมสมัยลายรูปสัตว์ ศิลปะร่วม
สมัยลายรูปสัตว์นี้ เป็นศิลปะร่วมสมัยที่ทางผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์ของ



๑๔๓ 
 
ชิ้นวิจัยนี้ น าเอาลายดอกบัว ลายพฤกษา ลายผัดกูด ลายเมฆ ลายก้านขด มาตัดทอน ต่อเติม เสริม
ส่วนที่แข็งกระด้างให้อ่อนช้อย สวยงาม ศิลปะลายนี้ใช้เขียนลงบนเครื่องปั้นดินเผาเตาศูนย์การเรียนรู้ 
เวียงกาหลงศึกษาวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง และลงบนผ้า เช่น ร่ม เสื้อ ย่าม ตาลปัตร เป็นต้น  
 จึงกล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาศิลปะลวดลายเวียงกาหลงมาสร้างสรรค์งานศิลป์บนวัสดุที่
หลากหลายได้อย่างที่ผู้คนต้องการ หรือประสงค์จะให้เป็นไปตามที่ตนเองปรารถนา สามารถน าศิลปะ
ลายเวียงกาหลงดั้งเดิมมาพัฒนาให้เป็นศิลปะร่วมสมัยที่งดงาม อ่อนช้อย สดุดตา อาจกล่าวได้ว่า 
“ศิลปะลืมนาม งดงามลายเวียงกาหลง” แต่อย่างไรก็ตาม ศิลปะอันลือนาม งดงามลายเวียงกาหลงจะ
เป็นศิลปะท้องถิ่นท่ีเลื่องลือต่อไปได้ ต้องอาศัยความตระหนักของประชาชนในท้องถิ่นว่าจะท าอย่างไร
ต่อไปให้ศิลปะลายเวียงกาหลงเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่นเวียงกาหลงไปตราบนานเท่านาน 
 สรุปได้ว่า พ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะลวดลายเวียงกาหลง มีลวดลายเวียงกาหลง 
๔ กลุ่มใหญ่ๆ มากกว่า ๕๐ ลาย มีกลุ่มที่อนุรักษ์ศิลปะเวียงกาหลง ๒ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์
ลายดั้งเดิมโดยการลอกเลียนแบบให้ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มเครื่องเคลือบ
ดินเผาเวียงกาหลง โดยทัน ธิจิตตัง เป็นประธานกลุ่ม (๒) กลุ่มเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลง โดย
ศรี ลืมเนตร และ (๓) กลุ่มเมืองโบราณพิพิธภัณฑ์เวียงกาหลง โดยวัดยอดขุนพล หรือวัดเวียงกาหลง 
(๒) กลุ่มอนุรักษ์แบบสร้างสรรค์เป็นศิลปะร่วมสมัย ๔ สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 
(พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย) โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 
และโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา และท้ัง ๒ กลุ่มใหญ่ศิลปะลวดลายและรูปแบบเวียงกาหลง การเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา และการผลิตงานนูนต่ าและลอยตัว 
 
๕.๒  สรุปผลการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน 
 ๕.๒.๑ จัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอ    
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 จากการศึกษาวิจัยโดยการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือศึกษาเชิงลึกตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ใน
ภาพรวม พบว่า เวียงกาหลงในอดีต คือ อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย บางส่วน 
และอ าเภอวังหนือ จังหวัดล าปางบางส่วน มีโบราณสถาน ศิลปะ และวัฒนธรรมเวียงกาหลงเกือบทุก
พ้ืนที่ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่นอีกด้วย แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ วัฒนธรรมหลัก และ
วัฒนธรรมรอง ทั้ง ๒ ประเภทมีทั้งแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นของชุมชน เป็นของเอกชน และ
เป็นแหล่งที่รัฐร่วมกับชาวบ้านและเอกชนสร้างขึ้น โดยรวมทั้งอนุสาวรีย์ โบราณสถาน ศาสนสถาน
ด้วย ซึ่งสามารถแยกได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มโบราณสถาน กลุ่มศิลปะและวัฒนธรรม และกลุ่ม
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เพ่ือจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีเวียงกาหลง   
  เมื่อน าศิลปวัฒนธรรมหลัก และศิลปวัฒนธรรมรอง มาประเมินความพร้อมในการที่จะ
จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวทั้งด้านสถานที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน ตาม
เกณฑ์ ๑๐ ประการที่ทีมงานวิจัยก าหนดตามเกณฑ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้ว พบว่า 
วัฒนธรรมหลักที่เข้าเกณฑ์เหมาะสมกับการจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเวียงกาหลงที่มี่ค่าระดับ
พอใช้ขึ้นไปมีเพียง ๖ แห่ง ประกอบด้วย 



๑๔๔ 
 
    ๑. วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
   ๒. วัดแสงแก้วโพธิญาณ 
    ๓. เมืองวัฒนธรรมโบราณเวียงกาหลง 
    ๔. วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง 
    ๕. วัดพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย 
    ๖. วัดพระธาตุแม่เจดีย์ 
   ส่วนศิลปวัฒนธรรมรอง พบว่า ศิลปวัฒนธรรมรองที่เข้าเกณฑ์เหมาะสมกับการ
จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเวียงกาหลงที่มีค่าระดับพอใข้ขึ้นไปเพียง ๔ แห่ง ประกอบด้วย 
    ๑. กลุ่มเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลง เตาคุณทัน ธิจิตตัง 

  ๒. สวนศิลป์หลากสี (หอศิลป์นิตยา ตามวงศ์) 
    ๓. น้ าพุร้อนเวียงป่าเป้า 

  ๔. วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ห่าง 
   จึงท าให้ทีมงานวิจัยได้พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงที่มีความพร้อมเหมาะสม
กับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเวียงกาหลงทั้งวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง มีเพีย ง ๑๐ แห่ง 
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีความมีความพร้อมในการจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม
เวียงกาหลงได้  
  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สถานที่ที่เหมาะสมที่จัดท าแผนที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมเวียง
กาหลง เป็นแผนที่ที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมหลัก ๒ กลุ่มใหญ่ คือ (๑) กลุ่มแหล่งโบราณสถานและ
พุทธศิลปกรรม (๒) กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะลวดลายเวียงกาหลง รวมถึงผู้ประกอบการ/นิทรรศการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยด้วย ตามเส้นทาง ดังภาพที่ ๔.๒  
  ๕.๒.๒  สร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมส าหรับการอนุรักษ์  และน าไปสู่การสร้าง
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย 
 สรุปผลการศึกษาวิจัย พบว่า มีพ้ืนที่เกือบทุกต าบลของอ าเภอเวียงป่าเป้า เป็นพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ และน าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมได้ ที่ส าคัญ ได้แก่ 
โบราณสถานทางพระพุทธศาสนา โบราณสถานเตาเผาทุ่งม่าน (เตาเผ่าอุ๊ยทา ถาตุ้ย) เตาเผาเครื่อง
เคลือบโบราณเวียงกาหลง โดยลุงทัน ธิจิตตัง เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งม่าน ต าบลเวียงกาหลง 
เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาโบราณลุงศรี ลืมเนตร เลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งม่าน ร่วมไปถึงศิลปินท้องถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นภูมิปัญญาศิลปะเวียงกาหลงดั้งเดิม และศิลปะร่วมสมัย ได้แก่เตาเผาไฟฟ้าวัด
แม่ห่าง (บ้านแม่ห่างใต้)  ต าบลเวียงกาหลง เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ต าบล
แม่เจดีย์ใหม่ เตาเผาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เมื่อน าพ้ืนที่ศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การสร้ าง
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีเวียงกาหลง 
 สล่าทัน ธิจิตตัง และสล่าศรี ลืมเนตร เป็นต้นก าเนิดของการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียง
กาหลงเพ่ือการอนุรักษ์และน าไปสู่งการสร้างผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่เวียงกาหลง 
เนื่องจากทั้ง ๒ ท่าน ได้เล็งเห็นถึงร่องรอยอารยธรรมอันเก่าแก่ของชุมชน จึงได้ศึกษาประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของเวียงกาหลงและศึกษาเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง โดยเฉพาะ สล่าทัน ธิจิตตัง 
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ท่านได้ทดลองผลิตเครื่องเคลือบโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพ้ืนที่จนกระทั่งมีประสบการณ์ด้านการผลิต
เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ ๔ ดาว เมื่อ ปี ๒๕๔๖ สล่าทันได้ศึกษาค้นคว้าถึงกรรมวิธีที่จะผลิตเครื่องเคลือบ
ให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเครื่องดั้งเดิม เช่น การผลิตด้านอนุรักษ์ การผลิตด้านศิลปะร่วมสมัย การ
ผลิตงานนูนต่ าและลอยตัว เครื่องเคลือบเวียงกาหลงของสล่าทันจึงมีความประณีตในทุกชิ้นงาน ไม่ใช้
วัตถุดิบที่เป็นสารเคมี และใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ทั้งหมด ตั้งแต่ดิน สี และน้ าเคลือบ สล่าทันมีเทคนิคการ
เผาที่ท าให้สามารถผลิตเครื่องเคลือบที่บาง มีน้ าหนักเบาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบเวียง
กาหลง และมีลวดลายมากกว่า ๕๐ ลาย เป็นที่นิยมน าไปเป็นของตกแต่ง เหมือนวัตถุโบราณ ในกลุ่ม
ลูกค้าท่ีเป็นคหบดีชาวต่างชาติที่ชอบสะสมของโบราณ 
 ปัจจุบันมีกลุ่มประกอบการทางวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ์และเป็นอาชีพเสริมรายได้อย่าง
ชัดเจนอย่างน้อย ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง โดยลุงทัน ธิจิตตัง กลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผาโบราณเตาลุงศรี ลืมเนตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิค กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนวัดแม่ห่าง กลุ่มสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
  สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง โดยลุงทัน ธิจิตตัง และทีมงาน 
เป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้ริเริ่มฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเวียงกาหลง จนได้รับการขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง” 
 ๕.๒.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษากับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 สรุปผลการศึกษาวิจัย ในภาพรวม พบว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานการศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นแผนการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน และการจัดท า
แผนการพัฒนาผู้ประกอบทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในเขตเวียงกาหลง ส าหรับการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนผ่านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน โดยเป็นเครือข่ายควา มร่วมมือของ
สถานศึกษา คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองบัววิทยา และโรงเรียนระดับประถมศึกษา /มัธยมศึกษา
ในเขตพ้ืนที่ต าบลเวียงกาหลง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอ าเภอเวียงป่าเป้า ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
บ้านแม่ห่าง 
 นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม หรือเรียกว่า วิสาหกิจวัฒนธรรมเป็น
แนวทางส าหรับการประสานศิลปะและวัฒนธรรมกับการตลาด เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจการภายใน
ชุมชน สามารถสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจโดยมีตลาดรองรับ และยังคงคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไว้ได้ เป็นการส่งเสริมชุมชนเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงหรือผู้ที่สร้างนวัตกรรม
ทางศิลปะและวัฒนธรรม เกิดจากศิลปะและวัฒนธรรมด้านต่างๆ เช่น จากบุคลากรทางศิลปะ ผลผลิต
ทางศิลปะและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม  เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการสร้างรายได้จากกิจกรรม
ทางศิลปะและวัฒนธรรมนั้นๆ 
 เครือข่ายความร่วมมือด้านแหล่งศิลปวัฒนธรรมไม่ใช่เฉพาะเวียงกาหลงเท่านั้น แต่เป็น
แหล่งการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมทั้งอ าเภอเวียงป่าเป้าและบางส่วนของอ าเภอ       
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แม่สรวย โดยสรุปมี ๓ ฝ่าย ได้แก่ (๑) หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ  (๒) หน่วยงานทาง
ศาสนา และ (๓) ชุมชนและหน่วยงานเอกชน โดยสามารถน าแหล่งศิลปะและวัฒนธรรม ในเขตอ าเภอ
แม่สรวย และ อ าเภอเวียงป่าเป้า ที่ได้คัดเลือกเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งศิลปะ
และวัฒนธรรม และหน่วยงานในพื้นท่ี 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคีชุมชนนั้น ต้องศึกษาพ้ืนฐานความรู้วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ทั้งที่เป็นศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิม และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดถึงแหล่งอารยธรรมโบราณเวียงกาหลงให้ชัดเจน แล้ว
น าไปสู่การจัดท าแผนที่ทางวัฒนธรรมอันจักเชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมเวียงกาหลงที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรมเวียงกาหลงกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ที่เป็นโบราณสถาน กลุ่มอนุรักษ์สืบสานและฟ้ืนฟู
ศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิม กลุ่มส่งเสริมการน าศิลปะวียงกาหลงไปเป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ชุมชน 
เช่น ของที่ระลึก ของประดับตกแต่งบ้าน สถานที่ ฯลฯ  และกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ท าการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมเวียงกาหลง โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษากับภาคงานของรัฐ ภาคเอกชน 
และภาคของประชาชนเป็นฐานในการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงจึงจะท าให้เกิด
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน และท่ีส าคัญต้องอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมขับเคลื่อนด้วย 
 แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง หรือพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมใด ๆ ถ้าขาดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ใน
ชุมชน ก็ไม่สามารถที่จะท าให้การบริหารจัดการพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมนั้นๆ บรรลุผลตามที่ชุมชน
ต้องการหรือประเทศชาติต้องการได้ 
  
๕.๓  สรุปผลการศึกษาวิจัย การสร้างศูนย์การเรียนรู้ศิลปะเวียงกาหลงด้วยนวัตกรรม
ใหม่น าไปสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืน 
 ๕.๓.๑  การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อาชีพลายเวียงกาหลงแก่ชุมชน 
 จากการที่ทีมงานวิจัยได้ศึกษาวิจัยศิลปะลายเวียงกาหลงตามเอกสารและหลักฐานทาง 
โบราณคดี โบราณวัตถุ และสัมภาษณ์เชิงลึกตลอดถึงการลงพ้ืนที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้ 
จนได้รูปแบบอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของศิลปะเวียงกาหลงอย่างน้อย ๕๐ ลวดลาย จากนั้น น าศิลปะ
ลายต่างๆ มาพัฒนาให้เป็นศิลปะลายเวียงกาหลงร่วมสมัย ๗ แบบ ได้แก่  
  ๑. แบบศิปละลายดอกบัวบาน ประกอบปลาคู่ สาหร่ายพันธุ์พฤกษา ลายผักกูด 
ฟองอากาศในน้ า เป็นศิลปะร่วมสมัยที่อ่อนช้อย สามารถน าไปเขียนลงบนเครื่องปั้นดินเผา ผ้า ร่ม 
ตลอดถึงวัสดุอ่ืนๆ ได้ตามปรารถนา 
  ๒. แบบศิลปะปลาคู่ส าราญธารา เป็นศิลปะร่วมสมัยที่น าเอาศิลปะเวียงกาหลง
ดั้งเดิมคือ ปลาตะเพียน ลายพฤกษา ลายผักกูด ลายบัว คล้ายกับรูปแบบที่ ๑ แต่แต่งเติมลวดลายให้
คมขึ้น พริ้วตามกระแสน้ า เป็นการน ามาต่อเติมความอ่อนช้อยเข้าไปท าให้เห็นเป็นลักษณะของปลา
ก าลังเริงร่าในนทีอย่างมีความสุข มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ 
  ๓. แบบศิลปะบัวบูชาพระพุทธองค์ เป็นศิลปะร่วมสมัยที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้พัฒนา
จากศิลปะลายเวียงกาหลงหลายๆ ลวดลายมาตัดทอน แต่งเติมเสริมให้งดงาม อ่อนช้อย เช่นเดียวกับ
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แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ แต่ดอกบัวเป็นดอกบัวตูม ปลาเดี่ยวยกปากขึ้นไปลักษณะชูดอกบัวเพ่ือบูชา
พระพุทธเจ้า น้ าใต้ตัวปลามีลักษณะเป็นคลื่นใหญ่ นั้นหมายถึงกิเลสที่มีอยู่ในโลกนี้  
  ๔. แบบศิลปะกิเลนดงน้อมกายา เป็นศิลปะร่วมสมัยอีกแบบหนึ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้พัฒนาขึ้นให้เป็นอัตลักษณ์ของงานวิจัยเรื่องนี้ เป็นศิลปะกิเลนนอนบนดอกบัวบาน เป็นพระชาติ
หนึ่งของพระโพธิสัตว์ในจ านวนห้าร้อยชาติ มีลายพฤกษาสองข้างตกแต่งอย่างอ่อนช้อย คล้าย
พญานาคราชชูคอปกป้องพระโพธิสัตว์ มีสัญลักษณ์แห่งโพธิสัตว์คือดอกบัวตูม 
  ๕. แบบศิลปะไก่ฟ้าพญาไพร เป็นศิลปะร่วมสมัยประเภทสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ออกแบบพัฒนาขึ้นให้เป็นอัตลักษณ์ของงานวิจัยเรื่องนี้ เป็นศิลปะสร้างสรรค์ไก่ฟ้า
ทะยานสู่สวรรค์อย่างปรีดิ์เปรม จะจับเอาดอกบัวตูมไปบูชาพระมหาธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ อนเชิญ
พระโพธิสัตว์ลงมาปฏิสนธิในโลกมนุษย์  
  ๖. แบบศิลปะพญาหงส์ใหญ่รวมพลกา เป็นศิลปะร่วมสมัยที่งดงามอีกแบบหนึ่ง 
ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้ทรงคุณวุฒิงนวิจัยเรื่องนี้ พญาหงสายืนบนดอกบัวบาน หันกลับไปเรียก
ฝูงกาให้ไปร่วมกันบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ด้วยดอกบัวตูม ก้านบัวเป็นลายก้านขด ด้านข้างและบนหัว
พญาหงสาเป็นลายผักกูดและพฤกษาที่อ่อนช้อย หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของสัพพะสัตว์ทั้งหลาย
ในโลกนี้ 
  จากรูปแบบลวดลายเวียงกาหลงศิลปะร่วมสมัยทั้ง ๖ แบบ ดังกล่าวแล้ว ก็จะ
พบว่า เป็นกลุ่มสัตว์ ๒  ประเภท คือ สัตว์บก กับสัตว์น้ า โดยมีสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืช
พันธุ์ธัญญาหาร และท่ีส าคัญคือ การเน้นดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การบูชาทางพระพุทธศาสนานั้นเอง 
  จากการที่ได้พัฒนาศิลปะลายเวียงกาหลงดังกล่าวข้างต้น จึงได้น าลวดลายศิลปะ
ร่วมสมัยเวียงกาหลงไปสู่สถานและชุมชน เพ่ือให้เป็นอาชีพเสริมรายได้ในช่วงเวลาว่างจากงานประจ า 
  ๑. ส่งเสริมการเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาในชุมชน เสนอจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ศิลปะเวียงกาหลงศึกษาข้ึนภายในวัดแม่ห่าง ใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ จัดเป็นห้องแสดงนิทรรศการผลงาน
ผลิตภัณฑ์ศิลปะเวียงกาหลงที่ได้พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นไว้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้แก่ชุมชน และผู้สนใจ
ทั่วไป อันจักน าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย และลักษณะ
ที่สอง คือ การจัดสอนการออกแบบและกาาน าศิลปะเวียงกาหลงไปพิมพ์ลงบนวัสดุอ่ืนๆ ที่มิใช่
เครื่องปั้นดินเผา เช่น เสื้อผ้า ร่ม หรือท าเป็นเครื่องประดับส าหรับผู้หญิงก็ได้   
  ๒. ส่งเสริมการการอนุรักษ์และตระหนักคุณค่าของศิลปะเวียงกาหลง ด้วยการ
เสนอให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรศิลปะเวียงกาหลงศึกษาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา จัด
ให้มีการศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาทุกแห่งในอ าเภอเวียงป่าเป้า  
 ๕.๓.๒  การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อาชีพลายเวียงกาหลงแก่สถานศึกษา  
  ๑. จัดตั้งแหล่งเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาในโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ทีม
งานวิจัย ได้น าศิลปะลายเวียงกาหลงร่วมสมัยเข้าไปในสถานศึกษาให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ โดยเริ่มที่
โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา โดยพระอธิการสมชาติ เครือน้อย ผู้ร่วมวิจัยนี้เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
และได้ด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ได้ศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดังนี้ 
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   ๑) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาขึ้นในโรงเรียน และให้นักเรียนท า
โครงงานศึกษาเรื่องดินปั้นดินเผาเวียงกาหลง เป้าหมายคือ ศึกษาคุณภาพของดินเวียงกาหลงกับดินที่
อ่ืนๆ โครงงานเรื่องน้ าเคลือบเครื่องปั้นดินเผา เป้าหมายคือ ศึกษาการท าน้ าเคลือบจากวัสดุธรรมชาติ
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเปรียบเทียบคุณสมบัติ โครงงานหล่อน้ าสลิปดิน เป้าหมาย คือ การข้ึนรูปปั้นดิน
ด้วยน้ าหล่อดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงงานเผาเครื่องปั้นเซรามิค เพ่ือศึกษาเรียนรู้การเผาเซรามิค 
เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ 
   ๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในโรงเรียน กล่าวคือ น า
รายวิชาการงานอาชีพ รายวิชาศิลปะ รายวิชาเทคโนโลยี รายวิชาช่างสิบหมู่ มาบูรณาเรียน “ศิลปะ
เวียงกาหลงศึกษา” โดยแบ่งการศึกษาเรียนรู้เป็นขั้นตอน ได้แก่ (๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ศึกษา
เรียนรู้การเขียนเส้นลายเวียงกาหลงด้วยดินสอ (๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ศึกษาเรียนรู้การเขียนเส้น
ด้วยภู่กันจีน หมึกจีน (๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ศึกษาเรียนรู้การเขียนศิลปะลายเวียงกาหลงบนวัสดุ
ต่างๆ (๔) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ศึกษาเรียนรู้การปั้นดินเป็นเครื่องปั้นดินเผา และสูตรน้ ายาเคลือบดิน
เผา  (๕) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ศึกษาเรียนรู้การกระบวนการเผาเครื่องปั้นดินเผา (๖) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖  ศึกษาเรียนรู้การกระบวนการและทักษะการสังเกตการเผาเครื่องเคลือบดินเผา 
  หลังจากจบการศึกษาในโรงเรียนแล้ว ถ้าลาสิกขาก็สามารถน ากระบวนการเรียนรู้
ทั้งหมดไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ตนเอง และครอบครัวได้ แต่ถ้ายังอยู่เพศบรรพชิตก็สามารถเป็น
วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
  ๒. ส่งเสริมการเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย นอกจากโรงเรียน
วัดหนองบัวพิทยา ทีมวิจัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน เยาวชนที่เป็นเครือข่ายสถานศึกษา
อีก ๓ แห่ง ประกอบด้วย (๑) โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา (๒) โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน และ (๓) โรงเรียน
แม่เจดีย์วิทยาคม รวมโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยาด้วย เป็น ๔ แห่ง โดยจัดอบรม ๒ วัน ร่วมกับชุมชน 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษา วัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง เมื่อวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
โดยใช้กระบวนการลงมือปฏิบัติ เชิญวิทยากรอบรมใน ๒ เรื่อง คือ การเขียนลายเวียงกาหลง และการ
ขึ้นรูปดินเป็นเครื่องปั้นดินเผาด้วยเทคโนโลยี มีเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน ๔๘ รูป/คน 
 สรุปได้ว่า พ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะลวดลายเวียงกาหลง มีลวดลายเวียงกาหลง 
๔ กลุ่มใหญ่ๆ มากกว่า ๕๐ ลาย มีกลุ่มที่อนุรักษ์ศิลปะเวียงกาหลง ๒ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์
ลาย ดั้งเดิม และกลุ่มอนุรักษ์แบบสร้างสรรค์เป็นศิลปะร่วมสมัย กลุ่มที่อนุรักษ์ลายดั้งเดิมนั้นจะ
ด าเนินการ โดยการลอกเลียนแบบให้ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด ตามที่ทีมวิจัยได้ลงพ้ืนศึกษาพบว่า
กลุ่มนี้มี ๓ กลุ่ม ย่อย ได้แก่ (๑) กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง โดยทัน ธิจิตตัง เป็นประธาน
กลุ่ม (๒) กลุ่มเครื่อง เคลือบโบราณเวียงกาหลง โดยศรี ลืมเนตร และ (๓) กลุ่มเมืองโบราณพิพิธภัณฑ์
เวียงกาหลง โดยวัด ยอดขุนพล หรือวัดเวียงกาหลง ส่วนกลุ่มอนุรักษ์แบบสร้างสรรค์เป็นศิลปะร่วม
สมัยก็มีอยู่ในกลุ่มย่อย ทั้ง ๓ กลุ่มนั้นด้วย แต่พบเพ่ิมเติมว่า มีอีก ๔ สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัด
หนองบัวพิทยา โรงเรียน แม่เจดีย์วิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน และโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 
 
 
 



๑๔๙ 
 

๕.๔ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยชุดโครงการวิจัยเรื่อง ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลายเวียงกาหลงสู่
เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชน ได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๕ องค์ความรู้ ได้แก่ (๑) นวัตกรรมศิลปะ
เวียงกาหลงร่วมสมัย (๒) นวัตกรรมเทคนิคการผสมสูตรน้ าเคลือบเขียนลาย (๓) นวัตกรรมเทคนิคการ
เผาเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงเตาเผาวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง (๔) นวัตกรรมวัสดุที่รองรับศิลปะ
ลายเวียงกาหลงร่วมสมัย และ (๕) เส้นทางพ้ืนที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมเวียงกาหลงส าหรับการ
อนุรักษ ์
 ๕.๔.๑ นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย 
 ทีมงานวิจัยได้องค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัยที่พัฒนาขึ้นจากอัต
ลักษณ์เดิม อย่างน้อย ๒ ลาย ได้แก่ ลายไก่ฟ้าเทิดทูนบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ และลายตะเพียนทอง
ด ารงพระพุทธศาสนา ซึ่งทั้ง ๒ ลายนี้เป็นลวดลายที่พัฒนาขึ้นหลังจากที่ได้อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน โดยพัฒนาให้ศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัยเตาเผาวัดแม่ห่าง 
และเตาเผาโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ศิลปะลายเวียงกาหลงร่วมสมัยชุดนี้เป็นการพัฒนาร่วมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะเวียงกาหลง โดยน าลายต่าง ๆ ของเวียงกาหลงดั้งเดิมมาบูรณาการและรวมไว้
เป็นผลงานผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกัน นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ใหม่ ได้แก่  
  ๑. แบบศิปละลายดอกบัวบาน 
  ๒. แบบศิลปะปลาคู่ส าราญธารา  
  ๓. แบบศิลปะบัวบูชาพระพุทธองค์  
  ๔. แบบศิลปะกิเลนดงน้อมกายา  
  ๕. แบบศิลปะไก่ฟ้าพญาไพร   
  ๖. แบบศิลปะพญาหงส์ใหญ่รวมพลกา  
   ๗. ลายนานาในบัวตูม   
 ๕.๔.๒ นวัตกรรมเทคนิคการผสมสูตรน้ าเคลือบเขียนลาย  
 เครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมมี ๔ ประเภท ได้แก่ (๑) ประเภทเขียนลายใตเคลือบสีด าบนพ้ืน
ขาว  (๒) ประเภทเครื่องถวยขาวเคลือบใสไมมีสี  (๓) ประเภทเคลือบสีเขียวแบบเซลาดอน  มีเคลือบ 
๒ ชนิด คือ ชนิดเคลือบสีเขียวเข้ม และสีเขียวอ่อน และ (๔) ประเภทเคลือบสีน ้าตาล จากการสืบค้น 
พบว่า สามารถน า ไม้ต้นล าไย จามจุรี และกถินณรงค์ มาเผาแล้วเอาเถ้าของแต่ละชนิดไปท าน้ า
เคลือบส าหรับเผาแทนไม้รกฟ้าได้อย่างอัศจรรย์ โดยใช้สูตรการผสมตามสูตรการเผาเซรามิคปัจจุบัน
เข้าไปบูรณาการ ดังนี้ 
  ๑.๑ สูตรน้ าเคลือบใสพื้นขาวออกสีเขียวมรกต (๑lab)  
    (๑) ดินขาวคอมปาวด์ ๙๕๐ กรัม  (๒) เฟอร์ริก ๑๐๐ กรัม  
    (๓) ควอท์\ซิลิก้า ๖๐๐ กรัม   (๔) แบเรียม ๗๒๐ กรัม  
    (๕) หินปูน ๑๓๐๐ กรัม   (๖) ฟิต(เฟสปา) ๗๕๐๐ กรัม  
  ๑.๒ สูตรน้ าเคลือบใสพื้นขาวออกฟ้า (1lab)  
    (๑) ดินด าเวียงกาหลง ๙๕๐ กรัม  (๒) เฟอร์ริก ๑๐๐ กรัม  
    (๓) ควอท์\ซิลิก้า ๖๐๐ กรัม   (๔) แบเรียม ๗๒๐ กรัม  
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    (๕) หินปูน ๑๓๐๐ กรัม   (๖) ฟิต(เฟสปา) ๗๕๐๐ กรัม 
 พบว่า เถ้าที่ดีที่สุดในการท าเคลือบเครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ ขี้เถ้าไม้ต้นล าใย รองลงมา 
ได้แก่ ขี้เถ้าไม้จามจุรี และกถินณรงค์ เนื่องจากเนื้อไม้ไม่มีความหนาแน่นต่างกัน การเกาะพ้ินผิวของ
น้ าเคลือบ ไม้เนื้อแข็งจะเกาะได้ดีกว่า เมื่อเผาออกมาแล้วสีไม่ต่างกันมากนัก แต่ความมันวาวต่างกัน
เห็นได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ไม้ล าใยมีความมันวาวมากกว่า ส่วนไม้จามจุรี มีความวาวเล็กน้ อย 
กระถินนรงค์มีความเป็นด้านไม่มันวาว เนื่องด้วยการท าขี้เถ้าไม้ชนิดต่างๆ ต้องใช้ไม้จ านวนมาก จึงจะ
ได้ขี้เถ้าตามท่ีต้องขั้นตอนท ายุ่งยาก 
 จึงกล่าวได้ว่า ได้นวัตกรรมใหม่ส าหรับน้ าเคลือบเครื่องปั้นดินเผาในยุคปัจจุบัน กล่าวคือ 
น้ าเคลือบซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เครื่องปั้นเวียงกาหลงมีความงดงามลวดลายเด่นขัดขึ้นอีกทั้งสร้าง
ความแกร่งให้กับชิ้นงาน อีกทั้งลบรอยการร้าวของภาชนะได้ด้วย ผู้วิจัยจึงได้สอบถามเรื่องสูตรน้ า
เคลือบจากปราฃญ์ชาวบ้านพบว่าส่วนผสมของน้ าเคลือบ ประกอบด้วยดินหน้านา, ขี้เถ้าไม้ก่อ         
ไม้ฮกฟ้า ดินขาว น ามาผสมกันแล้วชุบเคลือบเครื่องปั้น  
 ๕.๔.๓ นวัตกรรมเทคนิคการเผาเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงเตาเผาวัดแม่ห่าง   
 ผลิตภัณฑเครื่องเคลือบเวียงกาหลง เปนผลิตภัณฑหลายแบบ เครื่องเคลือบดินเผาโบราณ 
ที่ขุดพบมีลวดลายเปนเอกลักษณทั้งลายเถา ลายสัตว ลายเทวดา ลักษณะพิเศษของเครื่องเคลือบมี
ความบางเบาเนื่องจากเนื้อดินที่ใชเปนสีด า ที่ทนความรอนสูงกวาดินชนิดอ่ืนๆ สามารถเผาในความร
อนสูงโดยไมเสียรูปทรง ทั้งเนื้อดินและขี้เถาไมที่น ามาท าเปนน้ าเคลือบ ความยากของผลิตภัณฑจะอยู
ที่ความช านาญและประสบการณของชางลวดลาย การวิจัยใช้เตาเผาไฟฟ้าของโรงเรียนวัดหนองบัว
พิทยา และเตาเผาไฟฟ้าวัดแม่ห่าง เป็นสถานที่เผาเครื่องเคลือบปั้นดินเผาเวียงกาหลงร่วมสมัย เพ่ือน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การสืบสานภูมิปัญญาโบราณให้คงอยู่และสืบต่อไปสู่รุ่นหลัง และการประกอบ
อาชีพในอนาคต ตลอดถึงน าข้อมูลที่ได้ศึกษาไปเผยแผ่แก่ชุมชนอันจักน าไปสู่การสร้างเสริมรายได้แก่
ชุมชน ผลกรศึกษาวิจัย พบว่า การเผา ๒ ครั้ง ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี กล่าวคือ การเผาครั้งที่ 
๑ การเผาดิบ  ได้แก่ การน าเครื่องปั้นดินเผา (ที่เขียนลายศิลปะแล้วก็ได้ หรือ ที่ยังไม่ได้เขียนก็ได้) เข้า
เตาเผาที่ควบคุมอุณหภูมิเตาเผา ในช่วง ๓๕๐ – ๔๕๐ oC ที่อยู่ในสูตรแร่เคลย์ จะสลายตัวออกจาก
แร่เคลย์จนหมด ช่วงอุณหภูมินี้มีความส าคัญ มีหลักที่ว่าต้องควบคุมให้อุณหภูมิภายในเตาเพ่ิมขึ้น
อย่างช้าๆ (การเลี้ยงไฟ) จะท าให้ชิ้นงานหดตัวพร้อมกัน ไม่แตกร้าว เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิในช่วงที่สี่ เมื่อ
อุณหภูมิภายในเตาเผา มีค่าประมาณ ๕๗๐ oC ช่วงนี้ซิลิกาที่อยูในเนื้อดินจะมีการขยายตัว ถ้าควบคุม
อุณหภูมิภายในเตาไม่ดี ชิ้นงานจะร้าว และถ้าการเผาอุณหภูมิสูงในช่วงที่ห้า เผาครั้งสุดท้าย เมื่อ
อุณหภูมิภายในเตาเผามากกว่าประมาณ ๗๐๐oC สารอินทรีย์ และซัลเฟอร์แบบต่างๆ ที่อยู่ในเนื้อดิน 
จะเกิดการเผาไหม้ในช่วงนี้ ในกรณีใช้เตาเผาแบบปกติคือ เผาแบบอ๊อกซิเดชั่นจะได้แก๊สคารบอได
ออกไซด์ และแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
 เผาครั้งที่ ๒ การเผาเคลือบ ในกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา หรือเรียกทั่วไปว่า 
“การเผาเซรามิกส์” จากท าโครงงานทดลองการเผา โดยใช้ขั้นตอนการเผาเคลือบ ท าหลังจากชิ้นงาน
ผ่านการลงสีเคลือบ และพ่นเคลือบแล้ว  กล่าวคือ ชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบ จะมีความแข็งแรง แต่มีรู
พรุนมาก และมีความแข็งน้อย การเพ่ิมคุณภาพของชิ้นงานจะใช้การทาน้ าเคลือบ และเผาเคลือบอีก
ครั้ง นอกจากจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามแล้ว การเผาเคลือบเป็นการเพ่ิมคุณภาพของชิ้นงาน
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ต่อการใช้งาน ท าให้ชิ้นงานลดอัตราการซึมของน้ า มีความแข็งมากขึ้น ท าความสะอาดง่าย และคงทน
ต่อการใช้งาน การเผาเคลือบ คือการเคลือบผิววัสดุ (วัสดุในทดลองครั้งนี้คือชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบ
มาแล้ว) ด้วยการเผาน้ าเคลือบ ที่ทา พ่น บนชิ้นงาน ผลก็คือจะได้ชิ้นงานที่เคลือบด้วยแก้วเป็นชั้น
บางๆ ตลอดทั้งผลิตภัณฑ์ 
      การเผาเคลือบกับการเผาดิบมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ การเผาเคลือบจะเป็นการ
ท าให้ส่วนประกอบของน้ าเคลือบหลอมตัวเป็นแก้วยึดติดกับผิวของชิ้นงาน  และเกิดสีตาม
ส่วนประกอบที่อยู่ในน้ าเคลือบ (เกิดจากองค์ประกอบที่มีโลหะในหมู่ทรานซิชัน)  การเปลี่ยนแปลง
ของน้ าเคลือบในการเผาเคลือบเบื้องต้น ซึ่งได้เทคนิคนวัตกรรมความรู้ใหม่ ดังนี้ 
            (๑) การเผาด้วยอุณหภูมิต่ าในช่วงแรก เป็นการเผาไล่น้ า และความชื้น ที่อยู่ในน้ า
เคลือบ และซึมเข้าไปยังผิวของชิ้นงาน ในอุณหภูมิ ๑๒๐oC 

(๒) การเผาไล่น้ าที่เกิดอยู่ในโครงสร้างของวัตุดิบที่น ามาผลิตเป็นน้ าเคลือบ การ
เผาจะใช้อุณหภูมิประมาณ ๓๕๐ – ๕๗๐oC  น้ าที่อยู่ในองค์ประกอบของน้ าเคลือบจะ สลายตัว และ
เปลี่ยนส่วนประกอบเป็นอาลูมินาซิลิเกต ช่วงอุณหภูมิดังกล่าวตัวเคลือบจะขยายตัว ในช่วงนี้ถ้าเพ่ิม 
อุณหภูมิเร็วเกิดไปน้ าเคลือบจะแตกร้าว และร่อนออกจากชิ้นงาน 

(๓) อุณหภูมิ ๕๗๐ – ๖๐๐ oC ช่วงนี้เป็นช่วงที่วัตถุดิบในน้ าเคลือบขยายตัว ถ้า
ควบคุมการเผาไม่ดีตัวเคลือบอาจมีการแยกตัว 

(๔) อุณหภูมิมากกว่า ๖๐๐ oC  ด้วยในน้ าเคลือบจะเติมสารลดอุณหภูมิการ
หลอม เรียกว่า ฟลักซ์ (flux) ฟลักซ์ประเภทตะกั่ว และบอแรกซ์ จะท าให้เคลือบหลอมตัวที่อุณหภูมิ
ดังกล่าว  เนื่องจากเคลือบตะกั่วสามารถละลายได้ในน้ าส้ม และเคลือบบอแรกซ์ สามารถละลายได้ใน
น้ า ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา เผาเคลือบด้วยฟลักซ์ ดังกล่าวจึงเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ในปัจจุบัน
นิยมใช้เฟลด์สปาร์ (โพแตสเซียม) เป็นส่วนผสมของน้ าเคลือบ ซึ่งท าหน้าฟลักซ์ได้ดี นอกจากนี้ ยังมีแร่
และสารต่างๆ ที่ใช้ในการท าฟลักซ์ของน้ าเคลือบ ซ่ึงแต่ละชนิดมีข้อดี และข้อจ ากัดต่างกัน 

(๕) อุณหภูมิการสุกตัว หรืออุณหภูมิของการเคลือบ คือช่วงอุณหภูมิที่ตัวเคลือบ
หลอมตัวดีทั้งหมด หรือเรียกว่าสุกตัว แบ่งย่อยตามอุณหภูมิได้เป็น ๓ แบบ คือ  

- การเคลือบไฟต่ า เคลือบจะสุกตัวที่อุณหภูมิ ๘๐๐ – ๑,๑๐๐oC 
- การเคลือบไฟกลาง เคลือบจะสุกตัวที่อุณหภูมิ ๑,๑๕๐ – ๑,๒๐๐oC 
- การเคลือบไฟสูง เคลือบจะสุกตัวที่อุณหภูมิ ๑,๒๓๐ – ๑,๓๐๐oC 
แต่ในกรณีที่เครื่องเคลือบ มีการวาดด้วยสี ก่อนการปิดทับด้วยน้ าเคลือบ 

การเผาเพื่อให้เกิดสีต้องเผาที่อุณหภูมิ ในช่วง ๑,๑๕๐ – ๑,๓๐๐oC 
 จึงสรุปได้ว่า การเผาเครื่องปั้นดินเผาด้วยเตาเผาไฟฟ้าท าให้ง่ายต่อการควบคุมอุณหภูมิให้
คงที่ได้แม่นย า ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็มีคุณภาพดี แต่เสียเวลาการเผานาน ๑๒-๑๖ ชั่วโมง แม้บางครั้ง
การทดลองมีการผิดพลาดด้านการกระแสความร้อน ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไป แต่ผลิตภัณฑ์ก็
มีลักษณะที่สวยงามอีกแบบหนึ่ง ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าชอบแบบใด 
 ๕.๔.๔ นวัตกรรมวัสดุที่รองรับศิลปะลายเวียงกาหลงร่วมสมัย 
 องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้ คือ นวัตกรรมวัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับศิลปะเวียงกาหลงร่วม 
สมัยที่สามารถน าไปเขียนลงบนวัสดุอุปกรณ์ได้ทุกประเภท เช่น เสื้อผ้า ร่มกักแดด เครื่องปั้นดินเผา  
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ย่าม ตาลปัตร ฯลฯ ตามที่ผู้ประกอบการจะบูรณาการน าไปใช้ แต่ที่ศูนย์การเรียนรู้เวียงกาหลงศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา และวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง ใช้ทดลองได้แก่ เสื้อผ้า ย่าม ตาลปัตร 
ร่มใหญ่ เครื่องปั้นดินเผา โดยแบ่งวิธีการเขียนดังนี้ 
  (๑) การลงลายด้วยการเขียนด้วยมือ ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาต่าง ๆ เช่น จาน โถ 
แจกัน ชุดกาแฟ ร่มใหญ่ ร่มเล็ก เป็นต้น 
  (๒) การลงลายด้วยการพิมพ์ กล่าวคือ น าแบบลายที่ออกแบบไว้ไปจัดท าเป็น
แบบพิมพ์สกรีน และการจัดท าเป็นบล๊อคปั๊ม (ประทับ) บนวัสดุที่ต้องการ เช่น ตราประทับ
สถานศึกษา เสื้อผ้า ย่าม ตาลปัตร ของที่ระลึก เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้มี ๔ องค์ความรู้ใหม่  ได้แก่ นวัตกรรม
ศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย นวัตกรรมเทคนิคการผสมสูตรน้ าเคลือบเขียนลาย นวัตกรรมเทคนิคการ
เผาเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงเตาเผาวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง และนวัตกรรมวัสดุที่รองรับศิลปะ
ลายเวียงกาหลงร่วมสมัย โดยถือว่าองค์ความรู้ใหม่ท้ัง ๔ ประการนี้ มอบให้เป็นอัตลักษณ์ของศูนย์การ
เรียนรู้เวียงกาหลงศึกษาโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา และวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมการน าไปเป็นอาชีพเสริมรายได้ของประชาชนในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป 
 ๕.๔.๕ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเวียงกาหลงยุค
ไทยแลนด์ ๔.๐ 
  ทีมงานวิจัยจึงได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดผลทางการปฏิบัติอันจัก
น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า ผลักดันการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยการท่องเที่ยวในท้องถิ่ น โดยใช้
กระบวนการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติของชุมชนในพ้ืนที่ ท้องถิ่น พบว่า การจะ
ผลักดันการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ต้องน ามรดกทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ มาบริหารจัดการให้เป็นระบบ แล้วให้ภาคีชุมชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง จึงจะ
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ส าคัญแต่ละแห่งต้องมีความพร้อมที่จะจัดการตนเองให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวดัวย โดยต้องลงมือสร้างสรรค์พ้ืนที่ของศิลปวัฒนธรรมนั้นให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยว มิใช่
เพียงเป็นค าพูดเท่านั้น  ดังนั้นทีมงานวิจัยจึงได้น าเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับการจะเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นมาประเมินสถานที่ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ในเวียงกาหลง ในที่สุดมีสถานที่ที่มี
ความพร้อมตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปเพียง ๑๐ แห่ง ใน ๑๐ แห่งนั้น สมารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มโบราณสถานโบราณวัตถุ กลุ่มศิลปวัฒนธรรมประเภทลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา และกลุ่ม
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เมื่อน าทั้ง ๓ กลุ่มท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินความเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ท้องถิ่นตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปมาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ท าให้ได้เส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเวียงกาหลงอย่างชัดเจน นับเป็นองค์ความใหม่ที่เกิดจากการ
วิจัยเรื่องนี้ และในอนาคตคนท้องถิ่นเวียงกาหลงจะถูกเรียกว่า  Local Hero ๕ ด้าน คือ 
  - ฮีโร่ ผู้ปกป้องวิถีชีวิต วัฒนธรรมให้คงอยู่ 
  - ฮีโร่ ผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดและเพ่ิมคุณค่า 
  - ฮีโร่ ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นให้เป็นแรงบันดาลใจของผู้คน 
  - ฮีโร่ ที่จะท าให้คนไทยมองโลกและเข้าใจชีวิตในมุมใหม่ 
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  - ฮีโร่ ที่เป็นคนธรรมดา แต่มีศักดิ์ศรีที่น่าชื่นชม เพราะมีความเข้าใจถิ่น และรักถิ่น
อย่างจริงใจ 
   จึงกล่าวได้ว่า องค์ความรู้ใหม่คือเพชรอันล้ าค่าของท้องถิ่น องค์ความรู้ใหม่คือแสงทอง
ของการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญต่อไปในอนาคตควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถท าให้เกิดรายได้แก่ประชาชนภายใต้แนวคิดพออยู่พอกิน ดั่งที่พระบรมชนกาธิเบศร์ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ได้ตรัสไว้แก่ประชาชาวไทยทุกคน 
 
๕.๕ อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยแผนงานชุดโครงการวิจัยเรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลายเวียง
กาหลงสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชน ครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์แหล่งศิลปวัฒนธรรมที่มี
ชื่อเสียงและมีคุณค่าของเวียงกาหลงเป็นหลัก แล้วน าแหล่งศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียงมา
ประกอบ คือ พ้ืนที่ในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า และ พ้ืนที่บางส่วนในเขตอ าเภอแม่สรวย เพ่ือน ามาจัดท า
แผนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยค านึงแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่, ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกัน, 
อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวเดียวกันมีประเด็นที่ทีมงานวิจัยเห็นว่าควรอภิปรายผลอยู่หลายประเด็น 
ดังนี้ 
 ประเด็กแรก ความตระหนักในอัตลักษณ์ศิลปะเวียงกาหลงเป็นประเด็นที่ทีมงานวิจัยได้ลง
ภาคสนามเข้าไปพ้ืนที่ของต าบลเวียงกาหลงทุกหมู่บ้าน จ านวน ๑๗ หมู่บ้าน และต าบลอ่ืนๆ ที่
ใกล้เคียงเข้าไปสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกตการณ์ด้านอาชีพเสริมของประชาชน พบว่า อาชีพเสริมของ
ประชาชนได้แก่การรับจ้างทั่วไปทั้งในหมู่บ้านและนอกพ้ืนที่ ต่อข้อถามถึงศิลปะเวียงกาหลงเกือบ
ทั้งหมดตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้ว่าศิลปะเวียงกาหลงเป็นมรดกเก่าแก่ของเวียงป่าเป้าเท่านั้น แต่ไม่รู้
ว่ามีคุณค่าต่อประชาชนอย่างไร เข้าใจว่าเป็นของใช้สอยของคนชั้นสูงเพราะมันมีราคาสูงคนสามัญไม่
สามารถที่จะน ามาใช้ได้ และจะเอามาท าเป็นอาชีพเสริมได้อย่างไร เนื่องจากต้นทุนในการท าเครื่อง
เคลือบปั้นดินเผานั้นต้องใช้ทุนสูงประชาชนทั่วไปไม่สามารถท่ีจะท าได้ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่เข้าใจว่า การจะอนุรักษ์ลวดลายศิลปะเวียงกาหลงมีเพียงอย่างเดียวคือการท าเป็นเครื่อง
เคลือบดินเผา หรือท าเป็นเครื่องเซรามิคเท่านั้น ถึงจะเรียกว่า ศิลปะเวียงกาหลง นั้นแสดงให้เห็นว่า 
การเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ สืบสานมรดกศิลปะเวียงกาหลงให้แก่ประชาชนทั่วไปมีน้อยมาก 
และยังไม่มีการกระตุ้นอย่างจริงจังจากหน่วยงาน องค์กร กลุ่มพลังต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
ชัชวาลย์ สัมมาวิจิตร์๑ ได้กล่าวว่า หน่วยงาน องค์กรภายในท้องถิ่นเข้าไปส่งเสริมเฉพาะกลุ่มที่เขาได้
ตั้งไว้แล้ว ได้แก่ กลุ่มเครื่องเคลือบปั้นดินเผาเตาสล่าทัน ธิจิตตัง ศูนย์โอท็อปเวียงกาหลงวัดยอดขุนพล 
และกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาโบราณเตาสล่าศรี ลืมเนตร นอกนั้นยังไม่มีการส่งเสริมประชาชนทั่วไปให้ใช้
ศิลปะเวียงกาหลงมาเป็นอาชีพเสริมรายได้อย่างจริงจัง ประกอบกับความคิดของคนในพ้ืนที่คิดว่า 
ศิลปะเวียงกาหลงต้องคนมีเงินมากมาลงทุน มีศิลปินที่เข้าใจในศิลปะเท่านั้นที่จะท าได้ ดังนั้น ประเด็น
นี้ ทีมงานวิจัยสันนนิษฐานว่า อาจจะเกิดจากสาเหตุต่อไปที่ประชาชนไม่มีความตระหนัก ความเข้าใจ

                                           
 ๑ ชัชวาลย์ สัมมาวิจติร์ ข้าราชการครูบ านาญ, (สัมภาษณ์), ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



๑๕๔ 
 
ในศิลปะเวียงกาหลง คือ (๑) หน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่นไม่ได้รณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจในคุณค่า
ของศิลปะเวียงกาหลง อาจจะเกิดจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้ในองค์กร (๒) หน่วยงาน องค์กร
ขาดงบประมาณในการด าเนินการ อาจจะเกิดจากใช้งบประมาณไปด าเนินการในส่วน ที่เป็น
สาธารณูปโภค อุปโภค มากกว่า (๓) กลุ่มที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องศิลปะเวียงกาหลงไม่อยากให้
แพร่หลายไปสู่ประชาชน อาจจะเป็นการมองว่าแย่งรายได้จากกลุ่มของตน  
 ประเด็นที่สอง ความใส่ใจของหน่วยงาน องค์กรในต าบลเวียงกาหลง ท้องถิ่น ท้องที่เป็น
หน่วยงานที่ต้องส่งเสริมอาชีพเสริมแก่ประชาชนเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ไม่ต้องเดินทาง
ออกไปท างานนอกพ้ืนที่ แต่ปรากฏว่าคนในท้องที่ต าบลเวียงกาหลงไปท างานนอกพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากไม่มีอาชีพเสริมรายได้ในพ้ืนที่ แม้แต่กลุ่มเตาเผาเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงของสล่าทัน 
ธิจิตตัง ก็มีประชาชนเข้าไปรับจ้างท างานไม่กี่คน อาจจะเกิดจากความไม่ถนัดในศิลปะของประชาชน
จึงไม่ไปเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง หรืออาจจะเกิดจากความจ ากัดใน
การจ้างหรือรับคนเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มฯ ก็เป็นได้ ทีมงานผู้วิจัยให้ข้อสังเกตว่า การที่จะส่งเสริม 
สืบสาน ฟ้ืนฟูศิลปะเวียงกาหลงให้เป็นอาชีพเสริมแก่ประชาชนนั้นไม่จ าเป็นต้องท าเป็นเครื่องเคลือบ
เดินเผาอย่างเดียว สามารถน าลวดลายศิลปะเวียงกาหลงไปเขียนหรือประทับบนวัสดุอ่ืน ๆ ได้ เช่น 
เสื้อ ผ้า ร่ม ย่าม ของใช้อ่ืนๆ ที่ไม่ต้องลงทุนทางการเผา แต่สามารถหาซื้อวัสดุที่มีทั่วไปมาจัดท าเป็น
ผลิตภัณฑ์สินค้าอนุรักษ์ศิลปะเวียงกาหลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับ วิรัตน์ วังหมื่น๒ กล่าวว่า ทางโรงเรียน
บ้านทุ่งม่านได้น าลวดลายศิลปะเวียงกาหลงไปบูรณาการลงในวัสดุอ่ืนที่ไม่ใช่เครื่องเคลือบดินเผาให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยจ้างปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปสอนการเขียนลายศิลปะเวียงกาหลงแก่
นักเรียน จากนั้นน าลวดลายไปท าเป็นบล๊อคเพ่ือปั๊ม (ประทับ) บนเสื้อผ้าฝึกฝนให้เขามีอาชีพติดตัวไป
เป็นอาชีพเสริมเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียน  
 ทีมงานวิจัยให้ข้อสังเกตว่า สถานศึกษาในอ าเภอเวียงป่าเป้าน่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะ
ช่วยกันให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เยาวชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเข้า
ไปสู่ชุมชนแล้วสอดแทรกองค์ความรู้เรื่องศิลปะเวียงกาหลงแก่ชุมชน เมื่อเสนอบ่อยๆ ความซึมซับก็จัก
เกิดแก่ประชาชนแบบไม่รู้ตัว ในขณะเดียวกันถ้าผู้น าชุมชน องค์กรเห็นความส าคัญของศิลปะเวียง
กาหลงอย่างจริงจัง ก็สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง กลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผาโบราณของสล่าศรี หรือโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยาเพ่ือให้ความรู้ ความตระหนักแก่
ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้านของตนเองได้อย่างไม่ยากเลย 
 ประเด็นที่สาม เส้นทางท่องเที่ยวหลักและเส้นทางท่องเที่ยวรอง โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม 
คือ แหล่งศิลปวัฒนธรรมเนื่องด้วยโบราณสถานศาสนสถานและวัดวาอารามในพระพุทธศาสนา  และ
แหล่งศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเป็นอนุสาวรีย์อาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
งานหัตถกรรมและศิลปกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล๓ ซึ่งได้ศึกษาวิจัย

                                           
๒ วิรัตน์ วังหมื่น ครูช านาญการโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๓ ต าบลเวยีงกาหลง, สัมภาษณ์, ๗ 

มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓ อ้างแล้ว, พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล, การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาว

มอญเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี, ๒๕๕๓), หน้า ๓๕. 



๑๕๕ 
 
เรื่องการศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดด
เด่นด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวมอญ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ทางด้านโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ได้แก่ วัดมอญ เตาโอ่งอ่าง เครื่องปั้นดินเผา ตุ่มสามโคก ตลอดจนด้านประเพณี เทศกาล 
ได้แก่ งานสงกรานต์ งานแห่เสาหงส์ธงตะขาม และวิถีชีวิตของชุมชนมอญ ได้แก่ อาการการกิน การ
แต่งกาย ดังนั้น แสดงให้เห็นว่า หากน าสิ่งที่อยู่ในชุมชน เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และเป็นทีรู้จักกันใน
ของคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ยอมจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและการบริการของชุมชนได้ 
 การสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในเขตเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งมี
ความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ แต่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกัน ดังนั้น แนว
ทางการพัฒนาเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ต้องปรับประยุกต์จากสิ่งเก่าและสิ่ง ใหม่
ผสมผสานกัน เป็นลักษณะการสร้างให้เป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมด้วยรูปแบบใหม่ขึ้น และเป็นการสร้าง
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่มีความผสมผสานมีความแตกต่างและความเหมือนกับวัฒนธรรมดังเช่นในอดีตที่
ผ่าน ส าหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมเขตเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้ า จังหวัด
เชียงราย เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาผู้ประกอบทางวัฒนธรรม เป็นการน าเสนอแนวคิดการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ส าหรับ
น าไปใช้ขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรมในเขตเวียงกาหลง ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชนในเขตเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า (๒) แนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมนั้น เป็นแนวทางที่วางแผนในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นแล้ว หรือป้องกันปัญหาที่ยังไม่
เกิดข้ึน คือ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างรู้เท่าทันและตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม 
ทั้งสองฝ่าย ทั้งเจ้าของวัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว และแนวทางการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (๓) แนวโน้มรูปแบบและการจัดการจัดการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมในเขตเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า ทั้งการจัดจ าหน่ายสินค้าและการบริการการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน คือ การพัฒนารูปแบบการบริการการท่องเที่ยวจากทรัพยากรที่มีอยู่เดิม  และ
การสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่จากทรัพยากรศิลปวัฒนธรรม และ (๔) สรุปการจัดท าแผนการพัฒนาผู้
ประกอบทางวัฒนธรรม คือ การรักษามาตรฐานแหล่งท่องเที่ย สินค้าและบริการที่มีอยู่เดิม การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการใหม่ๆ และ การขยายขอบเขตแหล่งท่องเที่ยวและการบริการเพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล๔  ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาทรัพยากร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี 
พบว่า แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ควรเน้นการพัฒนาคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ อนุรักษ์และถ่ายทอดปัญญา และองค์ความองค์รู้ให้คงอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนแนวทางการพัฒนาด้านกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนชาวมอญ ควรพัฒนาด้านการ

                                           
๔ อ้างแล้ว, พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล, การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาว

มอญเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี, ๒๕๕๓), หน้า ๓๕. 



๑๕๖ 
 
คมนาคม โดยการปรับปรุงถนน และพัฒนาเส้นทางการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงถึงกัน 
ตลอดจนพัฒนาด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกับ
นักท่องเที่ยว ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์๕  ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา : เพลินวาน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า แหล่งท่องเที่ยวชิงวัฒนธรรมย้อน
ยุค “เพลินวาน” มีกระบวนการสร้างพ้ืนที่ (เชิงกายภาพ) ที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่ทั่วไป กล่าวคือ 
เป็นการสร้างพ้ืนที่แบบน าอดีตมาตัดแปะ มีการคัดเลือกอดีตในช่วงเวลาที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เป็น
การสร้างอดีตด้วยข้อมูลที่มาจากการผสมผสาน เป็นการสร้างความหมายใหม่ และเป็นการสร้างพ้ืนที่
ที่ไม่ต้องการอ้างอิงบริบทของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทั้งนี้สิ่งส าคัญในกระบวนการสร้างพ้ืนที่คือ 
เรื่องของการออกแบบและใช้องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นการผสมผสานทั้งศาสตร์และ
ศิลป์เข้าด้วยกัน ดังนั้น การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
นั้น ไม่จ าเป็นต้องน าช่วงระยะเวลาทุกช่วงในประวัติศาสตร์มาน าเสนอ เพียงแต่น าช่วงระยะเวลาที่
ผู้คนรับทราบและจดจ ามาน าเสนอ ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมในชุมชนได้ 
แหล่งศิลปวัฒนธรรมเวียงกาหลง จึงควรน าเสนอเพียงช่วงระยะเวลาที่ผู้รับทราบและจดจ า คือ ช่วง
ระยะเวลาของเวียงกาหลงดังชื่อ เพราะมีวัฒนธรรมที่ผู้รับทราบและจดจ าได้ คือ ผลิตภัณฑ์เครื่อง
เคลือบดินเผาเวียงกาหลง แนวคิดปรัชญาที่ปรากฏบนลวดลายเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง 
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความตระหนักในคุณค่า ความเอาใจใส่ในอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นจะส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้ต้องอาศัยจิตอาสาเป็นพ้ืนฐาน หากท้องถิ่นใดมีบุคคลที่มีจิต
อาสามากย่อมจะท าให้บรรลุความส าเร็จได้ดีและต่อยอดได้อย่างแน่นอน 
 
๕.๖  ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๖.๑ ข้อแสนอแนะการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
  ๑. หน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่อ าเภอเวียงป่าเป้าและอ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย สามารถน าข้อมูลที่ได้และแนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจกรรมชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
ทางศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ ได้ต่อยอดเพ่ือให้สามารถด าเนินการทั้งทางด้านสินค้าและการบริการให้มี
ศักยภาพยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันได้ 
  ๒. หน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มบุคลลที่เกี่ยวข้องนอกพ้ืนที่ สามารถน าไปเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเข้าไปส่งเสริมและต่อยอดองค์ความรู้ ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและการบริการ และรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 ๕.๖.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เน้นการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือหา
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ดังนั้น 

                                           
  ๕ ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์, กระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว : กรณีศึกษา
เพลินวาน อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์, (๒๕๕๘), หน้า ๖๓. 



๑๕๗ 
 
ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนที่ โดยน าแนวคิดที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้  ไปทดลองปฏิบัติกับชุมชนใด
ชุมชนหนึ่ง แล้วหาชุมชนต้นแบบในการพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ศิลปะและวัฒนธรรมต้นแบบ 
  ๒. ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะเปรียบเทียบแหล่งวิสาหกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลป
และวัฒนธรรมระหว่างชุมชน หรือระหว่างพ้ืนที่ที่ต่างวัฒนธรรมกัน เช่น พ้ืนที่ระหว่างภาคเหนือกับ
ภาคกลาง พ้ืนที่ภาคเหนือกับภาคใต้ เป็นต้น เพ่ือหาจุดร่วมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบต่อไป 
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๑๕๙ 
 

 
บรรณานุกรม 

 
๑. ภาษาไทย 
 ๑.๑ หนังสือ 
กรชนก  สนิทวงศ์.  ต านานประวัติศาสตร์เชียงรายในอดีต.  เชียงราย : คณะสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.  ๒๕๕๒. 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ความคิดสร้างสรรค์ หลักการ ทฤษฏี การเรียนการสอน   

การวัดผลประเมินผล. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา. ๒๕๓๔. 
________. ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๔. 
กรมศิลปากร. เครื่องถวยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. ๒๕๒๓.   
________. ความรู้ทั่วไปในงานช่างศิลป์ไทย. กรุงเทพมหานคร. ๒๕๔๕. 
กรมสามัญศึกษา. คู่มือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร. หน่วยศึกษานิเทศก์  
 กรมสามัญศึกษา. กรุงเทพฯ : มิตรภาพการพิมพ์และสติวดีโอ. ๒๕๓๕. 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. นโยบายเมืองไทยแข็งแรง. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข.   
 ๒๕๕๐.  
กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา. ข้อมูลจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
 แผนกสามัญศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑). กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน 
 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ๒๕๖๐. 
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย. สถิตินักเรียนปี ๒๕๕๙.  
________. สารสนเทศ ปส.เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๐. เชียงราย : ส านักงานกลุ่มโรงเรียน 
 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย. ๒๕๖๐. 
________. รายงานสรุปผลการด าเนินงานช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
 ศึกษาจังหวัดเชียงราย. เชียงราย : ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
 ศึกษาจังหวัดเชียงราย. ๒๕๕๙. 
กลุ่มวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา.  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  
  กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  ๒๕๔๓. 
กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม.  แผนที่ชุมชน. กรุงเทพฯ : ส านักงานนโยบายและแผน 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  ๒๕๔๘. 
กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา.  เรื่องวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.  ๒๕๒๐.  
คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สังคมและวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๐. 
งามพิศ  สัตย์สงวน.  วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย:การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ :  
    เท็กซ์ แอนด์เจอนัล พับลิเคชั่น จ ากัด.  ๒๕๔๕. 
จารุวรรณ ข าเพชร และคณะ. งานปั้นปูน. กรุงเทพฯ: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ๒๕๔๙.  



๑๖๐ 
 
จ านง อดิวัฒนสิทธิ์. ประวัติแนวความคิดทางสังคม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. ๒๕๓๒. 
ฉลาดชาย รมิตานนท์. ป่าชุมชนในประเทศไทย: แนวทางการพัฒนา เล่ม ๒ : ป่าชุมชนภาคเหนือ:  
 ศักยภาพขององค์กรชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพฯ:  
 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.๒๕๓๖. 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. พิมพ์ครั้งที่ ๕.  กรุงเทพฯ:  
 แดเน็กซ์ อินเตอร์คอปอเรชั่น. ๒๕๕๕.   
ณวรรธน์ สายเชื้อ. แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาเมืองสงขลา. ภาควิชาการ 
 วางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๑. 
ดิฐา แสงวัฒนะชัย และคณะ.  การสร้างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วน 
   ร่วมของชุมชน ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. มหาสารคาม  :   
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  ๒๕๕๘. 
ทนงศักดิ์ วิกุล, การศึกษาการรับรู้ของชุมชน ต่อคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมือง :  
 กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครล าปาง . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 ลาดกระบัง กรุงเทพฯ. ๒๕๔๗. 
ทวีทอง หงส์วิวัฒน์.  การมีส่วนร่วมในการพัฒนา.  กรุงเทพฯ  : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข  
   มหาวิทยาลัยมหิดล.  ๒๕๒๗. 
ทิศนา แขมมณ.ี ศาสตร์การสอน:องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. 
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๔. 
________. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ .  

พิมพ์ครั้งที่ ๑๘. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๗.   
________. รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย.  พิมพ์ครั้งที่ ๗.  กรุงเทพฯ:  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.(๒๕๕๔).   
ธนากร ตาระกา. แนวทางการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ บนพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 
 ลพบุร.ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. ๒๕๕๐. 
นิเทศ  ตินณะกุล.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๖. 
บดินทร์ กินาวงศ์และคณะ.  ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย-เชียงแสน. เชียงราย :  มูลนิธิส่งเสริม 
   สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงราย.  ๒๕๔๖. 
บุญช่วย  ศรีสวัสดิ์.  ๓๐ ชาตใินเชียงราย  กรุงเทพ: ศยาม.  ๒๕๔๗. 
ประชากิจกรจักร, พระยา.  พงศาวดารโยนก.  พิมพ์ครั้งที่ ๗.  กรุงเทพฯ : คลังวิทยา.  ๒๕๑๖. 
ประวิทย์  ตันตลานุกุล.  ต านานวัดพระธาตุผาเงา.  พิมพ์ครั้งที่ ๓.  เชียงราย :  วัดพระธาตุผาเงา.  
  ๒๕๕๐. 
ประเวศ วะสี. การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนา. ในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในงาน 
 วัฒนธรรมพื้นบ้านไทย ๓๓ เรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน. กรุงเทพฯ: ส านักงาน 
 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. ๒๕๓๓. 
 



๑๖๑ 
 
ประเวศ วะสี. การศึกษาของชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น. (ในเสรีพงศ์พิศ. (บรรณาธิการ).   
 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้งกรุ๊ป. ๒๕๓๖. 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. ๒๕๔๒. 
พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๓๐. 
ไพรัตน์ เตชะรินทร์.  ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ  :  
  วัชรินทร์การพิมพ์.  ๒๕๒๔. 
มนตรี กระพุ่มมาลย์.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชน.  
  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
ยุพา  ทรัพย์อุไรรัตน์.  การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคตะวันออก. 
 กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๓๗. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ  :  
  ราชบัณฑิตยสถาน.  ๒๕๕๖. 
วัลลภ กันทรัพย์. ข้อคิดเบื้องต้นในการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ. กรุงเทพฯ:  

กรมการศาสนา. ๒๕๓๔. 
ศักดิ์ชัย สายสิงห์. ศิลปะล้านนา (ฉบับปรับปรุงใหม่). ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๒๕๕๔. 
________. ศิลปะเมืองเชียงแสน. กรมศิลปากร. กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๑. 
ศรีศักร วัลลิโภดม. การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ามกลางกระแสการ 
 เปลี่ยนแปลง. ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการ พัฒนาการทางวัฒนธรรม:  
 กรณีทักษิณ. กรุงเทพฯ: ส านักวัฒนธรรมแห่งชาติ. ๒๕๓๕.  
________.  ล้านนาประเทศ.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน.  ๒๕๔๕. 
สงบ ลักษณะ. จากหลักสูตรสู่แผนการสอน. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา. ๒๕๓๔. 
สงวน รอดบุญ. ศิลปกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา. ๒๕๒๙. 
สบพันธ์ ชิตานนท์, เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา HU ๘๐๑ พฤติกรรมมนุษย์นองค์กร  
 (Human Behaviors in Organization). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  
 ๒๕๔๙)   
สากล สถิตวิทยานันท์.  ภูมิศาสตร์การเกษตร.  กรุงเทพฯ:แพร่วิทยา.  ๒๕๓๒. 
เสรี พงศ์พิศ. คืนสู่รากเหง้า ทางเลือกและทัศนวิจารณ์ว่าด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน. กรุงเทพฯ:  
 เทียนวรรณ. ๒๕๒๙. 
สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้านนา. กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๓. ส านักพิมพ์ 

 เมืองโบราณ. ๒๕๕๕. 
สันติสุข กฤดากร. การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อ าเภอหลังสวน  
 จังหวัดชุมพร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๒๕๔๑. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒. 
  กรุงเทพฯ, ๒๕๔๒. 
 



๑๖๒ 
 
ส านักคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ.  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
 และการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร:  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป. ๒๕๓๔. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย. สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ปี ๒๕๕๘.  
ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ.  เมืองเชียงแสน.  กรุงเทพฯ :  กรมศิลปากร.  ๒๕๓๙. 
สุพัตรา สุภาพ. ความเป็นมาของสังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. ๒๕๓๓. 
สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์. ปัญญาชาวบ้านกับการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท.  
 กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. ๒๕๓๔. 
สุรัสวดี อ๋องสกุล.  ประวัติศาสตร์ล้านนา.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  เชียงใหม่  : ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
  คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  ๒๕๓๘. 
________.  ประวัติศาสตร์ล้านนา.  พิมพ์ครั้งที่ ๔.  เชียงใหม่  : ภาควิชาประวัติศาสตร์  
  คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  ๒๕๕๑. 
เสาวภา  ไพทยวัฒน์.  พื้นฐานวัฒนธรรมไทย:แนวทางอนุรักษ์และการพัฒนา. กรุงเทพฯ :  
   โรงพิมพ์การศาสนา.  ๒๕๔๐. 
เอกวิทย์ ณ ถลาง. ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย.  
 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๐.  
อ าพล สัมมาวุฒิ. งานช่างปั้นปูนสด. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. ๒๕๔๔. 
อคิน รพีพัฒน์. แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับที่ ๘. 
 มปท.  มปป. 
อนุสรณ์ การสมโภชเมืองเชียงราย ๗๒๕ ปี.  เชียงใหม่ :  เชียงใหมส่หนวกิจ.  ๒๕๒๙. 
อมรา  พงศาพิชญ์.  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๒. 
________.  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม). 
   กรุงเทพฯ : นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๗. 
________.  วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๑. 
 

๑.๒  รายงานการวิจัย 
กรรณิกา ชมดี.  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ:ศึกษาเฉพาะการมี 
  โครงการบ้านสารภีต าบลท่าช้าง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี.   
  รายงานการวิจัย กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๔๔. 
กิตติชัย การโสภา.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้ 
   หลกัสูตรประถมศึกษา.  รายงานการวิจัย  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  ๒๕๓๖. 
ขนิษฐา นิลผึ้ง. ศิลปะปูนปั้นเมืองเพชรบุรี. สาขาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ และ 
 สื่อสารมวลชน. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๔๙.  
 



๑๖๓ 
 
จิริณี สินุธก. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวสวนลองกอง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
 ศาสตร์. ๒๕๔๓. 
ชยาภรณ์  รักพ่อ. การแปลงทางเรขาคณิตโดยเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับลวดลายเวียงกาหลง  
 พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย. (รายงานการวิจัย. โรงเรียน 
 แม่เจดีย์วิทยาคม. ๒๕๕๑. 
ณฐรสศร์ จิระสกุลศักดิ์. ข้อมูลชุมชนโบราณและวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เวียงลอ เวียงกาหลง  
 เวียงสรอง และเวียงวรนคร (พะเยา เชียงราย แพร่และน่าน). รายงานการวิจัย.  
 ๒๕๕๔. 
ดวงฤดี  ศุภติมัสร, จินดาพร คงเดช และณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง. ภูมิปัญญาไทยปูนก่อสร้างโบราณ.  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส านักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษา และ 
 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ๒๕๕๗. 
ทัศนีย์ ไทยาภิรมย์.  การสร้างความพร้อมในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนใน 
   บริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง.  รายงานการวิจัย เชียงราย : มหาวิทยาลัย  
   ราชภัฏเชียงราย.  ๒๕๒๖. 
ธนวรรธน์ นธิิปภานันท์.  กระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา 
   เพลินวาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์.  รายงานการวิจัย กรุงเทพฯ : วิทยาลัย 
   สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  ๒๕๕๘. 
นพพร นิลณรงค์.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน:ศึกษากรณีบ้านไม้ตะเคียน 
   ต าบลตะเคียนปม กิ่งอ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน.  รายงานการวิจัย  ชียงใหม่  :  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  ๒๕๓๘. 
นิพนธ์ แจ้งเอ่ียม.  การส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในสังคมไทย.  รายงานการวิจัย  
    เชียงใหม่  :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  ๒๕๒๔. 
นิพนธ์ จินดาธรรม.  บทบาทการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด 
   ส านักงานการประถมศึกษาเชียงรายขององค์การบริหารส่วนต าบล.  รายงานการวิจัย   
   เชียงราย : สถาบันราชภัฏเชียงราย.  ๒๕๔๔. 
นภดล สังวาลเพ็ชร. ศึกษาวัสดุและเทคนิคศิลปะการปั้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรี.  รายงานการวิจัย.  
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ๒๕๕๘. 
นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา. การมีส่วนร่วมหลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง. (กรุงเทพฯ:   
 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๗. 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รายงานการวิจัย ,  

เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . ๒๕๔๒. 
ประคอง นิมมานเหมินท์. ภูมิปัญญาไทยในวิถีชีวิตไทย. ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญา 
 ไทยในภาษาและวรรณคดี. กรุงเทพฯ: ส านักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติและ 
 มหาวิทยาลัยสยาม. ๒๕๓๘. 
 



๑๖๔ 
 
 
ปรารถนา ศิริสานต์ และคณะ. การทดลองสร้างงานศิลปะในหัวข้อ “สื่อลายผ้าบนศิลปะ 
 เครื่องปั้นดินเผา” โดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลายโดย ใช้ลวดลายของผ้า.  
 รายงานการวิจัย. ๒๕๕๔.  
ปรัชญา เวสารัชช์.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชนชน.  รายงานการวิจัย.   
  กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  ๒๕๒๘. 
พงษ์ศักดิ์ ปันแก้ว.  การสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (เวียงหนองหล่ม) ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอ 
  แม่จันจังหวัด เชียงราย.  เชียงราย :  โรงเรยีนจันจว้าวิทยาคม.  ๒๕๔๘. 
พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง) และคณะ. The City of Art : ช่างสิบหมู่ในโรงเรียน 
 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย. รายงานการวิจัย.  
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๑. 
พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป (รูปทอง). การศึกษาหลักพุทธธรรมและคุณค่าที่ปรากฏในยันต์เทียน 

ล้านนา : กรณีศึกษาเฉพาะในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง. บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๔. 

พรทิพย์ อันทิวโรทัย. การวิเคราะห์รูปแบบความเป็นครูและกระบวนการถ่ายทอดความรู้  
ของครูมนตรี ตราโมท ในกลุ่มผู้สืบทอดที่ต่างกัน. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร :  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 

พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล.  การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพื่อ 
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี.  รายงานการวิจัย  กรุงเทพฯ :  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ๒๕๕๓. 
พลอยภัทรา ตระกูลทองเจริญ.  การศึกษาความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมผ่าน 
  กระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ เชียงรากน้อย.  
  รายงานการวิจัย  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ.  ๒๕๕๗. 
พิชญางค์ จูแจ่มญาณ.  การมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีในการท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน จังหวัด 
  เชียงใหม่.  รายงานการวิจัย   เชียงใหม่  : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  ๒๕๒๙. 
พิมานา บูรณพินทุ. การมีส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมศึกษาและการพัฒนาชุมชนบ้านปง  
  กิ่งอ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน.  รายงานการวิจัย เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
  ๒๕๓๖. 
พิมพา ตามี่.  ความต้องการของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนประถมศึกษา  
  อ าเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. รายงานการวิจัย เชียงใหม่ : 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  ๒๕๔๐. 
ยิ่งยง เทาประเสริฐ. เครือข่ายวิชาการราชภัฏด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาบันราชภัฏเชียงราย.   
 เชียงราย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพทย์พื้นบ้าน. ๒๕๔๒. 
ยุทธชัย ชูชัย.  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทาง 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย.   
  รายงานการวิจัย  เชียงราย:  สถาบันราชภัฏเชียงราย.  ๒๕๔๔. 



๑๖๕ 
 
 
เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี. การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นต่อการจัดการมูลฝอย: ศึกษาเฉพาะ 
 กรณีเทศบาลต าบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม.  
 คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก. กรุงเทพฯ. ๒๕๔๒. 
รุ่งอรุณ กุลธ ารง. วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร: การศึกษาวิชาช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์. 

รายงานการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๗. 
________. การศึกษาวิชาช่างสิบหมู่ในระบบโรงเรียนระหว่างพุทธศักราช ๒๔๕๕-๒๕๓๒ : การ 
 วิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์. รายงานการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๗. 
วิรัตน์  หมื่นจินะ.  ปัจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของผู้แทน 
  ประชาชนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย.  
  รายงานการวิจัย  เชียงราย : สถาบันราชภัฏเชียงราย.  ๒๕๔๔. 
วิวรณ์ สีหนาท. การศึกษาแนวทางการพัฒนาอาคารเพื่อการอนุรักษ์ชุมชนในพื้นที่ลุ่มคลอง  
 กรณีศึกษา : คลองอ้อมนนท์และคลองบางกอกน้อย จังหวัดนนทบุรี. สาขาวิชาการ 
 วางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ๒๕๔๖.  
สุทัศน์  กันทะมา.  การคงอยู่ของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทย.  รายงานการวิจัย   
   เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ๒๕๔๒. 
สุรชัย ตื้อยศ.  การพัฒนาบุคลกรในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้โดย 
   ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ AIC  ของโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี อ าเภอ 
  พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย.  รายงานการวิจัย เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เชียงราย.  ๒๕๔๘. 
สายันต์ ไพรชาญจิตต์, โบราณคดีของเครื่องถวยเวียงกาหลง, (กรุงเทพฯ : วารสารมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗. 
สายันต์ ไพรชาญจิตต์. แหลงเตาลานนา. กรุงเทพฯ : โครงการโบราณคดีประเทศไทย  ฝายวิชาการ  
 กองโบราณคดี  กรมศิลปากร. ๒๕๓๒. 
เสน่ห์ วงศ์สุฤทธิ์. การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ด้านงานหัตกรรมสาขาเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบของจังหวัดล าพูน. ๒๕๕๗. 
ยิ่งยง เทาประเสริฐ. เครือข่ายวิชาการราชภัฏด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาบันราชภัฏเชียงราย.         
 เชียงราย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพทย์พ้ืนบ้าน. ๒๕๔๒. 
อรุณี กาพย์ไชย.  บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ก าหนดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพระดับ 
  ครอบครัวและชุมชน.  รายงานการวิจัย เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  ๒๕๔๕. 
 

๑.๓  รายงานการประชุมทางวิชาการ 
พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) เจ้าคณะภาค ๖. ประวัติวัดพระแก้ว. ๒๕๕๔. 
 



๑๖๖ 
 
พระอดิเรก อาทิจฺจพโล. ศิลปะกับศาสนา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ. ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 

 
๑.๔  วารสาร/ จุลสาร 

กนกพร ฉิมพลี.  แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ ต าบลตะคุ  
  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา.  วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม –  
  เมษายน ๒๕๕๙) หน้าที่ ๗ – ๘. 
กระทรวงศึกษาธิการ, กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบัน 
 พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๕๔ ก ลงวันที่ ๘  
 กรกฎาคม ๒๕๔๘,) : ๑๘-๒๐. 
ปิยะเวทย์ กองสอน. “เจ้าเมืองเชียงรายที่ถูกลืม”, วารสารล้อล้านนา.  
 ฉบับที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๓): ๑๙. 
มาลินี ศรีไมตรี.  การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิง 
  วัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท่องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการ 
  บริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๕๙)  
  หน้าที่ ๕๓–๕๔. 
ศรีศักร วัลลิโภดม. บทบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ. (ปีที ่๑๗ ฉบับที ่๑ มกราคม- 
 มีนาคม ๒๕๓๔). 
สุพรรณี พรพนารมย์ และ วิลาวัณย์ ปัดภัย.  การจัดการองค์ความรู้เพื่อท าแผนที่ทางวัฒนธรรม.  
  วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑ – ๒ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๐)  
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 
อภิชิต ศิริชัย. ร่องรอยอดีตเชยีงรายภายใต้อ านาจพม่า. วารสารล้อล้านนา. ฉบับที่ ๒๔ (กันยายน 
 ๒๕๕๘) : ๑๑. 

 
๑.๕  เอกสารอัดส าเนาและเอกสารอ่ืน 

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย. ประวัติอ าเภอเวียงป่าเป้า.  
 เชียงราย: กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย. ๒๕๕๒. 
 (อัดส าเนา). 
ชลทิตย์ เอ่ียมส าอางค์ และวิศนี ศิลตระกูล. ภูมิปัญญาชาวบ้าน เทคโนโลยีพื้นบ้าน และแหล่ง 
 วิทยาการในชุมชน [เอกสารการสอน]. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
 ๒๕๓๓.  
ศักดิ์ชัย สายสิงห์. เจดีย์วัดป่าสัก. บรรยายพิเศษ ณ วัดป่าสัก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (เทปบันทึกเสียง). 
สายันต์ ชาญไพรจิตต์. เจดีย์วัดป่าสักและเมืองเชียงแสน. บรรยายพิเศษ ณ วัดป่าสัก ต.เวียง       

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. (เทปบันทึกเสียง). 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง, (เอกสารเผยแพร่, ม.ป.ป.) 



๑๖๗ 
 
 

๑.๖  สัมภาษณ์ 
ชัชวาลย์ สัมมาวิจิตร์. ปราชญช์าวบ้าน. สัมภาษณ์, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
ชรินทร์  แจ่มจิตต์. ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
ทัน ธิจิตตัง. ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
ทรงเดช ทิพย์ทอง. เจ้าของผู้จัดการหอศิลป์ทรงเดช. สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐.  
ปรีชา พัวนุกุลนนท์. ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ์, (กล่าวเปิดงานวัน

สามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๕, เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐). 
พรมมา อินยาศรี. ศิลปินเชียงราย เจ้าของหอศิลป์นายพรมมา หมู่ที่ ๑๐ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย 
 จ.เชียงราย, สัมภาษณ์, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
มานิตย์ กันทะสัก. ศิลปินเชียงราย อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์ 
 เชียงราย. สัมภาษณ์, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
วัชระ กว้างไชย. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์ 
 เชียงราย. สัมภาษณ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
ศุภชัย สิทธิเลิศ. นักประวัติศาสตร์-โบราณคด.ี สัมภาษณ์, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สุทัศน์ ก๋าแก้ว. นักประวัติศาสตร์วรรณกรรมล้านนา. ๔ หมู่ ๔ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.  
 สัมภาษณ์, ๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
 
 ๑.๗ หนังสือแปล 
Corol Ember and Melvin Ember.Cultural Antropology.  New Jersey : Prentice-Hall.  
   1977. 
 
 ๑.๘  สื่ออีเล็คทรอนิคส์ 
สยามรัฐออนไลน์, วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙,  http://www.siamrath.co.th/n/1618,  

เข้าถึงเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
เดลินิวส์ออนไลน์, http://www.dailynews.co.th/education/511242,  
 เข้าถึง ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
https://www.gotoknow.org/posts/548679, เข้าถึงเมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
นพวัฒน์ สมพ้ืน . ลายปูนปั้นงานช่างประณีตศิลป์ของไทย. กรุงเทพฯ: การศาสนา กรมศาสนา  
 กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๐. 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน.. (ออนไลน์). แหล่งที่มา http://www.learners.in.th/. (๒๒ ธ.ค. ๕๙).  
สุรางค์ ศรีพวงมะลิ. งานปูนปั้น . [ออนไลน]. สืบค้นเมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑. จาก  
 http://www.m-culture.go.th/petchaburi/index.php/องค์ความรู้-๓/องค์ความรู้-  
 ละเอียด/item/งานปูนปั้น.   
https://www.baanjomyut.com/library/communication_theory/03_1.html  

เข้าถึงเมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๘ 
 
https://www.baanjomyut.com/library/communication_theory/03_2.html  

เข้าถึงเมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑. 
https://www.baanjomyut.com/library/communication_theory/03_3.html  

เข้าถึงเมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑. 
http://nachchasangpayab102.blogspot.com/ 
https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi๕/panya/panyan.htm สืบค้น ๑๕ ธันวาคม  
 ๒๕๖๑. 
http://www.touronthai.com/article/1064 
Sisavanh Vongkatanegnou, ม.ป.ป.)   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

เครื่องมือวิจัย 
 



(๑) แบบประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม 
 “งานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย : นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลง" 

ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “งานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย :  
นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลง” 

--------------------------- 
 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๔ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๔ ตอน เพ่ือให้
การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ 
๑. เพศ    

 หญิง       ชาย 
๒. อายุ  

 น้อยกว่า ๑๘ ปี     ๑๘-๒๔ ปี     ๒๕-๓๕ ปี     
 ๓๖-๔๕ ปี      ๔๖-๕๕ ปี     ๕๖ ปีขึ้นไป 

๓. การศึกษา  
 ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา        ประกาศนียบัตรวิชาชีพ      
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ปริญญาตรี          ปริญญาโท       
 ปริญญาเอก       อ่ืนๆ......................    

๔. อาชีพ   
 นักเรียน            นักศึกษา          ข้าราชการ   พนักงานของรัฐ    
 รัฐวิสาหกิจ         พนักงานเอกชน     ธุรกิจส่วนตัว      อ่ืนๆ.................. 

 
ตอนที ่๒  ระดับทัศนคติ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับทัศนคติของท่านเพียงระดับเดียว 

 
ประเด็นทัศนคติ 

ระดับทัศนคติ 

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

ไม่มี 
๑ 

ทัศนคติ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมงานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย : นวัตกรรม
ศิลปะเวียงกาหลง 
๑. ความประทับใจและความซาบซึ้งในภูมิปัญญาลาย
เวียงกาหลง 

     

๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเวียงกาหลง      
๓. ท่านทราบถึงรูปแบบลายเวียงกาหลงเป็นอย่างดี      



๑๗๑ 
 

 
ประเด็นทัศนคติ 

ระดับทัศนคติ 

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

ไม่มี 
๑ 

๔. มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง      
๕. การได้รับการอบรมเกี่ยวกับลายเวียงกาหลง       
๖. เคยฝึกการเขียนลายเวียงกาหลง      
๗. ท่านทราบว่าวัดแม่ห่างมีเตาเผาเซรามิคลายเวียง
กาหลง 

     

๘. ท่านต้องการอาชีพเขียนลายเวียงกาหลงลงบนผ้าชนิด
ต่างๆ เป็นอาชีพเสริมหรือไม่ 

     

๙. ท่านทราบหรือไม่ว่าลายเวียงกาหลงเป็นหลักสูตรช่าง
สิบหมู่ของโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 

     

ทัศนคติ หลัง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้สู่ประชาชน 
๑. ความประทับใจและความซาบซึ้งในสิ่งที่ได้รับจากการ
จัดอบรมครั้งนี้ 

     

๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมลายเวียง
กาหลง 

     

๓. รปูแบบการจัดอบรมแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความ
เวียงป่าเป้า (เวียงกาหลง) 

     

๔. มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง      
๕. รับการอบรมเกี่ยวกับลายเวียงกาหลงแล้วได้ความรู้      
๖. ฝึกการเขียนลายเวียงกาหลงครั้งนี้คิดว่าท าได้      
๗. ท่านทราบว่าวัดแม่ห่างมีเตาเผาเซรามิคลายเวียง
กาหลง 

     

๘. ท่านต้องการอาชีพเขียนลายเวียงกาหลงลงบนผ้าชนิด
ต่างๆ เป็นอาชีพเสริมหรือไม่ 

     

๙. ท่านทราบหรือไม่ว่าลายเวียงกาหลงเป็นหลักสูตรช่าง
สิบหมู่ของโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 

     

 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 
ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็น 

 
ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

๑. ท่านได้รับความรู้จากการอบรมครั้งนี้      
๒. วิทยากรอบรมมีความสามารถในการอบรม      
๓. การอบรมให้ข้อคิดและความสนุกสนาน      
๔. การจัดสถานที่อบรมมีความเหมาะสม      
๕. วัสดุอุปกรณ์ที่อบรมเพียงพอต่อการอบรม      
๖. ท่านรู้สึกว่าการเข้าอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดี      
๗. ในภาพรวมท่านรู้สึกพึงพอใจต่อการอบรมครั้งนี้      

 

ตอนที่ ๔  ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือในการอนุเคราะห์ข้อมูลไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง.   

ทีมงานวิจัย 

กองนโยบายและแผน สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

 



(๒) แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

งานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุทีห่ลากหลาย : นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลง 
--------------------------- 

 
ค าชี้แจง  

๑. แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ 
องค์กร ชุมชน   

๒. ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เพ่ือน าไปศึกษาท าความเข้าใจกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและส่งเสริมศิลปะลวดลายเวียงกาหลงมาสร้างสรรค์งานศิลป์บนวัสดุที่หลากหลายให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางอาชีพแก่ชุมชนและสถานศึกษา 

๓. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย เป็นผู้ท าการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงหรือจดบันทึก  
๔. แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกชุดนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบให้ตอบบรรยายตามความ

คิดเห็นมี ๔ ตอน ดังนี้  
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
ตอนที่ ๒ ข้อมูลพ้ืนฐานศิลปะลวดลายเวียงกาหลง สภาพปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง/มี

อิทธิพลต่อการน าลายเวียงกาหลงมาประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ตอนที่ ๓ แนวทางการพัฒนาลวดลยเวียงกาหลงมาสร้างเป็นงานศิลป์บนวัสดุที่หลากหลาย 
ตอนที่ ๔ แนวทางการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อาชีพลายเวียงกาหลงแก่สถานศึกษาและชุมชน  
ตอนที่ ๕ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ๑. ชื่อ –สกุล ..............................................................................................อายุ....................ป ี
 ๒. การศึกษา ....................................................................................... .................................... 
 ๓. สถานภาพทางครอบครัว ....................................................................................................  
 ๔. อาชีพปัจจุบัน ............................................................................. ........................................ 
 ๕. ความสนใจหรือความช านาญเฉพาะ ...................................................................................  
 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานศิลปะลวดลายเวียงกาหลง สภาพปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง/มีอิทธิพล
ต่อการน าลายเวียงกาหลง มาประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 ๑. ท่านคิดว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นลายเวียงกาหลงมีความส าคัญต่อท้องถิ่นนี้หรือไม่อย่างไร 
....................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 



๑๗๔ 
 
 ๒. ท่านคิดว่า อะไรเป็นปัจจัยหรือปัญหาที่ท าให้ประชาชนในเวียงกาหลงไม่สามารถน าลาย
เวียงกาหลงมาเป็นอาชีพแก่ชุมชนได้  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................ ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 ๓. ท่านคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะน ามาพัฒนากับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาหรือ
เขียนลวดลายเวียงกาหลงลงบนวัสดุอื่น ๆ ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนได้อย่างไรบ้าง 
........................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 
ตอนที่ ๓ แนวทางการพัฒนาลวดลายเวียงกาหลงมาสร้างเป็นงานศิลป์บนวัสดุที่หลากหลาย 
 ๑. การเขียนลายเวียงกาหลง บนวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น ร่ม เสื้อผ้า ย่าม ฯลฯ ท่านคิดว่าจะเป็น
การพัฒนาลวดลายเวียงกาหลงได้อย่างไร 
............................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 ๒. ท่านคิดว่า ดินที่อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ดินเวียงกาหลงจะน ามาท าเครื่องปั้นดินเผาให้คงทนเช่นดินเวียง
กาหลงได้หรือไม่ (ถ้ามีใช้ดินที่ไหน) 
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 ๓. ท่านคิดว่า ควรจะพัฒนาลายเวียงกาหลงเป็นเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงในลักษณะอย่างไร
จึงจะเด่น และเป็นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน มีคุณภาพ 
......................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... .......................................... 
 
 
 



๑๗๕ 
 
ตอนที่ ๔ แนวทางการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อาชีพลายเวียงกาหลงแก่สถานศึกษาและชุมชน  
 ๑. ถ้าจะส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนของศิลปะเวียงกาหลงที่ยั่งยืน ท่านคิดว่าควรจะมีลักษณะ
อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................. ...............................................................................................  
 ๒. ท่านคิดว่า อะไรเป็นปัจจัยที่จะท าให้การอนุรักษ์ศิลปะลายเวียงกาหลงให้ยั่งยืนและเป็น
มรดกสืบทอดแก่ชุมชน 
........................................................ ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... ........................................................................... 
 ๓. การส่งเสริมลายเวียงกาหลงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพแก่ชุมชนและสาธารณชน ควรจะ
จัดตั้งในสถานที่เช่นไร (เช่น วัด โรงเรียน ที่สาธารณะหมู่บ้าน ฯลฯ) 
............................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................. ...................................................................................................  
 ๔. ท่านคิดว่า อะไรเป็นปัจจัยที่จะท าให้การอนุรักษ์ศิลปะลายเวียงกาหลงให้ยั่งยืนและเป็น
มรดกสืบทอดแก่ชุมชน 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................. ............................................................................... 
 
ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................. .................. 
 

    ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูล  
 พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง), ผศ.ดร. 

และทีมงานวิจัย 



(๓) แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานทางศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะทางสังคม แหล่งศิลปกรรม แหล่งวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น 

ในเขตต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
--------------------- 

 
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน...............................................................................……………………………………... 
หมู่ที่ ........................  ต าบลเวียงกาหลง      อ าเภอเวียงป่าเป้า     จังหวัดเชียงราย 
 
๑.  ลักษณะทางสังคมของท้องถิ่น 

 ๑.๑ ทางกายภาพ 
 (๑) หมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเป็นระยะทาง............................กิโลเมตร 
   อยู่ในเขตเทศบาล     อยู่ในเทศองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๒) ที่ตั้งหมู่บ้านมีลักษณะ 
   ที่ราบ    ที่ราบริมแม่น้ า    
   เชิงเขา     ในหุบเขา 
  (๓) ลักษณะการตั้งบ้านเรือน 
    แออัด      กระจัดกระจาย      เป็นกลุ่ม   
    ตามแนวถนน     ตามแนวแม่น้ า         อ่ืนๆ ………… 
 (๔) ลักษณะภูมิอากาศ 
   เป็นไปตามฤดูกาล     เย็นสบายตลอดปี     
   ร้อนแห้งแล้ง         อ่ืนๆ.......................................... 
  ๑.๒  ชาติพันธุ์  
 ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้ประกอบด้วยชาติพันธุ์ คือ 
   ไทยยวน (คนเมือง)   ไทยลื้อ        ไทยใหญ่ 
   ไทยยอง      ไทยภูเขาเผ่า..................................... 
   อ่ืนๆ.......................................... 
  ๑.๓ การประกอบอาชีพ 

  อาชีพหลักของประชาชนในหมู่บ้านนี้ คือ 
   อาชีพเกษตรกรรม        รับจ้าง 
   ค้าขาย     อ่ืนๆ ........................................... 
 ๑.๔ ประวัติหมู่บ้าน 
  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหรือชุมชนแห่งนี้    
   (๑) หมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นเมื่อ 
 ……………………………………………………………………………………………………................................ 
 ............................................................................................................................. .................... 



๑๗๗ 
 

   (๒) ผู้ก่อตั้งหรือชนกลุ่มแรกท่ีมาอยู่ คือใคร มาจากไหน 
 ……………………………………………………………………………………………………................................ 
 ............................................................................................................................. .................... 
   (๓) กลุ่มท่ีติดตามมาอยู่ในท้องถิ่นนี้ในเวลาต่อมาคือใคร มาจากไหน  
 ............................................................................................................................................... .. 
 ............................................................................................................................. .................... 
   (๔) สาเหตุที่เลือกอยู่ที่นี่ เพราะ 
 ............................................................................................................................. .................... 
 ............................................................................................................................................... .. 
 ............................................................................................................................. .................... 
   (๕) เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในชุมชน (ทั้งทางบวกและทางลบ) 
 ............................................................................................................................. .................... 
 ............................................................. .................................................................................. .. 
 ............................................................................................................................. .................... 
 ............................................................................................................................................... .. 
 ............................................................................................................................. .................... 
 ............................................................................................................................. .................... 
   (๖) ประวัติการตั้งชื่อหมู่บ้าน (ในกรณีที่ชื่อหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับประวัติของ
ท้องถิ่น หรือมีความน่าสนใจ) 
 ............................................................................................................................. .................... 
 ............................................................................................ ..................................................... 
 ............................................................................................................................. .................... 
 ............................................................................................................................................... .. 
 ............................................................................................................................. .................... 
 ............................................................................................................................................. .... 
 ............................................................................................................................. .................... 
 
๒. ลักษณะทางวัฒนธรรม :  เกี่ยวกับความเชื่อถือและพิธีกรรมประเพณี 
 ๒.๑ ศาสนาหรือความเชื่อโดยทั่วไปในละแวกนี้  ชาวบ้านนับถือ 
   ศาสนาพุทธ   ศาสนาคริสต์       ศาสนาอิสลาม 
   ผี     อ่ืนๆ ............................................. 
 
 ๒.๒ ปูชนียสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญที่สุดที่ชาวบ้านนับถือ 
 (๑) ชื่อ …………………………….……………………………………………………………………………. 
 (๒) สถานที่ตั้ง .................................................................................... ......................... 
.......................................................................................................... ................................................  



๑๗๘ 
 

 (๓) ลักษณะทางกายภาพ (สัณฐาน, ขนาด, วัสดุที่ใช้ ฯลฯ 
 ......................................................... ........................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....... 
 ....................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....... 
 (๔) ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน  
 .............................................................................................................................. ...... 
 ........................................................................................................................... ......... 
 ............................................................................................................................. ....... 
 ............................................................................................................... ..................... 
 (๕) เทศกาลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปูชนียสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 ............................................................................................................................. ....... 
 ....................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....... 
 ....................................................................................................................................  
 ๒.๓ งานประเพณีที่ส าคัญตามเทศกาล เช่น งานสงกรานต์, งานจิบอกไฟ, ลอยกระทง,  
งานทานข้าวใหม่,  งานแข่งเรือ ฯลฯ 
 ............................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................... ....... 
 ..................................................................................................................................... ....... 
 ........................................................................................................................ .................... 
 ๒.๔ พิธีกรรมอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติตามความเชื่อถือเฉพาะกลุ่ม  เช่น   การเลี้ยงผีปู่ย่าในชนบท,     
การเลี้ยงผีเสื้อบ้านหรือผีเสื้อวัด, พิธีสืบชะตาบ้านเป็นต้น  มีอะไรบ้าง 
 ....................................................................... ..................................................................... 
 ..................................................................................................................................... ....... 
 ............................................................................................................................................  
 ๒.๕ การละเล่นพื้นบ้าน เพลงพ้ืนบ้าน และดนตรีพื้นบ้าน (ที่ยังมีการสืบทอดจนถึงปัจจุบัน) 
 ....................................................................... ..................................................................... 
 ..................................................................................................................................... ....... 
 ............................................................................................................................................  
๓.  สถานที่ส าคัญ 
 ๓.๑   แหล่งโบราณคดี 
  (๑) ชื่อ ...............................……………………………………….......................................…. 
   (๒) สถานที่ตั้ง ..........................................................................................................  
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
  



๑๗๙ 
 

   (๓) ประวัติความเป็นมา 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
  (๔) ลักษณะทั่วไป (ลักษณะทางโบราณคดีของสิ่งนั้น) 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
  (๕) หลักฐานที่พบ (หลักฐานทางโบราณคดี เช่น พระพุทธรูป อิฐ จารึก ถ้วย ฯลฯ) 
  .....................................…………………………………………………………………………………… 
  .....................................…………………………………………………………………………………… 
  .....................................…………………………………………………………………………………… 
  .....................................…………………………………………………………………………………… 
  .....................................…………………………………………………………………………………… 
  (๖) เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี (วาดแผนที่ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 ๓.๒   สถานที่ส าคัญทางศาสนา 
  (๑) ชื่อ ...............................……………………………………….......................................…. 
   (๒) สถานที่ตั้ง ..........................................................................................................  
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   (๓) ประวัติความเป็นมา 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 

 



๑๘๐ 
 

   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
  (๔) ความส าคัญต่อชุมชน 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
  (๕) ลักษณะทางสถาปัตยกรรม (ถ้ามี) 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
  (๖) เส้นทางเข้าสู่สถานที่ส าคัญทางศาสนา (วาดแผนที่ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๓   สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
  (๑) ชื่อ ...............................……………………………………….......................................…. 
   (๒) สถานที่ตั้ง ..........................................................................................................  
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   (๓) ประวัติความเป็นมา 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 

 



๑๘๑ 
 

   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
  (๔) ความส าคัญต่อชุมชน 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
  (๕) ลักษณะทางสถาปัตยกรรม (ถ้ามี) 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
  (๖) เส้นทางเข้าสู่สถานที่ส าคัญทางศาสนา (วาดแผนที่ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๔   แหล่งท่องเที่ยว 

  (๑) ชื่อ   ..................…………………………………..........................................…. 
   (๒) สถานที่ตั้ง ................................................................ ............................  

 ....................................……………………………………………………………………………….…… 
  (๓) สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์  / ที่ดึงดูดใจ 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 

 



๑๘๒ 
 

  (๔) ความส าคัญต่อชุมชน 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
   .....................................…………………………………………………………………………………… 
  (๕) เส้นทางเข้าสู่สถานที่ส าคัญทางศาสนา (วาดแผนที่ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. บุคคลส าคัญทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 ๔.๑ ด้านหัตถกรรม (เช่น การจักสาน การช่าง การแกะสลัก การปั้น การทอ เป็นต้น) 
  ๑. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
  ๒. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
 ๓. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
  ๔.๒ ด้านศิลปกรรม (เช่น การวาดภาพ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม เป็นต้น) 
  ๑. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 

 



๑๘๓ 
 

 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
  ๒. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
  ๓. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
  ๔.๓ ด้านนาฏศิลป์และดนตรี 
  ๑. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
  ๒. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
  ๓. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
  ๔.๔ ด้านศาสนาและประเพณี (เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีและพิธีกรรมพ้ืนบ้าน ผู้น าด้าน
ประเพณีและพิธีกรรมพ้ืนบ้าน เป็นต้น) 
  ๑. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 



๑๘๔ 
 

 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
  ๒. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
  ๓. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
 ๔.๕ ด้านด้านโภชนาการ (เชน่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารและการถนอม เป็นต้น) 
  ๑. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
 ๒. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
  ๓. ชื่อ …………………………....….………… นามสกุล ……………………............….…......…… 
 อายุ ……..... ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน.. ………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….............………….. 
 ความเชี่ยวชาญ ..……………………………………………………………………………………………....... 
 …………………………………………………………………………………………………………….............…. 
๕. องค์กรชุมชน 
  ได้แก่ กลุ่มองค์กรภายในหมู่บ้าน / ชุมชน เช่น ร้านค้าชุมชน ศูนย์สาธิตการตลาด กลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มเกษตรธรรมชาติ กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่ม
สหกรณ์ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
  ๑. ชื่อกลุ่ม / องค์กร …………………………………………………………………………………. 
  สถานที่ตั้ง ……………………………………………………………………………………………………. 
  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. …………. ประธานกลุ่มคือ …………………………………………………………………. 
  จ านวนสมาชิกเมื่อก่อตั้ง ………… คน  จ านวนสมาชิกในปัจจุบัน …………. คน  
 



๑๘๕ 
 

  กิจกรรมของกลุ่ม / องค์กร คือ  
   ๑. …………………………………………………………………………………………………… 
   ๒. …………………………………………………………………………………………………… 
   ๓. …………………………………………………………………………………………………… 
  จุดเด่นของกลุ่ม / องค์กร คือ 
   ๑. …………………………………………………………………………………………………… 
   ๒. ………………………………………………………………………………………………….. 
  เกียรติคุณของกลุ่ม / องค์กร ที่ได้เคยได้รับ คือ 
   ๑. …………………………………………………………………………………………………… 
   ๒. …………………………………………………………………………………………………… 
   ๓. …………………………………………….……………………………………………………… 
   ๔. ……………………………………………….…………………………………………………… 
   ๕. ………………………………………………….………………………………………………… 
   ๖…………………………………………………………..………………………………………… 
 
 
บันทึกข้อมูล  วันที่……………..       เดือน ……………………….…………    พ.ศ. …………………. 
ผู้บันทึกข้อมูล  ชื่อ………………………….....…………. นามสกุล  ……………….............…………………… 
ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ………………………......……………. นามสกุล ………………............………………………  
  ที่อยู่ปัจจุบัน …………………………………………………………………………….................…. 
 ................................................................................................................................. 
  โทรศัพท์ .................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
(๔) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นนักท่องเที่ยว 

มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า-แม่สรวย 
ประกอบการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน 
ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวมีต่อสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า-แม่สรวย 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในหัวข้อที่ตรงกับความเป็นจริง 
๑. เพศ  
  ชาย  หญิง 
๒. อายุ 
  ต่ ากว่า ๑๕ ปี  ๑๕ – ๒๐ ป ี  ๒๑ -๓๐ ป ี
  ๓๑ – ๖๐ ป ี  ๖๑ ปีขึ้นไป  
๓. การศึกษา 
  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  อนุปริญญา/ปวส. 
  ปริญญาตี  สูงกว่าปริญญาตรี 
  ไม่ได้ผ่านการศึกษาในระบบ 
๔. พาหนะที่ใช้ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า-แม่สรวย 
  พาหนะส่วนตัว  รถโดยสารประจ าทาง 
  คณะทัวร์  อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................. 
๕. เดินทางมาจากจังหวัด / ประเทศ 
  จังหวัด ...........................................  ประเทศ .................................................. 
๖. ระยะเวลาในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 
  ๑ วัน  ๒ วัน 
  ๓ วัน  มากกว่า ๓ วัน 
ตอนที่ ๒ สถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงป่าเป้า-แม่สรวย 
 ๒.๑ สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านมาท่องเที่ยว/ที่ท่านรู้จัก 
 ๑. .......................................................................................................... ........................... 
 ๒. .....................................................................................................................................  
 ๓. .......................................................................................................... ........................... 
 ๔. .....................................................................................................................................  
 ๕. .......................................................................................................... ........................... 
 ๖. ............................................................................................................................. ........ 
 ๗. .......................................................................................................... ........................... 



๑๘๗ 
 

 ๒.๒ ท่านรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   สื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์, โทรทัศน์ ฯลฯ) 
   หนังสือ/เอกสารแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย/อ าเภอเวียงป่าเป้า 
   สื่อสารสนเทศสมัยใหม่ (เฟสบุ๊ค, ไลน์, เว็ปไซต์, อินสตาร์แกรม ฯลฯ) 
   การพูดคุย/บอกเล่าจากบุคคลอื่น/ไกด์ทัวร์แนะน า 
   จากแหล่งอื่นๆ (ระบุ) ..............................................................................................  
 ๒.๓ ท่านคิดว่า อะไรเป็นจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงป่าเป้า-แม่สรวย 
(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (น้ าพุร้อนแม่ขจาน ฯลฯ) 
   แหล่งโบราณคดี (เมืองเก่าเวียงกาหลง, เตาโบราณเวียงกาหลง) 
   ศาสนสถาน, วัดวาอาราม 
   สินค้าโอท้อบ (เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง, สินค้าหัตถกรรม อาหาร ฯลฯ) 
   อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................................................................................  
 ๒.๔ ท่านคิดว่า ถ้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายอีกครั้ง จะมาท่องเที่ยวอ าเภอเวียงป่า
เป้า-แม่สรวย อีกหรือไม่ 
  ท่องเที่ยว  ไม่ท่องเที่ยว 
ตอนที่ ๓ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงป่าเป้า-แม่สรวย 
 ๓.๑ นักท่องเที่ยวคาดหวังอะไรจากการท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงป่าเป้า-แม่สรวย 
 ๑. .......................................................................................................... ........................... 
 ๒. ........................................................................................................................... .......... 
 ๓. ..................................................................................................... ................................ 
 ๔. ........................................................................................................................... .......... 
  

 ๓.๒ จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงป่าเป้า-แม่สรวย 
 ๑. .......................................................................................................... ........................... 
 ๒. ........................................................................................................................... .......... 
 ๓. .......................................................................................................... ........................... 
 ๔. ..................................................................................................................... ................ 
 

 ๓.๓ จุดด้อยของสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงป่าเป้า-แม่สรวย 
 ๑. .......................................................................................................... ........................... 
 ๒. .....................................................................................................................................  
 ๓. .......................................................................................................... ........................... 
 ๔. .....................................................................................................................................  
 
 



๑๘๘ 
 

 ๓.๔ รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงป่าเป้า-แม่สรวยท่ี
นักท่องเที่ยวสนใจ/อยากให้เกิดขึ้น/อยากให้ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
 ๑. .......................................................................................................... ........................... 
 ๒. ........................................................................................................ ............................. 
 ๓. .......................................................................................................... ........................... 
 ๔. .................................................................................... ................................................. 
 

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอเวียงป่าเป้า- 
           แม่สรวย 
 ๑. .............................................................................................. ....................................... 
 ๒. ........................................................................................................................... .......... 
 ๓. .......................................................................... ........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
(๕) แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลง 

ประกอบการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน 

ประเมิน 
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งวิสาหกรรมชุมชนเวียงกาหลง 

--------------------- 
 
๑. ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งวิสาหกิจชุมชน 
    .......................................................................……………………………………………………………………… 
๒. สถานที่ตั้ง 
   ……………...........................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ............................. 
๓. ส าหรับข้อมูลด้านคุณสมบัติและความพร้อมเบื้องต้น ในการคัดเลือกแหล่งศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕ ข้อ คือ 

คุณสมบัติและความพร้อมเบื้องต้น 
ผลการประเมิน 
ใช่ ไม่ใช่ 

     ๑) เจ้าของ ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ประกอบการ เป็นคนเชียงราย หรือพ านัก
อยู่ในเชียงราย ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

  

     ๒) เจ้าของ ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ประกอบการ ยินดีเข้าร่วมโครงการ   
     ๓) แหล่งศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในเขตอ าเภอเขียงของ จังหวัดเชียงราย   
     ๔) แหล่งศิลปะและวัฒนธรรมมีการด าเนินการหรือมีการประกอบการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดต่อกันในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

  

     ๕) แหล่งศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสถานที่เปิด ทุกคนสามารถเข้าเยี่ยมชม
หรือเข้ารับการบริการได้ โดยไม่จ ากัดทั้งด้านเพศ อายุ การศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ เชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนาความเชื่อ 

  

 
ข้อสังเกตของผูป้ระเมิน 
 .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 
 
 
 
 



๑๙๐ 
 

 
๔. ศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว จ านวน ๕ ข้อ คือ 
 

คุณสมบัติและความพร้อมเบื้องต้น 
ผลการประเมิน 
ใช่ ไม่ใช่ 

     ๑) แหล่งศิลปะและวัฒนธรรมมีชื่อเสียงและมีความโดดเด่น บ่ง
บอกอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นเชียงรายและล้านนา 

  

     ๒) นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและประสงค์จะไปท่องเที่ยว   
     ๓) ความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมาย   
     ๔) ขีดควาสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว   
     ๕) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอ าเภอเชียงของ อ าเภอใกล้เคียง 
และแหล่งผลิต/จ าหน่ายสิ้นค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่เส้นทางการ
เดินทางเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมาย 

  

 
ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 
 .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .. 
 
๕. การวิเคราะห์ความพร้อมของแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมโครงการ 
 

ระดับ 
ความพร้อม 
ของสถานที่ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม 
ความพร้อม 
ของชุมชน 

๑ - มีสถานที่รบัรอง
นักท่องเที่ยว แต่ยัง
ไม่มีความพร้อมใน
การรองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็น
รูปธรรม 
  

- เป็นแหล่งศิลปะ
และวัฒนธรรม
เชียงรายและล้านนา 
แต่ไม่มีเอกสารหรือ
ผู้ให้ความรู ้
 
 

- ไม่มีกิจกรรม 
- ไม่มีผลิตภัณฑ ์
- ไม่มีการท่องเที่ยว
ต่อเนื่อง 
- มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวได ้
 

- ชุมชนไม่
รับทราบวา่แหล่ง
ท่องเที่ยว/แหล่ง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 

๒ - มีศักยภาพเป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้ 
แต่ต้องได้รับการ
ปรับปรุง 
 
 
 

- เป็นแหล่งศิลปะ
และวัฒนธรรม
เชียงรายและล้านนา 
มีเอกสารหรือผู้ให้
ความรู้ แต่ไม่ชัดเจน 
 
 

- มีศักยภาพจัดกิจกรรม 
- ไม่มีผลิตภัณฑ์จ าหนา่ย 
- สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวต่อเนื่องได ้
 
 
 

- ชุมชนรบัทราบ
ว่าแหล่ง
ทอ่งเที่ยว/แหล่ง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม แต่ไม่มี
ส่วนร่วม 
 



๑๙๑ 
 

ระดับ 
ความพร้อม 
ของสถานที่ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม 
ความพร้อม 
ของชุมชน 

๓ - เป็นสถานที่
ส าหรับท่องเที่ยว
อยู่แล้ว แต่ยังขาด
ความพร้อมในการ
รองรับ
นักท่องเที่ยวและ
สามารถพัฒนาได ้
 

- เป็นแหล่งศิลปะ
และวัฒนธรรม
เชียงรายและล้านนา 
มีเอกสารหรือผู้ให้
ความรู้ ที่ชัดเจน แต่
ไม่ได้เชื่อมโยงกับ
แหล่งอ่ืนๆ 
 

- มีกิจกรรมเฉพาะการ
ผลิตสนิค้าและของที่ระลึก 
- มีนักท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 

- ชุมชนรบัทราบ
ว่าแหล่ง
ท่องเที่ยว/แหล่ง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม แต่มี
ส่วนร่วมบา้ง 
 
 

๔ มีความพร้อมใน
การรองรับ
นักท่องเที่ยวเต็ม
รูปแบบ 
 
 
 
 

- เป็นแหล่งศิลปะ
และวัฒนธรรม
เชียงรายและล้านนา 
มีเอกสารหรือผู้ให้
ความรู้ ที่ชัดเจน และ
เชื่อมโยงกับแหล่ง
อ่ืนๆ 
 

- มีกิจกรรมรองรับ
ตลอดเวลา 
- มีผลิตภัณฑ์จ าหน่ายและ
จัดแสดง 
- มีนักท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

- ชุมชนรบัทราบ
ว่าแหล่ง
ท่องเที่ยว/แหล่ง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม มีส่วน
ร่วมและสนบัสนุน
กิจกรรม 
 

 
ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 
 .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
(๖) แบบบันทึการสนทนากลุ่ม 

ประกอบการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน 

บันทึการสนทนากลุ่ม 
การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและเพื่อจัดท าแผนการพัฒนาผู้ประกอบการ 

ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ทางวัฒนธรรมในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
--------------------- 

 
๑. ชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 

ที ่ ชื่อ     -    สกุล (ฉายา) เบอร์โทรศัพท์ ลายมือชื่อ 
๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
๑๑    
๑๒    
๑๓    
๑๔    
๑๕    

 
หมายเหตุผู้บันทึก 
 .................................................................................................................................. ................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ............... 
 
 



๑๙๓ 
 
๒. การวิเคราะห์แหล่งศิลปวัฒนธรรมในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้าด้วยทฤษฎี SWOT Analysis 

๒.๑ จุดแข็ง (Strengths) 
 ๑)............................................................................................................................ ............... 
 ๒)............................................................................................................................ ............... 
 ๓)....................................................................................................... .................................... 
 ๔)............................................................................................................................ ............... 
 ๕)......................................................................... .................................................................. 
 ๖)............................................................................................................................ ............... 
 ๗)........................................... ................................................................................................ 
 ๘)............................................................................................................................ ............... 
 ๙)........................................................................................................................................... 
 ๑๐)............................................................................................................................ ............... 

 
๒.๒) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 ๑)............................................................................................................................ ............... 
 ๒).................................................................... ....................................................................... 
 ๓)............................................................................................................................ ............... 
 ๔)...................................... ..................................................................................................... 
 ๕)............................................................................................................................ ............... 
 ๖)........................................................................................................................................... 
 ๗)......................................................................................................................... .................. 
 ๘)............................................................................................................................ ............... 
 ๙)........................................................................................... ................................................ 
 ๑๐)............................................................................................................................ ............... 

 
๒.๓) โอกาส (Opportunities) 

 ๑)........................................................................................................................................... 
 ๒)............................................................................................................................ ............... 
 ๓)........................................................................................................................................... 
 ๔)................................................................................................................... ........................ 
 ๕)............................................................................................................................ ............... 
 ๖)..................................................................................... ...................................................... 
 ๗)............................................................................................................................ ............... 
 ๘)....................................................... .................................................................................... 
 ๙)............................................................................................................................ ............... 
 ๑๐)...........................................................................................................................................  



๑๙๔ 
 

 
 ๒.๔) อุปสรรค (Threats) 
 ๑)................................................................................................................ ........................... 
 ๒)............................................................................................................................ ............... 
 ๓).................................................................................. ......................................................... 
 ๔)............................................................................................................................ ............... 
 ๕).................................................... ....................................................................................... 
 ๖)............................................................................................................................ ............... 
 ๗)........................................................................................................................................... 
 ๘)............................................................................................................................ ............... 
 ๙)............................................................................................................................ ............... 
 ๑๐)........................................................................................................ ................................... 
๓. การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาผู้ประกอบทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่ทางวัฒนธรรมในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 
 ๓.๑ ปัญหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  ..................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 
 ๓.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 
 ๓.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................  



๑๙๕ 
 
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ............................ 
 ๓.๓ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
  .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 ๓.๔  แนวโน้มรูปแบบและการจัดการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๑) การพัฒนารูปแบบการบริการการท่องเที่ยวจากทรัพยากรที่มีอยู่เดิม 
 ..........................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 
 ๒) การสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่จากทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรม 
 .......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................... ............................................................. 
๔.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม 
 .......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... . 



๑๙๖ 
 
 
บันทึก 
 ๑. สถานที่ ................................................................................................................................  
 ๒. วัน/เดือน/ปี ........................................................................................................................  
 ๓. เริ่มประชุมเวลา ..................................................... เลิกประชุมเวลา ................................. 
 ๔. ผู้จดบันทึกการประชุม  (๑) .......................................................................................  
   (๒) ...................................................................................... 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
 

ภาพถ่ายการลงพื้นที่ท าวิจัย/การสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

 
ภาพถ่ายการลงพื้นที่ท าวิจัย/การสัมภาษณ์ 

 

  
(ซ้าย) ปรึกษาการออกแบบกับ ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ และคณะ 

(ขวา) ธวัชชัย ไชยวงค์ ปราชญ์ชาวบ้าน สอนการออกแบบในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
 

  
นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย ลงพ้ืนที่เป้าหมาย ณ วัดแม่ห่าง ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า 

 

 
ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย” ณ วัดแม่ห่าง ต.เวียงกาหลง 

 



๑๙๙ 
 

 
ภาพถ่ายการลงพื้นที่ท าวิจัย 

 

  

 

 

 
ฝึกทักษะการออกแบบศีลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย เพื่อใช้ลงวัสดุที่หลากหลาย 



๒๐๐ 
 

 
ภาพถ่ายการลงพื้นที่ท าวิจัย 

 

  

   

 
 

ผลงานการฝึกทักษะการออกแบบ “ศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย” ณ วัดแม่ห่าง ต.เวียงกาหลง 
๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 



๒๐๑ 
 

ภาพถ่ายการลงพื้นที่ท าวิจัย 
 

 

 

 

 

         
 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏืบัตืการ “การปั้น เคลือบ เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง” 



๒๐๒ 
 

 
ภาพถ่ายการลงพื้นที่ท าวิจัย 

 

 

 

 

 
 

ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจ าหน่ายเป็นสินค้าเสริมรายได้แก่ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้วัดแม่ห่าง



 
ภาพถ่ายกิจกรรมการศึกษาวจิัยโครงการวิจัยย่อยที่ ๒  

เรื่อง การบริหารจดัการพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลง 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน 

 

 

 

 
 

ลงพื้นที่ภาคสนามอบรมให้ความรู้แก่พลังมวลชนในท้องถิ่นเวียงกาหลง 
ณ วัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง 

 
 



๒๐๔ 
 

 

 

 
นิทรรศกาลวิสาหกิจชุมชนวัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง 

 
 



๒๐๕ 
 

 
บริเวณเมืองโบราณเวียงกาหลง 

 

 
เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาโบราณเวียงกาหลง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

การรับรองการน าไปใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

 
การรับรองการน าไปใช้ประโยชน ์

 



๒๐๘ 
 



๒๐๙ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผละกระทบจากงานวิจัย  
(Out put/Outcome/Impact) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผละกระทบจากงานวิจัย  
(Out put/Outcome/Impact) 

โครงการย่อยที่ ๑  
 

๑. ผลผลิต (Output) 
ผลงาน รายละเอียดผลผลิต เปรียบเทียบแผนกับผล 

๑. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย เป็นไปตามแผน 
๒. องค์ความรู้    ๑. กระบวนการเตรียมดิน   

   ๒. สูตรน้ าเคลือบเครื่องปั้นดินเผา
ศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัยยุคปัจจุบัน 
   ๓. กระบวนการเผาเครื่องเคลือบดิน
เผาด้วยเตาไฟฟ้า 

เป็นไปตามแผน 

๓. การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

ผลิตภัณฑ์ศิลปะเวียงกาหลงร่วมสมัย
เสริมรายได้ชุมชน 

เป็นไปตามแผน 

 
๒. ผลลัพธ์ (Outcome) 

ชื่อผลลัพธ์ รายละเอียดผลผลิต ตัวช้ีวัด ประเภทตัวชี้วัด 
รูปแบบศิลปะเวียง
กาหลงร่วมสมัย 

พัฒนาศิลปะเวียงกาหลง
ดั้งเดิมให้เป็นศิลปะร่วมสมัย 

๑. เครื่องปั้นดินเผา 
๒. ร่ม เสื้อ 
๓. ตาลปัตร 

๑. เครื่องปั้นดินเผา 
๒. วัสดุผ้า 
๓. ตาลปัตร 

๑. กระบวนการ
เตรียมดิน   
๒. สูตรน้ าเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา
ศิลปะเวียงกาหลง
ร่วมสมัยยุค
ปัจจุบัน 
๓. กระบวนการ
เผาเครื่องเคลือบ
ดินเผาด้วยเตา
ไฟฟ้า 

๑. การเตรียมดินในการท าท า
เครื่องปั้นดินเผา 
๒. การทดสอบเถ้าไม้ต่างๆ ที่
ท าน้ าเคลือบเพื่อเปรียบเทียบ
กับสูตรน้ าเคลือบสมัยโบราณ 
ให้มีความใกล้เคียงมากที่สุด 
๓. คอยบันทึกการเผา
เครื่องปั้นดินเผาเป็นระยะๆ 
เพ่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภัณฑ์ 

๑. ดินเหนียว เบา 
และทนทาน 
๒. ไม้ท าเถ้า ๓ ชนิด 
คือ ต้นล าใย ต้น
จามจุรี และต้นกถิน
ณรงค์ 
๓. สมุดบันทึกผลการ
เผาเครื่องปั้นแต่ละ
ครั้ง 

๑. ดินเวียงกาหลง 
 
๒. ไมเ้นื้อแข็ง 
 
 
 
๓. สมุดบันทึกการ
เผาเครื่องปั้นดินเผา
ด้วยเตาไฟฟ้า 



๒๑๒ 
 

ชื่อผลลัพธ์ รายละเอียดผลผลิต ตัวช้ีวัด ประเภทตัวชี้วัด 
ผลิตภัณฑ์ศิลปะ 
เวียงกาหลงร่วม
สมัยเสริมรายได้
ชุมชน 

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะ
เวียงกาหลงบนสดุที่
หลากหลาย เช่น 
เครื่องปั้นดินเผา ร่ม เสื้อผ้า 
ล็อคเก็ต ฯลฯ 

ผลิตภัณฑ์ศิลปะเวียง
กาหลงร่วมสมัยบน
วัสดุต่างๆ 

ผลิตภัณฑ์ศิลปะ
เวียงกาหลงร่วม
สมัย 

 
๓. ผลกระทบ (Impact) 

ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้
ประโยชน์ 

ผลกระทบ 

ผลงานต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ออกแบบพัฒนาศิลปะ
เวียงกาหลงให้เป็นศิลปะ
ร่วมสมัย  

ชุมชน เยาวชน พระภิกษุ
สามเณร และผู้สนใจทั่วไป 

เกิดกระบวนการคิด
สร้างสรรค์และ
อนุรักษ์ศิลปะ
ดั้งเดิม 

องค์ความรู้ใหม่ ๑. กระบวนการเตรียม
ดิน   
๒. สูตรน้ าเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผาศิลปะ
เวียงกาหลงร่วมสมัยยุค
ปัจจุบัน 
๓. กระบวนการเผา
เครื่องเคลือบดินเผาด้วย
เตาไฟฟ้า 

ชุมชน เยาวชน พระภิกษุ
สามเณร และผู้สนใจทั่วไป 

มีการทดลองตาม
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นกรอบ
แนวทาง 

๓. การใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ศิลปะเวียงกาหลงบนวัสดุ
ที่หลากหลาย เช่น 
เครื่องปั้นดินเผา ร่ม 
เสื้อผ้า ล็อคเก็ต ฯลฯ 

ชุมชน ๑. เป็นอาชีพเสริม
รายได้แก่ชุมชน 
๒. เกิดแหล่งเรียนรู้
เวียงกาหลงศึกษา
ในท้องถิ่น 

 
 



โครงการย่อยท่ี ๒ 
ตารางท่ี ๑ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output / Outcome / Impact) ตามขอบเขตวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
   ๑. เพ่ือจัดท าแผนที่ทาง
วัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมเวียงกาหลง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย 

   ๑. ได้แผนที่ทางวัฒนธรรมในเขตอ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และพ้ืนที่
ใกล้เคียง ประกอบด้วยวัฒนธรรมที่จับต้อง
ได้ และจับต้องไม่ได้ 

   ๑. พัฒนาแผนที่วัฒนธรรม เป็น
เส้นทางการท่องเที่ยวในเขตอ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยแบ่งเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวหลักและเส้นทางท่องเที่ยว
รอง จ านวน ๒ เส้นทาง 

   ๑. หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สามารถน าไป
พัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงรายและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ 
   ๒. บริษัทที่บริการด้านท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถน าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมได้ 
   ๓. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถสร้างรายได้ 
และเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวของ
หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ
และเอกชน 



๒๑๔ 
 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
   ๒. เพ่ือสร้างพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมส าหรับการ
อนุรักษ์ และน าไปสู่การ
สร้างผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมเวียงกาหลง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย 

   ๑. สร้างพ้ืนที่วัฒนธรรมต้นแบบส าหรับ
การอนุรักษ์และน าไปสู่การสร้าง
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม  จ านวน ๑ 
แหล่ง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ห่างใต้ 
สถานที่ตั้ง คือ วัดแม่ห่าง ต าบลเวียงกาหลง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยน า
รูปแบบศิลปะเวียงกาหลง มาเป็นต้นแบบใน
การผลิตสินค้า คือ เครื่องเคลือบดินเผา 
(เซรามิก) ที่หลากหลายรูปแบบ และน า
ศิลปะเวียงกาหลงมาประยุกต์ให้มีสินค้าที่
หลากหลาย เช่น การพิมพ์ลายศิลปะเวียง
กาหลงบนผ้า เสื้อ ร่ม ย่าม และการเขียน
ลายศิลปะเวียงกาหลง บนผ้าใบส าหรับ
ประดับ เป็นต้น 

   ๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมฃนบ้านแม่ห่าง 
(สมาฃิก ประกอบด้วย พระภิกษุ
สามเณร, เยาวชน, ชาวบ้าน) มีสินค้าที่
หลากหลายขึ้น ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
สามารถน าไปเพ่ิมรายได้ของครอบครัว 
เป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน  เป็น
ค่าใช้จ่ายประจ าวันของวัด และเป็น
เงินออมส าหรับใช้จ่ายในอนาคต 

   ๑. เป็นแนวทางในการสร้างวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านแม่ห่างที่ครบวงจรในอนาคตได้ 
คือ เป็นสถานที่ผลิตสินค้า จ าหน่ายสินค้า 
และแหล่งเรียนรู้ศิลปะเวียงกาหลง 
   ๒. จะท าให้มีรายได้เป็นประจ า
สม่ าเสมอจากการเข้ามาเยี่ยมชมและเข้า
มาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน
บ้านแม่ห่างของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ
ทั่วไปได้ 
   ๓. หนว่ยงาน/องคก์รทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปเป็น
ชุมชนต้นแบบ ส าหรับพัฒนาเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง มา
สร้างมูลค่าเพ่ิม และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 



๒๑๕ 
 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
   ๓. เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานการศึกษากับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในเขตพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมเวียงกาหลง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย ส าหรับการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืน
ผ่านศิลปะและวัฒนธรรม
ของชุมชน 

   ๑. มีเครือข่ายระหว่างองค์กร/หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มบุคคล บุคคล และ
ศาสนา ในเขตพ้ืนที่เวียงป่าเป้าและพ้ืนที่
ใกล้เคียง จ านวน ๙ แห่ง ส าหรับเป็น
แนวทางในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
โดยมีศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเป็นแกน
ร้อยรัดแต่ละกลุ่มเช้าด้วยกัน 

   ๑. เกิดความร่วมมือระหว่าง
เครือข่าย คือ ด้านการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์กันและกัน 
ด้านการเชื่อมโยงการจ าหน่ายสินค้า 
การบริการ การท่องเที่ยว และการเป็น
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ๑. แต่ละกลุ่มที่เป็นเครือข่ายกัน 
สามารถน าไปขยายเครือข่ายของตนเอง
เพ่ิมข้ึน ท าให้ขนาดของเครือข่าย กิจกรรม 
และความร่วมมือเพ่ิมขึ้น ทั้งในระดับ
อ าเภอ จังหวัด และภาค เป็นต้นได้ 
   ๒. เป็นแนวทางในการพัฒนาเครือข่าย 
ผ่านระบบสารสนเทศสมัยใหม่ เชื่อมโยง
กันในการจ าหน่ายสินค้า การบริการ การ
ท่องเที่ยว และการเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
 



ประวัติผู้วิจัย 



๒๑๗ 

๑. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัยแผนงานชุดและโครงการย่อยที่ ๑ 
๑.๑  ชื่อ-สุกล พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง), ผศ.ดร. 

Phrakhruwimonsinlapakit  
(Ruangrith Kaewpiang) asst prof. Dr. 

๑.๒  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน - 
๑.๓  ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑.๔ หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก 

วิทยาลัยผู้สูงอายุต าบลเวียงเหนือ ๑๒๘ วัดพนาลัยเกษม หมู่ที่ ๑๑  ต าบล 
เวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๕๓-๖๖๒๐๙๗ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑-๙๖๑๓๓๔๕ 
E-mail. Wcp๒๕๕๘@gmail.com

๑.๕  ประวัติการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.=วัฒนธรรมท้องถิ่น) 

มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ ฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.=การบริหารการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พุทธศาสตรบัณฑิต  (พธ.บ.=สังคมศึกษา)   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑.๖  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
- ช านาญการด้านการอ่าน เขียนภาษาล้านนาได้เป็นอย่างดี
- การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word Exel Powerpoint

๑.๗  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

หัวหน้าโครงการวิจัย : 
๑) เรื่อง การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๒) เรื่อง การศึกษาบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนาใน

กลุ่ม ๕ เชียง  (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
๓) เรื่อง การวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาคร่าวสี่บท

ของพระยาพรหมโวหาร (พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๔) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการสร้างความเสมอภาคทาง

การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน และคุณภาพชีวิตตามกรอบ กพด. (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๕) เรื่อง วิเคราะห์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย : การ

วิเคราะห์จากเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดี  (พ.ศ. ๒๕๕๙) 



๒๑๘ 

๖) เรื่อง นครแห่งศิลปะ : การส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่
เป็นพระอารามหลวงจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๗) เรื่อง The city of Art: ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย : 
๑) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างพลังชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์

ในภารกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงเหนือ  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
เผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ าเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา (แหล่งทุน : 
วช.)      

๒) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “ศึกษาสภาพปัญหาในการท าวัตร-สวดมนต์ของชุมชน 
วัดพระแก้ว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” เสนอ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 

๓) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณร 
ชาวไทยภูเขาที่ศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย” เสนอ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๕) 

๒. ผู้ร่วมโครงการวิจัยย่อยที่ ๑ คนที่ ๑ 
๑. ชื่อ – นามสกุล   (ภาษาไทย)  นาง อมลณัฐ กันทะสัก 

 (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Amolnatha Kantasak ๒. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   - 
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน  นักวิจัยอิสระ 
๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  

โรงเรียนเวียงชัยพิทยา ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐ 
โทรศัพท์  ๐๕๓-๖๖๒๐๙๗ มือถือ ๐๙๐๙๑๔๔๑๖๕ โทรสาร ๐๕๓-๖๖๒๐๙๗  
E-mail: praew_prf@hotmail.com

๕. ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท   ศศ.ม. (พัฒนาชุมชน)  ม.ธรรมศาสตร์   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  
- ช านาญการด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

หัวหน้าโครงการวิจัย : 
- เรื่อง  โบราณคดีดอยเวียง ดอยวง แหล่งเรียนรู้ชุมชน : การจัดการ การอนุรกัษ์ และการสร้าง

เครือข่าย (แหล่งทุน : สกว. ๒๕๕๙) 



๒๑๙ 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย : 
๑) เรื่อง น้ าพุร้อน (Onsen) : นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและบ าบัดโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน  (แหล่งทุน : วช. ๒๕๕๘) 
๒) เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมและการปฏิบัติต่อศาสนาในประเทศไทยและสิงคโปร์ (แหล่งทุน 

วช. ๒๕๖๐) 

๓. ผู้ร่วมโครงการวิจัยย่อยที่ ๑ คนที่ ๒ 
๑. ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย:   พระอธิการสมชาติ เครือน้อย

        ภาษาอังกฤษ    PhraathikarnSomchat Kurenoi

๒. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน    - 
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ.เวียงป่าเป้า 
๔. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อสะดวก:  

ที่ท างาน  โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ต.แม่เจดีย์  อ.เวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๙๗-๒๗๙๒
Email.nongbouw@hotmail.com 

๕ . ประวัติการศึกษา  
น.ธ. เอก วัดปฐมแพงศรี อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์
: ปริญญาตรี  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่
: ปริญญาโท  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญหรือมีทักษะความสามารถพิเศษ

: เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
: พระพุทธศาสนา

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

หัวหน้าโครงการวิจัย : - 
          ผู้ร่วมโครงการวิจัย  -

๔. ผู้ร่วมโครงการวิจัยย่อยที่ ๑ คนที ่๓ 
๑. ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย:   นาย ศุภกร ณ พิกุล

        ภาษาอังกฤษ   Mr.  Supakorn Naphikul ๒. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   -

  ๓. ต าแหน่ งปัจจุบัน   
อาจารย์ ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 



๒๒๐ 

๔. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อสะดวก:  
ที่ท างาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๓๘๔๖๗๑
Email. Wcp๒๕๕๘@gmail.com

๕. ประวัติการศึกษา  
: ปริญญาตรี  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
: ปริญญาโท  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญหรือมีทักษะความสามารถพิเศษ
:  การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพ้ืนฐานได้ดี 

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

หัวหน้าโครงการวิจัย : -
          ผู้ร่วมโครงการวิจัย -

๕. หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ ๒ 
๑. ชื่อ ฉายา/นามสกุล พระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์ พอกพูน), ดร.  

PHRAKHRUSUTEESUTASUNTORN (SOMPONG PHOKPHUN), 
Dr. ๒. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน     - 
๓. วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,  

M.A. (Linguistics),
PH.D.( Linguistics)

๔. ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๕. ที่อยู่  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศาลา
กลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ดอยจ าปี ถนนฤทธิประศาสน์ ต าบลเวียง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ๕๗๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๗๐๕๕ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๕๘๗๖ 
E-mail : pongpara๒๐๐๓@hotmail.com

๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญหรือมีทักษะความสามารถพิเศษ
:  การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพ้ืนฐานได้ดี 

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  



๒๒๑ 

หัวหน้าโครงการวิจัย : 
 (๑) การวิเคราะห์เนื้อหา สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ 

(พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 (๒) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษส าหรับวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๐)  
 (๓) เชียงรายเมืองแห่งศิลปะ: วัด โบราณสถานในเขตอ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

(พ.ศ. ๒๕๖๑)  
          ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖. ผู้ร่วมโครงการวิจัยย่อยที่ ๒ คนที่ ๑ 
๑. ชื่อ ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.สมหวัง อนิทร์ไชย (Somwang inchai) 
๒. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน     ๓๕๐๑๐๐๐๑๖๖๗๑๖ 
๓. วุฒิการศึกษา  

- ปร.ด. (สาขาวิชาภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ศศ.ม. (สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ป.บัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- พธ.บ. (สาขาวิชาภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. ต าแหน่ง 
- ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
- กรรมการประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)

โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๕. ที่อยู่ 
    บ้านเลขท่ี ๖๔ หมู่ ๑ ซอย ๔ ถนนศูนย์ราชการ ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
    รหัสไปรษณีย์ ๕๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๖๒๑๑ โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๖๔๖๓ 

E-mail somwang.inc@crru.ac.th
๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญหรือมีทักษะความสามารถพิเศษ

- การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพ้ืนฐานได้ดี
- อ่าน เขียน อักษรล้านนาได้เป็นอย่างดี

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

ผู้อ านวยการแผนงานชุดวิจัย 
เรื่อง ฐานข้อมูลแหล่งศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ ากก (พ.ศ. 

๒๕๕๕) 



๒๒๒ 

หัวหน้าโครงการวิจัย : 
เรื่อง สภาพภาษาที่ใกล้จะสูญหายของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพ้ืนที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ตอนบน (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ผู้ร่วมวิจัย 

(๑) วัฒนธรรมล้านนา : มิติด้านการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
(๒) การศึกษาอัตลักษณ์ของชาวไทยอง จังหวัดล าพูน ผ่านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม 

และพิธีกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
(๓) การเตรียมความพร้อมของพลเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือตอนบน

โดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะสากลเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
(๔) การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ อ าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๗. ผู้ร่วมโครงการวิจัยย่อยที่ ๒ คนที่ ๒ 
๑. ชื่อ ฉายา/นามสกุล ผศ. จ าเริญ ฐานันดร 
๒. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน     
๓. วุฒิการศึกษา  

- ศศ.ม. (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔. ต าแหน่ง 
- คณาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๕. ที่อยู่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย ๕๗๐๐๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓-๗๗๖๐๒๕, ๐๕๓-๗๗๖๒๑๑, ๐๕๓-๗๗๖๔๖๓ 
โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๑-๘๘๓๗-๖๐๔ 
โทรสาร ๐๕๓-๗๗๖-๐๒๕  

๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญหรือมีทักษะความสามารถพิเศษ
:  การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพ้ืนฐานได้ดี 

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

ผู้ร่วมวิจัย 
(๑) วัฒนธรรมล้านนา : มิติด้านการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๕๓) 



๒๒๓ 

(๒) การศึกษาอัตลักษณ์ของชาวไทยอง จังหวัดล าพูน ผ่านประวัติศาสตร์ 
วรรณกรรม และพิธีกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๕) 

(๓) การเตรียมความพร้อมของพลเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ
ตอนบนโดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะสากลเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

(๔) การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๘. ผู้ร่วมโครงการวิจัยย่อยที่ ๒ คนที่ ๓ 
๑. ชื่อ ฉายา/นามสกุล  ผศ. ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ 
๒. วันเดือนปีเกิด ๗ ธันวาคม ๒๕๑๙ 
๓. วุฒิการศึกษา    

- Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics), Beijing language and Culture
University, China
- M.A. (Linguistics and Applied Linguistics), Beijing language and Culture
University, China
- ค.บ. (ภาษาจีน (เกียรตินิยม))   สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

๔. ต าแหน่ง 
- คณบดี คณมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
- กรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๕. ที่อยู่ 
    บ้านเลขท่ี ๒๙๖/๖๓ หมู่ ๙ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๙๐-๓๓๒-๙๘๘๘ โทรสาร ๐๕๓-๗๗๖-๐๒๕  
E-mail mamfanxiuying@gmail.com

๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญหรือมีทักษะความสามารถพิเศษ
:  การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพ้ืนฐานได้ดี 

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

ผู้ร่วมวิจัย 
(๑) วัฒนธรรมล้านนา : มิติด้านการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
(๒) การศึกษาอัตลักษณ์ของชาวไทยอง จังหวัดล าพูน ผ่านประวัติศาสตร์ 

วรรณกรรม และพิธีกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
(๓) การเตรียมความพร้อมของพลเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ

ตอนบนโดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะสากลเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๙) 



๒๒๔ 

(๔) การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๙. ผู้ร่วมโครงการวิจัยย่อยที่ ๒ คนที่ ๔ 
๑. ชื่อ ฉายา/นามสกุล  ผศ. ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล 
๒. วันเดือนปีเกิด ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐   
๓. วุฒิการศึกษา  

- ปริญญาเอก ศศ.ด. ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยพะเยา
- ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย สถาบันราชภัฏเชียงราย

๔. ต าแหน่ง 
- ประธานโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  คณะมนุษยศาสตร์  
- รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๕. ที่อยู่ 
    บ้านเลขท่ี ๒๖๐ ม. ๑๒ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๕๒-๗๓๐๒ 

โทรสาร ๐๕๓-๗๗๖-๐๒๕ 
E-mail yoo_patipan@hotmail.com

๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญหรือมีทักษะความสามารถพิเศษ
- การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพ้ืนฐานได้ดี

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

ผู้ร่วมวิจัย 
(๑) วัฒนธรรมล้านนา : มิติด้านการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
(๒) การศึกษาอัตลักษณ์ของชาวไทยอง จังหวัดล าพูน ผ่านประวัติศาสตร์ 

วรรณกรรม และพิธีกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
(๓) การเตรียมความพร้อมของพลเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ

ตอนบนโดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะสากลเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
(๔) การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ อ าเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๑) 



๒๒๕ 

๑๐. ผู้ร่วมโครงการวิจัยย่อยที่ ๒ คนที่ ๕ 
๑. ชื่อ-สกุล  อานุรักษ์  สาแก้ ว Mr. Anurak Sakaew 
๒. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน -
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
๔. หน่วยงานและท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
อาคารศาลากลางหลังเก่า ดอยจ าปี ถนนฤทธิประศาสน์  
ต าบลเวียงอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๐๐๐ 

๕. ประวัติการศึกษา 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
สาขาการท่องเที่ยว (ใบอนุญาตน าเที่ยวเลขที่ ๒๑-๖๒๐๗ มัคคุเทศก์ทั่วไป 

ต่างประเทศ) 
 ๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โดยระบุ สถานภาพในการท าวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
(๑) เรื่อง การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทาง

พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(๒) Contrastive Analysis of Spoken Language Features between Thais and 

Laotians 
๓)  การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 


