
 



 

ก 

 

คาํนํา 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบา้นและชุมชน  ภาควิชามนุษยสัมพนัธ์  คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบติัควบคู่กนั 

และนาํองค์ความรู้สู่การปฏิบติัภาคสนามร่วมกบัชุมชน อีกทั้งไดเ้รียนกระบวนการวิจยัและการสัมมนา การ

เขียนรายงานการวจิยัและนาํเสนอผลงานวจิยั นอกจากน้ียงัไดน้าํองคค์วามรู้และกระบวนการวิจยัไปพฒันาและ

ต่อยอดเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยทาํโครงการวิจยัร่วมกบัองคก์รและสถานประกอบการใน

การฝึกสหกิจศึกษา และนาํเสนอผลงานวิจยัต่อองค์กรและสถาบนัการศึกษา จึงถือเป็นการเผยแพร่งานวิจยัสู่

สาธารณชน เกิดการแลกเปล่ียนความรู้   ทางวชิาการ สามารถนาํไปสู่การพฒันาผลงานใหมี้คุณค่ามากข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม การสร้างเครือข่ายดา้นวิชาการและวิจยัดา้นการจดัการชุมชน ยงัเป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็น

อยา่งยิง่ โดยเฉพาะการขบัเคล่ือนงานวิจยัชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพฒันาศกัยภาพทางวิชาการ

และประสบการณ์ทางวชิาชีพก่อนออกไปสู่การทาํงานในอนาคต หลกัสูตร    ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบา้น

และชุมชน คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดร่้วมมือกบัสาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และสาขาวิชาการจดัการชุมชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ใน

การจดัโครงการพฒันาเครือข่ายการศึกษา วิจยัและความสัมพนัธ์ด้านการจดัการชุมชนของคณาจารย์และ

นกัศึกษา 3 สถาบนั และยกระดบัเป็นการประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่ายด้านการจดัการชุมชนเพื่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยสาขาวิชาบา้นและชุมชน เป็นเจา้ภาพคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2559 และได้หมุนเวียนกนัเป็น

เจา้ภาพ เพื่อเป็นเวทีในการนาํเสนอผลงานวิจยัของคณาจารย ์นักวิชาการ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัว่ประเทศ ซ่ึงในปี พ.ศ. 2562 น้ี สาขาวิชา

บา้นและชุมชน  ไดรั้บเป็นเจา้ภาพจดัโครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติ เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพื่อ

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน คร้ังท่ี 4 และโครงการเครือข่ายศึกษา วิจยั และความสัมพนัธ์การจดัการชุมชน คร้ังท่ี 6 เพื่อ

เป็นเวทีในการนําเสนอผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเกิดการสร้างเครือข่าย

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณาจารยแ์ละนกัศึกษาทั้ง 3 สถาบนั ใหมี้ความเขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไป 

คณะผูด้าํเนินการจดัประชุมวิชาการ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ ท่ีร่วมเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมวชิาการคร้ังน้ี ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณาจารย ์ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน 

ตลอดจนผูน้าํเสนอผลงานการวจิยั ผูเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการ คณะทาํงานและนกัศึกษา ท่ีมีส่วนร่วมสําคญัในการ

จดัการประชุมวชิาการคร้ังน้ีใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคทุ์กประการ 
 

 

โครงการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คร้ังท่ี 4 
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สาส์น  รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คร้ังน้ีจดัข้ึนเป็น

คร้ังท่ี 4 เป็นความร่วมมือระหวา่ง 3 หลกัสูตรจาก 3 สถาบนัไดแ้ก่ หลกัสูตรบา้นและชุมชน สาขาวิชาบา้นและ

ชุมชน  ภาควิชามนุษยสัมพนัธ์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบัหลกัสูตรชุมชนศึกษา 

สาขาวชิาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และหลกัสูตรการจดัการชุมชน สาขาวิชา

การจดัการชุมชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมุ่งหวงัให้นักศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีดา้น

ชุมชนศึกษาควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบติัภาคสนาม จนนาํไปสู่การพฒันาเป็นงานวิจยัท่ีสามารถนาํไปประยุกต์

หรือต่อยอดเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกวา้ง อีกทั้งการนาํเสนอผลงานวิจยัในเวทีวิชาการถือ

เป็นโอกาสสําคญั ท่ีนอกจากนักศึกษาจะได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้ว ยงัเป็นโอกาสสําคญัในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และรับฟังขอ้เสนอจากนกัศึกษาต่างสถาบนั คณาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ต่อการนําไปพฒันาผลงานให้เกิดคุณค่ามากยิ่งข้ึนต่อไป นอกจากน้ีการสร้างเครือข่ายยงัเป็นส่ิงสําคญัอีก

ประการหน่ึงในการขบัเคล่ือนงานวจิยัในมิติท่ีลุ่มลึกข้ึน โดยการจดังานในคร้ังน้ีนอกจากจะเป็นการเปิดเวทีเพื่อ

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ยงัเป็นโอกาสอนัดีท่ีนักวิชาการจากต่างสถาบนัได้มีโอกาสในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั อนัจะนาํไปสู่การพฒันาสังคมในวงกวา้งต่อไปอีกดว้ย 

ในนามของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ผูท้รงคุณวุฒิ คณาจารยจ์ากเครือข่าย

ทั้ง 3 สถาบนัและบุคลากรทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดงานคร้ังน้ีให้สําเร็จลุล่วง รวมถึงนักศึกษาและ

นกัวชิาการท่ีร่วมส่งบทความวจิยัเพื่อนาํเสนอในคร้ังน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ความร่วมมือระหวา่งสามสถาบนั

จะสามารถสร้างฐานความรู้ทางวิชาการท่ีสามารถประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาชุมชน สังคม เพื่อความเจริญรุ่งเรือง

ของชุมชนและประเทศชาติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารยณ์รงค ์ศิขิรัมย)์ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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สาส์น ประธานคณะกรรมการดําเนินโครงการประชุมวชิาการระดับชาติ 

เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยืน คร้ังที ่4 

 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบา้นและชุมชน  ภาควิชามนุษยสัมพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดส้ร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั  กบัสาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และสาขาวิชาการจดัการชุมชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยเล็งเห็นว่าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นส่ิงสําคัญ ทาํให้เกิดพลังทางองค์ความรู้ด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการต่อยอดความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน และฝึกปฏิบติั

ภาคสนาม ในการน้ีทั้ง 3 หลกัสูตร ไดร่้วมมือจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติเครือข่ายดา้นการจดัการชุมชน

เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนคร้ังท่ี 4 เพื่อพฒันาเครือข่ายด้านการศึกษา การวิจยัและความสัมพนัธ์ด้านการจดัการ

ชุมชนของคณาจารย ์นกัศึกษา 3 สถาบนั ซ่ึงนอกจากจะเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การทาํวิจยัของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาแลว้ ยงัส่งผลให้นกัศึกษาและคณาจารยไ์ดแ้ลกเปล่ียนและเรียนรู้

องคค์วามรู้ใหม่ และยงัไดส้านสัมพนัธ์ความร่วมมือทางวชิาการร่วมกนัอยา่งเขม้แขง็ต่อไปในอนาคต 

คณะกรรมการดาํเนินโครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพื่อการพฒันา

ท่ีย ัง่ยืนคร้ังท่ี 4 ขอขอบคุณ ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ผูน้ําเสนองานวิจยั ผูเ้ข้าร่วมประชุม คณาจารย์ บุคลากร 

ตลอดจนนกัศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีส่วนร่วมสําคญัในการจดัการประชุมในคร้ังน้ีให้สําเร็จลุล่วง และ

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การประชุมวชิาการในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค ์ก่อเกิดนวตักรรม องคค์วามรู้ 

สู่การจดัการชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา สโรบล) 

ประธานคณะกรรมการโครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืคร้ังท่ี 4 
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โครงการประชุมวชิาการระดับชาต ิ

เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยืน คร้ังที ่4 

วนัที ่23 มนีาคม 2562 

 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

 ตา ม ท่ี ห ลัก สู ต ร ส า ข า วิช า บ้า น แ ล ะ ชุ ม ช น   ภ า ค วิช า ม นุ ษ ย สั ม พัน ธ์   ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบัสาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และ

สาขาวชิาการจดัการชุมชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ไดเ้ขา้ร่วมเป็นเครือข่ายและจดัโครงการ

เครือข่ายศึกษาวจิยัและความสัมพนัธ์การจดัการชุมชนข้ึนเป็นประจาํทุกปี เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์

ดา้นการจดัการเรียนการสอน การวิจยั และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาทั้ง 3 สถาบนั โดยมีกิจกรรมท่ี

ดาํเนินการร่วมกนั อาทิ การบรรยายทางวิชาการ การศึกษาชุมชน รวมถึงการจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

เพื่อเป็นพื้นท่ีทางวิชาการให้คณาจารยแ์ละนกัศึกษาไดน้าํเสนอผลงานวิจยั ซ่ึงเป็นพฒันาการความร่วมมือทาง

วชิาการของทั้ง 3 สถาบนั  

 ด้วยความสําคัญข้างต้น สาขาวิชาบ้านและชุมชน  ภาควิชามนุษยสัมพนัธ์  คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จึงรับหน้าท่ีเป็นเจา้ภาพจดัโครงการในปี พ.ศ. 2562 ข้ึน เพื่อเป็นเวทีในการนาํเสนอ

ผลงานวิชาการให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสร้างเครือข่าย

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณาจารยแ์ละนกัศึกษาทั้ง 3 สถาบนั ใหมี้ความเขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไป 

2. วตัถุประสงค์  

2.1 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การทาํวิจยัดา้นการจดัการชุมชน เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย ์นกัวิจยั และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี นกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) 

2.2 เพื่อพฒันาเครือข่ายศึกษาวจิยัและความสัมพนัธ์การจดัการชุมชนของคณาจารย ์และนกัศึกษา 3 สถาบนั 

2.3 เพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่มวจิยัร่วมระหวา่งคณาจารยข์อง 3 สถาบนั 

3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ  

3.1 สร้างเครือข่ายทางวชิาการกบัคณาจารย ์นกัศึกษา จากสถาบนัต่าง ๆ 

3.2 นกัศึกษาและอาจารยไ์ดเ้รียนรู้องคค์วามรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการนาํเสนอผลงานวิจยัของแต่ละ

สถาบนั  

3.3 คณาจารย์และนักศึกษาได้แนวทางในการทาํวิจยั หรือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกนัต่อไปใน

อนาคต 
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4. รูปแบบการประชุม 

4.1 การบรรยายพิเศษโดยวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ 

4.2 การนาํเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในหอ้งประชุม 

5. ลกัษณะผลงานวจัิยและการเสนอผลงาน 

5.1 เป็นผลการวจิยัท่ีดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้ โดยผลงานวิจยัดงักล่าวจะตอ้งเป็นผลงานท่ียงัไม่เคยเผยแพร่มา

ก่อน  

5.2 เป็นผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี การจัดการชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

วฒันธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การท่องเท่ียวชุมชน สุขภาวะชุมชน ความมัน่คงทางอาหาร การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาคุณภาพชีวติ  

5.3 การนาํเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation ) ในท่ีประชุมวิชาการ โดยใชเ้วลาการนาํเสนอ 15-20 

นาที (รวมขอ้ซกัถาม)  

6. วนั เวลา และสถานที ่จัดประชุมวชิาการนําเสนอผลการวจัิย 

วนัเสาร์ท่ี 23 มีนาคม 2562  เวลา 8.00 - 17.00 น 

สถานท่ี : หอ้งประชุม อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

7. อตัราค่าลงทะเบียน 

ประเภทผู้สมัคร ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา 

นัก ศึ ก ษ า ร ะ ดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า / 

อาจารย/์ นกัวจิยั /บุคคลทัว่ไป 

1,200 บาท ลงทะเบียนระหวา่งวนัท่ี 17 ต.ค. 61-3 ม.ค.62 

  

นัก ศึ ก ษ า ร ะ ดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า / 

อาจารย/์ นกัวจิยั /บุคคลทัว่ไป 

1,500 บาท ลงทะเบียนระหวา่งวนัท่ี 4 ม.ค.-16 มี.ค. 62 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 1,000 บาท ลงทะเบียนระหวา่งวนัท่ี 17 ต.ค.61-16 มี.ค.62 

8. กาํหนดการย่ืนใบสมัครและนําเสนอผลงานวจัิย 

รายละเอยีด กาํหนดการ 

1. ผูน้าํเสนอผลงานวจิยัสมคัรและส่งบทความวจิยั โดยดาํเนินการดงัน้ี 

   1.1 กรอกขอ้มูลผูน้าํเสนอผลงานในแบบฟอร์มการสมคัรนาํเสนอ

ผลงานวจิยั ออนไลน์ ท่ี http://goo.gl/forms/4jYbc0HEQ3 

   1.2 ส่งบทคดัยอ่ มาท่ี hccmunetwork@gmail.com ตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

โดยดูตวัอยา่งรูปแบบบทคดัยอ่ท่ี  

http://www.human.cmu.ac.th/cms/hc/index.php?contentid=20 

17 ตุลาคม - 16 ธนัวาคม 2561 
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2. ประกาศผลการพิจารณา (ตอบรับ/ปฏิเสธ) โดยแจง้ผลใหผู้น้าํเสนอผลงาน

ทางอีเมลล ์

วนัท่ี 3 มกราคม 2562 

3. ผูท่ี้ผา่นการพิจารณา ส่งบทความฉบบัเตม็ (Full Paper)  วนัท่ี 3 -31 มกราคม 2562 

4. แจง้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขบทความฉบบัเต็มตามความเห็น

ของผูท้รงคุณวฒิุแก่ผูน้าํเสนอผลงานวจิยั  

วนัท่ี 3 มกราคม -15 

กุมภาพนัธ์ 2562 

5. ผูน้าํเสนอผลงานวจิยั ส่งไฟลบ์ทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดป้รับปรุง

แกไ้ขตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงิน

ค่าลงทะเบียนมาท่ี hccmunetwork@gmail.com 

ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 

2562  

6. ชาํระค่าลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ วนัท่ี 17 ตุลาคม 2561-          

16 มีนาคม 2562 

7. ประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยั วนัท่ี 23 มีนาคม 2562 

หมายเหตุ: ผูส้นใจนาํเสนอผลงานวิจยั ให้กรอกใบสมคัรได้ท่ีเวบ็ไซต์ http://www.human.cmu.ac.th/cms/hc  

ผูน้าํเสนอผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาให้นาํเสนอแบบบรรยาย สามารถเลือกตีพิมพใ์นเอกสารการประชุม 

(proceeding) หรือไม่ก็ได ้ 

9. การพจิารณาคัดเลือกผลงานให้นําเสนอผลงานวจัิย 

 การพิจารณาคดัเลือกผลงานท่ีจะไดน้าํเสนอในการประชุมวชิาการระดบัชาติ กระทาํโดยคณะกรรมการ

ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ เม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบต่อผลงาน (บทคดัยอ่) แลว้ 

คณะผูจ้ดัการประชุมจะแจ้งผูส่้งผลงานทราบ ภายในวนัท่ี 3 มกราคม 2562 โดยเจ้าของผลงานจะต้องส่ง

บทความฉบบัสมบูรณ์ (จาํนวน 8-10 หน้ากระดาษ A4) ตามรูปแบบท่ีกาํหนด ส่งมายงัประธานฝ่ายพิจารณา

บทความ Email address: hc.cmu.2019@gmail.com ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562  หลงัจากคณะกรรมการ

พิจารณาให้ผลงานได้นาํเสนอในรูปแบบบรรยายแล้ว บทความจะถูกส่งกลบัให้เจา้ของผลงานแก้ไขตามท่ี

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิให้ขอ้เสนอแนะ ทั้งน้ีเจา้ของผลงานจะตอ้งนาํส่งผลงานฉบบัสมบูรณ์ (หลงัการ

แกไ้ข) ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 เท่านั้น ทั้งน้ีผลงานท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการและไดรั้บการ

แกไ้ขโดยสมบูรณ์ตามกาํหนด จะไดรั้บการพิจารณาใหตี้พิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัในรายงานสืบเน่ืองการประชุม

วชิาการระดบัชาติ เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คร้ังท่ี 4 ในรูปแบบออนไลน์ 

 

10. การเตรียมบทคัดย่อและบทความวจัิยฉบับสมบูรณ์ทีจ่ะนําเสนอในการประชุมวชิาการ 

 1. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบท่ีภาควิชามนุษยสัมพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 

กาํหนด ดูตวัอยา่งไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://www.human.cmu.ac.th/cms/hc 

 2. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ มีความยาว 8-10 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ) บทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ประกอบไปดว้ย บทคดัยอ่ บทนาํ วตัถุประสงค ์วิธีการวิจยั ผลการวิจยั
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และอภิปรายผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอา้งอิง ส่วนการอา้งอิงให้ใช ้ระบบ APA ดู

ตวัอยา่งไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://www.human.cmu.ac.th/cms/hc 

 3. ผลงานท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการและไดรั้บการแกไ้ขโดยสมบูรณ์ตามกาํหนด จะไดรั้บ

การพิจารณาให้ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัในรายงานสืบเน่ืองการประชุมวชิาการระดบัชาติ เครือข่ายดา้นการ

จดัการชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คร้ังท่ี 4 ในรูปแบบออนไลน์    

11. การเตรียมนําเสนอ 

 ผู ้นําเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งข้อมูลท่ีจะนําเสนอเป็นไฟล์ Power Point 2010 มาทาง                          

Email : hccmunetwork@gmail.com ก่อนวนันาํเสนอ ภายในวนัท่ี  21 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยตั้งช่ือไฟล์ ดงัน้ี 

“ช่ือ-สกุล ผูน้าํเสนอแบบบรรยาย" 

12. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

12.1 นกัศึกษาสาขาวชิาบา้นและชุมชน ภาควชิามนุษยสัมพนัธ์  

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่      จาํนวน 136 คน 

12.2 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาบา้นและชุมชน  จาํนวน 5 คน 

12.3 คณะกรรมการบริหารภาควชิามนุษสัมพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  จาํนวน 4 คน 

12.4 อาจารยป์ระจาํภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จาํนวน 1 คน 

12.5 นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการชุมชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํนวน 103 คน 

12.6 นกัศึกษาโครงการแลกเปล่ียนประเทศบรูไน มหาวทิยาลยัศิลปากร   จาํนวน 16 คน 

12.7 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการจดัการชุมชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํนวน 8 คน 

12.8 นกัศึกษาสาขาวชิาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จาํนวน 47 คน 

12.9  อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จาํนวน 2 คน 

12.10 อาจารย ์นกัวจิยั นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ผูน้าํเสนอผลงานวิจยั   จาํนวน 4 คน 

12.11 เจา้หนา้ท่ีเทศบาลตาํบลสันกลาง อ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม่     จาํนวน 3 คน 

12.12 เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  

 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่        จาํนวน 3 คน 

12.13 ผูใ้หญ่บา้นและคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นท่ากาน ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จาํนวน 3 คน 

12.14 เจา้หนา้ท่ีภาควชิามนุษยสัมพนัธ์ เจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง  

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่      จาํนวน 7 คน 

         รวม          จํานวน 342 คน 

13.  เป้าหมายระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ อยา่งนอ้ยร้อยละ 80.0 ใหผ้ลความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
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14.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  

1. คณาจารยส์าขาวชิาบา้นและชุมชน ภาควชิามนุษยสัมพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2. คณาจารยส์าขาวชิาการจดัการชุมชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นเจา้ภาพร่วม 

3. คณาจารยส์าขาวชิาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
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Cultural Tourism Thai-Raman Donkrabueang, Photharam District, Ratchaburi Province 

มนธิรา สมจิตต3์6
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Monthira Somchit   Minthima Kiaopheng  and Thanet Kesornsirithorn 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวฒันธรรมท่ีโดดเด่นของชาวมอญดอนกระเบ้ืองและ

สนบัสนุนเส้นทางการท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบวา่วฒันธรรมท่ีโดดเด่นไดแ้ก่การแต่งกาย และอาหาร ประเพณี

ท่ีโดดเด่นไดแ้ก่ ประเพณีไวโ้ก๊ะ ประเพณีไหวผ้มีอญ ประเพณีเล้ียงพระตุก๊กะตะ๊ทานและสรงนํ้ าพระดว้ยรางไม้

สัก การละเล่นท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ สะบา้มอญและมอญซ่อนผา้ ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของชนชาวมอญดอนกระเบ้ือง

และไดน้าํมาจดัทาํเป็นเส้นทางการท่องเท่ียว โดยการใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้สอดคลอ้ง

กบับริบทของชุมชนและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว เช่ือมโยงกบัประเพณีและการละเล่นของคน

ในชุมชนชาวมอญดอนกระเบ้ือง 

คําสําคัญ : การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ไทรามญัดอนกระเบ้ือง เส้นทางการท่องเท่ียว การมีส่วนร่วมของชุมชน 

Abstract  

The study is intended to study the tribe's dominant culture, Donkrabueang and support the tourist 

routes. The study found that a distinctive culture including dress and food. Notable traditions include tradition 

waigho, waipheemon, leangphatookkatatan and songnamphaduairangmaisak The plays featured include 

sabamon and monsonpha is unique and stand out of the butt tribe Donkrabueang and have made a trip to 

process with the participation of the community in accordance with the context of the community and the 

behavior of tourists, tourism associated with the traditional customs and beliefs of the people in the 

community, tribe Donkrabueang. 

Keywords: Cultural tourism Thai-Raman Don krabueang Touring route Participation 
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บทนํา 

วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนชาวไทยเช้ือสายมอญท่ีดอนกระเบ้ืองมีลกัษณะเด่นท่ีน่าสนใจเน่ืองจาก

ยงัคงอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มและตั้งถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยัดว้ยความสามคัคีและรักษาวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมไวม้อญ

เป็นชนชาติเก่าแก่ท่ีมีความเจริญรุ่งมาแต่โบราณ และยึดถือวฒันธรรม ประจาํชาติอยา่งมัน่คงไม่วา่จะเป็นภาษา

ศาสนาประเพณีศิลปะ ซ่ึงนบัวา่เป็นธรรมชาติของมนุษยเ์ม่ือไปอยูท่ี่ใดก็จะนาํพาเอาวฒันธรรม ประเพณีต่าง ๆ 

ของชนชาติติดตามไปดว้ยวฒันธรรมประเพณีของมอญจึงได ้เกิดข้ึนตามทอ้งถ่ินต่างๆ ท่ีมีชาวมอญไปตั้งถ่ิน

ฐาน เช่น อาํเภอ  โพธาราม จงัหวดัราชบุรี อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ อาํเภอสังขละบุรี จงัหวดั

กาญจนบุรี  

สาํหรับวฒันธรรมทางดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยา่งไดเ้ป็นท่ียอมรับของคนไทยในเวลาต่อมา

จนถึงปัจจุบนั สภาพสังคมในยคุโลกาภิวฒัน์เป็นท่ียอมกนัวา่ความเปล่ียนแปลงต่างๆ มาจากความเจริญกา้วหนา้

ทางเทคโนโลยี ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีผลสัมพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ืองในหลายดา้น เช่น ทางดา้นเศรษฐกิจ 

สังคมและวฒันธรรมของชุมชน ทาํใหข้าดความเป็นเอกลกัษณ์หรือคงไวซ่ึ้งความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนท่ีจะ

นาํไปสู่การพฒันาแบบยัง่ยืนของชุมชนท่ีพึ่งพาตนเอง การส่งเสริมให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม ในการ

พฒันาทอ้งถ่ิน ใหมี้ความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึนในการอนุรักษฟ้ื์นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือวฒันธรรม

ดั้งเดิมอนัดีท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยืน แต่ในปัจจุบนัพบว่าชุมชน ชาวมอญดอนกระเบ้ือง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากอดีต ชาวมอญดอนกระเบ้ืองบางกลุ่มมีการรวมตวักนัค่อนขา้งเหนียวแน่น และยงัคงอนุรักษ์

วฒันธรรมดั้งเดิมของชนชาติอยา่งเขม้แขง็ ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ไม่วา่จะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี

ศาสนา และพิธีกรรมต่าง ๆ อนัเป็นเคร่ืองหมายแสดงเอกลกัษณะของคนมอญดอนกระเบ้ือง 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาวฒันธรรมท่ีมีความโดดเด่นของชนชาวมอญดอนกระเบ้ืองและสนบัสนุนการสร้างเส้นทาง

กิจกรรมการท่องเท่ียว 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการรวมกลุ่มของประชาชน 

ลกัษณะของกลุ่มตอ้งประกอบด้วยสองคนข้ึนไปมารวมตวักนัของบุคคลท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั มีความ

สนใจร่วมกนัหรือแสดงออกร่วมกนัในการดาํเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ 

ความคิด และร่วมกนัหาทางออกในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้อผิดพลาดให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั ( ฑิตยา  

สุวรรณชฏ, 2517: 17) 

 

 



 

228 การประชุมวชิาการระดบัชาติ เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คร้ังท่ี 4 

 

2. แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมชุมชน  

ในการกาํหนดแนวทางในการดาํเนินชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ินไปตามพิธีกรรม ความเช่ือ และ

ประเพณีของสังคมได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ินท่ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญและ

เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ตลอดจนแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติสามารถนาํส่ิงแวดลอ้มในธรรมชาติใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัอยา่งเหมาะสมและยงัเป็นการเพิ่มพูนรายไดใ้ห้กบัคนในทอ้งถ่ินวฒันธรรมชุมชนมีความสําคญั

อีกดว้ย (กรมศิลปากร, 2544: 63-64) 

3. แนวคิดการอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชน 

 วิธีการอนุรักษ์วฒันธรรมทําได้หลายวิธีไม่มีข้อกําหนดตายตัวโดยคาํนึงถึงสภาพแวดล้อมทาง

ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ในทอ้งถ่ิน สภาพเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาของประชาชนในทอ้งถ่ิน ส่ิงสําคญัใน

การอนุรักษ์วฒันธรรมคือ รัฐบาลซ่ึงควรให้การสนบัสนุนทั้งดา้นการศึกษาทั้งดา้นปัจจยัและนโยบายเพื่อให้

ประชาชนแต่ละทอ้งถ่ินดาํเนินการอนุรักษ์วฒันธรรมตามความเหมาะสมและดาํรงอยู่ต่อไป (สุธีรา เผ่าโภค-

สถิต, 2537:11) 

4. แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือ  

ประการแรก คือ ความไม่รู้ เพราะจากความไม่รู้จึงทาํให้เกิดความกลวั เม่ือเกิดความกลวัจึงคิดสร้าง

ความเช่ือข้ึนมาเพื่อเป็นท่ีพึ่งทางใจ ทาํใหรู้้สึกมัน่คงและอบอุ่นใจมากข้ึน  

ประการท่ีสอง คือ มนุษยท่ี์มีความฉลาด ท่ีมีประสบการณ์จึงความจะสร้างความเช่ือข้ึนมา ซ่ึงมีเจตนา

จะใหผู้อ่ื้นในกลุ่มชนหรือสังคมนั้นเช่ือฟังปฏิบติัตามโดยแฝงเหตุผลไวเ้พื่อความสุขและเป็นระเบียบของการอยู่

ร่วมกนัในสังคม (บุปผา ทวสุีข, 2520: 156-158) 

5. แนวคิดดา้นภูมิปัญญา  

 เอ่ียม ทองดี (2547: 91-92) ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ สะสม ถ่ายทอดประสบการณ์มาเป็นเวลานาน 

เป็นระบบคิด ระบบคุณค่า ความเช่ือและองคค์วามรู้ของชุมชนเพื่อให้มนุษยด์าํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบั

สภาพทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความสําคญัต่อวิถีชีวิตของชาวบา้นเป็นรากฐานของการพฒันาสังคมหรือ

ชุมชน เป็นรากฐานของวฒันธรรม โดยสะทอ้นออกมาในรูปแบบของขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา 

ความเช่ือ การละเล่นพื้นบา้น และภูมิปัญญา นอกจากน้ียงัมีความสําคญักบัประเทศชาติดว้ยเพราะวา่ถา้ไม่มีภูมิ

ปัญญาก็ไม่สามารถอยูร่อดในสังคมได ้

วธีิการวจัิย 

 การศึกษาเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไทรามญัดอนกระเบ้ือง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ผูว้ิจยั

ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) การเก็บ

ขอ้มูลจากภาคสนาม (Field Study) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกต (Observation) และการสัมภาษณ์แบบเชิง

ลึก (In- depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (key informant) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาในพื้นท่ีชุมชนมอญดอน
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กระเบ้ือง ตาํบลดอนกระเบ้ือง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี มีผูใ้ห้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย นักปราชญ์

ชาวบา้น 1 คน ผูอ้าวโุสในชุมชน 1 คน ชาวบา้นในชุมชน 5 คนนกัท่องเท่ียว 20 คน  

ผูว้จิยัใชว้ธีิสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ประเด็นแรกคือ วฒันธรรมของชุมชน

มอญดอนกระเบ้ืองว่าการแต่งกาย ภาษาถ่ินและอาหารมอญนั้นโดดเด่นจากท่ีอ่ืนอย่างไร ประเด็นท่ีสองคือ

ประเพณีท่ีโดดเด่นของชาวมอญดอนกระเบ้ืองว่ามีประเพณีไหนบา้งท่ีแตกต่างจากมอญท่ีอ่ืน และประเด็นท่ี

สามคือการละเล่นของชาวมอญดอนกระเบ้ืองท่ีโดดเด่นจากท่ีอ่ืนอย่างเห็นไดช้ดัคือการละเล่นสะบา้มอญนั้น

แตกต่างจากท่ีอ่ืนอย่างไรรวมถึงการถ่ายทอดหรือการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมท่ีส่งผลกระทบทั้งดา้นบวกและ

ดา้นลบแก่ชุมชนมอญดอนกระเบ้ืองการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร (Documents) การสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกต (Observation) การตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของ

ขอ้มูลโดยใชว้ิธี “การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า” (Data triangulation) ดว้ยการตรวจสอบดว้ย 3 เคร่ืองมือคือ การ

สังเกต การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและผา่นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ

ขอ้มูลโดยใชว้ิธี Data triangulation จะถูกนาํมาวิเคราะห์เน้ือหา สรุปผลการศึกษาและนาํเสนอผลการศึกษาใน

เชิงพรรณนาความตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

ผลการวจัิย 

จากการศึกษาวฒันธรรม ประเพณี การละเล่น ภาษา การแต่งกายและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชุมชนมอญดอน

กระเบ้ือง ตาํบลดอนกระเบ้ือง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวฒันธรรมท่ีมีความโดด

เด่นของชนชาวมอญดอนกระเบ้ืองและเพื่อสนบัสนุนการสร้างรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์อง

ชนชาวมอญดอนกระเบ้ือง อนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินในการรวบรวมองคก์รความรู้ของชุมชนและการ

วางแผนจดักิจกรรมการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนเผยแพร่ให้แก่บุคคลท่ีสนใจต่อไป 

โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ การสังเกตและการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกปราชญช์าวบา้น ผูอ้าวุโสในชุมชน ชาวบา้นในชุมชน และนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดซาสุขใจ ผลการศึกษา

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 วฒันธรรม ส่วนท่ี 2 ประเพณี ส่วนท่ี 3 การละเล่น  

ส่วนที ่1 วฒันธรรม การแต่งกายของชาวมอญดอนกระเบ้ืองนั้นเป็นเอกลกัษณ์ของชาวมอญไทยรามญั

อยา่งแทจ้ริงและยงัไดรั้บอิทธิพลมากจากชาวมอญสังขละบุรีอีกดว้ย ทาํใหเ้กิดการผสมผสานลายของผา้ระหวา่ง

ชาวมอญไทยรามญัและชาวมอญสังขละจึงเป็นลายผา้อีกหน่ึงลายท่ีเกิดการผสมผสานวฒันธรรมของชาวมอญ

ทั้งสองเช้ือสาย มอญเช้ือสายอ่ืนมีภาษาและอาหารท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนัในทุกๆท่ี แต่ชาวมอญดอนกระเบ้ืองมี

อาหารการกินและภาษาพูดท่ีโดดเด่นจากท่ีอ่ืน เพราะไดรั้บอิทธิพลมาจากชาวไทยรามญัและชาวมอญสังขละ

รวมกนัจึงเป็นชาวมอญไทยรามญัท่ีเกิดข้ึนในตาํบลดอนกระเบ้ือง  

ส่วนที่ 2 ประเพณี จากการศึกษาของผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่าประเพณีไหวโ้ก๊ะ ประเพณีไหวผ้ีมอญ 

ประเพณีทาํบุญเล้ียงพระตุ๊กกะต๊ะทาน ประเพณีสรงนํ้ าพระด้วยรางไมส้ักมีมาตั้งแต่อดีตและยงัคงสืบทอด

ประเพณีมาจนถึงปัจจุบนั ทั้ง 4 ประเพณี ชาวมอญดอนกระเบ้ืองยงัคงสืบทอดอยูแ่ละยงัทาํทุกประเพณีเม่ือถึง
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ช่วงประเพณีนั้นๆ ประเพณีสรงนํ้ าพระดว้ยรางไมส้ักเป็นประเพณีท่ีมีท่ีดอนกระเบ้ืองท่ีเดียวในประเทศเท่านั้น 

ชาวมอญดอนกระเบ้ืองมีความเคร่งคดัในทุกประเพณีเป็นอยา่งมากเพราะทุกประเพณีจะมีการไหวห้รือเคารพ

บรรพบุรุษก่อนเร่ิมพิธีต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 การละเล่น จากการศึกษาของผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า การละเล่นสะบา้ของชาวมอญดอน

กระเบ้ืองนั้นแตกต่างจากท่ีอ่ืน มีท่าเล่นสะบา้ท่ีโดดเด่นถึง 19 ท่าและมีวิธีการเล่นท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืนดว้ย ส่วน

การละเล่นมอญซ่อนผา้เป็นการละเล่นท่ีมีมาตั้งแต่สมยัรุ่นปู่ยา่ตายาย และยงัคงสืบทอดมายงัรุ่นลูกรุ่นหลานใน

ปัจจุบนั  

 สนับสนุนการสร้างรูปแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ของชนชาวมอญดอนกระเบื้อง 

จุดท่ี 1 เป็นทางเขา้ตลาดซาสุขใจมีการรํามอญโดยกลุ่มสตรีต่าง ๆ เตน้เพลงมอญโดยเด็กนกัเรียนโรงเรียนวดั

ดอนกระเบ้ืองสามารถมารับชมไดต้ลอดงาน 

จุดท่ี 2 เป็นซุม้เส้ือผา้มอญท่ีทาํโดยกลุ่มสตรีและกลุ่มออมทรัพยข์องหมู่ท่ี 3 ตาํบลดอนกระเบ้ือง มีเส้ือผา้มอญท่ี

ผสมผสานระหว่างมอญดอนกระเบ้ืองและมอญสังขละให้เลือกมากมาย และยงัมีลายผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ

มอญดอนกระเบ้ืองใหเ้ลือกสรรอีกมากมาย 

จุดท่ี 3 เป็นบริเวณท่ีมีอาหารมอญจาํหน่ายหลายร้านมีให้เลือกซ้ือเลือกทานมากมาย เช่น ขนมจีนนํ้ ายา แกง

มะเขือกบัไก่ แกงบอน แกงส้มผกัรวม แกงลูกช้ินปลาป้ัน แกงข้ีเหล็กและของอยา่งอ่ืนอีกมากมาย  

จุดท่ี 4 เป็นจุดท่ีจาํหน่ายเส่ือกกและมีการสาธิตขั้นตอนและวิธีการทอเส่ือให้ดู ก่อนท่ีจะมาเป็นเส่ือท่ีเราไดใ้ช้

กนันั้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากตน้กกท่ีมีอยูใ่นชุมชนหรือเป็นการใชทุ้นในชุมชนใหเ้กิดประโยชน์ 

จุดท่ี 5 เป็นร้านรักษบ์า้นดอนกาแฟบุญ เม่ือนกัท่องเท่ียวไดม้าอุดหนุนกาแฟท่ีร้านน้ีแลว้ก็เป็นการทาํบุญไปดว้ย

เพราะร้านกาแฟบุญนั้นเม่ือหักค่าใช้จ่ายแลว้ จะนาํเงินส่วนท่ีเหลือไปซ้ือของเพื่อนาํมาบริจาคหรือช่วยเหลือ

ใหก้บัคนยากไร้ในตาํบลดอนกระเบ้ือง 
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สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 

ดา้นวฒันธรรมท่ีโดดเด่น ชนชาวมอญดอนกระเบ้ืองจะมีการแต่งกาย ภาษาพูดและอาหารท่ีโดดเด่น

จากท่ีอ่ืนอย่างเห็นไดช้ดั ชาวบา้นจึงมีความคิดท่ีเหมือนกนัว่าเราควรนาํเสนอส่ิงท่ีโดดเด่นของชาวมอญดอน

กระเบ้ืองให้บุคคลภายนอกไดท้ราบถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาวมอญดอนกระเบ้ืองวา่น่าสนใจมากแค่ไหน 

รวมถึงใหบุ้คคลภายในท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ รุ่นลูกหลานวา่ตาํบลของเรานั้นมีส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์และน่าสนใจอยูใ่น

ตาํบลของเราจึงออกมาในรูปแบบของการจดัทาํตลาดซาสุขใจ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รําไพพรรณ แกว้สุริยะ (2543 : 17) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความสําคญัของ

วฒันธรรม พบว่าวฒันธรรมชุมชนมีความสําคญัในการกาํหนดแนวทางในการดาํเนินชีวิตของประชาชนใน

ทอ้งถ่ินไปตามพิธีกรรม ความเช่ือ และประเพณีของสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินท่ี

แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญและเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ตลอดจนแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติสามารถนาํ

ส่ิงแวดลอ้มในธรรมชาติใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งเหมาะสมและยงัเป็นการเพิ่มพูนรายไดใ้ห้กบัคนในทอ้งถ่ิน

อีกดว้ย 

ด้านประเพณีท่ีโดดเด่นของชนชาวมอญดอนกระเบ้ืองนั้นยงัคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนัไม่ว่าจะ

ประเพณีการไวโ้ก๊ะ ประเพณีไหวผ้มีอญ ประเพณีเล้ียงพระตุก๊กะตะ๊ทานและประเพณีสรงนํ้ าพระดว้ยรางไมส้ัก 

ทั้ง 4 ประเพณีน้ีเป็นการสืบทอดของชนชาวมอญเพื่อคงความเป็นมอญให้กบัคนรุ่นหลงัไดท้ราบถึงประเพณีท่ีมี

ความโดดเด่นและต่างจากท่ีอ่ืน โดยเฉาพะประเพณีสรงนํ้ าพระดว้ยรางไมส้ักมีท่ีตาํบลดอนกระเบ้ืองท่ีเดียวใน

ประเทศไทย ดงันั้นรุ่นลูกรุ่นหลานจงภูมิใจวา่ตาํบลของเรามีเอกลกัษณ์ดา้นประเพณีท่ีผูค้นต่างให้ความสนใจ 

ไม่วา่จะก่ีรุ่นต่อก่ีรุ่นความภาคภูมิใจยงัคงอยูต่ลอดไป 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธีรา เผา่โภคสถิต (2537:11 )ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การอนุรักษว์ฒันธรรม 

คือ การรักษาวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีหาดูไดย้ากหรือกาํลงัจะสูญหายไปและไม่สามารถคล่ีคลายพฒันาไดอี้ก เพื่อให้

เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลงัในการท่ีจะติดตามศึกษาคน้ควา้หาร่องรอยความเจริญทางวฒันธรรมในอดีต 

ดา้นการละเล่นท่ีโดดเด่นคือการเล่นสะบา้มอญท่ีมีถึง 19  ท่า ดงัน้ี กะแชะ, อีวิ่ง, อีขุม้, อีคาเล็ด, อีกอ,       

ชิกมือ, ชิกตีน, ปุ๊กลุก, อีพาดหน่ึง, อีล่นหน่ึง, อีพาดสอง, อีล่นสอง, อีพาดสาม, อีล่นสาม, อีเมือง, ตัก๊เบอะ, อี

กอ้ย,   อีนาง, อีปุ๊ เป็นท่าทางการละเล่นท่ีต่างจากท่ีอ่ืน การละเล่นสะบา้มอญเป็นกีฬาท่ีไดรั้บความสนใจมากใน

ตาํบลดอนกระเบ้ืองและตาํบลใกลเ้คียง ทาํให้การละเล่นสะบา้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนและนาํมาเล่นไปวนัสงกรานต์

ของทุกปี ส่วนการละเล่นมอญซ่อนผา้ยงัคงมีหลงเหลืออยูบ่า้งแต่ไม่ค่อยไดรั้บความนิยม จะเป็นเด็กมอญจริงๆท่ี

เล่น ถา้เป็นมอญผสมก็ไม่รู้จกัมอญซ่อนผา้เท่าท่ีควร  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรมศิลปากรไดท้าํการศึกษาในหวัขอ้เร่ืองวิธีการอนุรักษว์ฒันธรรมกบัการ

สร้างสรรค ์คือ วฒันธรรมท่ีเจริญกา้วหน้าและเรียกวา่มีการพฒันานั้นจะตอ้งมีภาวการณ์สร้างสรรคก์ารคิดคน้

และการพฒันาวฒันธรรมเก่าๆ ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกบัสังคมปัจจุบนัและอนาคตอยา่งต่อเน่ือง อาทิ 
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มีการสร้างสรรค์งานใหม่ทางศิลปะ การคิดค้นวิจยัเร่ืองราวต่างๆ ของวฒันธรรม มีการประดิษฐ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชใ้หม่ๆและการพฒันาของท่ีเคยใชแ้ต่เดิมใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้นมีความพิเศษ ตรงท่ีนกัท่องเท่ียวจะเน้นท่ีการศึกษาหาความรู้ในพื้นท่ี

หรือบริเวณท่ีมีคุณลกัษณะท่ีสําคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม สถานท่ีดงักล่าวจะมีการบอกเล่าเร่ืองราว

ในการพฒันาทางสังคมและมนุษยผ์า่นทางประวติัศาสตร์อนัเป็นผลเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรม องคค์วามรู้และการ

ใหคุ้ณค่าของสังคมโดยสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องคนในแต่ละยุคสมยัไดเ้ป็นอยา่งดี

ไม่วา่จะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจสังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีซ่ึงนอกเหนือจากสถานท่ีแลว้ เทศกาลและ

งานฉลอง รวมไปถึงสินคา้พื้นเมืองในพื้นท่ีต่างๆ เช่น ประเพณีวนัสารทเดือนสิบของจงัหวดันครศรีธรรมราช

ประเพณีลากพระและประเพณีปล่อยเต่าของจงัหวดัพงังา ประเพณีบุญบั้งไฟลาํนางรองและประเพณีบุญหวัมนั

ใหญ่ของจงัหวดับุรีรัมย ์จดัไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าเชิงวฒันธรรมเช่นเดียวกนั 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นการมีส่วนร่วมในวฒันธรรมของชุมชนผ่านทาง

กิจกรรมและประสบการณ์ท่ีไดรั้บและยงัเป็นการท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวเรียนรู้ความเป็นชุมชน

หรือทอ้งถ่ิน สามารถใชค้วามคิดสร้างสรรคข์องตวัเองในการลงมือปฏิบติัทาํจริง 

ข้อเสนอแนะ 

1. วฒันธรรม ประเพณีและการละเล่นในบางเร่ืองไดเ้ร่ิมมีการสูญหายไปจากชุมชนมอญ หรือในบางเร่ืองจะมี

ผูรู้้น้อยมาก ดงันั้นองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้การสนบัสนุนส่งเสริมเพื่อให้เกิดการสืบทอด

และอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี และการละเล่นใหอ้ยูค่งอยูก่บัชาวมอญตาํบลดอนกระเบ้ืองสืบไป เช่น การ

เปิดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้เหล่าน้ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น หนงัสือ 

ตาํรา เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินตลอดจนผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อไป  

2. ควรศึกษาผลการดาํเนินงานเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไทยรามญัดอนกระเบ้ือง อาํเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุรี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กนัไป เพื่อให้ไดง้านวิจยัท่ีดีและมีคุณภาพและพร้อมท่ี

จะเผยแพร่ไปยงัสาธารณะชน 

กติติกรรมประกาศ 

งานวจิยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาจากอาจารยธ์เนศ เกษรสิริธร ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษางานวิจัย ได้กรุณาให้คาํปรึกษา คําแนะนํา ทั้ งในแง่ของสาระและแนวคิด ตลอดจนตรวจแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ ส่งผลให้งานวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผู ้วิจ ัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอกราบ

ขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ 

ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ในดา้นต่างๆใหแ้ก่ผูว้จิยั 

ขอขอบพระคุณผูท่ี้ให้ขอ้มูลหลกัเก่ียวกบัความเป็นมาของชาวมอญดอนกระเบ้ืองและตลาดซาสุขใจ 

คุณสมทบ พลเดช คุณเถียร กุลเกตุ และผูน้าํชุมชน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่า เพื่อเก็บขอ้มูลในการทาํวิจยัคร้ัง
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น้ี ขอขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่มท่ีช่วยให้งานวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ และ

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่นอ้ง และเพื่อนร่วมงาน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีเป็นกาํลงัใจ

และใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือตลอดมา จนสามารถทาํงานวจิยัน้ีไดส้าํเร็จลุล่วง 
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