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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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16.30-18.00 น.     การประชุมร่วมกนัระหวา่งคณาจารย ์3 สถาบนั (ณ ห้องประชุม HB 7801) 

 



 

ธ 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 

    เร่ือง                                                                                    หน้า 

ห้องประชุม HB 7801 ช้ัน 8 อาคาร HB7 “เศรษฐกจิชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน 2” 

ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวชุมชน เข่ือนกระเสียว อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ปวณีา รุ่งเรือง  ลักษิกา โพธิกุล นรินทร์ สังข์รักษา ....................................................................   169 

แนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  กรณีศึกษาชุมชนเกาะใหญ่  

อาํเภอกระแสสินธ์ุ จงัหวดัสงขลา 

ชนะชล เครือแก้ว  ศุภกิตต์ิ ต้ังคาํ  สิทธิกร ศรประสิทธ์ิ  ยทุธกาน ดิสกุล ...................................   179 

แนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาในเขตอาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 

กิตติมา คงแก้ว  นุศรา แซ่ต้ัง  ศศินา เยีย่งย่ิงเจริญ  วิลาสินี พลายชุม  ยทุธกาน ดิสกุล ..............   190 

แนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงอาหารทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา ตลาดใตโ้หนด  

ชุมชนบา้นจนันา อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 

กันตพงศ์ สวนยา  กฤตภาส ขนุเจริญ  ธนชาติ รักนุ้ย  นันทิกานต์  เศรษฐกุล  

 ยทุธกาน ดิสกุล ..........................................................................................................................   202 

ศกัยภาพและแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ชุมชนท่าหิน  

อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 

วรวฒิุ หลาํดีน  สวรส คงฤทธ์ิ  เอกนที เอกาพันธ์  ยทุธกาน ดิสกุล ...........................................   214 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไทรามญัดอนกระเบ้ือง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

มนธิรา สมจิตต์  มินทิมา เกีย้วเพง็  ธเนศ เกษรสิริธร .................................................................   226 

ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์แห่งชุมชนชากแงว้ อาํเภอบางละมุง  จงัหวดัชลบุรี 

ธวลัยา โรจน์รักษกุล  พิชญาภา วงศ์พันธ์ุลักษณ์  ธเนศ เกษรสิริธร ...........................................   234 

กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพื่อการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินหมู่บา้นท่องเท่ียวไหม 

บา้นสนวนนอก จงัหวดับุรีรัมย ์  

รัชฎาพร สุดตาชาติ  ทิพย์สุดา พุฒจร .........................................................................................   242 

การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์นาเกลือพื้นบา้น   อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 

นันฑริกา ยิม้ศรวล  ประภัสสร อรุณธิติกุล  สุนี คาํนวลศิลป์ .....................................................   253 

ห้องประชุม HB 7802 ช้ัน 8 อาคาร HB7 “สุขภาวะชุมชน และการพฒันาคุณภาพชีวติ” 

ความรอบรู้ดา้นสุขภาพของกลุ่มเกษตรกรปากนํ้าปราณ ตาํบลปากนํ้าปราณ  

อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

พลพจน์ สัณหจันทร์  รชกร วชิรสิโรดม ....................................................................................   263 



 

234 การประชุมวชิาการระดบัชาติ เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คร้ังท่ี 4 

 

ประเพณไีหว้พระจันทร์แห่งชุมชนชากแง้ว อาํเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี 

The Mid-Autumn Festival of Chakngeaw Community  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาประเพณีไหวพ้ระจนัทร์และการเปล่ียนแปลงของประเพณี

ไหวพ้ระจนัทร์ชุมชนชากแงว้ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์เชิง

ลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้งส้ิน 9 คน จากผลการศึกษา พบว่า ประเพณีไหว้

พระจนัทร์แห่งชุมชนชากแงว้ท่ีถูกลดคุณค่าลง ไดถู้กร้ือฟ้ืนข้ึนเม่ือมีการท่องเท่ียวและส่งผลให้เกิดการคงอยู่

ของประเพณี ปัจจุบนัประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ของชุมชนชากแงว้ไดเ้ปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ 1) ในอดีตให้ผูห้ญิง

เป็นคนไหวแ้ต่ปัจจุบนัผูช้ายสามารถไหวไ้ด ้2) ในอดีตไหว ้3 เวลา แต่ปัจจุบนัมีเฉพาะในตอนเยน็หรือไหวต้าม

ความสะดวก 3) การจดัโตะ๊ไหวพ้ระจนัทร์เนน้ตามความสะดวกไม่เขม้งวดเหมือนในอดีต 

คําสําคัญ :  ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ การเปล่ียนแปลงของประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ 

Abstract 

 This study was aimed to study the Mid-Autumn Festival, the changes of the Mid-Autumn Festival of 

Chakngeaw community Bang La Mung District, Chon Buri Province. Using qualitative research methods by 

In-depth interview and participants’ observation were provided by 9 key informants. The results showed that 

the Mid-Autumn Festival of Chakngeaw community has been devalued, being revived by tourism and 

resulting in the persistence of tradition. Now, the Mid-Autumn Festival of Chakngeaw community has 

changed such as 1) in the past, women usually worshiped the moon. But now both men and women can 

worship it. 2) in the past, there were three times worship. But now there is only in the evening or whenever 

people are available. 3) The table will be set based on convenience, not that strict as in the past. 

Keywords: Mid-Autumn Festival The changes of the Mid-Autumn Festival 
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บทนํา 

ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์เป็นประเพณีท่ีคนไทยเช้ือสายจีนถือปฏิบติักนัมาอยา่งยาวนาน โดยชาวบา้นใน

ชุมชนจีนชากแงว้ยงัถือปฏิบติัสืบต่อจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนชากแงว้เป็นชุมชนท่ีมีมายาวนานกวา่ร้อย

ปีโดยชาวจีนโบราณโลส้ําเภาอพยพข้ึนฝ่ังแลว้ตั้งรกรากปักหลกัฐานจาํนวนมาก ทาํให้วฒันธรรมและประเพณี

ต่างๆ ของคนจีนถือกาํเนิดข้ึนท่ีน่ี  ซ่ึงบา้นชากแงว้เคยมีความรุ่งเรืองของประเพณีไหวพ้ระจนัทร์อยูใ่นยุคหน่ึง

แต่แล้วก็เข้าสู่ยุคแห่งความเงียบเหงา การเปล่ียนแปลงภายใต้พลวตัโลกทาํให้ชุมชนจีนโบราณเร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มและบริบทของสังคมโดยรอบ ต่อมาสมาชิกในชุมชนเกิดความคิดท่ีถ่ายทอด

เร่ืองราวต่างๆในอดีตจึงมองเห็นว่าประเพณีไหวพ้ระจนัทร์น่าจะแสดงถึงเอกลกัษณ์และความเป็นตวัตนของ

ชุมชนได้เร่ิมตน้ทาํจากส่ิงคุน้ชินประเพณีท่ีมีคุณค่าสู่การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว จึงร่วมกันคิดท่ีจะสืบสาน

อนุรักษ์และต่อยอดประเพณีไหว้พระจันทร์ซ่ึงในสังคมชาวไทยเช้ือสายจีนปัจจุบันถือว่าประเพณีไหว้

พระจนัทร์ไดถู้กสืบทอดน้อยมาก แต่ชุมชนชากแงว้ยงัคงเป็นชุมชนจีนท่ียงัมีการปฏิบติัตามขนบธรรมเนียม

และประเพณีของชาวจีนใหเ้ห็นในปัจจุบนั 

ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของประเพณีไหวพ้ระจนัทร์นับตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนัของชุมชนจีนบา้นชากแงว้จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงผลของการศึกษาในคร้ังน้ีจะทาํให้เขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลง

ของประเพณีไหวพ้ระจนัทร์จากอดีตจนถึงปัจจุบนั การจดังานประจาํปีประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ท่ีถือวา่ยิ่งใหญ่

ท่ีสุดของชุมชนชากแงว้ประเพณีท่ีชุมชนอ่ืนอาจลดหรือใหค้วามสาํคญันอ้ยลง 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ และการเปล่ียนแปลงของประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ของชุมชนชากแงว้ 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดการคงอยู่ของประเพณจีีน 

การคงอยู่ของประเพณีจีนจะเกิดข้ึนได้เม่ือชาวจีนมองเห็นว่าประเพณีเหล่านั้ นมีคุณค่าและรู้จัก

วฒันธรรมของประเพณีของชาวจีนเองก็จะเกิดการอนุรักษแ์ละรักษา ทาํใหเ้กิดการคงอยูข่องประเพณี 

อารีย ์ทองแกว้ (2549) ให้ขอ้คิดเห็นวา่การท่ีวฒันธรรมทอ้งถ่ินจะสามารถคงอยูต่่อไปไดน้ั้นจะตอ้งมี

การอนุรักษ์และพฒันาถือเป็นหน้าท่ีของทุกคนในทอ้งถ่ินท่ีรู้จกัวฒันธรรมของตนเองตอ้งมีการปลูกฝังเพื่อให้

ประชาชนมีจิตสํานึกในการสืบสานและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยอาศยัความร่วมมือร่วมใจ

จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. ครอบครัวอิทธิพลจากครอบครัวเป็นสถาบนัแรกในการปลูกฝังวฒันธรรมทอ้งถ่ินสภาพครอบครัว

ไทยท่ีมีปู่ย่าตายายลุงป้านา้อาพี่นอ้งส่วนใหญ่ปลูกบา้นอยูใ่กลก้นัทาให้ญาติพี่นอ้งมีความรักความอบอุ่นมีการ

ปลูกฝังอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวเป็นคนดีมีนํ้ าใจช่วยเหลือเอ้ืออาทรกนัรู้จกับาปบุญคุณโทษครอบครัว
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ไทยเป็นจุดเร่ิมตน้ของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินดว้ยการปฏิบติัและสืบทอดให้วฒันธรรมคงอยู่

ไดดี้ท่ีสุด 

2. สถาบนัการศึกษาสถาบนัการศึกษาทุกระดบัในทอ้งถ่ินถือเป็นแหล่งให้ความรู้ท่ีเป็นการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินไดอ้ย่างต่อเน่ืองหลกัสูตรการเรียนการสอนทุกระดบัตอ้งมีเร่ืองของ

ทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยวิถีชีวิตไทยรู้จกัวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีดีงามตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริมเร่ืองทอ้งถ่ินในทาง

สร้างสรรค์สถานศึกษาต่างๆโดยเฉพาะครูอาจารย์ต้องสร้างจิตสํานึกแก่เยาวชนให้เห็นความสําคญัของ

วฒันธรรมทอ้งถ่ินคนทุกชาติทุกภาษาตอ้งมีวฒันธรรมของตนเองเพื่อแสดงความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์และความ

ภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง 

3. สถาบนัศาสนาทุกทอ้งถ่ินมีวดัเป็นศูนยร์วมทางจิตใจท่ีสําคญัของชุมชนวฒันธรรมประเพณีทาง

ศาสนาจะมีการจดังานท่ีวดัตลอดปีประชาชนทุกเพศทุกวยัต่างมาพบกนัเพื่อร่วมพิธีกรรมท่ีวดัอยา่งสมํ่าเสมอวดั

จึงเป็นศูนยร์วมประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีใหญ่ท่ีสุดคนท่ีเขา้วดัเป็นคนดีมีจิตในงดงามพร้อมท่ีจะรับการปลูกฝังให้

เกิดจิตสานึกในคุณค่าวฒันธรรมทอ้งถ่ินพระสงฆ์เป็นบุคคลท่ีชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือเช่ือฟังอย่างดีอยู่

แลว้วดัจึงเป็นสถาบนัสาํคญัในการจดักิจกรรมการอนุรักษสื์บทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่ครอบครัวและ

สถานศึกษา 

4. ภาครัฐและเอกชนหน่วยงานราชการและภาคเอกชนมีบทบาทในการช่วยอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ไดดี้โดยเฉพาะเม่ือมีการจดังานใดๆข้ึนควรเปิดโอกาสให้มีการสอดแทรกเร่ืองของทอ้งถ่ินเขา้ไปให้มากท่ีสุด

เช่นดนตรีพื้นบา้นการแต่งกายพื้นบา้นอาหารพื้นบา้นการละเล่นพื้นบา้น 

2. แนวคิดการเปลีย่นแปลงของประเพณวีฒันธรรมจีน 

การเปล่ียนแปลงของประเพณีจีนข้ึนอยู่กบัความตอ้งการและความคิดของมนุษยซ่ึ์งหากสังคมมีการ

เปล่ียนแปลงย่อมทาํให้ประเพณีนั้ นมีการเปล่ียนแปลงเพื่อให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน ภาวะความทนัสมัยท่ี

ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเช้ือสายจีนไดแ้ก่เศรษฐกิจเทคโนโลยี

การศึกษาความเช่ือและค่านิยมซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบรรดาลูกหลานชาวไทย

เช้ือสายจีนท่ีมีต่อเทศกาลต่างๆตามความเช่ือของบรรพบุรุษ 

ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ (2543) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมข้ึนอยูก่บักระบวนการ

ทางความคิดของมนุษยไ์ดแ้ก่การขอยืมจากวฒันธรรมอ่ืนเป็นการรับเอาเทคนิคแนวความคิดหรือวตัถุต่างๆของ

สังคมอ่ืนมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสังคมตนการคน้พบได้พบขอ้เท็จจริงทาํให้ไดค้วามรู้ใหม่และก่อให้เกิด

วฒันธรรมการประดิษฐไ์ดแ้ก่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการรวมเอาเทคนิควิธีการหรือความคิดท่ีมีอยูก่่อนและความรู้ใหม่

ในวฒันธรรมเพื่อทาํส่ิงอ่ืนข้ึนมาเป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปมีการผสมผสาน

ปรับปรุงท่ีต่อเน่ือง 

การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมอาจเกดิขึน้ได้จากปัจจัยดังนี ้

1. ภาวะความทนัสมยั ภาวะความทนัสมยัท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในด้านขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวไทยเช้ือสายจีนได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา ความเช่ือ และค่านิยม ซ่ึงเป็นปัจจยั
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สาํคญัในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบรรดาลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีมี ต่อเทศกาลต่างๆ ตามความเช่ือ

ของบรรพบุรุษ  

2. การโยกยา้ยถ่ินเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้มีการเปล่ียนแปลงได ้การโยกยา้ยท่ีอยู่อาศยัไปยงัแหล่ง

ใหม่ตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้สอดคลอ้งเขา้กนัไดก้บัสถานท่ีใหม่และกลุ่มคนใหม่ยอมรับเขา้พวก และจะไปมี

ผลใหว้ฒันธรรมของผูท่ี้ยา้ยมาใหม่เกิดการเปล่ียนแปลงไปทีละนอ้ยจนเป็นท่ีสังเกตเห็นไดใ้นท่ีสุด 

3. การสร้างความรู้สึกร่วมและความผูกพนัทางสังคม ความรู้สึกร่วมและความผูกพนัทางสังคมทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมข้ึนได ้เพราะพฤติกรรมของกลุ่มสังคมท่ีมีการรับอารมณ์และแสดงออกทาง

อารมณ์ร่วมกนักลุ่มคนท่ีร่วมในเหตุการณ์เดียวกนั จะมีการแสดงออกถึงการยอมรับอารมณ์และความรู้สึกของ

กนัและกนั ความรู้สึกร่วมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมไดง่้ายและรวดเร็ว 

วธีิการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์แห่งชุมชนชากแง้ว อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ผูว้ิจยัใช้

ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสารการเก็บขอ้มูลจากภาคสนาม เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ

สังเกตและการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญั ซ่ึงไดท้าํการศึกษาในพื้นท่ีชุมชนจีนบา้นชากแงว้ 

หมู่ท่ี 10 ตาํบลหว้ยใหญ่ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม แบบเจาะจงและไม่เจาะจง 

1. กลุ่มแรกแบบเจาะจง จาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ ผูรู้้เก่ียวกบัการท่องเท่ียววิถีชุมชนของชุมชนชากแงว้และ

เจา้หนา้ท่ี อพท. 

2. กลุ่มท่ีสองแบบไม่เจาะจง จาํนวน 7 คน ไดแ้ก่ ชาวจีนหรือชาวไทยเช้ือสายจีนรุ่นพ่อแม่หรือปู่ยา่ตา

ยายหรือเครือญาติของชาวไทยเช้ือสายจีนในตลาด 

โดยการสุ่มแบบ Snow ball เร่ิมตน้หาผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา ไม่ไดก้าํหนดตวั

ผูต้อบแบบเจาะจง สอบถามจากคนในพื้นท่ี เม่ือไดข้อ้มูลจากคนแรกแลว้ ก็ถามหาผูท่ี้จะให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเป็น

รายท่ี 2 ต่อไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ขอ้มูลครบถว้นอ่ิมตวั ขั้นตอนและวธีิการในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะดาํเนินการไป

พร้อมๆกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยในเบ้ืองตน้จะตรวจสอบในเร่ืองความครบถว้นของขอ้มูลตามประเด็นท่ี

ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาและการจาํแนกประเภทรวมทั้งตรวจสอบความพอเพียงของ

ขอ้มูลอีกคร้ังโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า 

ผลการวจัิย 

ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ของชุมชนชากแงว้ 

“ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์” เป็นประเพณีท่ีมีการจดัยิ่งใหญ่ท่ีสุดของชาวชุมชนชากแงว้ โดยจะจดัข้ึนทุก

วนัข้ึน 15 คํ่าเดือน 8 ของทุกปี ซ่ึงในปีน้ีจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 22–24 กนัยายน 2561 พิธีไหวพ้ระจนัทร์จดัข้ึนเพื่อ

เป็นการไหวข้อบคุณพระจนัทร์ ท่ีช่วยใหผ้ลผลิตอุดมสมบูรณ์ จะจดัในช่วงเวลาฤดูใบไมร่้วง ถา้เป็นเกษตรกรก็
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จะใชช่ื้อวา่ ฤดูแห่งการเก็บเก่ียว ชาวจีนให้ความสําคญักบัเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ รองลงมาจากเทศกาลตรุษจีน

หรือวา่ปีใหม่ คนไทยเช้ือสายจีนเปรียบเปรยวนัไหวพ้ระจนัทร์อีก 1 ความหมายคือ วนัท่ีครอบครัวมารวมตวักนั

มาไดพ้บปะไดเ้จอหนา้กนั เป็นวนัแห่งการอยูพ่ร้อมหนา้ของครอบครัว 

สภาพการณ์ในอดีตของประเพณีไหวพ้ระจนัทร์แห่งชุมชนชากแงว้ 

ในสมยัก่อน ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์เป็นประเพณีท่ีคนไทยเช้ือสายจีนในชุมชนถือปฏิบติักนัมาอย่าง

เคร่งครัดยาวนาน โดยชาวบา้นในชุมชนจีนโบราณบา้นชากแงว้ ยงัถือปฏิบติัสืบต่อจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น

ซ่ึงแต่ละบา้นก็จะจดัให้มีพิธีไหวพ้ระจนัทร์ตามบา้นของตนเอง ไม่ไดมี้การจดังานท่ียิ่งใหญ่เหมือนในปัจจุบนั

ทุกคนท่ีทาํพิธีไหวพ้ระจนัทร์ก็เป็นคนจีนรุ่นบุกเบิก การทาํพิธีจึงมีกระบวนการและขั้นตอนท่ีมีความดั้งเดิม 

เช่น ผูช้ายจะไม่นิยมไหวพ้ระจนัทร์ จะให้แต่ผูห้ญิงเป็นคนไหวเ้ท่านั้น พิธีไหวพ้ระจนัทร์จะไหวก้ลางแจ้ง        

3 เวลา (เช้า-สาย-กลางคืน) และเคร่ืองบวงสรวงท่ีใช้ไหวจ้ะไหวด้้วยของเจและจะถวายอาหารเป็นเลขคู่ ใน

ภายหลงัยคุสมยัเร่ิมเปล่ียนมีชาวต่างชาติไดข้ึ้นไปสาํรวจดวงจนัทร์ ทาํใหค้นจีนเร่ิมให้ความสําคญักบัพระจนัทร์

นอ้ยลง รวมทั้งรุ่นลูกหลานท่ีเติบโต เร่ิมแยกยา้ยออกไปจากชุมชนและก็ไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัประเพณีไหว้

พระจนัทร์ เหลือเพียงผูสู้งอายุท่ีเร่ิมมีนอ้ยลงอยูใ่นชุมชน จึงทาํให้ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์เร่ิมซบเซาลงตามไป

ดว้ย 

สภาพการณ์ในปัจจุบนัของประเพณีไหวพ้ระจนัทร์แห่งชุมชนชากแงว้ 

ในปี 2555 ได้มีหน่วยงานเขา้มาสํารวจพื้นท่ีชุมชนจีนโบราณชากแงว้คือ องค์การบริหารการพฒันา

พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท) และเห็นวา่น่าจะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนจีนโบราณ จึง

ไดร่้วมกนักบัชุมชนจดัใหมี้เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ข้ึนมา เพราะเห็นวา่ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์นั้นเป็นประเพณี

ท่ีแสดงถึงความเป็นตวัตนของชุมชนชากแงว้มากท่ีสุด ผลปรากฎวา่ประสบความสําเร็จเป็นอยา่งมาก มีผูค้นให้

ความสนใจกนัเป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหป้ระเพณีไหวพ้ระจนัทร์ในชุมชนชากแงว้ท่ีเคยถูกลดคุณค่าลง ไดถู้กร้ือ

ฟ้ืนข้ึนมาอีกคร้ังและยงัทาํให้เกิดการคงอยู่ของประเพณี ปัจจุบนัประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ของชากแง้วได้

เปล่ียนแปลงไปบา้งตามยคุสมยั ไดแ้ก่ 1.ในอดีตผูช้ายจะไม่นิยมไหวต้อ้งให้ผูห้ญิงเป็นคนไหวแ้ต่ปัจจุบนัผูช้าย

หันมาไหวม้ากข้ึน 2.ในอดีตจะไหวพ้ระจนัทร์กนั  เช้า-สาย-กลางคืน แต่ปัจจุบนัเหลือเพียงช่วงเยน็หรือตาม

สะดวก 3.การจดัโต๊ะไหวพ้ระจนัทร์เน้นความสะดวกสบายมากข้ึนตามความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ใน

ปัจจุบนั  

สรุปผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาและการวเิคราะห์ผลวจิยัเร่ืองประเพณีไหวพ้ระจนัทร์แห่งชุมชนชากแงว้ อาํเภอบางละ

มุง จงัหวดัชลบุรี สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
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เวลาปี 

(พ.ศ.) 

การเปล่ียนแปลง 

อดีต-2551 - ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ท่ีมีมาถูกสานต่ออยา่งต่อเน่ือง จะไหวก้นัโดยคนจีนดั้งเดินท่ีเป็นผูห้ญิง

นิยมไหว ้จดัโต๊ะกนัตั้งแต่เช้า 3 เวลา โดยตอนเช้าจะเป็นการไหวเ้จา้ ถดัมาไหวบ้รรพบุรุษ และ

ไหวเ้จา้แม่ในตอนกลางคืน 

- ของไหวจ้ะประกอบดว้ย โคมไฟ สําหรับจุดไฟ ของใชส่้วนตวัของผูห้ญิง  ออ้ย 1 คู่ สําหรับทาํ

เป็นซุ้ม ผลไม ้5 ชนิด ขนมหวาน 5 ชนิด อาหารเจ 5 ชนิด(หรือเป็นเลข 4) ธูป เทียน กระถาง

ธูป กระดาษเงิน กระดาษทอง ดอกไมส้ด 1 คู่ นํ้าชา นํ้าบริสุทธ์ิ 

- ต่อมายคุสมยัเปล่ียนลูกหลานส่วนใหญ่ออกไปเรียนและทาํงานนอกพื้นท่ีชุมชนเงียบเหลือเพียง

ผูสู้งอายเุท่านั้น ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์จากเม่ือก่อนท่ีคึกคกักลบัค่อยๆ เงียบลง  

2552 - จดัตั้งสาํนกังานพื้นท่ีพิเศษเมืองพทัยาและพื้นท่ีเช่ือมโยง (อพท.3) เพื่อดูแลการบริหารจดัการ

พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในพื้นท่ีพิเศษเมืองพทัยาและพื้นท่ีเช่ือมโยง 

2555 - อพท.มองเห็นวา่ชากแงว้เหมาะท่ีจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียววถีิชุมชน จึงร่วมกบัชุมชนฟ้ืนฟู

ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ข้ึน 

- สนบัสนุนงบประมาณใหชุ้มชนชากแงว้จดัเทศกาลวนัไหวพ้ระจนัทร์ เพื่อทดลองกลบัคืน

วฒันธรรมประเพณี จดัปีท่ี 1 ผลปรากฏวา่ ประสบความสาํเร็จอยา่งมาก ทั้งคนในชุมชนเองและ

นกัท่องเท่ียวต่างใหค้วามสนใจกบัประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ 

2556-

ปัจจุบนั 

- ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ในชุมชนชากแงว้กลบัมาคึกคกัอีกคร้ังหลงัไดรั้บการฟ้ืนฟูเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียววถีิชุมชน  

- การไหวพ้ระจนัทร์ของชุมชนไดมี้การปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัจากท่ีเคยไหว ้

3 เวลาถูกปรับเปล่ียนตามความสะดวกเหลือเพียงไหวแ้ค่ช่วงเยน็และเก็บโต๊ะเม่ือเทียนดบั ผูช้าย

เร่ิมเขา้มาไหวม้ากข้ึน  

- ในปัจจุบนัก็มีการจดัโต๊ะไหวท่ี้เน้นความสะดวกและสวยงามมากข้ึน มีของประดับตกแต่ง

มากมายให้เลือกสรรตามความชอบของแต่ละบุคคล ขนมไหวพ้ระจนัทร์ท่ีมีให้เลือกหลากหลาย

มาก สามารถหาซ้ือไดง่้ายไม่ตอ้งทาํเอง เคร่ืองสาํอางเป็นหน่ึงในของไหว ้ซ่ึงเคร่ืองสําอางท่ีใชไ้หว้

ในสมยัก่อนจะเป็นพวกแป้งและสีผึ้งธรรมดา แต่ปัจจุบนัก็นาํเคร่ืองสําอางสมยัใหม่มาไหวเ้ช่น 

เซร่ัม ครีมบาํรุงต่างๆ นอกจากน้ี ระยะเวลาในการไหวพ้ระจนัทร์ก็เปล่ียนไปจากเดิม อดีตตอ้งไหว้

จนกว่าพระจนัทร์จะเลยหัวไป จึงค่อยเก็บโต๊ะไหว ้แต่ปัจจุบนัเม่ือธูปเทียนดบั ก็เก็บโต๊ะไหวไ้ด้

แลว้  

 ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ในทุกวนัน้ีอาจเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมแต่ไม่ไดส่้งผลกระทบให้สูญ

หายไปหรือขาดการสืบทอดไป การเปล่ียนแปลงเป็นเพียงในรูปแบบเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั
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เท่านั้น แต่รากฐานท่ีแทจ้ริงในการปฏิบติัตามประเพณีของบรรพบุรุษนั้น ลว้นเป็นความเช่ือ ความศรัทธาและ

ความกตญั�ูท่ีถูกปลูกฝังมาอยา่งแนบแน่นท่ีอยูภ่ายในจิตใจของผูป้ฏิบติัท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นสายเลือดชาวจีน  ทาํให้

ไม่ว่าสภาพสังคมหรือปัจจยัต่างๆจะก่อให้เกิดการเปล่ียนผนั หรือมีผลกระทบต่อประเพณีไหวพ้ระจนัทร์สัก

เพียงใด แต่รากฐานท่ีมัน่คงท่ีหย ัง่รากลึกลงจิตใจของชาวไทยสายเลือดจีนในแต่ละรุ่น ยงัส่งผลให้เกิดความ

คงไวซ่ึ้งประเพณีท่ีดีงามของบรรพบุรุษสืบต่อไปตราบนานเท่านาน  

อภิปรายผลการวจัิย 

การท่ีชุมชนบา้นชากแงว้ยงัคงรักษาวฒันธรรมและประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ของบรรพบุรุษชาวจีนไวไ้ด้

นั้น มีผลมาจากความเขม้แขง็ของชุมชน ทั้งดา้นการรวมกลุ่มกนัทาํเป็นตลาดจีนโบราณเพื่อถ่ายทอดวิถีของชาว

จีนดั้งเดิม ความสมคัรสมานสามคัคี การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในชุมชน  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานสําคญัใน

การดาํรงอยู่ของชุมชนชาวจีนโบราณและการดาํรงไวซ่ึ้งประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ของชุมชนชากแง้ว และ

แน่นอนวา่การจะทาํให้เกิดการท่องเท่ียวไดน้ั้นชุมชนไม่สามารถทาํไดเ้พียงฝ่ายเดียว แต่ตอ้งอาศยัความร่วมมือ

จากหลายฝ่ายทั้งจากตวัชุมชนเองและจากองคก์รภายนอกท่ีคอยสนบัสนุนและร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์

พฒันาสืบสานประเพณีไหวพ้ระจนัทร์และวิถีความเป็นชุมชนชาวจีนโบราณไว ้การท่องเท่ียวจึงทาํให้เกิดการ

คงอยู่ของประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ประเพณีท่ีมีคุณค่าของชุมชนสอดคล้องกับ อารีย์ ทองแก้ว (2549) ให้

ขอ้คิดเห็นวา่การท่ีวฒันธรรมทอ้งถ่ินจะสามารถคงอยูต่่อไปไดน้ั้นจะตอ้งมีการอนุรักษแ์ละพฒันาถือเป็นหนา้ท่ี

ของทุกคนในทอ้งถ่ินท่ีรู้จกัวฒันธรรมของตนเองตอ้งมีการปลูกฝังเพื่อให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการสืบสาน

และอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง อีกทั้งยงั

ก่อใหเ้กิดการกระตุน้ทางเศรษฐกิจและเกิดการต่ืนตวัของสมาชิกในชุมชนอีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวจัิย 

1.1 ชุมชนควรมีการอนุรักษฟ้ื์นฟูประเพณีไหวพ้ระจนัทร์อยา่งต่อเน่ือง 

1.2 ชุมชนควรให้เยาวชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการร่วมจดัประเพณีไหวพ้ระจนัทร์มากข้ึน เช่น การร่วม

อบรมมคัคุเทศกน์อ้ย หรือนกัส่ือความหมายชุมชน 

1.3 ชุมชนควรเพิ่มความสําคญัใจการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม และประยุกต์การอนุรักษ์แบบร่วมสมยั 

เพื่อใหเ้ยาวชนในชุมชนไดส้ามารถเขา้ถึง ซึมซบัและร่วมอนุรักษป์ระเพณีไหวพ้ระจนัทร์ของชุมชนต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาบทบาทของภาคีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ของชุมชนชาก

แงว้ 

2.2 ควรศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อประเพณีไหวพ้ระจนัทร์กบัชุมชนชากแงว้ 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คร้ังท่ี 4  241 
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